Benaudira individuele hoortraining

Overprikkeld door (omgevings)geluid? Verwarring of vertraging in het waarnemen van
klanken (denk ook aan de letterklanken)? Last van hardhorendheid of tinnitus (oorsuizen)?
BENAUDIRA is een hoortraining, een methode die ingezet kan worden voor mensen met een
auditief verwerkingsprobleem. De BENAUDIRA methode regelt en verbetert het centrale
horen, de auditieve lateraliteit en de daarmee verbonden vaardigheden.
De BENAUDIRA hoortraining is gebaseerd op het feit dat het gehoorde eerst in de hersenen
wordt verwerkt (centrale hoor verwerking) en dat aansluitend de hersenen worden getraind
in de auditieve verwerking van dit gehoorde.
Door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde muziek kunnen de hersenen doelgericht
worden gestimuleerd. Een individuele keuze van deze muziek wordt voor iedere persoon
precies afgestemd op het hoorvermogen aan de hand van het audiogram. Daardoor
profiteert niet alleen het horen zelf maar ook de vele delen in de hersenen die met het
hoorcentrum samenwerken, zoals het evenwichtsorgaan, het limbische systeem (aantal
hersendelen die onder andere betrokken zijn bij emotie en motivatie) en de verwerking van
visuele prikkels.
Door de BENAUDIRA hoortraining worden verschillende zintuigelijke waarnemingen verder
ontwikkeld, waaronder de verwerking van andere processen die hiervan afhankelijk zijn.
Denk aan: lezen, schrijven, spreken, aandacht erbij houden, concentratie, et cetera.
In de 3 daagse basiscursus leert u, onder andere:
- Herkennen van een auditief verwerkingsprobleem bij een persoon;
- Het maken, lezen en interpreteren van een audiogram;
- Het opstellen van een individueel trainingsplan.
Door zeer veel casestudies en voorbeelden van kinderen en volwassenen met
bovengenoemde problemen uit de praktijk kunt u snel aan de slag met deze methode.

Cursusinhoud (3 dagen)
-

Werkwijze van de BENAUDIRA hoortraining;
Anatomie en pathologie van het oor;
Centrale hoorverwerking en uitwerking bij het horen en de mogelijke “stoorzenders”;
In evenwicht brengen van de auditieve lateraliteit;
Hoe de therapie in de praktijk gebracht wordt en de benodigde materialen;
Theorie en praktijk in het maken van een audiogram;
Lezen en interpreteren van een audiogram;
Het opstellen van een trainingsplan;
Het begeleiden van de ouders.

In deze cursus leert u zelfstandig audiogrammen te maken bij de testpersonen, deze te interpreteren
en de ouders of de betrokkene zelf een advies te geven en te begeleiden.

Cursusdatum: 30,31 okt. en 1 nov. 2015
Cursusplaats: Amsterdam
Na deze basiscursus bestaat de mogelijkheid om in januari 2016 de verdiepingscursus
“Tinnitus en hardhorendheid” te volgen.
Bent u geïnteresseerd in de BENAUDIRA methode? Dan vertellen we u graag meer.
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