AHOSA VZW
Sint-Lievenspoortstraat 117
9000 Gent
+32 (0)9/268.26.26
www.ahosa.be
ahosa@sintlievenspoort.be

Een hoortoestel is geen bril.
Hoe gehoorrevalidatie het verschil kan maken.
Wat is gehoorrevalidatie?
Wat kan een CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) voor jou betekenen?
Dinsdag 7 december 2021 om 19.30 u
Door Inès Van de Weyer

Een hoortoestel is geen bril. Hoe gehoorrevalidatie het verschil kan maken. Je hoort wat slechter.
En vooral: je verstaat wat slechter. Misschien heb je al een hoortoestel . Maar dat volstaat niet altijd.
Een hoortoestel is immers geen bril!
Veel mensen weten niet dat ze hierbij kunnen geholpen worden! Die hulp heet gehoorrevalidatie.
Heb je een druk gezin, werk je nog, heb je hobby’s, en bots je hierbij steeds op je grenzen? Of ben je al met pensioen en
mijd je sociaal contact?
Een team van deskundigen bekijkt met jou welke hulp in jouw situatie het best is om je levenskwaliteit op peil te houden of
weer te verbeteren.
Hierbij wordt zeer breed gekeken: hoortraining, liplezen, communicatie, tinnitus, stress, vermoeidheid,
evenwichtsproblemen, het waarom-ik gevoel zijn maar enkele topics die zeker aan bod komen.
Inès Van de Weyer, psychologe sinds 1982 verbonden aan het CAR SLP en werkzaam in een multidisciplinair team
slechthorend/doofheid bij volwassenen, vertelt jullie wat gehoorrevalidatie is, hoe een CAR aan hulp kan helpen en gaat in
op jullie vragen.
Wanneer

Dinsdag 7 december 2021 om 19.30u

Waar

Online

Spreker

Inès Van de Weyer
Psychologe en bestuurder AHOSA vzw

Prijs

€ 8 voor leden
€ 10 voor niet-leden

Doelgroep

Breed publiek

Toegankelijkheid We voorzien een schrijftolk die voor live-ondertiteling zal zorgen.
Inschrijven

Vóór 1 december 2021 met vermelding: webinar CAR

-

Scan de QR-code hiernaast

-

Of inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/r/Rtn6WRQbYt
die je ook kan terugvinden op www.ahosa.be

-

Betaling

Of je kan de inschrijvingslink aanvragen per mail ahosa@sintlievenspoort.be
of per telefoon 09 268 26 26

AHOSA vzw: IBAN BE 26 4400 3464 4129
met als mededeling ‘Webinar CAR’
Na betaling van het inschrijvingsgeld op onze rekening, ontvang je voor de start van het
webinar van ons een persoonlijke deelnemerslink
Ahosa vzw Steun ons op het rekeningnummernr. BE26 4400 3464 4129
Like ons op facebook.com/ahosa.vzw | Volg ons op @AhosaVzw.
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