Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Ien Breukers
logopedist en luistertherapeut

Kenmerkende verschillen tussen Tomatis en SAMONAS luistertherapie

Kenmerk
Algemeen
Luistertijd
Luisterperiode
Totale behandelperiode

Benodigde apparatuur
Leeftijd
Geschikt voor kinderen onder
de 3,5 jaar?
Geschikt voor kinderen van
3,5 tot 12 jaar?
Geschikt voor jongeren vanaf
12 jaar en volwassenen?
Overig
Risico op negatieve effecten
Benodigde begeleiding
tijdens het luisteren

Tomatis

SAMONAS

Minimaal 40 minuten, maximaal 1 uur en 20 minuten per dag
aaneengesloten
Basis programma 2 weken, aan te vullen met 1 of meerdere
vervolgmodule van 2 weken.
Basis programma 2 weken. Rustperiode van 4 tot 6 weken.
1ste vervolgmodule 2 weken. Rustperiode van 6 tot 8 weken.
2de vervolgmodule 2 weken (indien er nog een module nodig is, dan eerst
een rustperiode van 12 tot 16 weken).
Gebruik van de Forbrain headset tijdens de rustperiode wordt aanbevolen.
Speciale digitale 'iPod' (Talks-UP) en koptelefoon (huurcontract)

Minimaal 2 minuten 1x per dag, maximaal 15 minuten 2x per dag.

Ja, minimale leeftijd 2 jaar.
Met speciale voorzieningen ook geschikt voor baby’s
Ja.

Nee

Goed geschikt voor jongeren en volwassen.

Door de wijze waarop de muziek is bewerkt is deze methode het meest
effectief tot en met 18 jaar.

Vrijwel uitgesloten, mede dankzij de 'voorzichtige' bewerking.
(met als gevolg een langere luistertijd voor het gewenste effect)
Terugkoppeling gedurende een luisterperiode is niet noodzakelijk.

Hoger door intensievere bewerking muziek.
(eventueel optredende negatieve effecten zijn nooit blijvend)
Intensieve terugkoppeling naar mij i.v.m. afstemming luistertijd en filtering
binnen elke luisterperiode. Meer inspanning van ouders vereist.
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4 tot 6 modules van 4 weken.
Bij 4 modules totaal 19 weken (4 x 4 + 3 weken).
(met een korte pauze van 1 week tussen de modules)

iPod + koptelefoon (huur met borg),

Ja.
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