
 

 

Bijlage Programma van Eisen 
Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 

Interventie: Doven en slechthorenden 

 

 

Toegangscriteria 

 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

Het gaat voor de landelijke functie om: 

 Patiënten die doof (meer dan 80 decibel (dB) gehoorverlies aan beide oren) , zeer 

slechthorend (meer dan 35 dB gehoorverlies aan beide oren) zijn of dove ouders 

hebben (10% van de patiënten); 

 De leeftijd varieert over het hele spectrum: 0 – 18 jaar, maar het gros is bij 

aanmelding 10 jaar of ouder; 

 Zowel jongens als meisjes; 

 IQ is doorgaans benedengemiddeld maar kan door de bijkomende doofheid 

gemakkelijk een lagere indruk wekken;  

 Geen of maar zelden sprake van verslavingsproblematiek. 

 

Bij zo’n 60 gezinnen met horende kinderen en dove ouders (CODA’s) wordt 

opvoedondersteuning aan ouders gegeven (GGMD). 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 Er zijn problemen met het gedrag van het kind, welke wordt veroorzaakt 

door/gecombineerd is met een auditieve beperking;  

 Bij de kinderen is sprake van het gehele scala aan DSM-IV AS 1 diagnoses. De 

handicap en de stoornis beïnvloeden elkaar over het algemeen negatief, waardoor 

de psychiatrische stoornis vaak als ernstiger imponeert dan bij horende kinderen in 

de reguliere GGZ. 

 Met name worden kinderen gezien en behandeld met hechtings-, angst- en 

autismespectrumstoornissen en ADHD klachten. Bij de oudere kinderen (vanaf 

ongeveer 12 jaar) worden relatief vaak ook depressieve- en identiteitstoornissen 

gediagnosticeerd. In de meeste gevallen is er daarnaast sprake van milde tot ernstige 



systeemproblematiek; 

 De auditieve  beperking kan zorgen voor verminderderde: 

-  sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Het communiceren tussen het 

dove kind en zijn/haar horende ouders en daarmee het ontstaan van een 

veilige hechtingsrelatie komt veel minder vanzelfsprekend op gang dan bij 

horende kinderen. Kinderen zijn ‘emotioneel jonger’ dan passend bij hun 

kalenderleeftijd: het vermogen naar zichzelf te kijken en te reflecteren op 

eigen gedrag is vaak (nog) maar matig ontwikkeld, laat staan dat het kind 

voldoende vaardig is om zichzelf te beschouwen in relaties met anderen. 

Deze kinderen zijn vaak nog sterk gericht op de eigen behoeftevervulling, ipv 

dat het steeds socialer gedrag toont. Relatief vaak worden bij kinderen met 

een auditieve handicap afwijkende (niet passend bij de leeftijd) seksuele 

gedragingen gezien; 

- leren leggen van logische verbanden of het begrijpen van oorzaak-

gevolgrelaties. Dit  verloopt moeizamer dan bij horende kinderen omdat ze 

‘auditieve’ input en alledaagse geluiden missen; 

 Bij kinderen van dove ouders (CODA’s) is het probleem dat de  -onvoldoende 

zelfredzame – dove ouders het kind belasten met veel te grote 

verantwoordelijkheden.  

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Exclusieve gerichtheid op dove en slechthorende cliënten en dove of slechthorende 

cliëntsystemen (opvoedondersteuning bij CODA’s). 

 Het (psycho)diagnostisch proces en ook de behandelcontacten kosten meer tijd dan 

in de reguliere GGZ. Het communiceren tussen horende therapeuten en dove 

kinderen verloopt altijd langzamer dan een verbaal gesprek tussen horenden 

onderling. Het kost altijd meer tijd om elkaar te begrijpen, of er nu wel of geen 

gebarentolk bij de communicatie aanwezig is. 

 Waar het diagnostisch proces binnen de reguliere GGZ plaatsvindt tussen alleen 

diagnosticus en cliënt, is er  tijdens afname van het psychologisch onderzoek bij een 

doof of slechthorend kind in de meeste gevallen ook een tolk aanwezig. Dat geeft 

een vertraging in het afnemen van de testen omdat de communicatie via de 

gebarentolk verloopt naar het kind, en van het kind via de gebarentolk naar de 

diagnosticus. 

 

4. Toeleiding:  

 

Toeleiding via de volgende kanalen: 

 Scholen (bijzonder onderwijs, cluster 2) (70%); 

 Ouders via zoeken op internet (15%) 

 Jeugdzorg/consultatieburea (5%); 

 Audiologisch centrum (5%); 

 Doorverwijzing door ‘horende’ kind en jeugdinstelling (5%); 



 

 De toeleiding naar opvoedondersteuning geschiedt in hoofdzaak vanuit de AWBZ-

begeleiding van volwassen doven 

 

Levering van de zorg 

 
5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start. 

 

  Er zijn geen wachtlijsten. Aanmelding, intake en behandeling gaan naadloos in elkaar 

over. 

