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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 

 

Communicatietraining op maat 

Bent u doof, doofblind of slechthorend en heeft u vaak het gevoel dat 

uw partner, uw kind, uw familie of vrienden u niet goed begrijpen?  

Een communicatietraining kan een oplossing zijn. Bijvoorbeeld: 

• Nederlandse Gebarentaal (NGT) 

• Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) 

Een communicatietraining op maat wordt helemaal aangepast aan uw 

situatie. 

Het doel is (beter) kunnen communiceren met de mensen om u heen. 

 

Voor wie is de communicatietraining op maat? 

Deze training is voor mensen voor wie een groepstraining niet zo 

geschikt is. Bijvoorbeeld omdat: 

• Ze extra steun nodig hebben bij het leren. 

• Ze uit een ander land komen en nog niet goed Nederlands kunnen. 

• Ze speciale vragen hebben zoals het leren van woorden die gebruikt  

   worden op het werk. 

 

Bent u beperkt in horen én zien?  

GGMD biedt de volgende communicatietrainingen op maat: 

· tactiele gebaren (vierhanden-gebaren) 

· vingerspellen in de hand 

· LORM-alfabet 

· braille 

· Social Haptic Communication (een aanvullende vorm van communiceren) 

Lees meer over deze trainingen in de flyer ‘Beperkt in horen én zien?’. 

 

Alleen of samen 

De trainingen NGT, NmG en vierhanden-gebarentaal kunt u alleen 

doen of samen met uw dove, slechthorende of horende partner, uw 

kind, familielid, vriend of een andere persoon die je goed kent.  

In totaal kunnen zes mensen aan een communicatietraining op maat 

meedoen. Dus naast u nog vijf andere personen. 
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Verschil tussen NGT en NmG 

Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met 

Gebaren (NmG) zijn heel verschillend.  

NGT is de moedertaal van mensen die doof geboren zijn of heel jong 

doof zijn geworden.  

Het is een heel andere taal dan het gesproken Nederlands.  

NGT heeft een andere zinsbouw, eigen 'woorden' (gebaren) en  

uitdrukkingen.  

NmG is een bijzondere vorm van het gesproken Nederlands.  

Het wordt meestal gebruikt door mensen die vroeger wel (goed) 

konden horen.  

Het gesproken Nederlands is en blijft hun moedertaal.  

Als ze de gesproken taal niet of slecht verstaan, wordt het Nederlands 

zichtbaar gemaakt. 

Ze doen dat door te spreken en dat gelijk te ondersteunen met gebaren. 

 

Bij u thuis 

De docenten van GGMD geven de communicatietraining bij u thuis (als 

de docent niet langer dan 5 kwartier hoeft te reizen; enkele reis). 

Tijdens de lessen oefent u met uw (horende) partner, uw kind of vriend. 

Het huiswerk kost ongeveer twee uur per week. 

 

Deskundige en ervaren docenten 

Bij GGMD werken gediplomeerde docenten gebarentaal.  

Zij werken met lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum.  

De docenten kunnen ook zelf lessen ontwikkelen.  

Zij weten welke lesstof het beste bij iemand past. 

Belangrijk is dat u tijdens de lessen alles goed kunt volgen. 

Om makkelijker met u te communiceren, gebruikt de docent naast 

gebarentaal soms ook kaarten met plaatjes. 

 

 

 

 

 

 

Kosten 

GGMD stuurt de rekening voor de communicatietraining naar uw zorg-

verzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de kosten 

door uw verzekering vergoed te krijgen, is 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 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. Bij volwassen vroegdoven en doofblinden is een 

verklaring van de huisarts voldoende. 

 

Informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met GGMD: 

Telefoon:  088 – 43 21 700 

Sms:    06 - 10 908 606 

E-mail:   contact@ggmd.nl 

Chat:    op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via 

     www.ggmd.nl pagina Contact 

Teletolk:   zie www.ggmd.nl pagina Contact 

Website:   www.ggmd.nl 

 

Kijk op www.ggmd.nl/aanbod voor meer informatie over hulp en 

ondersteuning bij het verbeteren van de communicatie. 

Zoals informatie over hulpmiddelen (Hoorinfotheek) of individuele 

begeleiding. 

 

 

 
 

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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