Leren communiceren?
Informatie over ouderadviesbijeenkomsten
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Leren praten is voor de meeste kinderen een vanzelfsprekend proces, maar helaas geldt
dit niet voor alle kinderen.
Kinderen kunnen problemen ondervinden met het begrijpen én het gebruiken van
taal. Of kinderen kunnen moeite hebben om alleen het gebruiken van taal onder de
knie te krijgen, terwijl het begrijpen geen problemen oplevert. Als ouder maakt u zich
zorgen. U krijgt veel goedbedoelde tips van mensen uit uw omgeving maar vaak weet
men niet welke tips echt werken. De ouderadviesbijeenkomsten van Adelante helpen
de communicatie met uw kind te verbeteren.
Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?
De ouderadviesbijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een
auditieve en/of communicatieve beperking. Deze kinderen spreken niet, nauwelijks, of
minder dan je op hun leeftijd mag verwachten. De ouders willen hun kinderen graag
helpen bij de taalontwikkeling. Naast deze hulp krijgen kinderen soms ook
gezinsbegeleiding, logopedische begeleiding of vroegbehandeling in een groep.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij bieden veel tips en adviezen die u meteen kunt toepassen tijdens het praten met
uw kind. Na het volgen van deze bijeenkomsten geven nagenoeg alle ouders aan
duidelijke adviezen gekregen te hebben. Ouders hebben de indruk dat ze op een
andere manier praten met hun kind en dat hun kind zich beter kan uiten, waardoor het
contact beter wordt. Ze zijn zich veel bewuster van de wijze waarop ze het best met hun
kind communiceren en beleven er steeds meer plezier aan.
Wat houden deze bijeenkomsten in?
Tijdens twee avonden van ong. 2,5 uur maakt u kennis met drie belangrijke principes:
Kijk en luister naar je kind.
Pas je eigen taal aan.
Maak de uitingen van je kind langer.
Op basis van jarenlange ervaring met deze principes (en de daarbij horende
strategieën) weten we dat deze een positieve invloed kunnen uitoefenen op het beter
leren communiceren van en met uw kind.
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Er zijn geen speciale activiteiten of aparte materialen voor nodig. Er wordt vertrokken
vanuit de interesse van het kind en zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dagelijks
voorkomende situaties.
Naast deze principes is er aandacht voor de normale spraak- en taalverwerving, alsook
voor het uitwisselen van ervaringen met andere ouders.
De bijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd en een groep bestaat uit
maximaal 8 ouderparen.
Wie geven de adviesbijeenkomsten?
De bijeenkomsten worden gegeven door een logopedist/spraak-taalpatholoog van
Adelante, Audiologie & Communicatie.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Als ook u iets wil doen aan het beter leren communiceren van en met uw kind, dan bent
u van harte welkom. Tijdens een gesprek zal bekeken worden of deze twee avonden
een geschikt hulpaanbod zijn voor u (en uw kind).
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze avonden.
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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!

Hoensbroek
t 045-5282960
e taal@adelante-zorggroep.nl
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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