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 Nvt, er zijn geen wachtlijsten.  

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Urgente gevallen worden direct opgepakt; 

 Buiten kantoortijden en in het weekend vallen alle cliënten in crises in Nederland 

terug op de lokale crisisdiensten die bij de instellingen van de woonplaats horen; 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  

 

 Doel van de behandeling is vermindering of eventueel genezing van de klachten 

waardoor er minder lijdensdruk ontstaat (voor het gehele systeem). Dit geeft grip op 

het bestaan en geeft nieuw perspectief; 

 Vermindering van de klachten kan gemeten worden via verschillende vragenlijsten 

(Childeren Behaviour checklist, afname SDQ en Kidscreen)  

 Behandeltijd is afhankelijk van de multi-complexe problematiek in relatie tot de 

zorgvraag.  

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

Alle trajecten doorlopen vast Primair Proces: 

 Aanmeldfase: expliciete communicatiecheck voor het vaststellen van de goede vorm 

van communiceren in het hele verdere traject. Verder heteroanamnese, 

psychiatrische diagnostiek (dmv. Psychologisch onderzoek), observatie, 

multidisciplinaire behandelplanbespreking, eventueel intelligentie onderzoek. 

 Analyse van de problematiek op het niveau van het kind, gezin en grotere systeem; 

 Behandelplan met daarin SMART doelen. De doelen worden continue aangescherpt. 

 



 De behandeling richt zich altijd op het hele systeem 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 In de regel is de behandeling individueel. 

 Voor kinderen is er speltherapie, psychomotore therapie en gedragstherapie met 

parallel gesprekstherapie voor de ouders en systeemtherapie.  

 Opvoedondersteuning CODA’s: observaties en videohometraining met teruggeven 

van spiegelinformatie aan het gezin. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

  Het betreft primair ambulante zorg waardoor er geen sprake is van verpleging en 

verzorging, noch van dagbesteding. 

 Opvoedondersteuning CODA’s: thuis. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

  Aan de huisarts wordt bij aanvang van de behandeling, tijdens en na afsluiting 

schriftelijk gerapporteerd. Zo nodig word er contact gezocht, wanneer het van 

belang wordt geacht om de huisarts op de hoogte te stellen mbt de toestand van en 

zorgen over een Jeugdige. 

 Er wordt ook samengewerkt met de Cluster 2 scholen (scholen voor dove en 

slechthorende kinderen). In de verantwoordelijkheidsverdeling tussen school en GGZ 

richt het onderwijs zich op het kind met een (ortho)pedagogische benadering; de 

K&J-GGZ onderzoekt of er sprake is van een stoornis in de zin van DSM-IV en – zo ja – 

behandelt die 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

GGMD (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) 

 Ambulante behandeling op behandellocaties of op scholen speciaal onderwijs; 

 Hoofdvestiging West in Rotterdam. Nevenvestigingen in Zoetermeer en Goes; 

 Hoofdvestiging Zuid in Eindhoven. Nevenvestiging in Den Bosch. 

Pro Persona (Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland) 

 Hoofdvestiging in Ede. Adolescenten kunnen worden opgenomen in de kliniek; 

 Sint Michielsgestel (lokatie Kentalis); 

 Amsterdam; 

Lentis (Drenthe, Groningen en Friesland) 

 Ambulante behandeling 

 (hoofd)vestiging in Groningen 



 

Tezamen wordt gestreefd naar landelijke dekking. 

Opvoedondersteuning CODA’s: landelijk uitgevoerd door GGMD. 

 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

Pro Persona 

 Gesloten en open setting is aanwezig waarbij deze zich focust op volwassenen en 

ouderen, maar is opname van adolescenten mogelijk. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 Hoofdbehandelaren: K&J-psychiater, GZ-psycholoog , psychotherapeut; 

 Medebehandelaren: orthopedagoog, SPV’er, speltherapeut, PMT-therapeut,  

opvoedtrainer, communicatietherapeut, Maatschappelijk werker, verpleegkundige, 

creatief therapeut, psychologisch assistent en logopedisten 

 Tolken: gebarentolk NGT of NmG, schrijftolk, relaytolk 

 Opvoedondersteuning CODA’s: hulpverleners, die zelf doof of CODA zijn. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

  Inzet van tolken bij de behandeling; 

 Alle behandelaren worden geschoold in gebarentaal en dovencultuur. Dit vergt extra  

scholingsbudget; 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

GGMD 

 Medewerkers zijn alleen op kantooruren beschikbaar.  

Pro Persona 

 Buiten kantooruren zijn psychiatrisch verpleegkundigen van de kliniek bereikbaar. 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

  Als het kind zich binnen de geldende omstandigheden zo goed als mogelijk verder 

kan ontwikkelen en ontplooien en als de ouders in staat zijn om de 

behandeladviezen zelfstandig vorm te geven in hun leefsituatie met het kind; 

 

19. Nazorg:  



 Informatie naar huisarts, school en jeugdzorg.  

