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030 810 05 00

Horen en gehoord worden
In het kort
Slechthorendheid treft duizenden werknemers en het probleem breidt zich snel uit. Dat komt
doordat de groep jongeren met een gehoorbeschadiging groeit. Maar ook doordat oudere
werknemers te maken kr gen met fysiologische of beroepsgerelateerde slechthorendheid. Heb j
als (medisch) professional te maken met slechthorenden en wil je leren wat z kunnen in hun
werk? Doe dan deze module.

Wat je leert
De kansen en beperkingen van patiënten met gehoorklachten
Je kunt deze module volgen als b - en nascholing of als keuzeonderdeel van je medische
vervolgopleiding Bedr fsgeneeskunde (https://www.nspoh.nl/opleiding-bedr fsarts/)of
Verzekeringsgeneeskunde (https://www.nspoh.nl/opleidingen/opleiding-verzekeringsarts/).
Deze module gaat in op de verzekeringsgeneeskundige en bedr fsgeneeskundige aspecten van
slechthorendheid. We besteden aandacht aan de kansen en beperkingen b re-integratie. We
staan ook stil b het behoud van werk voor mensen met een auditieve handicap.
Het ochtendprogramma bestaat uit een interactief hoorcollege over verzekerings- en
bedr fsgeneeskundige aspecten van onder andere spraakperceptie, cognitieve problemen en de
beïnvloeding van het gehoor. In de middag staan twee workshops op het programma over
claimbeoordeling en over re-integratie van mensen met een auditieve of communicatieve
beperking.

Na a oop van deze eendaagse module:
is je kennis van de fysiologie van het gehoor opgefrist.
heb je een overzicht van de meest voorkomende ziektebeelden.
https://www.nspoh.nl/horen-en-gehoord-worden-2/
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weet je wat de auditieve beperkingen z n b de beroepsuitoefening.
weet je waar de mogel kheden liggen voor participatie en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Docenten
Het onderw s wordt verzorgd door audiologische experts die werken b Kentalis en door reintegratiedeskundigen.

Voor wie
Bedr fsartsen, verzekeringsartsen en andere (medische) professionals die te maken hebben met
slechthorenden.

Toelatingseisen
Diploma basisarts

Ervaringen
Score in evaluatie: in 2019 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met
een 8,0.

Rooster
5-10-2021

09:30

12:30

B eenkomst

5-10-2021

13:30

16:30

B eenkomst

Incompany
Het kan z n dat je een volledige afdeling wilt laten b scholen. Of je wilt heel speci eke
vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderw s uitkomst. Lees verder over
onze scholing op maat (https://www.nspoh.nl/incompany/).
Heb je gevonden wat je zocht? *
https://www.nspoh.nl/horen-en-gehoord-worden-2/
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Nee

Startdatum
5 okt 2021

Duur
1 dag

Locatie
St. Michielsgestel

Pr s
€ 415

CanMeds
40% Medisch handelen
40% Samenwerking
20% Communicatie

Accreditatie
6 accreditatiepunten
voor:
ABSG voor de categorie arbeid en gezondheid - bedr fsgeneeskunde
ABSG voor de categorie arbeid en gezondheid- verzekeringsgeneeskunde

Contactpersoon
Heb je een vraag? Neem dan contact op met
https://www.nspoh.nl/horen-en-gehoord-worden-2/
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Désirée Lammers
programma assistent
 0682850181
 d.lammers@nspoh.nl

Daarom NSPOH
Erkend onderw s
Persoonl k en gastvr
Prakt kgericht en up-to-date
Docenten uit prakt k en wetenschap

Andere deelnemers bekeken ook
16 feb 2021

Opfrissen richtl n psychische problemen
(https://www.nspoh.nl/opfrissen-richtl n-psychische-problemen3/)
Werk en gezondheid
1 dag

Online € 415

https://www.nspoh.nl/horen-en-gehoord-worden-2/
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04 mrt 2021

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid
(https://www.nspoh.nl/voorjaarsschool-arbeid-en-gezondheid-4/)
Werk en gezondheid
2 dagen

Otterlo € 1.335

08 mrt 2021

Mantelzorg en werk (https://www.nspoh.nl/mantelzorg-en-werk2/)
Werk en gezondheid
1/2 dag

Utrecht € 210

10 mrt 2021

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts
(https://www.nspoh.nl/goedgekeurd-basistraining-voor-dekeuringsarts-3/)
Werk en gezondheid
3 dagdelen

Online € 725

NSPOH
Bezoekadres

Churchilllaan 11, 10e etage
3527 GV UTRECHT
Open in Google (https://www.google.nl/maps/place/Churchilllaan+11+10e+etage
Maps
+ 3527+GV+UTRECHT)
Postadres
Postbus 20022
3502 LA Utrecht
Telefoon
030 810 05 00
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
E
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i f @
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E-mail

info@nspoh.nl (mailto:info@nspoh.nl)
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NSPOH Kennisupdates (/nieuwsbrief)
https://www.nspoh.nl/horen-en-gehoord-worden-2/
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Voornaam
E-mail

Schr f je nu in!

© 2021 NSPOH
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