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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 

 

U kunt deze tekst ook in Nederlandse gebarentaal bekijken. 

 

Vanaf 1 januari 2018  

GRATIS 10 uur dovenmaatschappelijk werk bij GGMD 

 

Wat is Dovenmaatschappelijk werk? 

Het dovenmaatschappelijk werk ondersteunt als u problemen heeft in 

uw dagelijks leven. Het is hetzelfde als maatschappelijk werk voor 

horende mensen, maar dan speciaal voor mensen die vroegdoof, 

ernstig slechthorend of beperkt in horen én zien (doofblind) zijn. 

 

Voorbeelden van problemen die iemand in het dagelijks leven kan 

hebben 

· Ik heb moeite om mij te redden in de horende maatschappij. 

· Ik heb problemen met mensen in mijn omgeving. 

· Ik moet allerlei zaken regelen, maar ik vind de brieven moeilijk. 

· Ik vind het moeilijk om te mailen naar instanties. 

· Ik voel mij eenzaam. 

· Ik heb problemen met de communicatie. 

· Ik ben niet tevreden over mijn huidige hulpverlening. 

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Heeft u een andere vraag, neem 

gerust contact met ons op. 

 

Hoe lang kan ik dovenmaatschappelijk werk krijgen? 

De gemeente betaalt maximaal 10 uur dovenmaatschappelijk werk. 

Voor u zijn deze uren gratis. Meestal is 10 uur voldoende. Uw probleem 

is dan opgelost of u heeft geleerd hoe u er het beste mee om kunt 

gaan. Is 10 uur niet voldoende, dan kijken we samen met u hoe we u 

verder kunnen helpen. 

 

Wat doet GGMD? 

GGMD biedt Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke 

Dienstverlening voor doven en slechthorenden. Onze medewerkers 

kunnen met u communiceren. Zij zijn bekend met de dovencultuur en 
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kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van mensen die doof, 

slechthorend of beperkt in horen én zien zijn.  

 

Kom kennismaken 

U bent van harte welkom om met ons kennis te komen maken. In een 

intakegesprek kijken we samen of uw vraag binnen het 

dovenmaatschappelijk werk past. Als dat zo is, dan regelen wij dit voor 

u. Past uw vraag niet binnen het dovenmaatschappelijk werk, dan kijken 

wij samen met u naar andere oplossingen. Dit gesprek is natuurlijk 

vertrouwelijk. 

SMS naar 06-10 908 606 of stuur een e-mail naar contact@ggmd.nl als 

u langs wilt komen. Dan maken wij een afspraak. 

 

U kunt ook uw vraag via SMS of e-mail sturen. Wij nemen dan zo snel 

mogelijk contact met u op. Vergeet in uw SMS of uw e-mail niet uw 

naam en woonplaats te vermelden. 

 

Kosten 

De gemeente betaalt maximaal 10 uur dovenmaatschappelijk werk.  

Wij regelen dat u daarvoor van uw gemeente een WMO-beschikking 

krijgt. 

Voor die 10 uur betaalt u geen eigen bijdrage. 

 

Heeft u meer uren zorg van ons nodig, dan wordt daarvoor bij uw 

gemeente een WMO-beschikking voor langduriger begeleiding 

aangevraagd. 

Voor deze begeleiding betaalt u wel een eigen bijdrage.  

Hoeveel eigen bijdrage u voor begeleiding moet betalen, is in elke 

gemeente anders. 

Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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