Wat is plots- of laatdoofheid?
Plotsdoofheid betekent in relatief korte tijd geheel doof worden.
Laatdoofheid betekent doof worden na een periode van toenemende
slechthorendheid.
Doof worden kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. De oorzaak
van plots- of laatdoofheid is niet altijd bekend. Bekende oorzaken
zijn: hersenvliesontsteking, medicijngebruik, verkeersongeval, van
de trap vallen of een erfelijke aandoening.

Wordt iemand plotseling doof aan een of beide oren, dan is een directe
verwijzing naar de KNO-arts van het grootste belang.

NC PLD

Wat zijn de gevolgen?

Nederlands Centrum voor Plots- en

niet meer mogelijk om op de oude, gebruikelijke manier met mensen

Laatdoofheid

De gevolgen van plots- en laatdoofheid zijn groot. In korte tijd is het
te communiceren. Een hoorapparaat helpt vaak niet meer om een
gesprek te kunnen volgen. Dit heeft gevolgen voor werk of scholing.
Ook de dagelijkse geluiden vallen weg wat tot verwarring en angst
kan leiden. Daarbij weet de omgeving vaak ook niet hoe ze moeten
reageren.
Hoe verder?
Voor iemand die (plotseling) doof wordt, lijkt de wereld in te storten.
Het verwerken van het verlies en het leren omgaan met de beperking
kost tijd. Niet alleen voor de plots- of laatdove zelf, maar ook voor
zijn of haar omgeving. Om te voorkomen dat iemand die doof

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij hebben locaties door heel Nederland.
telefoon:

088 – 43 21 700

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

geworden is in een sociaal isolement belandt, is het van belang dat
snel een nieuwe manier van communiceren wordt aangeleerd zoals
spraakafzien en Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).

Wat is het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD)?

Contact

Het NC PLD is het landelijk aanspreekpunt voor plots- en laatdoven,

Het NC PLD is ondergebracht bij GGMD voor Doven en Slechthorenden.

hun partners, gezinsleden, familie en verwijzers. Het is onderdeel

GGMD kunt u bereiken via:

van GGMD voor Doven en Slechthorenden en onderhoudt nauwe

Telefoon:

088 – 43 21 700

contacten met de Stichting Plotsdoven en Laatdoven, de

Sms:

06 – 10 908 606

belangenorganisatie van de doelgroep, en de NVVS - Nederlandse

E-mail:

contact@ggmd.nl t.a.v. het NC PLD

Vereniging Voor Slechthorenden.

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via
www.ggmd.nl pagina Contact

Wat doet het NC PLD?

Teletolk:

zie www.ggmd.nl pagina Contact

Het NC PLD helpt bij het vinden van goede zorg, hulpverlening en

Website:

www.ggmd.nl

informatie voor plots- en laatdoven en hun naasten. Het NC PLD
doet dit voor en door heel Nederland.
U kunt bij het NC PLD terecht met vragen over:
· Gehoorverlies, plotsdoofheid, doof worden.
· Ondersteuning bij de vraag wel of geen CI, en bij vragen en
problemen na de plaatsing van een CI.
· Belemmeringen in het dagelijks functioneren door toenemend
gehoorverlies.
· Onderzoek en behandeling bij psychische problemen.
· Informatie en advies over hulpmiddelen en voorzieningen.
· Ondersteuning op het werk of als u op zoek bent naar (passend)
werk.
· Training Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).
· Training Spraakafzien.
· Training Leven met gehoorverlies.
· Het gebruik van een schrijftolk of een gebarentolk.
· Diverse andere behandelprogramma’s zoals Werken aan tinnitus.
· Contact met lotgenoten.
Voor medische vragen verwijzen wij u naar uw huisarts of specialist.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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