
 

 

 

 

om het gehoor te training van kin-
deren en volwassenen met proble-
men in de auditieve verwerking. 
Het programma is hierdoor bij-
zonder geschikt geworden voor 
kinderen met een spraaktaal en/
of ontwikkelingsachterstand in 
de Nederlandse taal en voor kin-
deren, jongeren en volwassen 
die een hoorapparaat of cochle-
air implantaat aangepast kre-
gen. Het gebruikersvriendelijke 
programma is geschikt voor 
toepassing in de logopedische 
therapie, maar kan ook inge-
zet worden voor training in de 
klassituatie of zelfs in de 
thuissituatie 
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    Het doel van het     
    materiaal is …. 

Een auditief 
trainingsprogramma 

voor personen met 
problemen in de  

auditieve  
verwerking. 
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AudioLog 3  
is de nieuwste versie van AudioLog. Dit 
programma bevat een grote verzameling 
leuke oefeningen om auditieve vaardighe-
den en centrale spraakverwerking te trai-
nen. AudioLog wordt toegepast in veel 
praktijken voor logopedie en ergotherapie, 
scholen voor slechthorenden en mensen 
met stemstoornissen, bijzonder onderwijs 
en ook in ziekenhuizen. 
Audiolog 3 wordt gebruikt bij kinderen 
vanaf de leeftijd van 4 jaar tot volwasse-
nen met allerhande beperkingen: 
    -gehoorproblemen 
    -spraakstoornissen  
    -ontwikkelingsstoornissen 
    -lees- en schrijfbeperkingen 
    -schedel- en hersentrauma's 
    - andere stoornissen met auditieve 
waarnemingsmoeilijkheden 
 

 

 

 

AudioLog is een voorbeeld van een mo-
derne multimediatoepassing. Het bevat 
een breed aanbod van geluid- en beeld-
materiaal: 107 geluiden, 1425 spraakop-
names (klanken, lettergrepen en woor-
den), 1400 afbeeldingen. 

 

AudioLog is een volledig geïntegreerd sys-
teem dat na installatie direct (zowel onder 
windows vista, 7 als 8) kan worden ingezet. 
De bediening van het programma is bijzon-
der gebruikersvriendelijk en de patiënten 
kunnen na een korte instructie de door de 
therapeut ingestelde oefening zelfstandig 
uitvoeren. Met de thuisversie kan de patiënt 
de oefeningen thuis verder oefenen.   
 
Een oefeningenprotocol houdt bij welke oe-
fening wanneer is uitgevoerd. Per oefening 
zijn de resultaten opvraagbaar, o.a.: percen-
tages juist/totaal, aantal herhalingen. Bo-
vendien zijn details beschikbaar als: duur, 
gekozen stem, aantal aangeboden onder-
werpen, audio-instellingen bij de signaal-
ruiswaarneming., enz 

 
Prijzen (exclusief btw en verzendingskosten) 

AudioLog 3 NL  € 294,70 
AudioLog 3 NL extra lic € 149,11 
AudioLog 3 NL netwerk € 701,47  
 
AudioLog 3 NL Home 30 € 35,21 
AudioLog 3 NL Home 60 € 60,88 
AudioLog 3 NL demo  € 25.00 

De kostprijs voor dit alles  
is hier naast weergegeven. 

Voor meer informatie kun je 
terecht bij info@onici.be  


