ADVIES EN VORMING

Advies aan kinderen en volwassenen met een communicatiebeperking
Vorming voor professionelen en organisaties

Dienstverlening op maat
door een netwerk van experten

www.modemadvies.be
Modem wil mensen versterken met
hulpmiddelen die geschreven, verbale
en digitale communicatie gemakkelijker
maken.
Modem is een onafhankelijk expertnetwerk in
innovatieve ondersteunende technologie dat
maximale p
 articipatie beoogt voor iedereen met
een beperking.
De expert zoekt samen met de cliënt naar een
individuele oplossing om zijn mogelijkheden om te
schrijven, spreken en bedienen uit te breiden.
Modem organiseert vorming over de bestaande
mogelijkheden en specifieke hulpmiddelen voor
professionele begeleiders en biedt gespecialiseerde
bijscholing en intervisie voor experten aan.
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geeft persoonlijk advies en
organiseert vorming
zoekt in de grote verscheidenheid
van laag- tot hoogtechnologische
hulpmiddelen de beste oplossing
voor elke vraag
werkt met experten met
jarenlange ervaring
is niet betrokken bij de v erkoop of
terugbetaling van hulpmiddelen
heeft een unieke werking in
Vlaanderen

Het GielsBos
Organisatie:
Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan kinderen
en volwassenen met een beperking: van 24-uurs residentiële zorg, over zinvolle dagbesteding tot individuele
begeleiding.

Omschrijving expertise:
De MODEM-experten van Het GielsBos kunnen hulp
bieden aan kinderen en volwassenen met een normale
begaafdheid of een verstandelijke beperking, al dan niet
in combinatie met een motorische problematiek en/of
een autismespectrumstoornis. Bij ons kan je terecht voor
de niveaubepaling van de communicatie en het advies
rond ondersteunde communicatie (spraakcomputers,
tablets, communicatiekaarten en –mappen, ...).
We bieden tevens hulp bij het zoeken naar de meest
aangepaste manier om een communicatiehulpmiddel te
bedienen.
Goedkeuring als gemachtigd expert voor het VAPH.

Leeftijd

Kinderen • Volwassenen

Communicatie
Motorisch
Verstandelijk/
intellectueel

Lezen/Schrijven • Tekst • Symbolen
Licht • Matig • Ernstig
Normaal • Licht • Matig • Ernstig

Sensorisch
Leermoeilijkheden

Visueel • Auditief
Dyslexie • Dyspraxie

Bediening

Computer, tablet, smartphone
Communicatietoestel

Extra

Niveaubepaling communicatie

Afspraak maken en contact:
014 60 12 11
modem@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be/modem-advies
Vosselaarseweg 1, 2275 Lille
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