
Cursusaanbod



Wilt u meer vertrouwen krijgen in de technische 
aanpassing van draadloze systemen? 

Beschrijving
Deze training behandelt alle principes van de moderne 
draadloze communicatiemiddelen in de portfolio van 
Phonak. Naast technische achtergronden worden 
handvatten geboden voor de inpassing van deze producten 
in het aanpas- en verkoopproces. De training is duidelijk 
géén producttraining zoals dit gebeurt bij nieuwe 
productintroducties: door de principes te doorgronden 
wordt de basis gelegd voor het begrijpen van alle huidige 
en toekomstige draadloze oplossingen van Phonak.

Belang
Oplossingen op gebied van Draadloze Communicatie 
bieden steeds meer mogelijkheden voor de slechthorende 
en de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Voor de 
aanpasser is het zaak zich tijdig te verdiepen in de materie 
om toekomstige ontwikkelingen snel te kunnen begrijpen 
en een goed werkende oplossing voor de cliënt te kunnen 
bieden. In de toekomst zullen aanvullende hulpmiddelen 
onderdeel worden van het aanpasprotocol, wat een goede 
kennis van deze hulpmiddelen vereist. Vanuit het oogpunt 
van de ondernemer kan dit een manier zijn om zich te 
onderscheiden van collega’s in het vakgebied.

Doel
De training heeft als doel op te leiden tot gecertificeerd 
aanpasser Draadloze Communicatie van de Phonak 
producten. U beschikt over voldoende vaardigheden om 
deze draadloze systemen technisch goed aan te passen en 
probleemoplossing toe te passen. 

Gecertificeerd Aanpasser 
Draadloze Communicatie

Praktische informatie

Duur en locatie
Het betreft een 1-daagse training die georganiseerd 
wordt op ons kantoor in Vianen. De training bestaat uit 
diverse theorie- en praktijkonderdelen. Per cursusdag 
geldt een maximum van 10 deelnemers.

Toelatingseisen
Deelnemer volgt minimaal de opleiding tot audicien
en heeft de GADC in de afgelopen 3 jaar nog niet 
gevolgd.   

Trainingsdata & aanmelden
Ga naar www.aanmeldenphonak.nl
Let erop dat u uw StAr-relatie nummer doorgeeft bij uw 
aanmelding. Dit heeft Phonak nodig voor het bijschrijven 
van uw punten. 

Kosten en studiemateriaal
De cursuskosten bedragen € 250,-. Op de cursusdag zelf 
worden alle benodigde materialen uitgereikt. 

Annulering
Phonak heeft het recht een cursusdag te annuleren zodra 
het deelnemersaantal minder dan 6 personen bedraagt. 
Deelnemers worden hier tijdig over geïnformeerd en 
krijgen een alternatieve datum aangeboden.

Bij annulering door de deelnemer wordt tot 5 dagen voor 
aanvang cursus 100% gerestitueerd. Bij annulering tot 
2 dagen voor aanvang cursus wordt 50 % gerestitueerd. 
Hierna is restitutie niet meer mogelijk.

Accreditatie
U heeft recht op 50 punten. 
Na deelname zal Phonak de scholingspunten voor u 
bijschrijven mits uw StAr-relatie nummer bekend is bij 
Phonak. Indien dit niet bekend is bij Phonak worden 
de punten niet bijgeschreven. Indien de punten zijn 
bijgeschreven zal Phonak u hiervan op de hoogte 
brengen.

Ruim 1.000 audiciens 

gingen u al voor!


