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Bart is een sportieve jongen van 9 jaar. Hij houdt van
voetballen, gaat met veel plezier naar scouting en maakt
mooie bouwwerken van lego. Op school vindt Bart het
leren en het omgaan met andere kinderen moeilijk. Hij
heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kan daardoor
niet goed duidelijk maken wat hij voelt, denkt en wil. Hij
raakt hiervan gefrustreerd, schreeuwt door de klas en
gooit met zijn spullen. De leerkracht helpt hem zoveel hij
kan, maar Bart blijft vaak boos in de klas. Dit maakt hem
verdrietig en onzeker.

Lisa is een vriendelijk, zorgzaam meisje van 14 jaar. Ze kan
erg mooi tekenen en ze schrijft gedichten. Lisa heeft een
gehoorapparaat. De lessen op school kan ze hiermee goed
volgen. In een drukkere omgeving, zoals de aula van
school, is het lastig om gesprekken te voeren. Anderen
praten vaak snel en het lukt Lisa niet altijd om vlot een
reactie te geven. Lisa wordt hier erg onzeker van en begint
zich steeds meer terug te trekken uit sociale contacten. Ze
wil echter graag meedoen met haar vriendinnen.

Is één van deze voorbeelden herkenbaar? Dan kan
Krachttraining passend zijn.



Soms ontstaan bij een kind of jongere
problemen op sociaal-emotioneel
gebied door de TOS, slechthorendheid
of doofheid.
Het is prettig als daar met het kind of de jongere in een
veilige omgeving aan kan worden gewerkt. Krachttraining
is een kortdurende integratieve, oplossingsgerichte
behandeling met het doel dat kinderen en jongeren de
kracht in zichzelf ontdekken en gaan benutten. Hierdoor
krijgen ze meer zelfvertrouwen, kunnen ze zich beter uiten
en is er een betere afstemming tussen het kind of de
jongere en hun omgeving.

Auris Ambulante behandeling:
Krachttraining
In het onderwijs hebben de leerkracht of docent en de
logopedist veel aandacht voor de TOS, doofheid of
slechthorendheid van de leerlingen. Ook besteden zij
aandacht aan de sociaal-emotionele gevolgen hiervan.
Soms is er echter meer nodig. Dan kan een ambulant
behandelaar die Krachttraining geeft van betekenis zijn.
Doordat de behandelaar aansluit bij de kwaliteiten, de
sterke kanten of krachtbronnen van een kind of jongere,
krijgt deze inzicht in de stoornis, wordt hij zich bewust van
wat hij al kan en leert hij zijn kwaliteiten in te zien en te
benutten. Daardoor groeien zijn zelfvertrouwen en
weerbaarheid en leert hij zijn emoties te reguleren. Dit
heeft een positief effect op het sociale functioneren.
Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijker uiten in
een groep, ze maken eenvoudiger duidelijk wat ze nodig
hebben en de communicatie tussen henzelf,
leeftijdgenoten en met volwassenen verloopt daardoor
soepeler. De behandelaars zijn opgeleid tot Kinder- en
Jeugdtherapeut en zetten diverse vormen van behandeling
in, zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie,
creatieve therapie of psycho-educatie.

Aandachtsgebieden Krachttraining
Krachttraining heeft altijd het communicatieve
functioneren van het kind of de jongere op het oog, waarbij
verschillende thema’s specifieke aandacht kunnen krijgen,
zoals:
• Zelfbeeld, zelfvertrouwen
• Emotionele ontwikkeling en emotieregulering
• Sociale interactie
• Acceptatie van de beperking, faalangst
• Communicatieve redzaamheid, zelfredzaamheid

Wanneer is Krachttraing mogelijk?
Krachttraining is alleen mogelijk als een TOS, doofheid of
slechthorendheid is vastgesteld in een audiologisch
centrum én als de hulpvraag van het kind of de jongere
aanknopingspunten biedt voor kortdurende en
oplossingsgerichte behandeling. Krachttraining wordt
aangeboden op alle onderwijslocaties van Auris in de
verschillende regio’s.

Voor wie
Krachttraining is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 23
jaar met een TOS en/of doof- of slechthorendheid.

Zorgproducten van Auris
Andere zorgproducten van Auris zijn:
• Auris Ambulante behandeling in gezinnen
• Auris behandelgroepen 1 tot 5 jaar
• Auris naschoolse behandelgroep vanaf 6 jaar
• Auris Consultatie en Advies

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
taalontwikkelingsstoornis 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.

Kijk voor contactgegevens van de Auris aanmeldpunten
op auris.nl/locaties
 

auris.nlauris.nl


