Kind & Jeugd
Dove en slechthorende kinderen, tieners, en hun ouders, kunnen met
allerlei vragen en problemen bij GGMD terecht. Kinderen en tieners
kunnen bijvoorbeeld met vragen zitten over het omgaan met andere
(horende) kinderen en volwassenen. Ouders kunnen vragen hebben over
de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Of er spelen problemen als
gepest worden, niet goed kunnen concentreren, snel en vaak boos zijn
of teruggetrokken gedrag.
Wij helpen. Dat doen we met onderzoek, begeleiding, behandeling en
training.
Doelgroep

Kind & Jeugd

Wij richten ons op kinderen en tieners tot 18 jaar die vroegdoof,

(voor verwijzers)

Ook horende kinderen en tieners met een dove of slechthorende ouder

plotsdoof, laatdoof, doofblind of slechthorend zijn, of die tinnitus, de
ziekte van Ménière, hyperacusis of een CI (cochleair implantaat) hebben.
bieden wij ondersteuning en begeleiding.
Wat bieden wij voor kinderen en jeugd?
GGMD biedt Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden. Ons aanbod voor
kinderen en jeugd bestaat onder meer uit:

Onderzoek
• Communicatieonderzoek
• Psychodiagnostisch onderzoek
• Psychiatrisch onderzoek
• Observatie
GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij hebben locaties door heel Nederland.

Begeleiding & Behandeling

telefoon:

0182 – 670 235

• Communicatieadvies

sms:

06 – 10 908 606

• Begeleiding ontwikkeling communicatieve vaardigheden

e-mail:

contact@ggmd.nl

• Opvoedondersteuning

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

• Ouderbegeleiding met en zonder kind(eren)

website:

www.ggmd.nl

• Gezinsbehandeling bestaande uit systeemtherapie
• Speltherapie

• Psycho-educatie

Kosten en verwijzen

• Psychomotorische therapie

De kosten van onze onderzoeken, begeleiding, behandeling en

• Individuele gesprekstherapie

trainingen worden bij kinderen tot 18 jaar door de gemeente

• Gedragstherapie

betaald. Er is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist

• CI-begeleiding

nodig of een beschikking van de gemeente. Op

• Medicamenteuze behandeling

www.ggmd.nl/derden/verwijzers vindt u meer informatie over het
verwijzen en een voorbeeld verwijsbrief.

Trainingen
• Communicatietrainingen

Meer informatie en aanmelding

• Coda-groep (Child of deaf adults)

Neem voor meer informatie en om een kind of jeugdige aan te
melden, contact met ons opnemen via:

Deskundige medewerkers

Telefoon:

0182 – 670 235

Ons GGz-team bestaat onder meer uit een kinder- en jeugdpsychiater,

E-mail:

contact@ggmd.nl

psychotherapeut, orthopedagoog, kinderpsycholoog,

Website:

www.ggmd.nl

opvoedondersteuner, psychomotorisch therapeut, speltherapeut,
tolken.
Indien nodig wordt nauw samengewerkt met andere disciplines binnen
GGMD zoals maatschappelijk dienstverleners.
De hulpverleners van GGMD kunnen communiceren met doven en
slechthorenden. Zij kennen hun moeilijkheden en mogelijkheden en
zijn bekend met de dovencultuur. Indien gewenst is een schrijf- of
gebarentolk bij de gesprekken aanwezig.

GGMD werkt met 1gezin1plan.
Waar
GGMD biedt hulp aan kinderen en jeugd vanuit de locaties
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Vught en
Zoetermeer. Op verschillende plaatsen in Nederland werken we
nauw samen met Kentalis. Huisbezoek en bezoek op school zijn
mogelijk.
Op meerdere scholen van Kentalis Signis in Amsterdam, Kentalis
in Zoetermeer en Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam,
verzorgen we individuele en groepsbehandeling.

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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