Gratis infopakket online

Waarom deze campagne?

RITA HOORT NIET GOED

Omdat gehoorverlies steeds zou worden opgemerkt,
in het bijzonder bij personen met een verstandelijke
beperking.

Gehoorverlies bij volwassenen
met een verstandelijke beperking

Omdat het belangrijk is om weet te hebben van het
gehoorverlies, zelfs als hoorapparaten geen optie zijn.

Wie meer wil weten over deze campagne vindt alle
info op www.ritahoortnietgoed.be
Zo is er een filmpje waarin Rita haar verhaal doet.
Sinds ze hoorapparaten draagt, is haar leven
veranderd.
Op de website is er een volledig uitgewerkt pakket te
downloaden waarin deze zaken aan bod komen:

Omdat de signalen die op slechthorendheid wijzen
niet zomaar toegeschreven zouden worden aan
gedragsproblemen, algemene achteruitgang of
dementie.
Om duidelijk te maken dat gespecialiseerd onderzoek
mogelijk is bij deze doelgroep.
Daarom:
laat het gehoor van uw cliënten onderzoeken!

1.

Het belang van horen

2.

Gehoorstoornissen

3.

Gehooronderzoek

4.

Hoorapparaten
(gebruik, onderhoud, eerste hulp bij problemen en
ongevallen)

——

gehoorverlies veel vaker voorkomt bij mensen
met een verstandelijke beperking

5.

Communicatie

——

mensen met een verstandelijke beperking meer
negatieve gevolgen ondervinden van een
gehoorverlies

——

het zeer moeilijk is om een gehoorverlies
correct in te schatten bij deze doelgroep

——

we het gehoor van mensen met een
verstandelijke beperking kunnen testen met
aangepast onderzoeksmateriaal

——

het dragen van hoorapparaten (en een
aangepaste benadering) de levenskwaliteit
van heel wat mensen met een verstandelijke
beperking kan verbeteren

Deze sensibiliseringscampagne is een initiatief van de
Sig-intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke
beperking.

Raadpleeg www.ritahoortnietgoed.be voor meer info
over gespecialiseerde hoorcentra.

Wist je dat?

Hoe een hoorapparaat
je leven kan veranderen

Violetta is 57 jaar. Ze heeft een verstandelijke
beperking, is zwaar slechtziend, doof aan het linkeroor
en slechthorend rechts. Sinds ze een hoorapparaat
draagt, veranderde haar leven.
Voordien was ze heel teruggetrokken en ze sloot
zich op in haar ‘eigen wereld’. Het contact met de
begeleiders verliep moeizaam. Ze had duidelijk
weinig ‘levenslust’. Maar nu is alles anders. Met haar
hoorapparaat zingt ze enthousiast, is ze de hele
dag door vrolijk en voert ze opgedragen taken met
enthousiasme uit. Als ze haar hoorapparaat niet kan
dragen (bv. bij een defect) vervalt ze weer in haar
oude gewoontes en sluit ze zich af.

Hoorapparaten:
voor elk wat wils!

Wat als je signalen van
gehoorverlies verkeerd
interpreteert?

Over hoorapparaten doen veel cowboyverhalen de
ronde: ‘Ze werken niet naar behoren, zijn duur en ogen
niet mooi!’ Nochtans zijn er momenteel heel veel
kwalitatieve, betaalbare en kleinere hoorapparaten
op de markt. Er is voor elk wat wils: van klein en
discreet tot opvallend of hip.
Afhankelijk van het budget en de noden van de
cliënt gaat de audioloog op zoek naar de best
passende hoorapparaten, in overleg met de ouders of
begeleiders. Ook een terugbetalingsapparaat behoort
tot de mogelijkheden.

Wat bij verlies of schade?
Je kunt hoorapparaten
laten verzekeren
en/of accessoires
aanschaffen
om verlies en
beschadiging te
voorkomen.

Marc is 48 jaar en heeft het syndroom van Down. Er
waren vermoedens dat Marc beginnend dementerend
was. Marc zonderde zich vaker af en de communicatie
verliep moeilijker. De logopediste stelde voor om een
gehoortest te laten doen.
Uit de resultaten bleek dat Marc aan beide oren
een ernstig gehoorverlies had. Nu draagt hij twee
hoorapparaten. Hij is weer veel alerter en geniet van
muziek, zoals hij vroeger altijd deed.
De vermoedens van dementie zijn er nog
altijd, maar het verhaal van Marc leert ons dat het
belangrijk is om ook rekening te houden met de
gevolgen van gehoorverlies!

