Therapeutisch luisteren

Veel kinderen met een probleem in de
sensorische informatieverwerking hebben een
probleem in de auditieve integratie. Zo raken
deze kinderen bijv. afgeleid door geluid, doen al
gauw hun handen voor hun oren voor harde
onverwachte geluiden of reageren niet als je hun
naam noemt. De auditieve integratie wordt
binnen de verschillende opleidingen van
Kenniscentrum SIEM besproken. De praktische
invulling voor de therapie blijft echter
onderbelicht. Deze cursus geeft vanuit
sensorisch integratieperspectief inzicht en
handvatten om het auditieve systeem goed te
leren toepassen tijdens de behandeling.
In deze 2-daagse cursus leert u het volgende:
 Inzicht in luistervaardigheden.
 Kennis van nieuwe inzichten over
luistertherapie.
 Kunnen toepassen van therapeutisch
luisteren m.b.v. pedagogische cd’s.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Anatomie, fysiologie, neurologie van het
auditieve systeem.
 De luisterontwikkeling.
 Luisteren t.a.v. sensorische
informatieverwerking.
 Luisteren t.a.v. dyslexie, ADHD, autisme,
auditieve over-/onderregistratie.
 Diverse methodes.

Borsteldruktechniek

De borsteldruktechniek is een interventie, die
wordt toegepast bij kinderen met zintuiglijke
afweer. Deze interventie is vaak een onderdeel
van een zintuiglijk dieet. Dit is een nascholing
waarbij (kinder)fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en logopedisten, die reeds
elders de post-HBO opleiding Sensorische
Informatieverwerking hebben afgerond, de
borsteldruktechniek vanuit de nieuwste inzichten
weer kunnen eigen maken.
 In deze cursus wordt het volgende
behandeld:
 Kennis van de borsteldruktechniek en
onderliggende neurologie.
 Uitvoeren van klinisch interview.
 Eigen maken van de borsteldruktechniek.
 Toepassen van borsteldruktechniek binnen
de behandeling.

Informatie
Kosten bedragen EUR 275,-. Dit is inclusief lunch
en exclusief literatuur.
Er is 1 nascholingsdag: 29 maart 2014.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal contacturen met de docent bedraagt 6
uren en zelfstudie 6 uren.
.

Informatie

Kosten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch
en exclusief literatuur en pedagogische cd’s.
Er zijn 2 cursusdagen: 5 en 12 april 2014.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal contacturen met de docent bedraagt
12 uren en zelfstudie bedraagt 12 uren
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