
 

 
 

Verwijzing naar GGMD in geval van 

hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden,  

plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies 
Informatie voor huisarts, specialist en audioloog 

 

Uw verwijzing nodig 

Voor hulp van GGMD hebben patiënten uw verwijzing nodig. 

 

Wat doet GGMD voor ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven en mensen met  

ménière in combinatie met gehoorverlies? 

Kenmerk van deze groep is dat op het moment dat zij GGMD nodig hebben alleen 

hoortoestellen onvoldoende soelaas (meer) bieden. De patiënt moet zich leren aanpassen 

aan zijn definitieve beperking.  

 

Het behandelaanbod van GGMD voor slechthorenden, plots- en laatdoven en mensen met 

ménière in combinatie met gehoorverlies, bestaat uit: 

- individuele en/of groepsbehandeling: hulp bij het accepteren en verwerken van de 

definitieve beperking, herstel van zelfvertrouwen en verbetering van de omgang met de 

omgeving 

- communicatierevalidatie: training in ondersteunende gebarentaal en spraakafzien 

Bij behandeling en advies wordt altijd ook de omgeving van de patiënt betrokken. 

 

Wat doet GGMD voor volwassenen met aangeboren of vroegverworven doofheid of doofblindheid?  

Bij deze groep staat de mate van zelfredzaamheid centraal. GGMD ondersteunt volwassen vroeg-

doven en doofblinden die onvoldoende zelfredzaam zijn. Die zorg geschiedt in opdracht van 

gemeenten (WMO). Een deel van de vroegdoven heeft in zijn jeugd echter zo weinig gebarentaal 

geleerd dat dat de zelfredzaamheid onnodig en ernstig benadeelt. In die gevallen is alsnog 

communicatierevalidatie nodig. Deze behandeling valt onder de zorgverzekering. Bij doofblinden 

kan het ook gaan om behandeling i.v.m. de progressieve visuele beperking. 

N.B. Onder 'doofblindheid' wordt een combinatie van een auditieve en een visuele beperking 

in alle gradaties verstaan.  

 

Het behandelaanbod van GGMD voor vroegdoven en doofblinden dat onder de zorgverzekering 

valt, bestaat uit: 

- psychologisch onderzoek 

- individuele behandeling: acceptatie van en aanpassing aan progressief verlies van visus 

- individuele communicatietraining op maat (incl. sociaal-communicatieve vaardigheden) 

 

Inhoud van uw verwijzing 

Verzekerden hebben recht op onze behandeling bij tweezijdig gehoorverlies van ten minste 35 dB. 

Zorgverzekeraars verlangen dat die drempel voor onze zorg vooraf is vastgesteld in de 

tweede lijn. Bij uw verwijzing ontvangen wij daarom graag een afschrift van het meest 

recente audiogram. Bij volledige doofheid sinds de vroege jeugd, gedocumenteerd in het 

huisartsendossier, volstaat uw schriftelijke verklaring. 

 

 

 



 

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 
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