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Woord van de voorzitter
De Stichting Plotsdoven begon het jaar 2006 met een vrijwel geheel nieuw bestuur. Het
nieuwe bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om de continuïteit te waarborgen. Terugkijkend
op het afgelopen jaar kunnen we voorzichtig stellen dat het bestuur hierin is geslaagd. Naast
continuering van reeds bestaande taken zijn nieuwe zaken opgepakt. De Stichting is blijven
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zal dit ook in de toekomst blijven doen.
Een belangrijke ontwikkeling in 2006 was de overname van de organisatie van de cursussen
Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) door Bureau DDS. Door deze overname kunnen
plots- en laatdoven met een indicatie en hun naaste omgeving de cursus gratis volgen.
Hetgeen niet mogelijk was toen de Stichting de cursussen nog organiseerde. Bovendien is het
sindsdien mogelijk om de cursusleiders een vergoeding te bieden voor hun werkzaamheden,
wat de kwaliteit van de cursussen ten goede komt. De overname van de cursusorganisatie
door Bureau DDS betekent niet dat NmG niet meer belangrijk is voor de Stichting.
Integendeel, de Stichting blijft pleitbezorger van NmG en zet zich onder meer in voor de
ontwikkeling van vervolgcursussen.
Net als in voorgaande jaren probeert de Stichting zoveel mogelijk samen te werken met
andere organisaties. Sinds eind 2005 heeft de Stichting een gezamenlijk onderkomen in
Houten met vijf andere organisaties voor auditief beperkten: Dovenschap, NVVS, Foss,
Fodok en de Jongerencommissie. Daarnaast werden de eerste stappen genomen om te komen
tot een overkoepelende organisatie. Van groot belang hierbij is het blijven benadrukken van
de eigen identiteit.
Verder werd intensief samengewerkt met het NC PLD en in tal van andere platforms en
samenwerkingsverbanden, zoals OPCI, Signaal, SOAP! en het in 2006 opgerichte Platform
Auditief beperkten en Werk.
En natuurlijk vonden er net als voorgaande jaren tal van activiteiten plaats georganiseerd door
de Steunpunten, de Werkgroep Jongeren en de Landelijke Activiteitencommissie, die in het
algemeen goed werden bezocht.
Terugblikkend op 2006 zijn we trots op wat alle vrijwilligers van de Stichting tot stand
hebben gebracht. De Stichting is actief op tal van terreinen en is van plan om dit ook in de
toekomst te blijven.
Namens het bestuur van de Stichting Plotsdoven,
Gerard de Vijlder,
voorzitter
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1. De Stichting Plotsdoven
1.1. Doelstelling en doelgroep
De Stichting Plotsdoven werd opgericht in 1989. Het doel van de Stichting is het behartigen
van de belangen van plots- en laatdoven in de ruimste zin. Hierbij staat stimulatie van
zelfredzaamheid en reïntegratie van plots- en laatdoven in de horende maatschappij voorop.
Plots- en laatdoofheid kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Een plotsdove is iemand die
in relatief korte tijd (ineens) doof geworden. Een laatdove is na een periode van toenemende
slechthorendheid geleidelijk doof geworden. Plotsdoofheid kan het gevolg zijn van een ziekte
(bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking), een virusinfectie, medicijnvergiftiging of een
(verkeers)ongeval. Maar vaak is de oorzaak van de plotsdoofheid onbekend. Bij laatdoofheid
kan erfelijkheid (progressieve slechthorendheid) een rol spelen. Plots- en laatdoofheid kan
ook het gevolg zijn van een (brughoek)tumor.
Op dit moment zijn er ongeveer 9.000 plots- en laatdoven in Nederland. Geschat wordt dat
hier per jaar ongeveer tweehonderd plots- en laatdoven bij komen. Daarnaast zijn er mensen
die aan één oor doof worden of een deel van hun gehoor kwijtraken, maar medisch gezien niet
doof zijn (onder de 90 dB grens). Deze mensen hebben echter vaak wel vergelijkbare
hulpvragen als plots- en laatdoven.
Doof worden is een ingrijpende gebeurtenis. Niet meer kunnen horen betekent dat je een
ander niet meer kunt verstaan, dat je niet meer kunt communiceren. Dit heeft verstrekkende
gevolgen voor het leven van de plots- of laatdove op tal van gebieden, zoals relaties, werk en
hobby’s. Het betekent opnieuw leren communiceren door spraakafzien, met ondersteunende
gebaren en/of met andere hulpmiddelen. Daarnaast zal de plots- of laatdove informatie die
voorheen auditief werd ontvangen nu visueel moeten verkrijgen. Denk alleen maar aan
verkeersituaties: veilig oversteken doe je onbewust voor een groot deel op je gehoor.
Kortom, een plots- of laatdove moet leren om te leven met zijn of haar doofheid. Dit kan niet
zonder goede ondersteuning en begeleiding.
De belangrijkste aandachtsgebieden voor belangenbehartiging van plots- en laatdoven zijn
dan ook communicatie, opvang en (doorverwijzing naar professionele) hulpverlening,
voorlichting en informatieverstrekking en lotgenotencontact.
1.2 Organisatie en financiën
De Stichting Plotsdoven is een organisatie zonder betaalde krachten. Alle werkzaamheden
worden door vrijwilligers verricht. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zeven
personen. De Stichting heeft vier Steunpunten verspreid over het land, een Landelijke
Activiteitencommissie, een Werkgroep Jongeren, diverse werkgroepen en commissies en een
aantal contactpersonen. Daarnaast nemen vrijwilligers van de Stichting deel aan tal van
interne en externe overlegsituaties en participeren in samenwerkingsverbanden van
organisaties voor auditief beperkten. Een overzicht is opgenomen in bijlage 1.
De Stichting beschikt over een eigen bureau in Houten. De meeste bureau- en
bestuurswerkzaamheden vinden echter verspreid over het land plaats. Een vaste
bureaumedewerker zou de herkenbaarheid van de organisatie vergroten en plots- en laatdoven
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een fysieke bel geven om aan te trekken. Op dit moment zijn we dan ook naarstig op zoek
naar iemand die deze taak op vrijwillige basis op zich zou willen nemen. Ook blijven we
streven naar meer professionaliteit. Waar nodig volgen vrijwilligers trainingen en cursussen
om deze professionaliteit te vergroten.
Sinds 2003 ontvangt de Stichting Plotsdoven een exploitatiesubsidie van de Stichting Fonds
PGO. Deze subsidie is echter niet structureel en wordt steeds meer afhankelijk van het aantal
donateurs.
1.3 Bestuur
Het bestuur bestaat sinds 31 december 2005 uit:
De heer G.A. de Vijlder
De heer J. Feirabend
De heer L.A.M. Geldermans
De heer J.M. van Dongen
Mevrouw W. van Essen-Verhoef
Mevrouw A. Meyer
De heer W. Bolier

