Logopediepraktijk Binnenstad & Lunetten

De Hanen oudercursus
“Praten doe je met z’n tweeën”.
Een cursus voor ouders van een kind met
communicatieve ontwikkelingsproblemen.

WAT HOUDT DE CURSUS IN?
De Hanen Oudercursus helpt u en uw kind
stap voor stap bij het leren communiceren
(wijzen, reiken, gebaren, klanken, spreken).
In de cursus worden individuele logopedische
begeleiding afgewisseld met
groepsbijeenkomsten.
Naast veel informatie en oefeningen is er
vooral aandacht voor het in de praktijk
brengen van het geleerde.
Samen met u stelt de logopedist doelen op
voor uw kind. Vervolgens bespreken we hoe u
uw gedrag en houding op die doelen kunt
afstemmen.
De cursus bestaat uit een
kennismakingsgesprek, 3 huisbezoeken en 8
groepsbijeenkomsten verdeeld over een
periode van 4 maanden. Tijdens de
huisbezoeken worden filmopnamen van de
interactie tussen u en uw kind besproken.
Deze opnamen kunt u zelf maken van
verschillende interactie en oefen momenten
in communicatie met uw kind.

u dit boek in uw bezit heeft zodat u de theorie
kunt lezen ter voorbereiding op de
groepsbijeenkomsten. Gedurende de cursus
kunnen ouders het boek lenen van de praktijk.
WAT LEERT U IN CURSUS?
Laat uw kind leiden
U leert meer over hoe uw kind zijn of haar
behoeftes, gevoelens en interesses uit. Ook
leert u op ooghoogte komen, zodat u kunt
zien wat uw kind doet. U leert te wachten
totdat uw kind met u gaat communiceren
(met of zonder woorden). Daarnaast leert u te
luisteren naar wat uw kind u probeert te
zeggen of duidelijk te maken.
Volg uw kind
U leert om te reageren op de manier die uw
kind nodig heeft om te kunnen
communiceren. U zult zien dat het
zelfvertrouwen van uw kind hiervan groeit en
uw kind zich voelt aangemoedigd om meer te
proberen te communiceren.
Beurtgedrag
Om eenvoudige ‘gesprekjes’ te voeren leert u
om de beurt iets te zeggen of communiceren.
Ook leert u om aan de dagelijkse handelingen
taal toe te voegen.
Taal toevoegen
U leert taal toe te voegen, zodat uw kind zich
veilig voelt om zelf te communiceren.
Bovendien leert uw kind zo ook meer van de
wereld om hem heen. U leert bepaalde
woorden of handelingen te benadrukken,
waardoor uw kind de woorden beter leert
koppelen aan activiteiten en/of voorwerpen
en ze wellicht ook zelf gaat toepassen.

In de Hanen Oudercursus wordt het boek
‘Praten doe je met z’n tweeën’ gebruikt. Als u
deelneemt aan de cursus is het van belang dat
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VOOR WIE IS DE CURSUS BEDOELD?
• Uw kind heeft communicatieve
ontwikkelingsproblemen;
• Uw kind heeft een ontwikkelingsleeftijd van
tussen de 6 maanden en 5 jaar;
• Uw kind neemt weinig initiatief tot praten of
communiceren;
• U wilt zelf graag een bijdrage leveren aan de
taalontwikkeling van uw kind.
WAAR EN WANNEER?
Voorafgaande aan de groepsbijeenkomsten en
huisbezoeken vindt er een oriënterend
gesprek plaats, indien van toepassing samen
met de al behandelend logopedist. In dit
gesprek worden verwachtingen en
voorwaarden besproken om deel te kunnen
nemen aan de cursus.
Mocht er een aanmelding voor de cursus
volgen dan zal er ook nog een
kennismakingsgesprek in de thuissituatie
plaatsvinden.
Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er
een opnamen gemaakt van uw kind in
interactie met u als ouder, en krijgt u de
eerste opdracht ter voorbereiding op de
eerste groepsbijeenkomst.

WAT KOST DE CURSUS?
De cursus wordt volledig vergoed door uw
zorgverzekeraar. Voorafgaand aan de Hanen
Oudercursus dient u een verwijsbrief met
specifieke Hanenindicatie: Hanen
oudercursus, aan te vragen bij uw huisarts.
CONTACT
Wilt u zich aanmelden voor de Hanen
oudercursus of mocht u behoefte hebben aan
meer informatie en/of heeft u vragen dan
kunt u contact opnemen met Melissa
Rebergen van Heerikhuize, Hanen
gecertificeerd logopedist.
Mail: m.rebergenvheerikhuize@
logopediebinnenstadlunetten.nl
Tel: 06 48936732

De groepsbijeenkomsten worden gegeven op
de woensdagavond van 20.00u. – 22.00u.
Voor de individuele thuisbezoeken worden
onderling afspraken gemaakt op een moment
dat dat voor u het beste uitkomt. De
groepsbijeenkomsten vinden plaats in het
Wijkgezondheidscentrum Lunetten. Het
kennismakingsgesprek en de individuele
huisbezoeken vinden bij u thuis plaats indien
mogelijk.
WIE GEEFT DE CURSUS?
De Hanen Oudercursus wordt gegeven door
Melissa Rebergen van Heerikhuize, Hanen
gecertificeerd logopedist. Naast de Hanen
methode, die in Canada is ontwikkeld, maakt
zij in de cursus ook gebruik van Totale
Communicatie en NmG gebaren.
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