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Oefenen met spraakafzien 

Op donderdagmiddag 24-3-2022 start de training spraakafzien. We gaan in 5 sessies van    
1,5 uur de theorie en de praktijk van het spraakafzien behandelen. 

Per sessie wordt eerst een deel theorie aangeboden. Het gaat daarin steeds om 1 of 2 
specifieke mondbeelden. Aansluitend gaan we daar direct praktisch mee aan de slag.  

Na deze vijf sessies bent je in staat de verschillende mondbeelden van elkaar te 
onderscheiden, waardoor het spraakafzien aanmerkelijk soepeler gaat. 

Ieder individu heeft een specifiek mondbeeld, waardoor het aflezen bij iedere persoon net 
iets anders is. In deze training mag daarom je belangrijkste gesprekspartner kosteloos 
deelnemen. Je oefent dan tijdens de training al met dit specifieke mondbeeld. Bovendien 
raakt je gesprekspartner zich meer bewust van zijn aandeel in de communicatie. 

Je krijgt de oefenstof schriftelijk aangereikt, zodat je ook thuis met anderen kunt oefenen. 
De ervaring leert dat gericht en intensief oefenen heel belangrijk is. 

 Een oefenpartner is fijn en mag mee 

Een horende oefenpartner meenemen naar de bijeenkomst is dus een aanrader maar geen 
must. Bij een oefenpartner kun je denken aan: je levenspartner, maar ook je dochter of 
zoon, kleinkind of buur. Per sessie kan je 1 partner meenemen, maar dat hoeft niet steeds 
dezelfde partner te zijn.  
 

Logopediste Hanneke Haan 

Hanneke Haan heeft de opleiding Logopedie in Amsterdam gevolgd. Haar specialisaties zijn 
trainingen Spraakafzien (liplezen en omgaan met verminderd gehoor) aan slechthorenden, 
plots- en (laat)dove mensen. Zij werkt zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast 
verzorgt zij ook lessen hoortraining en verstaanbaarheid na een cochleaire implantatie en 
begeleidt zij slechthorende/dove leerlingen in het regulier basisonderwijs. 
In het onderwijs heeft zij gewerkt met dove leerlingen van de Ammanschool en met 
slechthorende leerlingen van de Burgerschool in Amsterdam.  
Kijk voor meer informatie op https://www.spraakentaalalmere.nl/index.html  
  

https://www.spraakentaalalmere.nl/index.html


 

Informatie 

De data:  Donderdagmiddag 24 maart - 31 maart - 14 april - 28 april - 12 mei 2022   

Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur 

Plaats: Maarten Luther kerk – Uiterwaardenstraat 279, 1079 CT Amsterdam (bereikbaar met 
Noord/Zuidlijn metro 52 halte Europaplein). 

Schrijftolk 

Er is een schrijftolk aanwezig.  

Kosten  

De kosten voor de 5 sessies zijn € 249,90.  

Dit zijn de organisatiekosten als huur van de ruimte, koffie/thee en lesmateriaal en de 
kosten voor de logopedische training. Na afloop van de vijf sessies ontvang je de factuur.  

Een deel van de kosten van de training spraakafzien is declarabel bij je zorgverzekeraar 
(logopedie – basisverzekering – training spraakafzien). De maximale bijdrage van de 
zorgverzekeraar  is € 148,00.  Afhankelijk van je verzekering (in natura- of restitutie 
verzekering) wordt deze deels of volledig vergoed. Informeer bij je zorgverzekering. Het gaat 
af van je eigen bijdrage.  
Je hebt voor de declaratie bij je zorgverzekeraar een verwijzing ‘Logopedie – training 
spraakafzien’ nodig van de huisarts, kno-arts of audioloog. Vraag de verwijzing voor het 
starten van de training spraakafzien aan en neem mee bij de eerste bijeenkomst voor 
Hanneke Haan.  Afzeggen van een bijeenkomst dient 24 uur van tevoren te gebeuren.  
 

Aantal deelnemers 

De training gaat alleen door bij minimaal 4 deelnemers.   

 

Opgeven 
 

Je kunt je opgeven voor deze training bij Marja de Kinderen :  

marja@slechthorendamsterdam.nl  of via Whatsapp 06 2 1991 848. Geef ook aan of je een 

oefenpartner meeneemt.  

Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. 

Een week voor de start van de training ontvang je in de uitnodiging nadere inhoudelijke 

specificaties over het programma van iedere sessie. De uiterste inschrijfdatum is 18 maart 

2022. 

 

Toegang met een geldige QR-code. 

Wij zorgen voor voldoende afstand en ventilatie. 
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