voorzitter
1e secretaris
2e secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Op 9 september 2006 vond een teambuildingsdag
voor bestuursleden plaats. Op deze dag vonden activiteiten gericht op een betere
samenwerking plaats en werden plannen voor de toekomst besproken.
1.4 Steunpunten, werkgroepen en contactpersonen
De Stichting Plotsdoven kent vier Steunpunten verspreid over het land, een Landelijke
Activiteitencommissie en een Werkgroep Jongeren. De contacten tussen het bestuur en deze
geledingen worden verzorgd door de coördinator Steunpunten, mevrouw L. Peters.
De Steunpunten en de Werkgroep Jongeren hebben elk een eigen bestuur. In 2006 was er
sprake van enkele wisselingen binnen de Werkgroep Jongeren. Sinds oktober 2006 fungeert
mw. A. Korten als contactpersoon van deze Werkgroep.
Een keer per jaar vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de Steunpunten en de
Werkgroep Jongeren met het bestuur. Tijdens deze vergadering wordt informatie uitgewisseld
en worden landelijke en regionale activiteiten op elkaar afgestemd.
De NmG-cursussen van de Stichting Plotsdoven werden tot september 2006 gecoördineerd
door dhr. A. van Bijleveld. Sinds de overname van de cursussen door Bureau DDS is hij
coördinator gebarencursussen voor Bureau DDS (zie ook 5.1).
De Stichting Plotsdoven heeft een aantal werkgroepen, waaronder:
•
de werkgroep Landelijke Dag
•
de werkgroep Themaweekend
•
Redactie Website
•
Redactie kwartaalblad Plotsdoof

7

Voor individuele (hulp)vragen kunnen plots- en laatdoven terecht bij drie contactpersonen:
mw.W. van Essen-Verhoef, mw. V. Korpershoek en dhr. K. Twilt.
Voor een overzicht van werkgroepen en contactpersonen zie bijlage 1.
Op 7 oktober 2006 organiseerde de Stichting Plotsdoven een middag voor alle vrijwilligers
van de Stichting. Doel van deze middag was elkaar beter leren kennen en te werken aan
teambuilding. Aan deze middag namen 30 vrijwilligers deel.
1.5 Raad van Advies
De Stichting Plotsdoven beschikt over een Raad van Advies bestaande uit emeritus hoogleraar
KNO-heelkunde, prof.dr. P. van den Broek. De Raad van Advies ondersteunt en adviseert het
bestuur bij specifieke vragen die bij de Stichting Plotsdoven binnenkomen.
1.6 Donateurs
Het aantal donateurs van de Stichting Plotsdoven is in 2006 gestegen tot 345 donateurs in
december 2006.

