
Naam product

Categorie 

Samenvatting

Financiering

Clientprofiel

Beschrijving interventie, 
leeraanbod of instrument

Geef aan of sprake is van: 

Toelichting: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet

Anders, namelijk:

 CP 1  Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud

 CP 2  Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 3  Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 4  Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud

 CP 5  Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud

 CP 6  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud

 CP 7  Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 8  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 9  Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud

 CP 10  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 11  Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud 

 CP 12  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud

 CP 13  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud

 CP 14  Vroegdove volwassen cliënt 

 CP 15  Plotsdove of laatdove volwassen cliënt

 CP 16  Slechthorende volwassen cliënt

 CP 17  Doofblinde volwassen cliënt

 CP 18  Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke  

 beperking tussen 0 en 18 jaar oud

 CP 19  Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve  

 verstandelijke beperking

 Niet van toepassing

Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling

Leeraanbod

Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek  

(bijv vragenlijsten, tools, tests)

Anders/overig: 

Dagbesteding voor dove volwassenen 

Dagbesteding voor dove volwassenen is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een zinvolle 

dag invulling in de vorm van creat ieve of arbeidsmat ige act iviteiten in bestaande maatschappelijke 

set t ingen. De dagbesteding wordt  zoveel mogelijk dicht  bij huis, in de eigen omgeving en in een 

communicat ief vriendelijke omgeving aangeboden. 



Zorgprogramma

Voor wie?  

Doelgroep

Doelstelling/doelen 

of leerdoelen

(circa 5 regels)

 Professional

 Ouders

 Systeem

 Client

 ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving 

 ZP 2  Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar

 ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen  

 5 tot 18 jaar 

 ZP 5  Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene

 ZP 6  Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende 

  volwassene

 ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving  

 (zonder groep) 

 ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving  

 (met groep) 

 ZP 9  Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen  

 5 en 23 jaar 

 ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar 

 ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar

 ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving 

 ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving

 ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene

 ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving

 ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt

 ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf  

 5 jaar 

 ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een  

 TOS vanaf 5 jaar 

 ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt   

 Niet van toepassing

- De cliënt  is acht t ien jaar of ouder en doof.  Dat  betekent  dat  sprake is van meer dan 80 decibel (dB) 

gehoorverlies aan beide oren. Eventuele gehoorresten hebben geen betekenis voor communicat ie. 

lndien een volwassene minder dan 80 dB gehoorverlies heeft  en dat  verlies select ief het  

frequent iebereik van de spraak best rijkt , is er ook sprake van complete funct ionele doofheid.

- Er is sprake van bijkomende problemat iek van algemene en specifieke, mentale of fysieke aard. 

De dove volwassene krijgt  st ructuur en een zinvolle dagbesteding. Doe het  ontwikkelen en 

behouden van vaardigheden, zelfredzaamheid en part icipat ie, het  verkleinen van 

informat ieachterstand, het  verhogen van maatschappelijk bewustzijn en het  vergroten dan wel 

behouden van de vitaliteit .



Opzet (het hoe, vaak,  

waar en met wie?)

(circa 10 regels)

Inhoud van de interventie

(circa 20 regels)

Voorwaarden voor gebruik 

(circa 10 regels)

Onderzoek

Toetsing 

De dagbesteding wordt  groepsgewijs of individueel aangeboden in de vorm van arbeidsmat ige 

act iviteiten in bestaande maatschappelijke set t ingen. De dagbesteding wordt  zoveel mogelijk dicht  

bij huis en in een communicat ief vriendelijke omgeving aangeboden. De cliënt  gaat  één of meerdere 

dagdelen per week naar de dagbesteding. 

Indien vervoer noodzakelijk is, wordt  dit  geregeld door de gemeente. 

De inhoud van de dagbesteding is afhankelijk van het  type of de vorm van de dagbesteding. Er wordt  

een st ructuur en een zinvolle daginvulling geboden in de vorm van creat ieve of arbeidsmat ige 

act iviteiten.  

- De aanbieder werkt  conform de uitgangspunten van de Wet  M aatschappelijke ondersteuning en 

voldoet  aan het  programma van eisen zoals opgenomen in de Landelijke Raamovereenkomst .  

- De aanbieder legt  daar waar het  nodig en logisch is verbinding met  revalidat ie/  behandeling (Zvw). 

De intervent ie is niet  door een  externe part ij getoetst  of beoordeeld. 

Er is geen (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de (uitvoering van de) intervent ie.



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

GGM D, Kentalis en 's Heerenloo regio de Noorderbrug

SIAC

GGM D, Kentalis en 's Heerenloo regio de Noorderbrug

2022

siac@audcom.nl 

niet  van toepassing 

Dagbesteding, doof, volwassen, zelfredzaamheid, part icipat ie, Wmo, raamovereenkomst  

De kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop vorm wordt  gegeven aan de dagbesteding. 

Dagbesteding vindt  plaats in dagdelen. De cliënt  komt één of meerdere dagdelen per week 

Dagbesteding is ontstaan vanuit  de behoefte van cliënten aan st ructuur en een zinvolle 

dagbesteding. Het  aanbod komt tot  stand in samenspraak met  cliënten en wordt  geregeld 

geëvalueerd en – waar nodig - aangepast .  


