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Links voor ouders van een jong kind met een ernstig gehoorverlies 
 
Doofheid en slechthorendheid 
www.opciweb.nl  
Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, een samenwerkingsverband van de 
belangenorganisaties voor doven en slechthorenden.  
www.doof.nl  
Een nieuwssite, met infotheek en bedrijvengids voor doven en slechthorenden van de Benelux.  
www.hoorzaken.nl  
Informatie over de werking van het oor, aandoeningen aan het oor, hoortoestellen, nieuws en 
aanverwante onderwerpen.  
www.oorakel.nl/  
Site met als doel advies te geven bij en te informeren over doofheid, slechthorendheid en 
aanverwante stoornissen en ernstige spraaktaalmoeilijkheden.  
Hebben op hun site ook nieuws over bovenstaande aspecten, informatie over hulpmiddelen 
hierbij en een vraagbaak.  
www.ggmd.nl  
Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze site biedt hulp (bij de 
dagelijkse gang van zaken maar ook bij bijzonderheden) of aan mensen met een 
gehoorbeperking en aan horenden die met doven of slechthorenden te maken hebben.  
www.hoorstichting.nl  
Belangenbehartiger van het horen die zich inzet om gehoorschade zo mogelijk te voorkomen. 
Ze bieden de mogelijkheid verschillende informatieboekjes, -posters en activiteitenboekjes te 
bestellen.  
www.tolknet.nl 
Zij voorzien in advies geven bij en inzetten van tolken bij doven en slechthorenden die 
communicatieproblemen ondervinden met horenden.  
http://vertaaldvoordoven.blogspot.com/  
Een site met blogs, waarin wereldnieuws over doven en slechthorenden bijeen gebracht wordt.  
www.Doofgewoon.nl 
Laat ouders van dove kinderen zien. Hoe is het om als doof persoon op te groeien. Persoonlijke 
verhalen en ervaringen.  
 
Audiologie (hoortoestellen, gehooronderzoek, etc.) 
www.hoorwijzer.nl  
Biedt onafhankelijke informatie over hoorhulpmiddelen en voegt daar ervaringsgegevens aan 
toe. Zo kunnen gebruikers van hoorhulpmiddelen beter advies inwinnen over hulpmiddelen, 
het gebruik en onderhoud ervan maar ook over verzekeringen, vergoedingen en problemen 
met de hoorhulpmiddelen.  
www.kinderhoortest.nl  
Een site waar kinderen in vier tests hun gehoor kunnen testen. Daarnaast is er een link naar  
www.audiologieboek.nl  
Een website met daarop het Nederlands leerboek Audiologie van de Nederlandse Vereniging 
voor audiologie, dit ter bevordering van de kennis en beoefening van de audiologie.  
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www.phonak.nl  
Website van hoorapparaat fabrikant ‘Phonak’ met veel informatie over horen en hoorverlies 
maar ook met informatie over hoortoestellen van hun eigen merk.  
www.beterhoren.nl  
Website van de audicienketen “Beter horen” met behalve informatie over horen, hoortoestellen 
en hoorbescherming ook informatie over de winkels en de hulpmiddelen die zij verzorgen.  
www.fenac.nl  
Website van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra, waarin naast informatie over 
en voor deze brancheorganisatie ook informatiematerialen te bestellen zijn.  
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gehoorscreening_bij_pasgeborenen 
Informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over alles rondom neonatale 
gehoorscreening. Er staan links naar filmpjes over de werking van onder andere de OAE 
gehoorscreening.    
 
Taal/spraak 
www.taalspraak.nl 
Een website die ouders van kinderen met taal-spraakproblemen een overzicht biedt van 
organisaties en instellingen die zich met deze problematiek bezighouden.  
www.kindentaal.logopedie.nl 
Een website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, waar allerlei 
informatie te vinden is over spraaktaalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters. 
www.tolkinfo.nl 
Tolk staat voor Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed teruggeven, 
Luisteren en Kijken. Het is een methode voor taalstimulering die ouders activeert tot een rijk en 
gevarieerd taalaanbod.  
www.lottemax.nl 
Een site waar u materialen kunt bestellen om kindergebaren te leren aan jonge horende of niet-
horende kinderen.  
 
Ouderverenigingen en belangenverenigingen 
www.fodok.nl/  
Een website van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen, een vereniging van 
en voor ouders van dove kinderen, waarop allerlei informatie verzameld is over doof zijn en alles 
wat daarbij komt kijken.  
www.foss-info.nl  
Een website van de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van 
kinderen met spraaktaalmoeilijkheden, waarop allerlei informatie verzameld is over 
slechthorendheid en spraaktaalmoeilijkheden en alles wat daarbij komt kijken.  
www.dovenschap.nl  
Een website van de landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor Doven. 
www.NCBD.nl  
Een website van de Nederlandse Christelijke Bond voor Doven, een organisatie die zich richt op 
het behartigen van de belangen van christelijke doven. 
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Lotgenotencontact 
http://forum.nvvs.nl/forum/algemeen 
Een onderdeel van de website van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden. Op de 
website is allerlei informatie te vinden over gehoorproblemen, slechthorendheid en de 
maatschappelijke kanten van hoorproblemen. Op het forum kan hierover gepraat worden met 
lotgenoten.  
www.orenomtehoren.nl 
Een site speciaal gemaakt voor kinderen waar ze alles kunnen leren over oren en horen, 
slechthorend en doof zijn.  
 
