Vroegbehandeling Groep

Informatie over de groepsbehandeling van spraak-, taal- en/of
gehoorproblemen bij kinderen
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De meeste kinderen leren vanzelf spreken en communiceren. Bij sommige kinderen
verloopt dit proces misschien moeilijker. Wanneer de communicatieve ontwikkeling
niet of onvoldoende op gang komt, heeft dat invloed op verschillende
ontwikkelingsgebieden waaronder de sociaal-emotionele en gedragsontwikkeling van
het kind. In veel situaties zijn er bovendien onduidelijkheden over de aard en de
oorzaken van de communicatieve beperking. Adelante biedt groepsbehandelingen aan
waarmee we de spraak-, taal-, communicatie- en gehoorontwikkeling bij kinderen
kunnen bevorderen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw
kind.
Wat kunnen wij voor u en uw kind betekenen?
De specialistische groepsbehandeling van Adelante Audiologie & Communicatie is
gericht op jonge kinderen van ca. 2 t/m 5 jaar met een auditieve en/of communicatieve
beperking. Met onze behandeling willen we de communicatieve vaardigheden van uw
kind verbeteren en de communicatieve interactie met de omgeving stimuleren.
Daarnaast willen we bereiken dat uw kind kan doorstromen naar een passende
onderwijsvorm. In enkele situaties verwijzen we u en uw kind door naar een andere
vorm van behandeling.
Uw kind kan in aanmerking komen voor de Vroegbehandeling Groep van Adelante
indien uw kind:
een ernstige spraak/taal- en/of gehoorproblematiek heeft;
complexe communicatieproblemen heeft;
niet afdoende geholpen wordt met enkelvoudige logopedische behandeling;
voldoende leermogelijkheden heeft (IQ niet lager dan 70).
Wat houdt de behandeling in?
Afhankelijk van de problematiek, de mogelijkheden en de behoeften van uw kind vindt
maximaal acht dagdelen per week in een groep behandeling, diagnostiek en
observatie plaats. Een combinatie met peuterspeelzaal en/of onderwijs is ook mogelijk.
Binnen de groepsbehandeling staat communicatie centraal, zowel verbaal als
non-verbaal. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het afgestemde aanbod van taal
en de interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en tussen de kinderen
onderling. Er is veel gelegenheid tot ‘praten’ tijdens spel en andere vaste activiteiten.
Samen handelen, ervaringen delen en hierover communiceren staat hierbij centraal. Bij
doorstroom naar de peuterspeelzaal of een vorm van onderwijs kunt u ook gebruik
maken van ambulante begeleiding.
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Wie gaan dit samen met uw kind doen?
De kinderen worden begeleid door een interdisciplinair team van deskundigen:
pedagogisch medewerkers, ouderbegeleider, (GZ)-psycholoog/orthopedagoog,
logopedist, spraak-taalpatholoog, kinderfysiotherapeut en een spelbegeleider. Het
team bespreekt met u welke vaardigheden uw kind thuis en binnen de groep kan
oefenen en aanleren. Het contact met u als ouders speelt dan ook een belangrijke rol
bij de behandeling. Ook kunnen wij u ondersteunen bij eventuele opvoedingsvragen.
Waar vindt de behandeling plaats?
Adelante Audiologie & Communicatie biedt deze behandeling op meerdere locaties in
Limburg. Het is de bedoeling dat u uw kind zelf brengt en haalt. Bijkomend voordeel is
het regelmatige contact tussen u en de pedagogisch medewerkers. Indien u niet in de
gelegenheid bent om zelf voor vervoer te zorgen, kunnen wij u adviseren over
taxivervoer.
Welke kosten zijn er aan verbonden?
De behandeling binnen de groepen wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van
uw zorgverzekeraar.
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Contact
Locaties Adelante Audiologie &
Communicatie:

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning
biedt aan volwassenen en kinderen die te maken
hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen
die zorg vanuit diverse locaties verspreid over
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een
aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg,
sport en arbeidsrevalidatie.
Adelante richt zich niet op de beperking maar op
de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons
motto: haal het beste uit jezelf!

Venlo-Blerick
t 045-5283355
e taalvenlo@adelante-zorggroep.nl
Sittard-Geleen
t 045-5283388
e taalgeleen@adelante-zorggroep.nl
Maastricht
t 045-5283301
e taalmaastricht@adelante-zorggroep.nl
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