
                                
 

Iemand die slecht hoort of doof is én slecht ziet of blind is, meldt zich bij de gemeente 
voor hulp vanuit de WMO. 
 
DB-connect is het landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen en zien 
(doofblindheid). Professionals en ervaringsdeskundigen helpen u graag verder.  
Tel. 085 - 065 45 90 (elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of 
contact@dbconnect.info 
 
Wat is doofblindheid? 
Doofblindheid is een combinatie van doof- of slechthorendheid én blind- of slechtziendheid 
en komt voor bij kinderen, volwassenen en ouderen. De landelijke richtlijnen voor mensen 
met doofblindheid zijn: 30 graden zicht en/of een visus van 0,3 of minder en een 
gehoorverlies van 35 dB of meer. 
 
Problemen kunnen ontstaan op het gebied van: 
- zelfredzaamheid; 
- communicatie; 
- energie: 
- mobiliteit; 
- financiën (verminderd inkomen, hogere zorgkosten); 
- psychisch welbevinden.  
 
Zonder aanpassingen, hulpmiddelen en/of ondersteuning kunnen mensen met doofblindheid 
niet vanzelfsprekend deelnemen aan het dagelijkse en maatschappelijke leven. Dit kan tot 
sociaal isolement en eenzaamheid leiden. 
 
Hulp vanuit de WMO kan onder meer bestaan uit:  
- begeleiding; 
- huishoudelijke hulp; 
- vervoer (naar dagbesteding bijvoorbeeld). 
 
Signaleringslijsten 
Niet iedereen is zich ervan bewust minder te zien en te horen. Er kan ook sprake zijn van 
dementie of een verstandelijke beperking. Daarom heeft DB-connect in samenwerking met 
deskundigen drie signaleringslijsten samengesteld die u kunt (laten) invullen om een 
indicatie te krijgen of iemand minder hoor- en/of gezichtsvermogen heeft.  
 
Beschikbaar zijn de volgende signaleringslijsten:  
- 55+; 
- Kinderen en volwassenen 
- Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. 
 
Tips voor communicatie met mensen die beperkt zijn in horen en zien 

✓ Vraag wat nodig is voor de communicatie. Bijvoorbeeld een tolk bij een afspraak met 
de gemeente om miscommunicatie te voorkomen. 

✓ De toegang tot informatie kan beperkt zijn. Gemeentelijke taal is vaak ingewikkeld. 
Vraag hoe men het liefst informatie ontvangt. Beknopt of uitgebreid. Liever per mail 
dan per brief of telefoon?  

✓ Laat iemand zelf het woord doen. 
✓ Praat duidelijk en rustig. Harder praten is niet nodig. 
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Meer tips voor communicatie en zelfredzaamheid. 
 
Nog vragen? Neem contact op met DB-connect. 
Tel. 085 - 065 45 90 (elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) 
contact@dbconnect.info 
https://dbconnect.info/ 
 
Volg ons ook op Twitter en Facebook 
 
DB-connect is een samenwerking tussen Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.  
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