Auris Zorg
AMBULANTE BEHANDELING IN GEZINNEN

Sophie is de 6 weken oude dochter van Karin en Arjan, ze
hebben na een gehooronderzoek te horen gekregen
dat Sophie doof is. Ze zijn erg geschrokken en weten niets
over doofheid en wat dat betekent voor Sophie en hun
gezin. Ze hebben veel vragen.

Eva heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze
praat weinig en ze luistert vaak niet goed als ze een vraag
of opdracht krijgt. Haar ouders vragen zich af hoe
ze haar thuis kunnen stimuleren om te praten en wat ze
moeten doen als Eva hen niet begrijpt.

Shanna is een meisje met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS). Ze klaagt ’s ochtends voordat zij naar
school moet regelmatig over hoofdpijn en buikpijn. In de
klas wordt zij snel zenuwachtig bij nieuwe leerstof,
toetsen of spreekbeurten. De ouders willen graag weten
hoe zij Shanna kunnen helpen.

Nick is slechthorend. Zijn ouders vragen zich af hoe zij
hiermee het beste om kunnen gaan. Hoe zorgen zij
ervoor dat Nick hen begrijpt en hoe het contact met zijn
broertje kan verbeteren?
Is één van deze voorbeelden herkenbaar? Dan kan
Auris Ambulante behandeling in gezinnen passend
zijn.

Auris Ambulante behandeling in
gezinnen
De communicatie met een kind met een TOS of een doof of
slechthorend kind, gaat niet vanzelf. Ouders kunnen
daarbij tegen diverse problemen aanlopen. Om problemen
te voorkomen of snel op te lossen, komen behandelaars
van Auris Ambulante behandeling in de thuissituatie. Zij
werken samen met ouders om de communicatieve
vaardigheden tussen ouder en kind en binnen het gezin te
versterken. Ouders dragen op die manier bij aan de
behandeling van hun kind. Samen met ouders stellen
ambulant behandelaars doelen op die passen bij hun kind
en bij de eigen gezinssituatie. Zij geven informatie over de
TOS of de doof-/ slechthorendheid en bieden waar nodig
cursussen of thema-avonden aan. Auris Ambulante
behandeling in gezinnen is er voor kinderen en jongeren
van 0 tot 23 jaar,

Wat houdt Auris Ambulante
behandeling in gezinnen in?
De behandelaar die in de thuissituatie komt, is deskundig
op het terrein van taal en communicatie. Daarnaast heeft
de behandelaar expertise om de vaardigheden van ouders
te vergroten (kennisoverdracht, advies, coaching). De
behandelaar werkt samen met een psycholoog of
orthopedagoog van Auris en met andere deskundigen.
Samen kijken zij, elk vanuit hun expertise en samen met de
ouders, welke hulp het kind en de ouders nodig hebben. De
behandelaar stelt daarna samen met ouders het
behandelplan vast. Hierin staat aan welke doelen er in de
thuissituatie gewerkt gaat worden met het kind en wat het
te verwachten resultaat is van deze hulp.
Een aantal voorbeelden van onderwerpen bij de
behandeling en vormen van behandeling zijn:
• Voorlichting over de gevolgen van TOS, doofheid of
slechthorendheid
• Voorleescursus, themacursus, thema-avond of
familiedag
• Cursus in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of
Nederlands met gebaren (NmG)
• Lotgenotendagen voor dove en slechthorende
kinderen en jongeren en hun ouders
• Specifieke logopedie en inzet van spel in het gezin
om de communicatie onderling te verbeteren

Resultaat
Het resultaat is dat ouders samen met de ambulant
behandelaar van Auris passende oplossingen vinden en
die in de praktijk kunnen brengen.
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Het effect van de behandeling is dat ouders zich in staat
voelen om:
• de TOS, doofheid of slechthorendheid van hun kind
te accepteren en begrijpen
• op een goede manier hiermee om te gaan
• aan te sluiten bij het communicatieniveau van hun
kind
• de communicatie van hun kind te stimuleren en te
verbeteren

Voor wie
Auris Ambulante behandeling in gezinnen is er voor
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doof- /
slechthorendheid en hun ouders.

Overige producten van Auris Zorg
Overige zorgproducten van Auris zijn:
• Auris Ambulante behandeling in kinderopvang en
op peuterspeelzalen
• Auris Ambulante behandeling: Krachttraining
• Consultatie en Advies
• Communicatie trainingen
• Aanbod cursussen vanuit cursuscentrum

Aanmelding
Om in aanmerking te komen voor ambulante behandeling
moet een diagnose TOS of doof- of
slechthorendheid zijn vastgesteld. Bij jonge kinderen is het
vaststellen van een vermoeden van TOS voldoende.
Hiervoor is onderzoek nodig in een audiologisch centrum.
Dit onderzoek vindt plaats op verwijzing van een huisarts,
jeugdarts of medisch specialist. De audioloog of medisch
specialist kan na het vaststellen van de diagnose
doorverwijzen voor behandeling. Als voor een kind al
eerder een diagnose TOS of doof- of slechthorendheid is
vastgesteld en er is niets veranderd in de situatie van het
kind, dan mag ook de huisarts of jeugdarts doorverwijzen
voor behandeling. Met deze verwijzing kunnen ouders een
kind aanmelden bij het Auris Aanmeldpunt. Het Auris
Aanmeldpunt kijkt welke vorm van behandeling het beste
past.

Contact
Wilt u contact opnemen met Auris? Op auris.nl/locaties
vindt u onze locaties, adressen en contactmogelijkheden.

