
MEER DAN 
WOORDENOVER DRIESTROOM

Driestroom ondersteunt 
men sen, van jong tot 
oud, met een ontwik-
kelings- en/ of onder-
steuningsvraag om zo 
zelfstandig mogelijk 
te functio neren in de 
maatschappij. We bege-
leiden bij wonen, werk 
en participatie, onder-
wijs en vrije tijd en we 
bieden dag behandeling 
en diagnostiek en/of 
behandeling vanuit het 
expertisecentrum.

Driestroom heeft 50 
locaties in de brede regio 
van Arnhem, 
Nijmegen en het land 
van Maas en Waal en 
verspreid over Neder-
land meer dan 130 
Driestroomhuizen.

Het Hanenprogramma voor ouders 
van kinderen met autisme spectrum 

stoornissen of beperkingen in de  
sociale communicatie.

Helpt je elk moment in het dagelijks 
leven van je kind te veranderen in een 

kans om te communiceren.

Het Hanenprogramma voor  
ouders van kinderen met autisme 

spectrum stoornissen of beperkingen 
in de sociale communicatie. 

Helpt je elk moment in het dagelijks 
leven van je kind te veranderen in 

een kans om te communiceren.

OVER HET
HANEN CENTRE

Het Hanen Centre is opgericht 
in Canada in 1975 en is een we-
reldwijde, niet op winst gerichte, 
organisatie. Het is de missie van 
het Hanen Centre om ervoor te 
zorgen dat ouders, zorgverleners 
en logopedisten van kennis en 
vaardigheden worden voorzien 
om jonge kinderen te helpen bij de 
ontwikkeling van taal-, sociale- en 
leesvaardigheden.

Dit geldt voor kinderen met of met 
een risico op een taal achterstand 
en kinderen met ontwikkelings-
problemen zoals autisme spectrum 
stoornissen. 

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

• driestroom.nl/hanenoudercursus   
• driestroomloket  0481 37 55 55

MEER DAN
WOORDEN



Meer dan Woorden is een program-
ma dat ouders van kinderen met 
autisme spectrum stoornissen of 
beperkingen in de sociale commu-
nicatie handvatten geeft om hun 
kind te helpen communiceren. 

Deze training is ontwikkeld door 
ervaren taalwetenschappers van 
het Hanen Centre. Meer dan 
Woorden wordt wereldwijd aan-
geboden aan ouders door Hanen 
gecertificeerde logopedisten die 
de gespecialiseerde cursus van het 
Hanen Centre hebben gevolgd. 

WAAROM WORDEN OUDERS 
BETROKKEN BIJ HET MEER 
DAN WOORDEN PROGRAMMA?
Ouders zijn het belangrijkste in 
het leven van het kind en kunnen 
het kind het meeste leren. Ouders  
hebben een grote rol in de ontwik-
keling van een kind om te leren 
communiceren en contact te leren 
maken met de wereld. In het Meer 
dan Woorden programma leer je 

INHOUD MEER DAN 
 WOORDEN PROGRAMMA
Voordat het programma begint, krijg 
je samen met je kind een intakege-
sprek met een Hanen gecertificeerde 
logopedist. Daarnaast worden er acht 
informatieve en persoonlijke groeps-
bijeenkomsten georganiseerd voor 
ouders. In die periode vinden er ook 
drie  individuele huisbezoeken voor 
jou en je kind plaats, samen met een 
 Hanen gecertificeerde logopedist. 
Tijdens deze huisbezoeken:
•  bespreek je communicatiedoelen 

en specifieke strategieën voor je 
kind;

•  wordt gefilmd terwijl je met je 
kind interacties hebt tijdens dage-
lijkse activiteiten. Deze opnames 
worden teruggekeken en bespro-
ken, zodat je kunt zien wat ‘helpt’ 
en wat je nog meer kunt doen om 
je kind te helpen bij zijn of haar 
communicatieve en spelontwik-
keling. 

KOSTEN
Het Meer dan Woorden programma 
wordt door de meeste zorgverzeke-
raars vergoed.

PROGRAMMAMATERIALEN
Het Meer dan Woorden programma 
wordt ondersteund door het Hanen 

handboek Meer dan Woorden. Dit 
geïllustreerde boek volgt de inhoud 
van het programma op een prak-
tische en eenvoudig te begrijpen 
manier. Je hebt dit boek nodig om 
het programma te kunnen volgen.

WAT ZEGGEN OUDERS OVER 
MEER DAN WOORDEN
“Huisbezoeken hielpen erg mee, ik heb 
veel tips van de logopedist gekregen.”
Mohammed, vader van vierjarige Mahir

“Met alle informatie en tips tijdens  de 
cursus heb ik veel aan de  communicatie 
gewerkt en zie ik grote vooruitgang.”
Sherana, moeder van driejarige Bentley

“Wat mij het meest heeft geholpen is 
het onderling brainstormen over wat 
andere ouders in bepaalde situaties 
zouden doen en ideeën uitwisselen.”
Mariëlle, moeder van zesjarige Senn

praktische en krachtige strate-
gieën om je kind te helpen bij het 
communiceren en het hebben 
van interacties tijdens dagelijkse 
bezigheden. 
Juist binnen deze bekende en 
herhalende interacties kunnen de 
communicatievaardigheden van je 
kind groeien. 

WAT OUDERS LEREN IN HET 
MEER DAN WOORDEN  
PROGRAMMA
•  Hoe je kind op dit moment 

communiceert en de volgende 
stappen in de communicatie;

•  Hoe je kind het beste leert en 
hoe je voordeel hieruit kunt 
halen;

•  Wat je kind motiveert om te 
communiceren;

•  Hoe je dagelijkse activiteiten 
kunt ombuigen in mogelijk-
heden om te communiceren;

•  Hoe je je kind kunt helpen te 
begrijpen wat je zegt;

•  Hoe je je kind kunt helpen bij 
het ontwikkelen van zijn of haar 
spelvaardigheden;

•  Hoe je je kind kunt helpen bij het 
spelen met andere kinderen. 

OVER HET 
MEER DAN WOORDEN 

PROGRAMMA

Het Meer dan Woorden programma
OUDERS LEREN PRAKTISCHE MANIEREN OM HUN KIND 

TE HELPEN BIJ HET BEREIKEN VAN DE VOLGENDE 
VIER DOELEN:

1.  VERBETEREN VAN DE SOCIALE 
OVER-EN-WEER INTERACTIE

3.  MEER GEVORDERD SPEL   
MET SPEELGOED

4.  VERBETEREN VAN TAALBEGRIP

2.  VERBETEREN VAN DE 
 COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

OMHOOG! OMHOOG! 

OMHOOG!
VLIEGTU

IG

BAM, BAM!
VOGELTJE

Moedig je kind aan om interactie met je 
te hebben in alles wat je samen doet.

Stimuleer je kind in het ontwikkelen 
naar het volgende spelstadium.

Help je kind zijn of haar  
wereld te begrijpen.

Help je kind bij het nemen van de 
volgende stap in de communicatie 
gebaseerd op wat hij of zij nu kan.