maart
juni
september
december

2003
290
286
294
303

Aantal donateurs
2004
322
316
317
326

2005
320
311
316
326

2006
320
324
332
345

1.7 Jaarvergadering
Op 7 oktober 2006 vond de Jaarvergadering van de Stichting plaats in Ede. In de
jaarvergadering werd kort teruggeblikt op 2005, het jaar waarin wegens bestuurswisselingen
geen jaarvergadering kon plaatsvinden. Daarnaast werden de belangrijkste activiteiten van de
Stichting in 2006 besproken: de overgang van de organisatie van de NmG-cursussen naar
Bureau DDS, de samenwerking van de Stichting Plotsdoven op diverse terreinen met andere
organisaties, het nieuwe Platform Auditief beperkten en Werk (PAW), de samenwerking met
het NC PLD en samenwerkingsverbanden als het Onafhankelijk Platform Cochleaire
Implantatie (OPCI), Signaal en SOAP!. Verder werd er vooruitgeblikt naar 2007.
Aandachtspunten in het jaar 2007 zijn partners van plots- en laatdoven, mensen die aan één
oor doof zijn geworden en de steunpunten.
De jaarvergadering werd door 40 donateurs bezocht.
1.8 Huisvesting
In mei 2005 vestigde de Stichting Plotsdoven zich in Houten in hetzelfde gebouw waar de
NVVS reeds was gehuisvest. Hierna vestigden ook andere organisaties van auditief beperkten
zich op hetzelfde adres. Op 26 januari 2006 vond een Open Huis plaats voor relaties en
genodigden om de gezamenlijke huisvesting van zes organisaties die zich inzetten voor
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auditief beperkten (Stichting Plotsdoven, NVVS, Dovenschap, Jongerencommissie, Foss en
Fodok) onder de aandacht te brengen.
1.9 Lidmaatschappen externe organisaties en samenwerkingsverbanden
De Stichting Plotsdoven is lidorganisatie van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
(CG-Raad) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Donateurs van de
Stichting Plotsdoven kunnen gebruik maken van het Juridisch Steunpunt van de CG-raad.
Verder heeft de Stichting Plotsdoven zitting in of maakt deel uit van:
• Stuurgroep Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD)
• Platform Psychische Hulpverlening aan Doven (PPHD)
• Stuurgroep dovenhulpverlening van GGZ-Nederland
• Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI)
• Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! (SOAP!)
• Signaal
• Tolkenland
• Landelijke Cliëntenraad voor Communicatievoorzieningen voor doven en slechthorenden
(LCC)
• Platform Auditief beperkten en Werk (PAW)
1.10 Bestuurlijke samenwerking met andere organisaties van auditief beperkten
Drie keer per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen bestuursleden van de Stichting
Plotsdoven, de NVVS, Dovenschap, de Jongerencommissie, Foss en Fodok. Dit geschiedt
onder wisselend voorzitterschap. Binnen dit overleg wordt van gedachten gewisseld over
uiteenlopende onderwerpen en wordt bekeken welke gezamenlijke standpunten kunnen
worden ingenomen. Uit het bestuurlijk overleg kwam het initiatief voort om een Kaderdag te
organiseren.
Deze kaderdag vond plaats op 4 november 2006. Op deze dag werd met vrijwilligers van alle
betrokken organisaties gebrainstormd over een mogelijke federatievorming in de toekomst.
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2. Informatie, voorlichting en PR
2.1 Informatie en voorlichting
Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over plots- en laatdoofheid is
een van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Plotsdoven. Plots/laatdoven of hun
naaste omgeving die de Stichting benaderen, krijgen een uitgebreid informatiepakket
toegezonden. Vragen om informatie komen meer en meer via het reactieformulier op de
website binnen, maar ook per telefoon, fax, post en e-mail.
In 2006 werden 150 uitgebreide informatiepakketten verzonden. Verder is informatie
verstrekt aan zorgverleners, zorginstellingen en andere geïnteresseerden.
2.2 Website www.stichtingplotsdoven.nl
De website van de Stichting Plotsdoven biedt een compleet overzicht van alle onderwerpen
waar iemand mee te maken krijgt als hij of zij plotseling of geleidelijk doof wordt. De
onderwerpen zijn onder meer:
• opvang en hulpverlening
• spraakafzien en communicatiecursussen
• tolkurentoekenning en het aanvragen van schrijftolken en tolken NmG
• cochleaire implantatie
• technische hulpmiddelen
• arbeidsbemiddeling
• wet- en regelgeving
Daarnaast geeft de website een overzicht van de activiteiten van de Stichting Plotsdoven. De
website heeft ook een interactief gedeelte. Op het prikbord kan men oproepen en
opmerkingen kwijt. Ook omvat de website een mailinglijst, zijn alle recente publicaties van de
Stichting Plotsdoven online te bestellen en biedt de website een overzichtelijke lijst met links,
onderverdeeld naar onderwerp.
De website wordt wekelijks geactualiseerd. Belangrijke persberichten, wijzigingen in
voorzieningen of regelgeving worden op de website opgenomen en verwerkt.
De website is bekend onder het adres www.stichtingplotsdoven.nl. De website is ook
bereikbaar op plotsdoof.nl, laatdoof.nl, plotsdoofheid.nl en laatdoofheid.nl.
Net als in voorgaande jaren werd de website ook in 2006 weer veelvuldig bezocht. Het totale
bezoekersaantal in 2006 vertoont echter, na een voortdurende stijging in voorgaande jaren,
een lichte daling. In 2006 waren er in totaal 62.024 bezoekers. Dit is nog altijd meer dan 5000
bezoekers per maand. De website blijft dus duidelijk voorzien in een behoefte. De gemiddelde
bezoeker bekijkt vier à vijf pagina’s per keer.
Jaar
Aantal
bezoekers per
maand

