
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: 

Opkomen voor jezelf; assert iviteitst raining voor vroegdoven

Een t raining voor volwassenen die vroegdoof zijn om te leren om op een zelfbewuste manier op te 

komen voor jezelf. De t raining bestaat  uit  een intake en 9 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Er 

wordt  kennis gedeeld, nagedacht  over het  eigen funct ioneren, geoefend met  

assert iviteitsvaardigheden en ervaringen van lotgenoten uitgewisseld. 



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 t raining is bedoeld voor vroegdove volwassenen die graag beter willen leren opkomen voor 

zichzelf en voor hun doofheid.

De cliënt  kan zich beter leren handhaven in de naaste omgeving en in de samenleving.

De cliënt  weet  welke aspecten invloed kunnen hebben op de eigen assert iviteit ; De cliënt  weet  hoe 

deze aspecten beïnvloed kunnen worden om de eigen assert iviteit  te vergroten; De cliënt  kan op een 

zelfbewuste manier voor zichzelf opkomen; De cliënt  kan omgaan met  krit iek van anderen; De cliënt  

kan zijn zelfvert rouwen vergroten



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 t raining bestaat  uit  10 bijeenkomsten van tweeënhalf uur. De eerste bijeenkomst  is een 

individuele intake, de laatste een terugkombijeenkomst  met  de gehele groep. Tijdens de 

bijeenkomsten wordt  informat ie gedeeld, ervaringen van deelnemers onderling uitgewisseld, 

nagedacht  over het  eigen funct ioneren en geoefend met  vaardigheden. De gespreksleider leidt  de 

gesprekken aan de hand van een draaiboek, zorgt  voor veiligheid, let  erop dat  ieder aan bod komt en 

st imuleert  de groep om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het  groepsproces. Ter 

voorbereiding van een aantal bijeenkomsten worden huiswerkopdrachten gemaakt . De deelnemers 

krijgen een reader.

Tijdens deze t raining komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Communicat ie

- Zelfvert rouwen vergroten 

- Assert ief reageren in moeilijke situat ies

- Feedback geven

- Omgaan met  krit iek

- Assert iviteit  op de werkvloer

- Omgaan met  je eigen zwakheden

- Jezelf presenteren

De t rainer dient  te begrijpen hoe het  is om doof te zijn. Hij kent  de gevolgen hiervan zowel voor de 

cliënt  als voor de omgeving. 

Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig, plus een verklaring van vroegdoof zijn. Indien de cliënt  al 

een indicat ie heeft  voor zorg binnen GGM D is geen verwijsbrief nodig.

niet  van toepassing

Er is geen onderzoek naar deze t raining gedaan



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

GGM D

GGM D

GGM D

2008

contact@ggmd.nl of 088-4321 700

contact@ggmd.nl

Opkomen voor jezelf, assert iviteit , assert ief gedrag, zelfvert rouwen, lotgenoten, vroegdoof 

Vergoeding vanuit  de ZvW. Indien een professional deze t raining extern wil geven, neem contact  op 

met  GGM D (contact@ggmd.nl). Tijdinvestering is afhankelijk van de ervaring van de professional. 

Kosten zijn nader te bepalen.

De t raining is ontwikkeld door GGM D zelf. De t raining wordt  na afloop geëvalueerd met  de 

deelnemers en waar nodig bijgesteld.


