
Factsheet GGMD | Opvoedondersteuning voor dove en slechthorende ouders en kinderen 

 

Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat opvoedondersteuning aan 

dove en slechthorende ouders, en horende ouders met dove of slechthorende kinderen, 

onder de Jeugdwet valt. De gemeente betaalt de opvoedondersteuning dan ook in zijn 

geheel. Aan ouders wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 

 

Opvoedondersteuning voor dove en slechthorende ouders en kinderen 

Als een ouder of een kind doof of slechthorend is, zie je vaak dat in de opvoeding tegen vragen 

aangelopen wordt waar horende ouders met horende kinderen niet tegenaan lopen. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

 

 Twee culturen in een gezin (de horende en de dove cultuur die echt anders is). 

 Het uiten van emoties; iets wat in je eigen (gebaren-/gesproken) taal veel makkelijker gaat 

dan in een vreemde taal (gesproken/gebaren). 

 Dove en ernstig slechthorende ouders die hun daarvoor te jonge kind meenemen naar 

de dokter om te helpen bij de communicatie. 

 Dove ouders die hun opvoedvragen niet even op het schoolplein met andere ouders 

kunnen bespreken. 

 Druk die door omstanders op horende kinderen gelegd wordt om hun dove of 

slechthorende ouder maar goed te helpen. 

 Horende ouders die moeten leren zich in te leven in de belevingswereld van hun 

slechthorende kind. Bijvoorbeeld: als het kind gaat slapen gaan de gehoorapparaten uit, als 

dan ook het licht uitgaat, hoort en ziet het kind niets meer, dat kan heel beangstigend zijn. 

 Een slechthorend kind dat heel erg boos wordt tijdens een verjaardagspartijtje. Door alle 

geluiden om hem heen, kan het kind echter niet alles volgen en raakt gefrustreerd. 

 Een dove ouder die door zijn horende pubers totaal genegeerd wordt doordat zij aan tafel    

bijvoorbeeld geen gebarentaal gebruiken. 

 

Bij dove ouders kan ook nog spelen: 

 

 Dat zij door hun doofheid een informatietekort hebben (veel doven kunnen slecht 

lezen). 

 Dat zij het moeilijk vinden om op een positieve manier met hun kind om te gaan, 

bijvoorbeeld door complimentjes te geven en te luisteren naar het kind. Dit komt vaak 

omdat zij in een doveninternaat zijn opgegroeid waar zij geen positief voorbeeld hebben 

gekregen.  

 Dat naast doofheid sprake is van andere problematiek (multiproblemen cliënt). Bijvoorbeeld 

een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking waardoor cliënt problemen heeft 

in psychosociaal, lichamelijk en/of financieel-economisch opzicht. 

 

Doelgroep 

 Dove ouders met dove, slechthorende of horende kinderen 

 Slechthorende ouders met dove, slechthorende of horende kinderen  

 Horende ouders met dove of slechthorende kinderen 

 



Wat bieden opvoedondersteuners aan doven en slechthorenden? 

De opvoedtrainers van GGMD ondersteunen dove en slechthorende ouders, beantwoorden 

hun opvoedingsgerelateerde vragen en helpen hen bij de opvoeding van de kinderen. 

 

Opvoedondersteuners van GGMD voor Doven en Slechthorenden hebben zich gespecialiseerd 

in het begeleiden van doven en slechthorenden 

 Zij kunnen communiceren met de ouders en de kinderen (door gebarentaal en 

gebruik van visuele middelen). 

 Zij hebben kennis van auditieve beperkingen. 

 Zij weten wat de moeilijkheden en mogelijkheden van doven en slechthorenden zijn. 

 Zij kennen de dovencultuur. 

 

Vragen van de doelgroep waar de opvoedondersteuners op inspelen zijn o.a.: 

 omgaan met doof of slechthorend zijn 

 wijze van communiceren binnen het gezin 

 twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur) 

 wel of geen CI (cochleair implantaat) 

 omgaan met gezagsverhouding tussen ouder en kind 

 seksuele opvoeding 

 passende school- of beroepskeuze 

 

Verwijzers 

Artsen, jeugdzorg, rechters en gemeenten zijn verwijzers voor deze vorm van hulpverlening. 

 

GGMD werkt volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan’. 

 

Zie voor meer informatie, bijvoorbeeld over toeleiding, het programma van eisen. 
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http://www.vng.nl/files/vng/201411_2_d_programma_van_eisen_ggz_doven_en_slechthorenden.pdf

