
 
 
 
 

 

Leven met gehoorverlies 
 

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Wat betekent het om slechthorend te zijn? 

• Wat kunt u doen om in het dagelijks leven zo goed mogelijk met de slechthorendheid 

om te gaan? 

• Hoe kunt u assertiever reageren in specifieke situaties? 

• Visuele communicatie. 

• Hulpmiddelen en voorzieningen. 

• Uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. 

 

Voor wie: Slechthorenden en plots- en laatdoven. 

Wanneer: 

 

22, 29 jan, 5, 12, 19, 26 febr, 4, 11, 18 mrt, (evt. 25 mrt) 

Terugkombijeenkomst op 13 mei. 

Tijden: Woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 

Waar: GGMD locatie Utrecht, Kanaalweg 93 c, 3533 HH Utrecht 

Trainer: Leonie Stam 

Groepsgrootte: 4 tot 8 deelnemers 

Doel: Leren omgaan met gehoorverlies, vergroten van uw weerbaarheid 

en contact met lotgenoten. 

Kosten GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw zorg-

verzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Voor nieuwe 

cliënten geldt: 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 Zvw-ZG 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, specialist. 

Extra informatie: Als u een gebaren- of schrijftolk nodig heeft, wordt u gevraagd te 

tekenen voor de tolk. 

 

Aanmelden voor deze training doet u door ons aanmeldformulier in te vullen: 

http://www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier/ 

 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar Utrecht@ggmd.nl 

of bel naar 088 – 43 21 700 of sms naar 06 - 10 908 606 
 

 

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. 

 
 

http://www.ggmd.nl/derden/verwijzers
http://www.ggmd.nl/derden/verwijzers
http://www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier/
http://www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier/
http://www.ggmd.nl/
http://www.ggmd.nl/