2001
900

2002
1.400

2003
4.000
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2004
4.500

2005
5.400

2006
5.200

2.3 Mailinglijst Plotsdoof-Laatdoof
Op de mailinglijst van de Stichting Plotsdoven wordt gediscussieerd over alle mogelijke
onderwerpen die te maken hebben met doof worden en doof zijn. Ook in 2006 werd hier weer
veelvuldig gebruik van gemaakt. Op de website van de Stichting Plotsdoven is een
uitgebreide gebruikershandleiding te vinden over de werking van de mailinglijst.
2.4 Het kwartaalblad Plotsdoof
Het kwartaalblad Plotsdoof is - samen met de website - het visitekaartje van de Stichting
Plotsdoven. Het blad wordt toegezonden aan donateurs en relaties van de Stichting
Plotsdoven. De Plotsdoof is het medium voor informatievoorziening aan de achterban en
bevat naast ervaringsverhalen van plots- en laatdoven zelf, informatie over plots- en
laatdoofheid, hulpverlening, hulpmiddelen en voorzieningen, arbeid en regelgeving, en over
de activiteiten en projecten van de Stichting Plotsdoven. In januari 2006 kreeg het blad een
nieuwe hoofdredacteur, mw. A. Meyer.
2.5 Nieuwe publicaties en persberichten
In 2006 verschenen de volgende publicaties en persberichten:
Publicaties:
• Jaarplan 2006
• Verslag jaarvergadering 2006
Perberichten:
• Talpa ontvangt jaarprijs van Stichting Vrienden van De Gelderhorst (9-11-2006)
• Ondertitelde voorlichtingsfilm door doven en slechthorenden overhandigd aan
Kamervoorzitter Weisglas (23-8-2006)
• Tweede gedichtenbundel van dove dichter Cor Toonen (19-7-2006)
• Ondertiteling voor doven en slechthorenden verplicht per 1 januari 2007 (3-7-2006)
• Doven en slechthorenden kunnen mailen met UWV (29-6-2006)
• Stichting Plotsdoven draagt cursussen NMG over aan Bureau DDS (6-6-2006)
• Platform voor mensen met een auditieve beperking en werk opgericht (19-5-2006)
• Themagroep Plots- en Laatdoofheid (17-5-2006)
• Talpa: ‘nu al 80% ondertiteling’ (23-2-2006)
• Belangenorganisaties voor doven en slechthorenden op één adres (31-1-2006)
• Uw mening: Talpa-ondertiteling te snel of juist lekker snel? (18-1-2006)
Bovenstaande publicaties en persberichten zijn te vinden op onze website.
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2.6 Congressen, gastcolleges en lezingen
Net als voorgaande jaren namen vertegenwoordigers van de Stichting Plotdoven deel aan
diverse congressen en symposia over CI, plots- en laatdoofheid en andere verwante thema’s.
Daarnaast is in samenwerking met de manager van het NC PLD, mw. T. van der Wilt, in
januari een gastcollege verzorgd voor studenten van de Hogeschool van Maastricht.
Verder verleende de voorzitter van de Stichting als ervaringsdeskundige zijn medewerking
aan een onderdompelingscursus voor professionele hulpverleners van bureau DDS tijdens een
weekend in Havelte in november 2006. In diezelfde maand werkte de voorzitter eveneens mee
aan een ééndaagse cursus voor professionele hulpverleners van het NC PLD.
2.7 PR
Om de Stichting Plotsdoven meer bekendheid te geven nemen de vertegenwoordigers van de
Stichting regelmatig deel aan congressen, festivals en andere activiteiten. Met behulp van een
informatiestand proberen we een breder publiek op de hoogte te brengen van onze
doelstellingen en activiteiten. Zo nam de Stichting Plotsdoven in 2006 deel aan de
WereldDovenDag 2006 in Utrecht, het Festival Mundial en het Allerhandefestival van de
Hogeschool Utrecht. Verder zijn besprekingen gevoerd met de organisatoren van het Festival
Mundial over mogelijke deelname van de Stichting Plotsdoven aan dit Festival in 2007.
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3. Activiteiten
3.1 Landelijke Dag
Elk jaar wordt een Landelijke Ontmoetingsdag georganiseerd voor plots- en laatdoven en
geïnteresseerden. In 2006 vond deze dag plaats op 6 mei.
De ochtend stond in het teken van ‘hoe en wat in tolkenland’. Drie student-schrijftolken lieten
zien hoe een schrijftolk werkt in een één-op-één situatie. Daarna was er een presentatie van
een NmG-tolk. Na een korte pauze volgde een uitleg over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van de mobiele teksttelefoon Blackberry en een lezing over de tolkvoorziening.
Na de lunch waren er diverse workshops, waaronder: poëzie in gebaren, CI, MSN,
signaalhonden en linedance. Verder waren er diverse informatieve stands aanwezig op de dag.
De Landelijke Dag werd goed bezocht: er waren 70 deelnemers.
3.2 Themaweekend
Het 23e Themaweekend draaide om het thema ‘Balanceren is de kunst’. Gezamenlijk werd
gekeken hoe deelnemers balanceren in hun leven en hoe zij een en ander zouden kunnen
verbeteren. Aan het weekend werkte de casemanager van het NC PLD, mw. L. Renes, mee.
Zij leidde samen met een vrijwilliger een discussie aan de hand van een aantal stellingen. Op
basis van de uitkomsten van de discussie werden tips uitgewisseld om een betere balans in het
dagelijks leven te vinden. Verder was er tijd voor drama, (panto)mime, de Zelfconfrontatiemethode en een evaluatie van het weekend aan de hand van gedichten of keramiek.
Het themaweekend vond plaats van 3 tot en met 5 maart 2006 in Diever. Er namen 34 mensen
deel aan het weekend.
3.3 Weekend zonder thema
Voor het vijfde jaar werd in 2006 ook weer een weekend zonder thema georganiseerd. Dit
keer vond deze plaats in Diepenheim. Tijdens het weekend was er alle ruimte voor
lotgenotencontact en ontspanning. Het weekend vond plaats van 29 september tot 2 oktober
2006. Er waren 24 deelnemers. De organisatie van het weekend lag in handen van Steunpunt
Rijnmond.
3.4 Activiteiten Steunpunten, Activiteitencommissie en Werkgroep Jongeren
De Stichting Plotsdoven heeft vier regionale Steunpunten (Noord, West, Zuid en Rijnmond)
en een Landelijke Activiteitencommissie die periodiek activiteiten organiseren.
Dit jaar werden de volgende activiteiten georganiseerd:
Januari
Nieuwjaarsreceptie in Amsterdam (West)
Maart
Duinwandeling vanaf Castricum (West)
Mei
Bezoek Kasteel De Haar, Haarzuilens (Landelijke Activiteitencommissie)
Juli
Wandeling Vondelpark, Amsterdam (West)
September
Midgetgolf in Haarlem en bezoek Frans Halsmuseum (West)
Oktober
Weekend zonder thema in Diepenheim (Rijnmond)
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Oktober
November
December

