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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 pagina Contact 

website: www.ggmd.nl 

 

Communiceren met gebaren 

Bent u doof of slechthorend? Heeft u vaak het gevoel dat uw partner, 

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

training Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund 

met Gebaren (NmG) kan een oplossing zijn. 

 

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 geworden zijn. 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.  

 

Voor wie 

De training NGT is bedoeld voor vroegdoven en ernstig slechthorenden. 

De training NmG is bedoeld voor plotsdoven, laatdoven en slechthorenden. 

Aan beide trainingen kunnen ook gezinsleden, familieleden, vrienden, 

buren, kennissen en collega’s meedoen. 

 

Waar? 

De training wordt meestal bij u thuis gegeven. 

Voorwaarde is dat de docent gebarentaal niet langer dan 5 kwartier 

hoeft te reizen (enkele reis). 

 

Groepsgrootte 

Er kunnen maximaal zes personen meedoen. 
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Training NmG en NGT 

NmG en NGT omvatten beide drie trainingen: NGT 1 t/m 3 en  

NmG 1 t/m 3. In deze trainingen loopt de moeilijkheidsgraad langzaam 

op: van beginnende gebaren en het handalfabet tot het formuleren van 

zinnen en het voeren van een gesprek. Elke training bestaat uit 12 tot 

14 lessen van twee uur, en u krijgt huiswerk. U bepaalt zelf of u een, 

twee of alle drie de trainingen volgt. 

 

Vervolgmodules na NmG 

Op verzoek van de stichting Plotsdoven heeft GGMD samen met een 

ervaren gebarendocent drie vervolgmodules NmG ontwikkeld en 

getest. De nadruk in deze modules ligt op kunnen converseren. Elke 

module bestaat uit zes bijeenkomsten en behandelt een bepaald 

thema: werk, in en om het huis, en gezondheidszorg. 

De vervolgmodules kunnen los van elkaar, na de derde NmG-training 

gevolgd worden. U kiest zelf het thema. 

 

Communiceren met kinderen vanaf 5 jaar 

GGMD geeft ook communicatietrainingen die gericht zijn op het 

communiceren met kinderen vanaf 5 jaar. Bijvoorbeeld: 

· NGT training communiceren met dove kinderen 

· NmG training communiceren met slechthorende kinderen 

 

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 deze trainingen naar uw 

zorgverzekering. 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. 

 

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 

 

Kijk op www.ggmd.nl bij Aanbod voor meer informatie over 

communicatietrainingen, zoals de training Spraakafzien en de 

‘Communicatietraining op maat’. 

 

 

 
 

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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