De gevolgen van doof zijn of beperkt zijn in horen én zien

Jan (42) is doof en als gevolg daarvan laaggeletterd. Het huis waar Jan in
woont, wordt volgende maand gerenoveerd. De brieven van de woningbouwvereniging hierover kan hij niet lezen; hij begrijpt niet wat van hem
wordt verwacht. Dat levert veel stress op. Even bellen of mailen met de
woningbouwvereniging is voor Jan geen optie.
De gevolgen van doof zijn
Veel vroegdoven (doof geboren of kort na de geboorte doof geworden)
kunnen met hulp van een gebarentolk communiceren met hun horende
omgeving. Een kleine groep doven heeft echter meer en andere hulp nodig
dan alleen een tolk. Zij hebben vaak een kennis- en ontwikkelingsachter-

GGMD, uw partner voor de

stand. Doordat ze de klanken van het gesproken woord niet kunnen horen,

inwoner die vroegdoof of

medici, instanties), en soms ook niet met hun naasten (kinderen, familie).

beperkt in horen én zien is
**informatie voor gemeenten**

is leren lezen, schrijven en spreken veel moeilijker voor hen. Dit leidt tot
het niet begrijpen en kunnen omgaan met hun omgeving (buurtgenoten,

De gevolgen van beperkt zijn in horen én zien
Een dubbele zintuiglijke beperking heeft invloed op het dagelijks
functioneren, het kost veel energie en het aangaan van sociale contacten is
niet vanzelfsprekend. Over de jaren heen verergert de aandoening vrijwel
altijd. Het heeft invloed op de communicatie, de mobiliteit/oriëntatie, de
zelfredzaamheid, de participatie en het psychisch welbevinden.
GGMD voor Doven en Slechthorenden
GGMD is een van de weinige instellingen in Nederland die hulpverlening

GGMD voor Doven en Slechthorenden

bieden aan mensen met een auditieve beperking. GGMD levert in het hele

Wij hebben locaties door heel Nederland.

land ambulante hulp- en dienstverlening aan doven, beperkten in horen én

telefoon:

088 43 21 700

zien, slechthorenden en hun naasten. Denk daarbij aan het ondersteunen

sms:

06 – 10 908 606

en bevorderen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van participatie,

e-mail:

contact@ggmd.nl

re-integratie, werkbegeleiding en geestelijke gezondheidszorg.

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

Werkzaam in heel Nederland

Alle locaties van GGMD zijn via deze contactgegevens te bereiken.

GGMD werkt vanuit verschillende locaties door het hele land. De locaties

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Büchnerweg 3 in Gouda.

zijn organisatorisch geclusterd in 4 regio’s. Binnen elke regio wordt
multidisciplinair gewerkt voor een optimaal resultaat.

Passende expertise

• Dovenmaatschappelijk werk

Onze medewerkers zijn deskundig in hun vak en zijn getraind in

Per 1/1/2018 vervalt de eigen bijdrage op het dovenmaatschappelijk werk.

aangepaste communicatie waaronder Nederlandse Gebarentaal.

Het dovenmaatschappelijk werk is ontstaan omdat doven en beperkten in

Daarnaast hebben zij kennis van de dovencultuur en weten zij tegen

horen én zien geen passende zorg kregen bij het algemeen maatschap-

welke moeilijkheden deze mensen aanlopen, en waar hun mogelijk-

pelijk werk (ook niet met een tolk!). GGMD is de enige organisatie die op

heden liggen. Zij kunnen cliënten daardoor goede begeleiding en

landelijk niveau dovenmaatschappelijk werk aanbiedt.

behandeling bieden die past bij hun situatie.

• Dagbesteding
• Toeleiding

Ria (51) is zeer slecht horend en zeer slechtziend. Ze wil graag
zelfstandig blijven wonen, maar merkt hoe moeilijk dat is nu haar man
is overleden. De communicatie met haar omgeving verloopt moeizaam.
Ze geeft aan ondersteuning nodig te hebben bij het behouden van de
regie over haar eigen leven en haar zelfredzaamheid. Zo ook bij het
versterken van haar sociale netwerk.

Een gesprek met iemand die doof is of beperkt in horen én zien, kan erg
lastig zijn. Als het wijkteam de cliënt niet goed kan verstaan, is het moeilijk
om de zorgvraag in kaart te brengen. Wij kunnen de toeleiding voor u
uitvoeren. Hiervoor is de prestatie ‘toeleiding’ opgenomen in de raamovereenkomst. Na het uitvoeren van de toeleiding, ontvangt u een rapport met
onze bevindingen en een voorstel voor een voorziening onder de Wmo.

• Consultatie
Landelijke raamovereenkomsten voor Wmo en JW

Als u vragen heeft over een inwoner die doof is of beperkt in horen én zien,

De doelgroep van GGMD is relatief klein en landelijk verspreid; het gaat

kunt u ons benaderen voor advies of afstemming. Hiervoor is de prestatie

om ongeveer twee cliënten per gemeente. Het is onmogelijk om in alle

‘consultatie’ opgenomen in de raamovereenkomst.

gemeenten van Nederland aparte afspraken te maken voor deze kleine
doelgroep. En overname van deze zorg door reguliere aanbieders is geen

Raamovereenkomst JW

optie, want voor het begeleiden van mensen met een zintuiglijke

Jeugd GGz voor dove en slechthorende kinderen/jongeren en

handicap is specifieke expertise nodig. VWS en VNG hebben daarom

opvoedondersteuning voor doof/horende gezinnen

besloten voor deze doelgroep landelijke raamovereenkomsten aan te

Binnen de landelijke raamovereenkomst JW biedt GGMD:

wijzen. GGMD heeft een raamovereenkomst voor zowel de Wmo als voor

• GGz-behandeling voor dove en slechthorende kinderen onder de

de JW. In deze raamovereenkomsten staan afspraken over het aanbod van
GGMD, producten, tarieven, kwaliteitseisen, berichtenverkeer etc.
Gemeenten kunnen van deze raamovereenkomsten gebruikmaken door

18 jaar, en voor kinderen van dove ouders (CODA’s).
• Opvoedondersteuning aan gezinnen met dove/horende kinderen van
dove ouders, en dove kinderen van horende ouders.

deze ‘in te roepen’. Wilt u de landelijke raamovereenkomsten inroepen of

• Consultatie aan lokale partijen.

meer informatie? Kijk op www.ggmd.nl/derden/gemeenten of neem

Als u vragen heeft over een doof kind in uw gemeente of op uw school,

contact op met GGMD.

kunt u ons benaderen voor advies of afstemming. Hiervoor is de
prestatie ‘consultatie’ opgenomen in de raamovereenkomst.

Raamovereenkomst Wmo
Dovenmaatschappelijk werk & gespecialiseerde woonbegeleiding

Participatiewet

Binnen de landelijke raamovereenkomst voor de Wmo biedt GGMD:

Naast het aanbod binnen de twee landelijke raamovereenkomsten,

• Gespecialiseerde woonbegeleiding

bieden we ook loopbaanbegeleiding aan voor doven en ernstig
slechthorenden onder de Participatiewet.

(versie mrt 2018)