Stadswandeling in Zutphen tijdens weekend in Diepenheim (Landelijke
Activiteitencommissie)
Stadswandeling Alkmaar (West)
Jaarafsluiting met bowlen en Chinees eten in Nijmegen (Zuid)

De activiteiten in 2006 zijn over het algemeen goed bezocht. Op de Nieuwjaarsreceptie in
Amsterdam waren 25 à 30 mensen aanwezig, aan de Jaarafsluiting in Nijmegen namen 33
mensen deel. Bij de overige activiteiten was het gemiddelde aantal deelnemers 15 tot 20. Het
merendeel van de activiteiten wordt georganiseerd in West Nederland, omdat hier de
belangstelling het grootst is.
Ook de Werkgroep Jongeren organiseerde regelmatig activiteiten. In 2006 stonden de
volgende activiteiten gepland:
April
Juni
September
November

Workshop Afrikaans Trommelen
De Efteling
Insectentuin/Reptielenzoo, Tilburg
Omniversum, Den Haag

Een aantal van deze activiteiten kon geen doorgang vinden wegens gebrek aan belangstelling.
In april werd om deze reden in plaats van de Workshop Afrikaans Trommelen een bezoek aan
het Spoorwegmuseum georganiseerd. De opkomst voor deze excursie was goed. In november
namen acht jongeren deel aan het bezoek aan het Omniversum in Den Haag.
De geplande excursies naar De Efteling en de Insectentuin/Reptielenzoo in Tilburg konden
niet doorgaan, omdat deze voor veel jongeren te ver waren. Daarnaast vormde de entreeprijs
van de Efteling een probleem.
Naar aanleiding van de geannuleerde activiteiten is een enquête gehouden onder de jongeren.
Hieruit bleek dat er wel behoefte is aan (het voortzetten van) de activiteiten van de Werkgroep
Jongeren. Voor 2007 zijn dan ook weer diverse activiteiten van de Werkgroep Jongeren
gepland.
Op de jaarlijkse vergadering van de Steunpunten en de Werkgroep Jongeren met het bestuur
op 26 augustus 2007 werd afgesproken dat in 2007 de activiteiten van de Steunpunten, de
Landelijke Activiteitencommissie en die van de Werkgroep Jongeren op dezelfde wijze en
met dezelfde regelmaat zullen worden georganiseerd als het afgelopen jaar. De
Activiteitenkalender die voor 2007 is opgesteld, is in het kwartaalblad Plotsdoof opgenomen
en op de website van de Stichting geplaatst.
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4. Opvang en hulpverlening
4.1 Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
De officiële opening van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid vond plaats op
1 juli 2005. Sindsdien wordt intensief samengewerkt met het NC PLD. Zo hield de voorzitter
van de Stichting een gezamenlijke lezing met de manager van het NC PLD voor studenten in
Maastricht en verzorgde de casemanager een bijdrage aan het Themaweekend van de
Stichting.
De voormalige voorzitter van de Stichting Plotsdoven, mw. S. van Ooij, is voorzitter van de
stuurgroep van het NC PLD. In deze stuurgroep zijn tevens VIA, Curium De Vlier, Bureau
DDS, KEGG, Viataal en FENAC vertegenwoordigd. Al deze organisaties leverden een
financiële bijdrage voor de instandhouding van het NC PLD. Sinds december 2006 neemt de
huidige voorzitter van de Stichting Plotsdoven, dhr. G. de Vijlder, deel aan het overleg van de
Stuurgroep.
4.2 Samenwerking met zorg- en hulpverlening
De Stichting Plotsdoven participeert in het Platform Psychische Hulpverlening aan Doven
(PPHD). Aan dit platform nemen zowel zorgaanbieders als cliëntenorganisaties deel.
De Stichting Plotsdoven neemt ook deel aan het periodieke overleg tussen
cliëntenorganisaties en de Stuurgroep Dovenhulpverlening GGZ Nederland. De Stuurgroep
bestaat uit directeuren en managers van GGZ-instellingen met een doventeam of afdeling.
Twee maal per jaar heeft de Stuurgroep een overleg met de cliëntenorganisaties.
4.3 Contactpersonen
De Stichting Plotsdoven beschikt over een aantal contactpersonen die een luisterend oor
kunnen bieden aan plots- en laatdoven die daar behoefte aan hebben. In deze vorm van
lotgenotencontact kunnen ervaringen en tips worden uitgewisseld over hoe om te gaan met
gehoorverlies. Deze contacten vloeien in de meeste gevallen voort uit een informatievraag die
op het secretariaat binnenkomt. De frequentie en totale tijd van het contact wisselt per
persoon. Soms is een goed gesprek voldoende. Soms is er sprake van meerdere gesprekken.
Deze vorm van ondersteuning en contact fungeert als aanvulling op de professionele
hulpverlening.
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5. Communicatie
5.1 Cursussen NmG
In 2002 startte de Stichting Plotsdoven met cursussen NmG voor plots- en laatdoven en hun
naasten. Deze cursussen zijn bedoeld om opnieuw te leren communiceren als iemand doof
wordt of doof is geworden. Tijdens een cursus worden (ondersteunende) gebaren geleerd en
wordt aandacht besteed aan communiceren.
In 2006 is onderhandeld met Bureau DDS over een eventuele overname van de cursussen.
Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat per 1 september 2006 de organisatie en
uitvoering van de cursussen zijn overgedragen aan Bureau DDS. De coördinatie van de
cursussen blijft in handen van dhr. A. van Bijleveld die in dienst is getreden bij Bureau DDS.
Groot voordeel van het onderbrengen van de cursussen bij Bureau DDS is dat plots- en
laatdoven met een indicatie de cursus gratis kunnen volgen. Hetzelfde geldt voor hun naaste
omgeving. Bovendien kunnen cursusleiders nu een vergoeding krijgen voor het geven van de
cursussen.
Tot 1 september 2006 zijn zes cursussen gegeven. De eerste helft van 2006 hebben in totaal
