The Ear Foundation/ONICI organiseren op

8 en 9 december 2009

twee gemeenschappelijke studiedagen

De vroege gehoorscreening heeft ervoor gezorgd dat het gehoorverlies wordt ontdekt op een
ogenblik dat ouders het meestal niet verwachten. Dit kan zorgen voor een erg stresserende
thuisomgeving waarin het van groot belang is om aan te voelen op welke manier deze ouders best
benaderd worden. Nog al wat samenwerkingsverbanden met deze jonge gezinnen lopen spaak
omdat de professionele begeleider zijn boodschap niet op de juiste manier naar dit gezin weet over
te brengen. De studiedag heeft niet de bedoeling om je te trainen in deze vaardigheden, maar wel
om je inzicht te geven in de vaardigheden die een positief effect kunnen hebben op de onderlinge
samenwerking. Naast informatieverstrekking zal er ook ruim plaats zijn voor discussie.
Deze studiedag richt zich dus vooral op personen die professioneel (verpleegkundigen,
psychologen, taalkundigen, audiologen, KNO-artsen, logopedisten,…) betrokken zijn in de
begeleiding van gezinnen met een jong kind met een gehoorverlies.
Alle deelnemers aan deze studiedag zullen een exemplaar ontvangen van de ‘Luterman Lore
DVD’ waarin David Luterman tal van suggesties geeft op vlak van ‘counselling skills’ .

Een vrij grote populatie van de dove kinderen wordt geboren in gezinnen uit etnische minderheidsgroepen. In Vlaanderen en Nederland zijn dit vooral Turkse en Marokkaanse gezinnen. Al degene
die betrokken zijn in de begeleiding van dove kinderen in deze gezinnen weten dat dit voor
speciale moeilijkheden kan zorgen. Het is niet alleen het taalprobleem wat een belangrijke rol
speelt, maar ook het cultuurverschil. Als in een dergelijk gezin een doof kind in aanmerking komt
voor een CI, vraagt dit om een aangepast begeleiding. Tijdens deze studiedag zullen we dan ook
dieper ingaan op deze specifieke aanpak. Voor de verzorging van deze studiedag wordt het
ONICI-Ear Foundation team versterkt met Karin Wiefferink van NSDSK-Amsterdam.
Deze Engelstalige cursussen (max. 25 deelnemers/dag) richten zich vooral op:
gezinsbegeleiders, verpleegkundigen, ambulante (g.on) leerkrachten, leerkrachten in het
dovenonderwijs, klasassistenten, logopedisten, CI-teams, audiologische/revalidatie centra en ouders.
LOCATIE: Cochlear-Training and Education Centre, Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20
gebouw I, 2800 Mechelen-België (makkelijk bereikbaar zowel met auto als met trein)
DEELNAMEKOSTEN: 8 december 2009 : € 100 en 9 december 2009: € 90

(inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en de Luterman DVD op 8 december 2009)
REGISTRATIE is enkel mogelijk via de website van The Ear Foundation :
http://www.earfoundation.org.uk , rubriek ‘education/all courses’.

