Gehoor

Communicatie

Eten en drinken

Het onderzoek van het gehoor bij mensen

Communicatie is niet altijd zo vanzelfsprekend.

Eten en drinken kan moeizaam verlopen.

met een verstandelijk beperking is heel

Enerzijds willen we de persoon met een

Vaak hoesten, eten weigeren,… zijn

communicatieve beperking de mogelijkheid geven

kenmerken die regelmatig voorkomen bij

om zijn noden kenbaar te maken, anderzijds willen

mensen met slikproblemen.

belangrijk. Een goed gehoor draagt
immers bij tot een goede communicatie.
Het gehooronderzoek bij mensen met een
verstandelijk handicap is niet altijd
eenvoudig. Veel hangt af van de

we deze persoon helpen om zijn omgeving beter te
begrijpen.

instrueerbaarheid van de persoon, de aard
van de auditieve stimulus en de
responsmogelijkheden.

Na observatie van één of meerdere

Bij onze audiologe kan je terecht voor het

Bij onze logopediste kan je terecht voor de afname

eetsituaties kunnen onze logopedisten

van een ComVoor om het niveau van visuele

adviezen geven waardoor maaltijden terug

informatieverweking te bepalen. Aan de hand

aangenaam en veilig verlopen (bv.

hiervan kunnen adviezen geformuleerd worden

aanpassing van consistenties, aangepast

voor een visueel communicatiesysteem op maat

eet- en drinkmateriaal,…)

bepalen van de gehoordrempel met

(dagschema, weekschema, stappenplan).

behulp van aangepaste

Daarnaast kan ook op zoek gegaan worden naar

gehooronderzoeken, speciaal voor

een aangepaste manier van communiceren aan de

cliënten die moeilijk onderzocht kunnen

hand van gebaren of communicatiehulpmiddelen.

worden bij een NKO-arts of in een
hoorcentrum. Naast drempelbepaling kan
ook de winst van hoortoestellen bepaald
worden en kan het spraakverstaan
onderzocht worden.

We kunnen ook ondersteuning en begeleiding
bieden aan de omgeving en de cliënt bij de opstart
en het gebruik van het communicatiehulpmiddel.
Dit is steeds individueel te bekijken.

.

Vorming
Verder bieden we vorming aan op maat
over voeding, communicatie etc. Meer info
hierover kan u terugvinden op onze website,
namelijk www.hetgielsbos.be

Praktisch
Waar?
Wij geven behandelingen in Het
GielsBos in Gierle (tenzij anders
afgesproken).
Onderzoek van het gehoor vindt steeds
plaats in Het GielsBos

Logopedisch
expertisecentrum

Hoe contacteren?
Indien je vragen hebt, kan je ons best
contacteren via mail
logopedie@hetgielsbos.be
Kostprijs?
Voor de actuele prijzen, kan je ons best
contacteren via mail
logopedie@hetgielsbos.be
Waarvoor kan je bij ons terecht ?
De dienst logopedie heeft door
jarenlange ervaring heel wat
expertise in huis die we graag delen
met externe cliënten. U kan bij ons
terecht voor onderzoek en
begeleiding van gehoor-,
communicatie- & eet- en
drinkproblemen.

