Verwijzing naar GGMD in geval van

hulpverlening aan dove en ernstig slechthorende kinderen, en
horende kinderen in dove gezinnen
Informatie voor de huisarts, specialist en jeugdarts
Uw verwijzing geeft toegang
Gespecialiseerde hulpverlening aan dove kinderen en gezinnen is overgeheveld naar de
Jeugdwet. Voor toegang tot deze hulp is in alle gevallen uw verwijzing nodig. Op basis van uw
verwijzing kan de gemeente een beschikking afgeven.
Gespecialiseerde hulpverlening
GGMD biedt gespecialiseerde hulpverlening aan doven en ernstig slechthorenden, alsook aan
horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s: children of deaf adults. Wij kennen
alle consequenties van doof- en slechthorendheid en maken in de hulpverlening gebruik van
gebarentaal, tolken en hulpmiddelen. Als unieke hulpaanbieder voor doven en slechthorenden
ambiëren wij de doelgroep te helpen op alle levensdomeinen met bijbehorende
financieringsvormen: Zvw, Wmo, onderwijs en werk. En nu dus ook binnen de Jeugdwet.
Welke zorg biedt GGMD binnen de Jeugdwet?
Het behandelaanbod van GGMD binnen de Jeugdwet bestaat uit:
- GGZ-behandeling voor kinderen onder de 18 jaar (doof en CODA): ambulante behandeling bij
vermoeden van psychische ziekte, bestaande uit diagnostiek, gevolgd door speltherapie,
psychomotore therapie en gedragstherapie voor kinderen, met parallel gesprekstherapie voor
de ouders en systeemtherapie.
- Opvoedondersteuning aan gezinnen met dove/horende kinderen bij dove ouders: In dergelijke
gemengde doof/horende gezinnen staan de normale verhoudingen tussen ouders en kind(eren)
ernstig onder druk van de verschillende belevingswerelden. Opvoedondersteuning in de vorm
van ouderadvies, gezinsobservaties en videohometraining is aangewezen voor het voorkomen
van maatschappelijke ontsporing en/of psychische ziekte.
Beide vormen van hulpverlening richten zich altijd op het hele systeem.
Voor nadere informatie over de risico’s van doofheid in een gezin is een factsheet opvraagbaar.
Inhoud van uw verwijzing
1. GGz behandeling kind en jeugd (in Rotterdam, Zoetermeer, Den Bosch en Eindhoven)
- U verwijst het kind voor specialistische GGZ. (Doofheid is altijd te complex voor Basis-GGZ.)
- U vermeldt de diagnose die u vermoedt. DSM-typering is niet nodig.
2. Opvoedondersteuning
- U verwijst op naam van een kind in het gezin (onder 18 jaar)
- De inhoud van de verwijzing is vormvrij.
Contact
Voor collegiaal overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Dienstverlening
voor doven en slechthorenden. GGMD heeft locaties door heel Nederland.
T 088 – 43 21 700 | contact@ggmd.nl | www.ggmd.nl

