
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: 

Natuurlijk Communiceren 

M et Natuurlijk Communiceren krijgen ouders op gestandaardiseerde manier informat ie en 

vaardigheden aangereikt  om de ontwikkeling van hun D/ SH kind te st imuleren.



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

Ouders met  een doof/ slechthorend kind in de leeft ijd van 0 t / m 2 ½  jaar.  

Ouders beschikken over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van hun dove of slechthorende 

kind te st imuleren. Deze kennis en vaardigheden hebben betrekking op horen, taal en visueel 

communiceren.



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 

M et Natuurlijk Communiceren worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over 

verschillende onderwerpen rondom het  gehoorverlies van hun kind. Daarnaast  krijgen zij 

vaardigheden aangereikt  om de ontwikkeling van hun kind te st imuleren, waarbij aangesloten wordt  

op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren 

bestaat  uit  twee modules. De eerste module wordt  aangeboden bij de start  van de 

Vroegbehandeling (tussen drie en zes maanden oud) en de tweede module wanneer het  kind tussen 

de één en tweeëneenhalf jaar oud is. Het  inzet ten van de module zorgt  ervoor dat  alle ouders 

dezelfde basisinformat ie rondom het  gehoorverlies van hun kind ontvangen. Ouders kunnen wel zelf 

kiezen in welke volgorde zij de informat ie ontvangen. Zij bepalen welke onderdelen wanneer 

behandeld worden.Er is een ondersteunende app ontwikkeld, de Hoor &  Kijk app. Deze is grat is 

verkrijgbaar via de Google Playstore en de App store. 

De modules worden ingezet  vanaf de start  van de gezinsbegeleiding in de huisbezoeken. De modules 

bestaan uit  informat iekaarten voor de gezinsbegeleider en informat iebladen voor ouders. Deze 

bevat ten informat ie over diverse relevante thema’s als horen, taal en visueel communiceren. Aan 

de hand van de informat ie op de kaarten van Natuurlijk Communiceren haken gezinsbegeleiders 

direct  in op de interact ie tussen ouder en kind t ijdens de huisbezoeken. De gezinsbegeleider koppelt  

hierbij de gegeven informat ie aan het  bestaande contactmoment  tussen ouder en kind. Hierbij 

wordt  gebruik gemaakt  van (video)feedbacktechnieken.

De ouders kunnen zelf prioriteren welke onderwerpen wanneer aan bod komen.

Natuurlijk Communiceren kan worden gebruikt  door gezinsbegeleiders werkzaam in ZG instellingen.

Het  volgen van een (online) t raining bij de NSDSK (4 uren) is verplicht , hierin worden cursisten 

voorbereid op het  werken met  Natuurlijk Communiceren. De t raining wordt  online of in-company 

aangeboden. 

Na het  volgen van de t raining kunnen de materialen besteld worden bij de NSDSK. Natuurlijk 

communiceren |  NSDSK

De methode is niet  extern getoetst , maar wordt  regelmat ig geëvalueerd volgens de interne 

kwaliteitstoetsing van de NSDSK. Ook collega-instellingen die de methode gebruiken geven 

feedback. De ontwikkelaars komen regelmat ig bijeen om de feedback en nieuwe wetenschappelijke 

inzichten te bespreken en  het  materiaal indien nodig bij te stellen.

Natuurlijk Communiceren is gepilot , bijgesteld op basis van ervaringen van professionals en 

vervolgens geïmplementeerd. In een later stadium zijn beide modules volledig herzien op basis van 

de ervaringen van professionals én ouders. 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering
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Vroegbehandeling, doof, slechthorend, gezinsbegeleiding, ontwikkelingsst imulering, ouders, taal, 

horen, audit ief, huisbezoek, thuis, communicat ie, natuurlijk, baby, dreumes, peuter, 0-2

De t raining, die 4 uur duurt , wordt  in-company of online aangeboden door 2 t rainers van de NSDSK 

tegen het  dan geldende tarief. Daarnaast  kosten voor het  cursusmateriaal: circa 75 euro per cursist  

Een mult idisciplinaire werkgroep bestaande uit  logopedisten, gedragswetenschappers, 

onderzoekers, een klinisch linguïst  en een dove gebarendocent  heeft  de methode ontwikkeld. Parate 

kennis en ervaring en inzichten uit  wetenschappelijke literatuur zijn gecombineerd in de keuze van 

de thema’s, de onderwerpen per thema en de inhoud.  Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de 

best -pract ice principes uit  de internat ionale richt lijn voor vroegbehandeling voor dove en 

slechthorende kinderen (M oeller et  al., 2013).  Ook het  werken met  video-feedback bij het  aanleren 

van vaardigheden bij ouders is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs van het  effect  daarvan.