56 cursisten deelgenomen aan deze cursussen.
De overname van de cursusorganisatie door Bureau DDS betekent niet dat de Stichting geen
belang meer hecht aan NmG-cursussen. De Stichting zal zich blijven inzetten voor de
ontwikkeling van vervolgcursussen. Zij stimuleert de makers van deze cursussen en voert
regelmatig overleg met andere belanghebbenden, waaronder de NVVS en het Nederlands
Gebarencentrum. Ook in samenwerkingsverbanden als het LCC en Tolkenland brengt de
Stichting Plotsdoven het Nederlands ondersteund met Gebaren regelmatig onder de aandacht.
5.2 Tolkbemiddeling
Sinds 2005 heeft de Stichting Plotsdoven zitting in de Landelijke Cliëntenraad
Communicatievoorzieningen voor doven en slechthorenden (LCC). Daarnaast neemt de
Stichting Plotsdoven deel aan Tolkenland, het gezamenlijk overleg van belangenorganisaties,
de beroepsorganisatie en aanbieders.
In 2006 vond een aantal LCC-bijeenkomsten plaats waarvoor ook vertegenwoordigers van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het College voor
Zorgverzekeringen (CvZ) waren uitgenodigd om duidelijkheid te krijgen over het aantal
tolkuren dat kan worden aangevraagd en het aantal tolkuren dat wordt vergoed. Verder heeft
de LCC interne reglementen opgesteld.
Naar aanleiding van het Tolkenland-overleg is door de Stichting Plotsdoven in 2006
onderzoek verricht naar de meningen van tolkgebruikers over de kwaliteit van NmG- en
schrijftolken. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2007 bekend gemaakt.
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5.3 Opleiding tolk/docent NGT en schrijftolk
Net als in voorgaande jaren is in 2006 door Tolkenland overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast zijn enkele malen gastcolleges
verzorgd voor vierdejaarsstudenten van de opleiding tolk/docent NGT en verleenden
vrijwilligers van de Stichting Plotsdoven hun medewerking aan een NmG-oefendag voor
derdejaarstudenten van deze opleiding. Verder nam de voorzitter van de Stichting weer deel
aan een informatiepanel voor eerstejaarsstudenten.
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6. Cochleaire implantatie
Cochleaire implantatie kan voor plots- en laatdoven die hiervoor in aanmerking komen een
mogelijkheid zijn om weer iets te kunnen horen. De resultaten van een Cochleair Implantaat
(CI) zijn verschillend. Veel plots- en laatdoven krijgen (weer) een bepaalde mate van
geluidsbeleving en spraakherkenning wordt makkelijker. Dit vergt echter wel een intensieve
hoortraining, volgend op de operatie. Mensen met een CI moeten opnieuw leren geluiden te
herkennen en spraak te verstaan.
Plots- en laatdoven die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van CI kunnen hierover
uitgebreide informatie van het secretariaat ontvangen. De brochure ‘Alles over het nieuwe
horen met het cochleair implantaat’ is in 2004 geactualiseerd. In deze brochure is uitgebreide
informatie opgenomen over de hele procedure CI. De brochure wordt regelmatig aangevraagd
door audiologische centra, ziekenhuizen, revalidatiecentra en bibliotheken.
6.1 Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI)
Eind 2005 werd het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) opgericht: een
samenwerkingsverband van de Stichting Plotsdoven, de NVVS, Foss en Dovenschap. Het
OPCI zet zich in voor belangenbehartiging van CI-dragers en het geven van voorlichting aan
CI-dragers, professionals, doven die een CI overwegen en andere belangstellenden.
De eerste helft van 2006 waren er enkele wisselingen binnen het bestuur van het OPCI. Ook
was nog onduidelijk welk mandaat de leden van hun besturen hadden en welke taken tot die
van het OPCI behoren. Eind 2006 is een beleidsplan opgesteld om meer duidelijkheid te
geven over de taken en doelen van het OPCI. Het OPCI heeft drie kerntaken:
belangenbehartiging, het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten.
In 2006 kwam het OPCI negen maal bijeen. Voor de vergaderingen werden professionals
uitgenodigd om hun expertise op het gebied van CI te delen. Zij gaven voorlichting over
diverse onderwerpen. Doel van deze gesprekken is tevens het opheffen van knelpunten op
verschillende gebieden, zoals begeleiding van CI-dragers, technische ondersteuning en service
aan CI-dragers. Het afgelopen jaar verleenden de volgende professionals hun medewerking
aan de vergaderingen van het OPCI:
• Egwin van den Heuvel (Cochlear)
• Kees Knol (Bureau DDS)
• Nicolien Stanton (Beter Horen)
• Boudewijn Zomer (Advanced Bionics)
Daarnaast heeft het OPCI een enkele keer bemiddeld bij conflicten tussen zorgverleners en
CI-dragers. Ook vonden informele gesprekken plaats met de Landelijke Commissie Toezicht
Indicatiestelling (LCTI) over de indicatiestelling bij kinderen.
De secretaris van OPCI houdt zich intensief bezig met CI-ontwikkelingen in de ons
omringende landen, met name België, Duitsland en Engeland. Het OPCI blijft hierdoor goed
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: aantallen CI-dragers en potentiële CI-dragers,
technische ontwikkelingen, het denken over CI bij kinderen en indicatiecriteria.
In 2006 is gestart met de voorbereiding van een aantal belangrijke initiatieven van het OPCI
in het komende jaar, waaronder een dag voor CI-kinderen en hun ouders in het voorjaar van
2007, een visie-vergadering voor besturen van organisaties van auditief beperkten en het
