Maak snel kennis met het gratis digitale oefenprogramma
Spraakafzienoefenen.nl
Op 1 juli jl. is een nieuw digitaal oefenprogramma voor spraakafzien
gelanceerd. Het programma is ontwikkeld door de logopedisten Paula
Hettinga en Caroline van Daelen en heeft als doel snel en zelfstandig
leren spraakafzien.

Voor wie?

Dit oefenprogramma is bedoeld voor slechthorenden en plots- en
laatdoven die ondanks het gebruik van hulpmiddelen zoals een
hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI), moeite blijven houden met het
verstaan van spraak. Door spraakafzien (liplezen en meer) kan weer
beter deelgenomen worden aan een gesprek.

Oefeningen in beeld

www.spraakafzienoefenen.nl is een
uitgebreid oefenprogramma dat bestaat uit
12 lessen. Oplopend in moeilijkheidsgraad
worden 1200 oefeningen met filmpjes
aangeboden. De vooruitgang is te volgen in
scores per oefening. Het programma is voor
iedereen gratis beschikbaar op
www.spraakafzienoefenen.nl.

Uw oog wordt uw oor

“Fijn programma om
het spraakafzien bij te
houden, omdat mijn
man niet altijd meer
met mij wil oefenen.”
Programma is mede mogelijk gemaakt door: HandicapNL, Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Wilt u nog beter leren spraakafzien en oefeningen op maat?
Combineer het gebruik van het digitale oefenprogramma
Spraakafzienoefenen.nl dan met lessen bij Caroline van Daelen.
Zij heeft als logopedist en hoorcoach jarenlange ervaring met het
geven van trainingen Spraakafzien. Zij is mede-auteur van het
Werkboek Spraakafzien waar logopedisten in heel Nederland gebruik
van maken en mede-ontwikkelaar van het digitaal oefenprogramma
Spraakafzienoefenen.nl
Zij past de oefeningen geheel aan uw persoonlijke situatie aan.
Tevens heeft ze veel aandacht voor de communicatie tussen u en uw
gesprekspartner, want slechthorend bent u niet alleen.
U leert het gesprek weer aan te gaan op uw manier. De gesprekspartner
leert wat die kan doen om de communicatie voor u mogelijk te maken.
Kortom, jullie leren rekening houden met elkaar, waardoor jullie weer
dichter bij elkaar komen.
“Het programma ziet er mooi en fris uit met veel verschillende sprekers
die allen op een andere manier articuleren, zoals in het dagelijks leven.
Complimenten!”

Wilt u meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact op met Caroline van Daelen:

Logopediepraktijk

Caroline van Daelen

Logopediepraktijk Caroline van Daelen
Bachstraat 3B (in gebouw Mozaïek)
2807 HZ Gouda
Tel: 06 - 41 38 73 63
info@logopediepraktijkvandaelen.nl
www.logopediepraktijkvandaelen.nl

