
NASCHOLING 2015
KIND, TAAL & GEHOOR

De cursus Kind, Taal & Gehoor 2015
actualiseert en vergroot uw kennis op het
gebied van de taalontwikkeling bij kinderen
met gehoorproblemen. In deze reeks
lezingen gaan ervaren audiologen, KNO
artsen, (klinisch) linguïsten, logopedisten en
onderzoekers in op actuele en relevante
thema's binnen het audiologische vakgebied.
De cursus Kind, Taal en Gehoor wordt
jaarlijks georganiseerd in een
samenwerkingsverband tussen VU, VUMC en
het Language & Hearing Center Amsterdam.

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 of
pedagogen. Voor deelname aan de cursus is basiskennis in
de audiologie vereist.

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij de NVLF en
NVKF. Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130
voor NVLF/NVKF leden); voor twee van de drie middagen
€110 (€90 voor NVLF/NVKF leden); voor een enkele
middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

LOCATIE
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam); lokaal HG11A24 (A-vleugel etage 11).

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Voor meer informatie over de cursus en om in te schrijven
neemt u contact op met de coördinator van de cursus Dr.
Monique Lamers (m.lamers@vu.nl). 

PROGRAMMA 2015
(het uitgebreide programma is te vinden op hearingminds.wikispaces.com)

12 NOVEMBER (13.30-17.15)
Dr. Patrick Brienesse (Klinisch fysicus audioloog AMC)
Gehoordiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen: mogelijkheden en

uitdagingen
Dr. Paul Merkus (KNO arts VUMC)
Oto-Audiologische Casuïstiek
Dr. Joke Geytenbeek (logopediewetenschapper, VUMC)
Weet je wel wat ik begrijp? Taalbegrip bij niet-sprekende

kinderen met ernstige motorische beperkingen
19 NOVEMBER  CENTRALE LEZING (15.30-17.15)
Prof. dr. Ellen Gerrits (UU, HU)
Evidence-based practice bij gehoor- en

taalontwikkelingsstoornissen
26 NOVEMBER (13.30-17.15)
Dr. Thoni Houtveen (Lector, HU)
Goed leesonderwijs voor alle leerlingen
Stefanie Krijger (PhD-onderzoeker, UZGent)
Schoolse prestaties van vroeg geïmplanteerde adolescenten

met een CI
Kirsten van den Heuij (PhD-onderzoeker, HR/VU)
Jongeren met een gehoorbeperking, welkom in het Hoger

Onderwijs!
Dr. Theo Goverts (Klinisch fysicus audioloog, VUMC)
Spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs:

benadering vanuit perceptie en akoestiek


