
Logopedie zit in het basispakket van de 
zorgverzekering. Neem wel een verwijzing 
mee van de huisarts of specialist. Houd 
rekening met het eigen risico voor cliënten 
van 18 jaar of ouder. 

Caroline van Daelen
Logopedist / Hoorcoach

Logopediepraktijk Caroline van Daelen
Bachstraat 3B 
(derde etage in gebouw Mozaïek) 
Tel: 06-41 38 73 63 
info@logopediepraktijkvandaelen.nl
www.logopediepraktijkvandaelen.nl
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& COMMUNICATIE
Slechthorend bent u niet alleen. Het 
veroorzaakt niet alleen problemen voor u, 
maar ook voor uw omgeving. Daarom is een 
training slechthorendheid en communicatie 
belangrijk voor u én uw gesprekspartner. 
U leert het gesprek weer aan te gaan, op 
uw manier. Bijvoorbeeld door anderen 
instructies te geven waar te gaan 
zitten, zodat zij u aankijken en u hun 
verhaal beter kunt volgen. Ook leert u 
wat uw slechthorendheid doet met uw 
gesprekspartner. 
Uw gesprekspartner leert wat die kan doen 
om de communicatie voor u mogelijk te 
maken. 

LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL OP DE WEBSITE 
www.logopediepraktijkvandaelen.nl

Om goed deel te nemen aan een gesprek 
is vaak meer nodig dan een hoortoestel. U 
moet bijvoorbeeld ook kunnen zien wat de 
ander zegt. De vaardigheden die daarvoor 
nodig zijn leert u in de training spraakafzien. 
Het gesprek komt weer op gang, jullie 
begrijpen elkaar beter. 

‘Spraakafzien is een 
reddingsboei voor 
slechthorenden.’

‘Na 3 sessies hebben wij het 
weer fijn samen.’

Horen en verstaan met een cochleair 
implantaat gaat meestal niet vanzelf. 
Daar is hoortraining voor nodig. Die helpt 
u de geluiden en klanken weer zo goed 
mogelijk te herkennen, onderscheiden en 
de woorden weer te verstaan. 
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SPRAAKAFZIEN
(LIPLEZEN EN MEER)
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‘Caroline heeft mij uit mijn 
isolement weten te halen.’

HOORTRAINING

Kortom, u gaat weer meedoen.Kortom, door te zien wat er gezegd wordt, 
kunt u weer actief deelnemen aan een 

gesprek.

Kortom, jullie leren rekening houden met 
elkaar, waardoor jullie weer dichter bij elkaar 

komen. 