 Aanbod aan cliënt om te kunnen terugkomen. 

 

20. Communicatie:  

 

 Mondeling en schriftelijk.   

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

GGMD voldoet aan de eisen van HKZ waarmee de systematische bewaking, beheersing en 

verbetering van kwaliteit van de jeugdhulpverlening zijn geborgd.  

GGMD houdt kwaliteitsregistraties bij van : 

 de resultaten van interne en externe audits (hierin zijn ook AO/IC controles en 
inspectiebezoeken begrepen)de ervaringen en mate van tevredenheid van cliënten 

 de resultaten van cliëntenparticipatie en/of adviezen van de cliëntenraad 

 de leveranciersbeoordelingen 

 de analyse van het personeelsbeleid, mede op basis van gegevens ziekteverzuim en 
personeelsverloop 

 de uitkomsten van toetsing op het professioneel handelen 

 de prestaties van primaire en ondersteunende processen en de mate waarin aan wensen 
en verwachtingen van klanten wordt voldaan 

 resultaten van risico-inventarisaties 

 oorzaken en frequentie van incidenten 

 afwijkingen in primaire - en ondersteunende processen 

 status van verbetermaatregelen 

 acties die zijn voortgekomen uit evaluatie kwaliteitssysteem (incl. directiebeoordeling) 

 interne en externe veranderingen die van invloed kunnen zijn op het 
kwaliteitsmanagementsysteem 

 resultaten veiligheidsbeleid 

 klachten, zowel van externe personen (cliënten, werkgevers, verwijzers, bezoekers) en 
instellingen als van eigen medewerkers 

 meldingen calamiteiten (zoals suïcides) 

 meldingen AMK 
Deze registraties vormen de input van de jaarlijkse evaluatie en directiebeoordeling van het 

systeem.  

Om de 2 jaar wordt door een extern onderzoeksbureau  (Raad op Maat) een 

cliënttevredenheidsmeting gehouden. 

Tevens past GGMD  Routine Outcome Monitoring  (ROM)toe. Met het instrument FIT 

(Feedback Informed Treatment) wordt het effect van de behandeling zowel op het niveau 

van de individuele behandelaar als op organisatieniveau in kaart gebracht. 

 

Pro Persona: 

Pro Persona is een HKZ gecertificeerde organisatie via DNV waarbij 

Cliëntgegevens zijn vastgelegd in een electronisch dossier waarbij de aanmelding, beloop en 

afronding van de behandeling en alles wat daarbij komt, centraal zijn vastgelegd. Hierin zijn 



ook de behandel en verpleegplannen vastgelegd, de evaluatie daarvan alsmede de 

aanpassingen, periodiek afdhankelijk van de voortgang. 

Alle behandelaren functioneren via het professioneel statuut en het gestelde in de wet (BIG 

etc) 

Routine Outcome monitoring geschiedt via Kidscreen en SDQ afname, cfm de eisen van het 

SBG 

Interne en externe audits worden uitgevoerd, en uitkomsten leidend zijn in een mogelijk 

verbetertraject 

Iedere client naast de monitoring over de voortgang en kwaliteit van behandeling een 

vragenlijst krijgt over de tevredenheid van de behandeling. 

Pro Persona kent een digitaal meldingssyteem voor medewerkers (Triasweb) dat de 

medewerkers de mogelijkheid biedt snel en adquatie meldingen te kunnen doen die moeten 

leiden tot aanpak en verbetering. 

 Rie’s en Pri’s worden uitgevoerd voor de gehele organisatie 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Klachtenprocedures zijn bij alle drie de instellingen aanwezig. 

 Er is een (externe) klachtencommissie; 

 Klachten leiden tot verbeteracties. 

 

23. Transformatie:  
 

GGMD: 

 Infantpsychiatry: aandacht voor de totale ontwikkeling van het zeer jonge kind (0 -3 

jaar) in combinatie met aandacht voor de emotionele toestand en -beschikbaarheid 

van de ouders voor hun kind. Met een dergelijk preventief programma kunnen 

trauma's op latere leeftijd bij de cliënten voorkomen worden; 

 Aandacht voor Opvoedtraining bij gezinnen met dove ouders en horende kinderen.  

 

 Samenwerking met Bureau Jeugdzorg. De ervaring is dat cliënten van K&J doven-GGZ 

zich relatief vaak in 'ernstige multiproblem' gezinssituaties bevinden Te vaak gebeurt 

het, dat die partijen pas laat de expertise van de doven-GGZ onderkennen en 

inroepen. 

 

Pro Persona: 

 Samenwerking in de keten met scholen, maatschappelijk werk, wooninstellingen. 

Belangrijk om juiste diagnostiek te doen, elkaar te steunen, adviseren en daarmee 

preventief te kunnen werken. Outreachend werken van experts, maar ook inzet van 

moderne middelen in de communicatie is zeer van belang 

 
 


