Gevolgen van auditieve beperkingen op het werk
GGMD voor Doven en Slechthorenden organiseert voor bedrijfs- en
verzekeringsartsen een korte training over de gevolgen van auditieve
beperkingen op het werk.

Auditieve beperkingen op het werk
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Leerdoelen
· Kennis vergaren over de verschillende gradaties van slechthorendheid,
tinnitus en hyperacusis, en de secundaire gevolgen daarvan.
· Kunnen lezen van een (spraak-)audiogram.
· Op de juiste wijze noteren van auditieve en daarmee samenhangende
secundaire beperkingen zodat bij arbeidsdeskundigonderzoek een
betere weging mogelijk is.
Accreditatie: 2 punten
Het accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) onderdeel van
KNMG-GAIA, heeft deze training geaccrediteerd met 2 punten.
Trainers
Deze training wordt gegeven door een neuropsycholoog en een
SPV/trainer tevens ervaringsdeskundige van GGMD.
Programma
16.30 Welkom en introductie op het onderwerp
16.45 Gevolgen van slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis
inclusief ervaringsopdracht
17.30 Soep, broodjes & een netwerkbeleving
18.15 Juiste notatie (spraak)audiogram en beschrijving secundaire
beperkingen

GGMD voor Doven en Slechthorenden

inclusief casuïstiekbespreking en discussie

Wij hebben locaties door heel Nederland.

19.05 Hulp als horen moeilijk wordt, de werkwijze van GGMD

telefoon:

0182 – 670 235

19.30 Vragen en afsluiting

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

Deze training werd in november 2018 gewaardeerd met een 8,4!

Inhoudelijke informatie over het programma

· Secundaire beperkingen

Wat betekent het om op de werkvloer slechthorend te zijn, tinnitus te

De secundaire beperkingen hebben een grote impact op het dagelijkse

hebben of hyperacusis? En welke secundaire beperkingen brengt dit

functioneren, waardoor er een grotere kans is op uitval op het werk.

met zich mee? Hoe kan uitval van mensen met een auditieve beperking

Gelijktijdig zijn deze beperkingen nauwelijks tot niet meetbaar. Aan de

teruggedrongen worden en terugkeer op het werk versoepeld?

hand van casuïstiek gaan we in gesprek over welke informatie
belangrijk is om te vermelden zodat de arbeidsdeskundige een volledig

En welke belangrijke rol speelt de bedrijfs- en verzekeringsarts hierin?

plan van aanpak kan opstellen.

Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de training ‘Gevolgen van
auditieve beperkingen op het werk’.

Waar en wanneer
Deze training wordt in de eerste helft van 2019 gegeven op:

Gevolgen van slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis

12 maart in Eindhoven

Slechthorendheid betekent minder goed verstaan en is er in

9 april in Apeldoorn

verschillende gradaties en verschillende vormen. Tinnitus of
fantoomgeluid, ook oorsuizen genoemd, is het waarnemen van een

Aanmelden

voortdurend geluid, zonder dat er in de omgeving een geluidsbron is

Aanmelden voor deze geaccrediteerde training doet u door een mail te

aan te wijzen. Hyperacusis is een overgevoeligheid (pijn) voor geluid.

sturen naar contact@ggmd.nl. Vermeld hierin uw naam en mailadres, en

We bespreken deze auditieve beperkingen en laten u ervaren hoe het is

dat het de training Auditieve beperkingen op het werk betreft.

om deze beperkingen te hebben. Aan de hand van de opgedane
ervaringen bespreken we de secundaire problematiek die hieraan

Kosten

gekoppeld is, zoals communicatieproblemen, (over)vermoeidheid,

GGMD biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een gehoor-

concentratie en belastbaarheid, en hoe deze problemen binnen GGMD

beperking. Wij beschouwen het als onze opdracht onze expertise ter

behandeld worden.

beschikking te stellen aan andere instellingen en professionals. Daarom
bieden wij u deze training kosteloos aan.

Juiste notatie van de auditieve en daarmee samenhangende
secundaire beperkingen

Contact

· Spraakaudiogram

Neem voor meer informatie contact op met GGMD:

De gradatie van slechthorendheid is af te lezen uit het audiogram en

Telefoon:

0182 – 670 235

het percentage spraakverstaanbaarheid uit het spraakaudiogram. Deze

Sms:

06 – 10 908 606

gegevens zijn belangrijk om de mogelijkheden van de cliënt te kunnen

E-mail:

contact@ggmd.nl

beoordelen. Aan de hand van casuïstiek wordt hier nader op ingegaan

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via

en leert u om een (spraak)audiogram af te lezen; welke informatie is
belangrijk om op te nemen in de rapportage.

www.ggmd.nl pagina Contact
Teletolk:

zie www.ggmd.nl pagina Contact

Website:

www.ggmd.nl

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
nov 2018

