Hoe bereikt u ons?

Auditieve verwerkingsproblemen
Schoolgaande kinderen vanaf groep 3 hebben
soms moeilijkheden met luisteren, taal, lezen en/
of spellen. Het gehoor is goed, maar het kind kan
moeite hebben om alles goed te begrijpen en te
onthouden. Ook kan het verwoorden van wat het
kind wil zeggen, problemen opleveren. Het leert de
letters wel, maar ieder woord blijft ‘abracadabra’,
een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw
gevormd moet worden. Deze problemen kunnen
hardnekkig zijn, ondanks alle geboden hulp.

Adelante biedt diagnostiek om de ernst en de
aard van het taal-, lees- en/of spellingprobleem
in kaart te brengen. Ook kunnen we nagaan
of en in welke mate sprake is van een auditief
verwerkingsprobleem en/of dyslexie. We bieden
begeleiding aan kinderen met luisterproblemen
en geven adviezen en voorlichting hierover aan
scholen.
Ernstige enkelvoudige dyslexie
Wanneer na diagnostisch onderzoek sprake
blijkt van ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen
we behandeling inzetten. Om de behandeling
optimaal te laten verlopen worden ook ouders
en school bij de training betrokken. De training
kan op één van onze locaties plaatsvinden maar
ook bij een dyslexiespecialist in de regio, die
met ons samenwerkt. Het dyslexieteam werkt
interdisciplinair en bestaat uit GZ-psychologen,
gespecialiseerde logopedisten, spraak-taalpathologen en orthodidactisch medewerkers.

Voor meer informatie over Adelante audiologie & communicatie kunt u terecht bij:
Zandbergsweg 111
6432 CC HOENSBROEK
t 045 - 528 29 00

Van Laerstraat 45
5922 AA VENLO-BLERICK
t 045 - 528 33 50

De professionals van Adelante audiologie & communicatie zijn op meerdere locaties in Limburg en NoordBrabant werkzaam. Kijk voor de meest actuele informatie over deze locaties op www.adelante-zorggroep.nl
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De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling en advies op het gebied van complexe en algemeen
specialistische revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen, audiologie
en communicatie en arbeidsreïntegratie.
In het kenniscentrum van Adelante wordt onderzoek verricht, gewerkt aan zorgvernieuwing en verbetering van
behandelmethoden.
De ruim 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante actief in
de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.
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Voorlichting over taalstimulering
Voor ouders die graag wat meer willen weten
over taalstimulering biedt Adelante de Hanen
oudercursus aan: Praten doe je met z’n tweeën.
Deze cursus geeft ouders heel concrete tips en
adviezen aan de hand van veel videovoorbeelden.
Wij geven ook voorlichting over taalontwikkeling
en taalstoornissen aan bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters of leerkrachten.

volwassenenrevalidatie

kinderrevalidatie

audiologie

speciaal onderwijs

arbeidsreïntegratie

Haal het beste uit jezelf
Adelante audiologie & communicatie biedt
onderzoek, advies en behandeling aan kinderen,
die problemen ondervinden met hun gehoor, taalof spraakontwikkeling en aan volwassenen met
gehoorproblemen. Met de focus op mogelijkheden
en kansen helpen de medewerkers van Adelante
deze cliënten om zo optimaal mogelijk deel te
nemen aan onze maatschappij. Samen met
de cliënt bekijken we welke behandelingen en
hulpmiddelen we kunnen inzetten om het meest
haalbare en gewenste resultaat te behalen. Daarbij
richten wij ons op een zo actief en zelfstandig
mogelijk leven, zowel thuis en op het werk, als op
school en voor- en buitenschoolse voorzieningen.
Alle facetten die deel uitmaken van het leven van
alledag komen in onze zorg aan bod.

Haal het beste uit jezelf: daar
streven wij naar, bij onze cliënten
maar zeker ook bij onze eigen zorg!

GEHOORPROBLEMEN
Diagnostiek van gehoorproblemen
Wanneer er sprake is van een gehoorprobleem,
wordt het hele traject van intake tot en met de
behandeling in gang gezet. De onderzoeken zijn
afgestemd op de leeftijd van de cliënt. Bij baby’s en
peuters wordt tijdens het gehooronderzoek onder
meer via observatie een beeld verkregen van de
reacties op geluid. Bij zeer jonge kinderen worden
ook gehoortests uitgevoerd waarbij het kind zelf
niets hoeft te doen. Kleuters zijn meestal in staat
om spelenderwijs testjes te doen. Bij volwassenen
meten we de gehoorscherpte met behulp van
tonen en bepalen we in hoeverre de cliënt spraak
kan verstaan. Ook klachten zoals oorsuizen en
specifieke problemen met het verstaan in een
rumoerige omgeving kunnen worden onderzocht.
Ook kunnen we vaststellen of men beschikt over
het juiste hoortoestel en of dit goed is ingesteld.
Eventueel passen we de instelling aan.
Cliënten die beperkt mobiel zijn, hoeven voor
hun gehoortest overigens niet naar één van onze
locaties te komen. Zo nodig verrichten onze
specialisten de tests ook thuis of op locatie in
bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuizen.
Interdisciplinair samenwerken
In vrijwel alle behandelingen van gehoorproblemen
komen verschillende disciplines samen: audiologie,
logopedie, orthopedagogie, psychologie en
maatschappelijk werk. Deze disciplines heeft
Adelante zelf in huis.
Binnen Adelante is expertise beschikbaar
vanuit kinderrevalidatie, volwassenenrevalidatie
en arbeidsreïntegratie. Daarnaast werken wij
samen met andere zorgaanbieders in de regio.
Natuurlijk wordt ook uw naaste omgeving bij het
behandelplan en behandeltraject betrokken.