Gebarentaal 
www.gebarencentrum.nl/  
Website van het Nederlands Gebarencentrum in Bunnik met naast informatie over gebarentaal 
ook een online gebarenwoordenboek van de Nederlandse Gebarentaal.  
www.maakeenleukgebaar.nl  
De website van de Stichting Maak een Leuk Gebaar met als doel fondsen te werven voor het 
ondersteunen van communicatieve mogelijkheden voor kinderen met communicatieproblemen 
door slechthorendheid en/of spraaktaalmoeilijkheden. De stichting heeft een speciaal 
gebarenboek gemaakt voor kinderen. 
www.babygebaren.nl  
De website van een bedrijf wat speciaal over het gebruik van gebaren in de communicatie met 
dove maar ook horende baby’s gaat, met onder andere een aanbod van verschillende cursussen.  
www.dovenoppas.nl  
Online bemiddelingssite voor gezinnen die op zoek zijn naar een gebarenvaardige oppas. 
www.gebarenportaal.nl  
Een soort startpagina met allerlei verwijzingen naar sites van organisaties en bedrijven die 
allemaal iets met gebarentaal te makken hebben.  
www.handtheater.nl 
Een website van een organisatie die actief is op het gebied van podiumkunsten en gebarentaal. 
Zij geven tweetalige voorstellingen, in de Nederlandse Gebarentaal en het gesproken 
Nederlands.  
www.wapperkids.nl 
Een website van een organisatie die horende ouders, professionals, baby’s, peuters en kleuters 
leren praten met gebruik van gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.  
 
Cochleaire Implantatie 
www.cochleaireimplant.nl/  
Een website van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, met specialistische 
informatie over  horen en implantaties ter verbetering van het gehoor.   
www.onici.be/  
Een website van het Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie, met veel 
informatie over CI en de recente ontwikkelingen, speciaal gericht op Nederland en Vlaanderen. 
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www.stichtingplotsdoven.nl 
Een website van de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling 
of meer geleidelijk doof geworden zijn.  
www.cochlear.nl 
Een website van het bedrijf Cochlear Benelux, welke naast informatie over doofheid ook 
informatie over hun producten hiervoor bevatten.  
www.bionicear-europe.com 
Website van een fabrikant die Cochleaire implantaten leveren.  
www.cishop.net (alle onderdelen voor Nucleus en Clarion CI) 
 
Tijdschriften en nieuwsbrieven 
www.foss-info.nl  
Via de site kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de NVVS 
en FOSS, en Na aanmelding als lid van deze organisatie kunnen ook publicaties van Foss-taal, 
tijdschrift van de FOSS gedownload worden.  
www.simea.nl/vhz  
VHZ is het vakblad Van Horen Zeggen, het tijdschrift van de Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC.) en Siméa. In dit blad worden met actuele ontwikkelingen over 
zorg en onderwijs voor slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Wetenschappelijk 
onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk.  
www.gezondgehoor.nl/ 
Een tijdschrift dat de onderwerpen geluid, gehoor en gehoorproblemen bespreekt in relatie tot 
gezondheid en welzijn. 
 
Algemene informatie 
www.kiesbeter.nl 
Een website gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van 
heet College Voor Zorgverzekeringen. De site biedt informatie om een keuze te maken over 
zorg.  
www.simea.nl/ 
Branchevereniging voor zorg van en onderwijs aan communicatief beperkten, slechthorenden 
en doven. 
www.vgn.nl 
De website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, een brancheorganisatie die 
opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg.  
www.zohoorthet.nl 
Organiseert activiteiten, workshops en netwerken voor dove, slechthorende en horende 
kinderen, jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken. 
 
Informatie over gehoor voor kinderen 
www.kinderpleinen.nl  
Onder Gehoor & oor & slechthorendheid vindt u heel veel leuke links voor kinderen over gehoor 
en slechthorendheid. 
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Ketenpartners 
www.nsdsk.nl  
De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind geeft zorg en diagnostisch 
onderzoek en verzorgt wetenschappelijk onderzoek gericht op dove en slechthorende kinderen 
en kinderen met een  
taal-/spraakprobleem. 
www.auris.nl  
Website van de Koninklijke Auris groep, zij zijn er speciaal voor hulp en ondersteuning bij 
gehoor, spraak en taal.  
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