
 

 

 

 

Opkomen voor jezelf  
  

Niet iedereen houdt rekening met doven en slechthorenden. Als u wilt dat een ander rekening 

met uw gehoorverlies houdt, moet u af en toe voor uzelf opkomen. 

 

In de training ‘Opkomen voor jezelf’ (8 bijeenkomsten) gaan we aan de slag met het omgaan 

met kritiek, het vergroten van uw zelfvertrouwen en het vragen om aandacht en uitleg.  

 

Voor meer informatie over deze training: bekijk http://bit.ly/opkomen-voor-jezelf.   

 

 

Voor wie: Slechthorenden en plots- en laatdoven   

Wanneer: De startdatum van deze training is 3 februari. Vervolgens vindt  

wekelijks een training plaats. De laatste bijeenkomst is op 30 maart. 

Op 11 mei 2020 is een terugkombijeenkomst.  

 

Tijden: Maandag 10.00 uur tot 12.30 uur.   

Waar: GGMD, locatie Groningen 

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen 

 

Trainer: Alie Bekendam en Cathy Prins  

Groepsgrootte: 3 tot 8 deelnemers  

Doel: Leren opkomen voor uzelf zodat anderen rekening met u houden.  

Kosten: GGMD stuurt de rekening voor deze training 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 een audiogram nodig. 

Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het 

verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist. 

 

   

Extra informatie: - De training gaat door als er minimaal 3 deelnemers zijn. 

- Wilt u graag een gebarentolk of schrijftolk bij deze training? Dat 

regelen wij op uw verzoek. Tijdens de trainingen vragen we of u wilt 

tekenen voor de tolk.  

 

 

Aanmelding voor deze training doet u door ons aanmeldformulier in te vullen via 

www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier/ 

 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar groningen@contact.nl 

of bel naar 088-43 21 700 of sms naar 06 1090 8606. 
 

 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en 

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden. 

GGMD heeft locaties door heel Nederland. 

Meer informatie vindt u op www.ggmd.nl. 
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