
 
Gezocht: Ouders van D/SH kinderen tot 7 jaar die ervaring hebben met een  
D/SH behandelgroep 
 
Wat doen wij?  
Voor het Deelkrachtproject ‘Effectiviteit Behandelgroepen’ onderzoeken wij wat goed werkt in de 
groepsbehandeling voor dove en slechthorende (D/SH) kinderen in de vroegbehandeling. Daarnaast 
willen we het samen met ouders, professionals en onderzoekers eens worden over de principes 
waaraan de groepsbehandeling voor jonge D/SH kinderen aan zou moeten voldoen.  
Om het samen eens te worden, wordt een consensusgroep gevormd. Aan deze consensusgroep zullen 
ouders, professionals en onderzoekers vanuit verschillende organisaties deelnemen. Hiervoor zijn we 
op zoek naar ouders met een D/SH kind dat minimaal 6 maanden op een D/SH behandelgroep zit of 
heeft gezeten.  
 
Op dinsdag 15 november willen wij met elkaar in gesprek gaan om samen de principes vast te stellen 
waar de groepsbehandeling voor D/SH kinderen aan zou moeten voldoen. Uiteindelijk willen wij 
hierover een artikel (consensuspaper) publiceren. Dit consensuspaper wordt van belang voor alle 
mensen die betrokken zijn bij de groepsbehandeling aan jonge D/SH kinderen. 
 
Zou jij deel willen nemen aan onze consensusgroep? Jouw ervaring en mening zijn heel belangrijk voor 
de totstandkoming van een consensuspaper. Je helpt andere ouders, D/SH kinderen en de zorg 
hiermee verder. 
 
Wat gaan we doen?   
Op 15 november gaan we met elkaar in gesprek over de principes waaraan de zorg op de 
behandelgroepen zou moeten voldoen. We proberen het dan met elkaar eens te worden over wat het 
belangrijkst is en wat de inhoud van de principes moet zijn. Ook kun je zelf aangeven wat jij belangrijk 
vindt. 
Als we het eens zijn geworden over de principes, gaat een schrijfteam alles uitwerken op papier. 
Daarna vragen we iedereen van de consensusgroep om hierop (digitaal) feedback te geven. Dit kan in 
meerdere rondes gebeuren, totdat we het voldoende eens zijn met elkaar. 
 
Wie zoeken we?  
Wij zoeken ouders met een D/SH kind in de leeftijd tot 7 jaar, dat minimaal 6 maanden op een D/SH 
behandelgroep zit of heeft gezeten. 
 
Wanneer?  
De consensusbijeenkomst vindt plaats op 15 november van 14.00u tot 17.00u in de regio Utrecht (de 
precieze locatie volgt nog).  
 
Wil je meedoen?   
Meld je dan aan! De tijdsbesteding voor deelname aan de consensusgroep zal in totaal rond de 8 uur 
bedragen. Als dank voor het meedoen ontvang je een digitale VVV-bon van 100 euro van ons. 
Daarnaast krijg je je reiskosten vergoed. Er kan één ouder per gezin deelnemen. 
 
Meld je aan vòòr 1 november 2022 door een mailtje te sturen aan Hille van Gelder 
(h.vangelder@kentalis.nl). Geef bij je aanmelding aan bij welke organisatie en/of specifieke 
behandelgroep jouw kind zit of heeft gezeten en hoelang al. Ook willen we weten hoe oud je kind is. 
Geef ook even aan of je gebruik wilt maken van een schrijftolk of tolk NGT/NmG tijdens de 
bijeenkomst.  
 
We kijken ernaar uit om samen met jou in gesprek te gaan! Mocht je vragen hebben over het project 
of de consensusbijeenkomst, mag je natuurlijk ook mailen. 
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