ontwikkelen van een website.
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7. Technische voorzieningen en toegankelijkheid
7.1 Toegankelijkheid
Het platform Signaal, een samenwerkingsverband van de Stichting Plotsdoven, de NVVS,
Dovenschap en Foss, richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van de
maatschappij voor doven en slechthorenden. Speerpunten van Signaal zijn de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer, burgeralarmering en acute hulpverlening.
Het afgelopen jaar heeft Signaal zich onder meer ingezet voor een goede integratie van het
Cell Broadcast-waarschuwingssysteem in de overheidscampagne Denk-Vooruit van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met dit waarschuwingssysteem kan een tekstbericht naar
alle mobiele telefoons in een bepaald (postcode)gebied worden gestuurd.
Verder was Signaal in november 2006 te gast bij het Platform Acute Zorg, een platform van
huisartsenposten, ambulancediensten en 112, de overheid en de NPCF. Tijdens dit overleg
pleitte Signaal voor een goede alarmering van doven en slechthorenden door één goed
toegeruste landelijke voorziening met behulp van de mobiele teksttelefoon.
Om een breder publiek te kunnen bereiken zijn in 2006 de eerste stappen ondernomen om te
komen tot een eigen projectorganisatie voor Signaal.
7.2 Hulpmiddelen
Voor voorlichting en advies over hulpmiddelen en voorzieningen werkt de Stichting
Plotsdoven samen met Oorakel Informatie en Advies. Oorakel biedt via haar website
(www.oorakel.nl) en bij haar vestigingen een compleet overzicht van voorzieningen en
hulpmiddelen voor doven en slechthorenden. Met Oorakel is wederzijdse doorverwijzing
afgesproken. Periodiek worden bezoeken aan vestigingen van Oorakel georganiseerd.
Persberichten en nieuws vanuit de Stichting Plotsdoven worden ook geplaatst op de website
van Oorakel. Daarnaast werkt Oorakel regelmatig mee aan artikelen over hulpmiddelen in het
kwartaalblad Plotsdoof.
In individuele gevallen heeft de Stichting Plotsdoven ondersteuning verleend bij hoorzittingen
over vergoeding van hulpmiddelen door de zorgverzekeraar.
7.3 Ondertiteling
De Stichting Plotsdoven participeert in het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle
Programma’s! (SOAP!). In SOAP! hebben ook de NVVS, Foss, Dovenschap, Fodok en de
Jongerencommissie zitting. Het samenwerkingsverband zet zich in voor meer en betere
ondertiteling van TV-programma’s. SOAP! heeft een eigen website: www.ondertiteling.nu.
In 2006 zijn de leden van het samenwerkingsverband SOAP! drie keer bijeengekomen.
Een belangrijk succes is het kabinetsbesluit dat zowel publieke als commerciële omroepen
hun Nederlandstalige programma’s moeten gaan ondertitelen. Voor de publieke omroepen zal
een norm van 95 procent gaan gelden, voor commerciële omroepen is de norm vastgesteld op
50 procent. Alle omroepen krijgen vier jaar de tijd om de gestelde normen te halen.
Daarnaast worden steeds meer Nederlandstalige DVD’s ondertiteld. Zo verschenen op 9
maart 2006 de eerste DVD-boxen met ondertiteling van de populaire televisieserie Baantjer.
Verder is Omroep Brabant gestart met ondertiteling van haar nieuwsuitzendingen.
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Ondanks deze successen blijft er nog genoeg werk aan de winkel voor SOAP!. Zo zijn nog
lang niet alle Nederlandstalige programma’s toegankelijk voor doven en slechthorenden door
het ontbreken van ondertiteling. Bovendien laat de kwaliteit van de ondertiteling vaak nog te
wensen over. Er wordt veel samengevat en de ondertitelde tekst loopt vaak sterk achter ten
opzichte van de beelden. SOAP! zal zich dan ook blijven inzetten voor meer en kwalitatief
goede ondertiteling.
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8. Arbeid en scholing
8.1 Platform Auditief beperkten en Werk
Het Platform Auditief beperkten en Werk (PAW) is opgericht in 2005 met een tweeledige
doelstelling: collectieve belangenbehartiging en cliëntenparticipatie bij reïntegratiebedrijven.
In het PAW werkt de Stichting Plotsdoven samen met Dovenschap, NVVS,
Jongerencommissie, Fodok, Foss, Bureau DDS, Fama en Bureau Arbeid.
Het PAW is het afgelopen jaar zes keer bijeengekomen en richt zich met name op het
verbeteren van de arbeidsparticipatie van doven en slechthorenden. Aangezien er nauwelijks
informatie over dit onderwerp bestaat, is eind 2006 besloten om een onderzoek te laten
verrichten naar de arbeidsparticipatie van doven en slechthorenden door de Organisatie voor
Strategisch Arbeidsonderzoek (OSA) van de Universiteit van Tilburg. De verwachting is dat
dit onderzoek najaar 2007 gereed zal zijn. De resultaten zullen worden gepresenteerd op een
PAW-symposium.
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9. Externe contacten
De Stichting Plotsdoven onderhoudt contacten met tal van externe organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerie van VWS, UWV, CvZ
CG-raad
Andere organisaties voor auditief beperkten: NVVS, Dovenschap, Foss, Fodok,
Jongerencommissie
FENAC, audiologische centra en implantteams
Zorgaanbieders: Bureau DDS, VIA en Curium De Vlier
Fama
Bureau Arbeid
De Koninklijke Effatha Guyot Groep, de Koninklijke Auris Groep en Viataal
Hogeschool Utrecht
Nederlands Gebarencentrum
Tolknet
NBTG en Stichting Register Tolken Gebarentaal
Oorakel
Regionale instellingen

