
NASCHOLING 2020 THEMA: COMMUNICATIEVE 
KIND, TAAL EN GEHOOR TOEGANKELIJKHEID, SLECHTHORENDHEID 

EN TOS BIJ TIENERS EN ADOLESCENTEN 

De cursus Kind, Taal & Gehoor van het 
Language and Hearing Center 
Amsterdam actualiseert en vergroot uw 
kennis op het gebied van de ontwikkeling 
van taal en gehoor bij kinderen en 
jongeren. In deze reeks lezingen gaan 
ervaren audiologen, KNO artsen, 
(klinisch) linguïsten, logopedisten 
kinderpsychologen en onderzoekers in op 
actuele en relevante thema’s rondom 
taal- en gehoorproblemen bij kinderen. 
en er wordt specifiek ingegaan op het 
thema “communicatieve 
toegankelijkheid, slechthorendheid en 
TOS bij tieners en adolescenten”.

DOELGROEP
De cursus is relevant voor professionals 
die werkzaam zijn in het veld van de 
audiologie en/of logopedie. Dit kunnen 
audiologen en logopedisten zijn, maar 
ook (klinisch) linguïsten, spraak- en 
taalpathologen, psychologen, 
pedagogen, leerkrachten en ambulant 
begeleiders.  Dit jaar zal de lezingenreeks 
voor het eerst plaatsvinden in de vorm 
van een webinar.

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Kosten bedragen voor twee middagen 
€55 (€45 voor NVLF/NVKF/VKL leden); 
voor een enkele middag €30 (€25 voor 
NVLF/NVKF/ VKL leden). Voor 
logopedisten, klinisch fysicus audiologen 
en orthopedagogen/ psychologen wordt 
accreditatie aangevraagd.

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Voor meer informatie en om in te 
schrijven neemt u contact op met Alieke 
Breure (lhca@amsterdamumc.nl). 
Na inschrijving ontvangt u de 
inloggegevens voor de webinar.

PROGRAMMA 2020
Donderdag 3 december 
“Communicatieve toegankelijkheid bij slechthorendheid”
Om te kunnen communiceren is toegang tot taal belangrijk. Wat nu als 
de taal minder goed waar te nemen is? Bijvoorbeeld door stoorgeluid 
op de achtergrond? Op deze middag zal prof. dr. Esther Ruigendijk 
ingaan op de vraag hoe suboptimale omstandigheden de 
taalverwerking verstoren. Drs. Kirsten van den Heuij gaat in op 
akoestische omstandigheden in het Hoger Onderwijs en 
ervaringsdeskundigen Tom de Beer en Tobias de Ronde lichten hun 
ervaringen met communicatieve toegankelijkheid toe. 

Donderdag 10 december 
“Slechthorendheid bij tieners en adolescenten” 
Jongeren vormen zich sociaal en cognitief. Dit is een uitdagend proces 
en misschien nog wel uitdagender voor jongeren die doof of 
slechthorend zijn. Op deze middag trapt dr. Tinka Bröring-Starre af met 
een lezing over het puberende brein. Dr. Helen Blom gaat daarna 
onder meer in op digitale geletterdheid van middelbare scholieren. Dr. 
André Goedegebure sluit af met het presenteren van data uit de 
Generation-R studie in Rotterdam. In dit langlopende onderzoek wordt 
sinds 2001 de ontwikkeling groei en gezondheid (waaronder gehoor) 
van 10 000 opgroeiende kinderen uit Rotterdam onderzocht. Deze 
kinderen zijn nu ongeveer 17-18 jaar.

Meer informatie met een uitgebreid programma volgt!
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