Psychische problemen bij dove of
slechthorende kinderen en jongeren
Wat kunt u doen?
Informatie voor verwijzers, hulpverleners, mensen in het onderwijs en andere betrokkenen
Waar ‘kind’ staat, kan ook ‘jongere’ gelezen worden.

Dove/slechthorende
kinderen hebben een
verhoogd risico op
het ontwikkelen
van een psychisch
probleem waarvoor
hulp nodig is.

Prevalentie
Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren
met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer
zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze
problemen vallen echter minder snel op. Dove en
slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat
of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische
problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die
moeilijker te behandelen is.

Het belang van uw rol

Nynke Dethmers | GZ-psycholoog Kentalis
Omgeving
Belangrijk is dat ouders, leerkrachten en hulpverleners
de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen
extra goed volgen. Zo kan iedereen sneller signaleren
en actie ondernemen. Informatie is beschikbaar in de
online module voor ouders of de online module voor
professionals. Door te klikken op de links krijgen ouders
en professionals gratis toegang tot deze modules. U
kunt deze links delen.

Depressie.
Ik wist niet dat het een woord had.
Ik had veel last van hoofdpijn en buikpijn.
Niemand wist dat ik depressief aan het worden was.
Later ging ik naar een psycholoog die kon gebaren
en veel wist over dove en slechthorende kinderen.
Daardoor voel ik me nu veel beter.
Youssra

Dove/slechthorende
kinderen die hulp
nodig hebben i.v.m.
psychische problemen,
krijgen die hulp doorgaans 1 tot 3 jaar later
dan horende kinderen
met psychische
problemen.

Dove/slechthorende
kinderen met psychische
problemen krijgen

Nu pas kan ik zeggen …

minder vaak

Signaleren
Het is belangrijk dat u als verwijzer of betrokkene
alert bent op signalen van psychische problemen bij
het dove of slechthorende kind. U kunt de signalen
bespreken met het kind en met de ouders. Eventueel
kunt u daarbij het document ‘Rode vlaggen’ gebruiken.
Het kind en/of de ouders kunnen zich aanmelden
voor hulp. Daarvoor hebben zij een verwijzing nodig.

Verwijzen
Voor onderzoek en behandeling bij psychische klachten
van een doof of slechthorend kind is een verwijzing
nodig van een arts of klinisch fysicus audioloog.

Onderzoek en behandeling
Voor onderzoek naar en behandeling van psychische
klachten kan een doof of slechthorend kind terecht bij
Pro Persona/De Riethorst-jeugd, GGMD-jeugd of
Kentalis-Zorg (dit zijn instellingen voor Zintuiglijk
Gehandicapten (ZG) zorg en/of gespecialiseerde GGZ).
Belangrijk is dat de onderzoeker of behandelaar
expertise heeft op het gebied van auditieve beperkingen.

Bovenstaande informatie is ook verkrijgbaar in de
vorm van een folder. Die kunt u meegeven aan het
kind en de ouder of verzorger.

behandeling dan
horende kinderen.
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