Op regionaal niveau is, met name vanuit de steunpunten, overleg gevoerd met
Welzijnsstichtingen voor Doven, met afdelingen van de NVVS en met betrokkenen in
regionale projecten en activiteiten, waaronder SGOA te Amsterdam.
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Bijlage
Overzicht werkgroepen, contactpersonen,
samenwerkingsverbanden en portefeuillehouders
Bestuur
voorzitter: dhr .G.A. de Vijlder
1e secretaris: dhr. J. Feirabend
2e secretaris: dhr. L.A.M. Geldermans
penningmeester: dhr. J.M. van Dongen
bestuurslid: mw. W. van Essen-Verhoef
bestuurslid: mw. A. Meyer ( hoofdredacteur)
bestuurslid: dhr. W. Bolier
notuliste: mw. R. Amerlaan

Steunpunten, werkgroepen en contactpersonen
Steunpunten
coördinator steunpunten: mw. L. Peters
Steunpunt Noord
mw. I. Rozema (contactpersoon)
mw. M. Damen
mw. A. Meijer
Steunpunt Zuid
dhr. C. Toonen (contactpersoon)
dhr. B. Lucassen
dhr. J. Freriks
dhr. J. Jansen
Steunpunt West
mw. A. van der Wens (contactpersoon)
mw. T. Löwensteyn
mw. L. Peters
Steunpunt Rijnmond
mw V. Verduyn (contactpersoon)
mw. F. van Dongen
dhr. J.M. van Dongen
Landelijke Activiteitencommissie
mw. E. Bolle
dhr. J. Commandeur
mw. L. Peters
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Werkgroep Jongeren
dhr. J. Stoopendaal (contactpersoon tot april 2006)
mw. M. van der Pijl (contactpersoon tot oktober 2006)
mw. A. Korten (contactpersoon sinds oktober 2006)
mw. S. Lenaerts (penningmeester)
dhr. E. Zuiderduin
dhr. P. Vergeer
Website
dhr. L. Wassenberg (webmaster)
Kwartaalblad Plotsdoof
Redactie
Mw. A. Meyer (hoofdredacteur)
Mw. L. Cremers
Opmaak en advertentiebeheer
dhr. F. Verkade
Werkgroep Landelijke Dag
dhr. G.A. de Vijlder
dhr. W. Bolier
en studenten van de Hogeschool Utrecht
Werkgroep Themaweekend
Mw. L. Peters
Mw. G. Onsoe
Mw. A. Meijer
Dhr. E. Zuiderduin
Contactpersonen
mw. W. van Essen-Verhoef
mw. V. Korpershoek
dhr. K. Twilt
Bureaumedewerker
dhr. J. Stoopendaal (tot februari 2006)
dhr. G.A. de Vijlder (sinds februari 2006)
dhr. J. Feirabend (vervanging)

Docenten NmG
mw. W. van Essen-Verhoef
mw. R. Evers
mw. C. de Jonge
mw. P. Korving
mw. G. Pellicaan
mw. P. van Sambeek
dhr. J. Verdonk
mw. G. Verhoeven
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Samenwerkingsverbanden en portefeuillehouders
Opvang en hulpverlening
Stuurgroep Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
mw. S. van Ooij
PPHD, Stuurgroep dovenhulpverlening GGZ-Nederland,
dhr. G.A. de Vijlder
Cochleaire Implantatie (CI)
OPCI
mw. W. van Essen-Verhoef (tot medio 2006)
dhr. L.A.M. Geldermans
dhr. W. Bolier (vanaf medio 2006)
Communicatie
Tolkenland
dhr. W. Bolier
LCC
dhr. G.A. de Vijlder
dhr. W. Bolier (reserve)
Arbeid en scholing
Platform Auditief beperkten en Werk (PAW)
Dhr. G.A. de Vijlder
Ondertiteling
SOAP!
dhr. F. Vercammen
Toegankelijkheid
Signaal
Dhr. J. Feirabend
Technisch advies
dhr. C. Toonen
Teletekst
mw. L. Peters
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Stichting Plotsdoven
Postbus 231
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Telefoon/Teksttelefoon/Fax: 030 - 695 87 19
www.stichtingplotsdoven.nl
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