
GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke 
Dienstverlening. Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem 
hebben, en hun naasten. Wij geven advies, therapie, training en 
andere vormen van begeleiding. Dit doen wij vanuit verschillende 
locaties door heel Nederland. www.ggmd.nl 

Beter 
door 
de dag 

met doofheid of 
hoorproblemen



GGMD voor Doven en Slechthorenden

Mensen hebben soms problemen die ze zelf niet kunnen 
oplossen. Wij helpen. We bieden individuele hulp- en 
dienstverlening en groeps trainingen voor mensen die 
doof zijn of een hoorprobleem hebben, en hun naasten. 
Onze deskundige medewerkers kunnen met doven en 
slechthorenden communiceren.

 

U kunt op www.ggmd.nl 
alle informatie ook bekijken 
in Nederlandse Gebarentaal

Voor wie?

GGMD helpt volwassenen en kinderen. 
Onder andere:

- vroegdoven
- plotsdoven
- laatdoven
- slechthorenden
- mensen die beperkt zijn 
 in horen én zien
- mensen met tinnitus
- mensen met ménière
- mensen met hyperacusis
- mensen met een cochleair 
 implantaat (CI)

GGMD helpt ook horenden in de omgeving van mensen 
die doof zijn of een hoorprobleem hebben. Bijvoorbeeld 
ouders, kinderen, partners, collega’s en mensen die met 
doven en slechthorenden werken.
 

Wij helpen bij dagelijkse zaken

Wij helpen bij vragen of problemen waar u in het dagelijks 
leven tegenaan kunt lopen, zoals:

Vragen over relaties, opvoeden en eenzaamheid
Bijvoorbeeld de relatie met uw partner of familie, het 
opvoeden van uw kind(eren) of contact maken met 
andere mensen.



Wij helpen ook bij psychische 
problemen (GGz)

Iedereen is wel eens somber of gespannen, is ergens 
bang voor of blijft maar piekeren, of slecht slapen. 
Meestal gaat dat na een tijdje weer over of wordt het 
minder. Soms gebeurt dat niet en heeft iemand daar hulp 
bij nodig. 

Kind & jeugd 
Ook dove en slechthorende kinderen en jongeren met 
(gedrags)problemen helpen wij met onderzoek en 
behandeling. Bijvoorbeeld bij een trauma, ADHD, autisme, 
zin delijk heids  problemen, leerproblemen op school, 
problemen in de omgang met leeftijdsgenoten 
of angstaanvallen.

Ernstige psychiatrische problemen 
Soms hebben mensen ernstige 
psychiatrische problemen. Ze horen 
bijvoorbeeld stemmen in hun 
hoofd, hebben woede aanvallen, 
zijn zo bang dat ze niet meer 
naar buiten durven, of zijn zo 
somber dat ze niet meer 
verder willen leven. Het doel 
van de behandeling is dan 
dat we samen kijken hoe we 
de klachten en problemen 
kunnen verminderen zodat 
het leven weer prettig wordt.

Vragen over werk
- Als u lang werkloos bent.
- Als u door uw hoorprobleem ander werk moet zoeken.
- Als u moeite heeft met solliciteren.
- Als u problemen op het werk heeft.

Vragen over uw hoorprobleem
-  Maakt u zich zorgen omdat u steeds slechter hoort?
-  Wilt u weten welke hulpmiddelen er zijn?
-  Zoekt u informatie over tinnitus (oorsuizen)?
- Heeft u hulp nodig bij alle gevoelens die het plaatsen 
 van een CI met zich meebrengt?

Vragen over zaken als:
- Uw huur, uitkering, verzekeringen, of problemen met 
 instanties.
-  Omgaan met geld en het bijhouden van een administratie.
-  Zelfstandig (blijven) wonen.
-  Een woning zoeken.



(Communicatie)trainingen

GGMD biedt verschillende communicatietrainingen, zoals 
communiceren met gebaren, spraakafzien en braille.  
Kijk op onze website voor meer informatie over onze 
communicatietrainingen.

Op de Activiteitenkalender op onze website staan alle 
groepstrainingen van GGMD die de komende maanden 
gegeven worden. De com municatie trainingen staan hier 
niet bij omdat dit individuele trainingen zijn (eventueel 
met partner, familie, vrienden).

Medewerkers die u begrijpen

Onze medewerkers zijn deskundig in hun vak. 
Sommige mede  werkers zijn zelf doof of slechthorend. 
Al onze medewerkers kunnen met u communi ceren. 

Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren, of zij zetten een 
gebarentolk of schrijftolk in. Bovendien zijn zij bekend 
met de dovencultuur.

Hoorinfotheek voor advies over hulp
middelen

Wilt u informatie en advies over hulpmiddelen, kom dan 
naar een van de Hoorinfotheken van GGMD. U kunt daar 
alle hulpmiddelen rustig bekijken en uitproberen. Onze 
specialisten helpen u graag. Zij geven onafhankelijk advies. 
Voor de aankoop van hulpmiddelen ver wijzen zij naar de 
leverancier. GGMD heeft een Hoorinfotheek in Amsterdam, 
Apeldoorn, Utrecht en Zoetermeer. Wilt u een Hoorinfotheek 
bezoeken, maak dan een afspraak. Onze contactgegevens 
staan op de achterkant van deze folder. Kunt u niet naar 
een Hoorinfotheek toe komen, dan is 
soms huisbezoek mogelijk.

Kosten

Meldt u zich bij GGMD aan voor 
zorg, een training of onder-
steuning, dan krijgt u informatie 
over de kosten en hoe deze 
betaald worden. Het kan zijn 
dat uw ziekte kosten verzekering 
betaalt of de gemeente, uw 
werkgever, (gedeeltelijk) uzelf, of 
dat een andere partij betaalt. Wij 
kennen alle mogelijkheden en 
kunnen u hierover informeren.



Contact

GGMD voor Doven en Slechthorenden
tel. 088 – 43 21 700
sms 06 – 10 908 606 
mail  contact@ggmd.nl
voor chat en teletolk zie www.ggmd.nl pagina Contact

GGMD is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
Ook in geval van crisissituaties.

GGMD heeft locaties door heel Nederland. Kijk op www.ggmd.nl pagina Contact 
om te zien welke locatie het dichtst bij u in de buurt is. Is het voor u moeilijk om 
naar een van onze locaties te komen, dan kijken we of het mogelijk is om naar u 
toe te komen.

Op www.ggmd.nl vindt u nog veel meer informatie over 
onze dienstverlening. Ook in Nederlandse Gebarentaal.  


