Spraakafzien
Iedereen is w el in staat om enigszins te kunnen liplezen.
Wanneer bij een televisieprogramma het geluid niet synchroon
loopt met het beeld, merken w e dit meteen. Ook als w e goed
kunnen horen, verstaan w e iemand beter w anneer w e hem of
haar aankijken, omdat men dan het mondbeeld ziet.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 ½ uur en w ordt
gegeven door een logopedist. De groep bestaat uit maximaal 5
personen. Tijdens de cursus w orden oefeningen gedaan,
w aarbij de moeilijkheidsgraad steeds verder w ordt opgebouw d.
Daarnaast krijgt u oefeningen mee om thuis te doen. Tijdens
de pauze is er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te
w isselen.

Wanneer iemand slechter gaat horen of doof w ordt verschuift
de balans. Hoe minder hij of zij gaat horen, des te belangrijker
w ordt het mondbeeld. Een hoortoestel kan vaak uitkomst
bieden, maar dat is niet voor iedereen en in elke situatie
voldoende. Het kunnen spraakafzien of liplezen kan dan 'een
steuntje in de rug geven'. Goed kunnen spraakafzien is echter
een hele kunst en vergt veel oefening.

Het is voor deze cursus niet nodig om een eigen (gespreks )partner mee te nemen, de oefeningen w orden met de
medecursisten gedaan. Wel zal er één bijeenkomst zijn w aarin
u in de gelegenheid w ordt gesteld om iemand uit uw naaste
omgeving mee te nemen. Er w orden dan (ook) tips gegeven
om de communicatie met een slechthorende te kunnen
verbeteren.

De cursus

De cursus spraakafzien w ordt door de meeste
zorgverzekeraars volledig vergoed. Aangezien logopedie direct
toegankelijk is, heeft u geen verw ijzing meer nodig van een
huisarts of KNO-arts.

Tijdens de cursus leert u door middel van oefeningen om beter
gebruik te maken van de visuele ondersteuning in de
communicatie. Dat w at u hoort combineert u dan met w at u
ziet aan mondbew egingen, gezichtsexpressie, houding en
natuurlijke gebaren.
Hierbij is de motivatie om het spraakafzien te gaan leren
belangrijker dan de mate van slechthorendheid.

Als u zich aanmeldt, komt u op een w achtlijst te staan.
Er w ordt een nieuw e groep gestart zodra er 3 aanmeldingen
zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om individuele lessen
spraakafzien te volgen.

Cursus spraakafzien
Contact:
Logopedie de Brug
Haalmansw eg 1
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