
Literatuurstudie naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen 
 
In de video hieronder kunt u deze tekst in NGT bekijken. 
 
Wat weten we wel en wat weten we niet over de leefsituatie van vroegdove 
volwassenen? Om antwoord op deze vraag te krijgen, hebben Dovenschap, GGMD en 
Kentalis een literatuurstudie gedaan. Daarbij is zowel nationaal als internationaal 
onderzoek naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen bestudeerd. 
 
De doelgroep 
Onder vroegdoven verstaan we iedereen die voor het vierde levensjaar doof is 
geworden en niet of nauwelijks in staat is om spraak te verstaan.  
 
Belangrijk onderzoek 
Het laatste sociologische onderzoek naar de leefstijl van vroegdoven vond plaats in 
1986. Maar doof zijn anno 2016 is heel anders dan doof zijn in 1986. In de 
afgelopen 30 jaar is er immers veel veranderd op het gebied van hoorapparaten en 
onderwijs. 
De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor: 
· de uitwerking van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking 
· toekomstig beleid op het gebied van onderwijs, medische en psychische zorg 
· het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie en het welbevinden van vroegdoven. 
 
Conclusies 
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
· Vroegdove volwassenen lopen op verschillende leefgebieden tegen problemen  
   aan. Vooral door de communicatie en ontoegankelijkheid van informatie. De 
   ontoegankelijkheid heeft invloed op de participatiemogelijkheden en de kwaliteit 
   van leven van vroegdove volwassenen. Omdat we hier geen actueel en betrouwbaar 
   beeld van hebben, is verder onderzoek hiernaar nodig. 
· Er kan geen antwoord gegeven worden op belangrijke participatievraagstukken 
   als: in welke mate is er op dit moment sprake van discriminatie en uitsluiting van 
   vroegdove volwassenen en wat zijn daar de eventuele gevolgen van? 
 
Aanbevelingen 
Uit het onderzoek komen de volgende vier aanbevelingen naar voren: 
1. Er is vervolgonderzoek nodig naar de positie van vroegdove volwassenen op de  
    arbeidsmarkt. 
2. Onderzocht moet worden welke opleidingskansen vroegdove volwassenen  
    hebben. 
3. Gekeken moet worden of er sprake is van discriminatie van vroegdove volwassenen. 
4. Er is langetermijnonderzoek nodig om veranderingen in de samenstelling van de  
    groep vroegdove volwassenen in kaart te brengen. 