Behandeling en begeleiding bij gehoorproblemen
Hulpmiddelen zoals een hoortoestel of een
implantaat kunnen het horen en de communicatie
verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat eventuele
gehoorproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium
en op zo jong mogelijke leeftijd worden ontdekt.
Indien nodig worden hoortoestellen tegenwoordig
al enkele weken na de geboorte aangepast.
Dove kinderen kunnen in Nederland zelfs al voor
hun 12e levensmaand een cochleair implantaat
krijgen, waardoor de hoorontwikkeling en de
communicatieve ontwikkeling sneller op gang
kunnen komen. Soms is naast een hulpmiddel ook
extra ondersteuning nodig. Adelante organiseert
hiervoor cursussen en bijeenkomsten waarbij
zowel kinderen als volwassenen leren omgaan
met hun doofheid of slechthorendheid, of die
van hun gezinslid. Zo zijn er trainingen waarbij
ouders leren hoe zij hun slechthorende kind op
een positieve manier kunnen prikkelen om te
gaan communiceren. We verzorgen cursussen
gebarentaal en ‘spraakafzien’. We geven
begeleiding bij het wennen aan een hoortoestel.
Leerkrachten kunnen begeleiding krijgen in
het omgaan en communiceren met dove en
slechthorende kinderen in de klas. En als het nodig
is komen specialisten van Adelante op school
of op het werk om ter plekke te bekijken of er
aanpassingen nodig zijn.
Gehoor Informatie Centrum
Het Gehoor Informatie Centrum binnen
Adelante verstrekt meer informatie en
advies met betrekking tot de verschillende
hulpmiddelen die ontwikkeld zijn voor doven
en slechthorenden, zoals ringleiding, een
aangepaste telefoon, soloapparatuur en wek- en
waarschuwingssystemen.

SPRAAK, TAAL
EN COMMUNICATIE
Diagnostiek van spraak, taal en communicatieve
problemen. Een compleet beeld in één dagdeel
Bij sommige kinderen verloopt de communicatie
niet zoals bij de meeste leeftijdsgenootjes: de
spraak- en taalontwikkeling komt moeizaam
of misschien zelfs helemaal niet op gang. Bij
het onderzoek naar mogelijke communicatieve
stoornissen bekijken we vanuit verschillende
invalshoeken naar de taal- en spraakontwikkeling.
Vanwege de interdisciplinaire aanpak is een snelle
diagnose mogelijk. Meteen na het oriënterend
onderzoek, dat niet langer dan twee uur in beslag
neemt, wordt een advies uitgebracht en wordt een
voorlopige diagnose met de ouders besproken.
Indien nodig wordt de diagnostiek vervolgd
in een uitgebreider onderzoek, bij voorbeeld
specifiek logopedisch onderzoek, onderzoek naar
het gedrag of de algemene ontwikkeling. Deze
vervolgonderzoeken kunnen eveneens door het

eigen team van Adelante verricht worden. Ons
taalteam werkt interdisciplinair en bestaat uit
een klinisch fysicus-audioloog, logopedist, (GZ-)
psycholoog, orthopedagoog, spraak-taalpatholoog
en een audiologie-assistent. Daarnaast werken wij
nauw samen met specialisten in de ziekenhuizen in
de regio.
Speerpunt communicatie
Adelante biedt diagnostiek en begeleiding aan
kinderen vanaf 18 maanden tot ongeveer 18 jaar.
Het aanbod omvat speciale programma’s waarmee
de spraak- en taalontwikkeling van het kind
door én in zijn eigen omgeving gestimuleerd kan
worden: thuis, op de peuterspeelzaal, basisschool
en in het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding
kan zowel individueel als in groepsverband
plaatsvinden. Voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar
met een zwaardere communicatieproblematiek
zijn geïntegreerde communicatieprogramma’s
ontwikkeld binnen een orthopedagogisch kader. In
deze zogenaamde diagnose- en behandelgroepen
is de focus gericht op de communicatieve
ontwikkeling. Met onze behandeling willen we
de communicatieve vaardigheden van het kind
verbeteren en de communicatieve interactie met
de omgeving stimuleren. Daarnaast willen we
bereiken dat het kind kan doorstromen naar een
passende onderwijsvorm. Hiervoor gaan wij op
zoek naar communicatiemogelijkheden die passen
bij het individuele kind en die door middel van een
gerichte aanpak leiden tot verbetering van de (pre)
symbolische ontwikkeling en communicatieve
ontwikkeling.

