Gehoor
Het onderzoek van het gehoor bij mensen
met een verstandelijke beperking is heel
belangrijk. Een goed gehoor draagt
immers bij tot een goede communicatie.

Communicatie
We doen onderzoek naar de communicatieve
vaardigheden, nl. de voortalige ontwikkeling, de
gesproken taal, het taalbegrip en de visuele
informatieverwerking.
In samenspraak met de leefgroep en/of PPD
(Psycho Pedagogische Dienst) wordt beslist of er
logopedische therapie wordt opgestart.
Tijdens deze behandeling wordt de communicatie
gestimuleerd of worden ondersteunde
communicatievormen zoals gebaren (SMOG) of
aanwijskaarten aangeleerd.

Het bepalen van de gehoordrempel en
eventueel het onderzoeken van het
spraakverstaan gebeurt aan de hand van
aangepaste gehooronderzoeken.
Indien een gehoorverlies wordt
geconstateerd, worden in samenspraak
met de NKO-arts, de leefgroep en de
familie van de cliënt hoortoestellen
aangepast in een hoorcentrum.
Aansluitend wordt hoortraining opgestart
om de cliënt te laten wennen aan de
nieuwe geluiden en te leren horen met
hoortoestellen

Ook het inoefenen van (basale) communicatieve
vaardigheden komt aan bod (aandacht vragen,
vragen naar een voorwerp, keuzes leren
maken,…).
Om voorspelbaarheid en meer verheldering van de
omgeving te bieden aan onze cliënten, kunnen
activiteiten worden aangepast of wordt gewerkt
met visualisaties op maat van de cliënt
(dagschema’s, stappenplannen, picto’s of
voorwerpen als verwijzer,…).
Aanvullend worden adviezen en vormingen
gegeven aan de omgeving van de cliënt om zo de
omgang met de cliënt te optimaliseren en de
noodzakelijke communicatieve aanpassingen te
kunnen doen in de leef- en werkruimte.

Eten en drinken
De logopediste observeert bij vermoeden
van verslikken of bij problemen met de
maaltijd. Concrete oplossingen worden
aangereikt en indien nodig kan
voedingsbegeleiding worden opgestart.
Bij personen met sondevoeding kan orale
stimulatie een meerwaarde bieden om
aversie in het mondgebied te verminderen
of voorkomen. Dit kan in therapie of in
samenspraak met de woning gebeuren.

Vorming
Verder bieden we vorming aan op maat
over voeding, communicatie en Spreken
Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG)
etc.

Praktisch
Waar?
Het GielsBos
Vosselaarseweg 1
2275 Gierle

Logopedie in
Het GielsBos

Hoe contacteren?
e-mail : logopedie@hetgielsbos.be
Tel. : 014/60.12.11

Ons vormingsoverzicht kan u terugvinden
op de website, in de nieuwsbrief of op de

Waarvoor kan je bij ons terecht ?

Kiosk.

Op de dienst logopedie kunnen de
cliënten van Het GielsBos terecht
voor onderzoek en behandeling van
gehoor-, communicatie- & eet- en
drinkproblemen.

