Goldsteintraining
De ene mens gaat makkelijker met familie, vrienden, collega’s en bekenden om dan de
ander. Dat is niet erg.
Maar als het u onzeker, boos of verdrietig maakt, kom dan naar de Goldsteintraining van
GGMD. In deze training leert u hoe u makkelijk met anderen kunt omgaan. U leert uw sociale
vaardigheden verbeteren.
In de Goldsteintraining ligt de nadruk niet op praten of lezen, maar op zelf doen. U oefent
tijdens de bijeenkomsten wat u moeilijk vindt.
Voor wie:

Doven en slechthorenden.

Wanneer:

De training start als er voldoende deelnemers zijn.
De training heeft 12 bijeenkomsten.

Tijden:

Wordt bepaald als de groep start.

Waar:

GGMD, locatie Rotterdam
Strevelsweg 700-210,3083 AS Rotterdam

Trainer:

Linde Langeveld en Caroline van Dal

Groepsgrootte:

8 deelnemers

Doel:

Leren hoe u makkelijk met anderen kunt omgaan. Verbeteren van
uw sociale vaardigheden.

Kosten:

GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw
zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de
kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, hebben volwassen
vroegdoven een verwijzing van de huisarts nodig met daarbij een
verklaring dat u vroegdoof bent. Slechthorenden hebben een
verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld
dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een
verwijsbrief Zvw-ZG van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies
niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u
verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.
Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het
verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog of
specialist.

Extra informatie:

- De training is gebaseerd op de Goldstein-methode.
- De training gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn.
- Als een gebaren- en/of schrijftolk nodig is, wordt aan de
aanwezigen gevraagd te tekenen voor de tolk.

Wilt u zich aanmelden voor deze training of wilt u meer informatie?
Mail dan naar zw.rotterdam@ggmd.nl
of bel naar 088-4321 700 of sms naar 06 10908606.
GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie vindt u op www.ggmd.nl.

