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VAN EMANCIPATIE VAN NGT TOT 
GESCHIEDENIS IN EEN NOTENDOP…

• 60 jaren AANPASSEN!
• Geen gebarentaal, spraakafzien (liplezen), geen gewapper met die 

handen.

• Doven verbleven veelal in internaten.

• Doven werden getraind en getraind – gedrild….

• Langzaamaan emancipatie van doventaal NGT.

• Professionals ondersteunden deze emancipatie.

• Dove kinderen werden gediagnosticeerd als ze minimaal 2 jaar oud 
zijn. 

• Hoortoestellen hebben maar beperkt nut, voor een deel van de 
populatie.

Maar dan gebeurt er dit ….
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VAN EMANCIPATIE VAN NGT TOT 
GESCHIEDENIS IN EEN NOTENDOP

• Mogelijkheid om het gehoor al te screenen op leeftijd               
van 4 weken na de geboorte. 

• Identificatie van kinderen < 3 maanden na de geboorte.

• Sinds 2006 geïmplementeerd in NL. 

• Opkomst van hoogtechnologisch hoorhulpmiddel Cochleair 
implantaat.

• Implantatie rond 1 jaar. Maar schuift op naar beneden…
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GEVOLGEN VOOR DE CLIËNT?

• Betere ontwikkelingskansen
• Spraak/taalontwikkeling binnen de normale spreiding.

• Ouders veel vroeger ondersteund

• Er ontstaan nieuwe zorgbehoeften
• Jongere kinderen > wat te doen, welke behandeling/begeleiding?

• Nadruk op NGT nog wel noodzakelijk

• Wat zijn de lange termijn effecten van een CI?

• Culturele identificatie anders. Verdwijnt de dovencultuur??

• Wat is de toekomst van NGT??

4



GEVOLGEN VOOR DE PROFESSIONAL

• Screening JGZ

• Leren omgaan met nieuwe technologie

• Nieuwe vaardigheden, beroepseisen.

• Totaal nieuwe werkwijze aanleren.

• Diagnostiek

• Veel jongere patiënten.

• Leren interpreteren van diagnostische bevindingen

Leren dat ook heel jonge patiënten al kunnen starten met revalidatie
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GEVOLGEN VOOR DE PROFESSIONAL

• Revalidatie

• Implantatie in minioortjes en weker schedelbot.

• Intensieve hoorrevalidatie na implantatie.

• Hoortoestellen voor baby’s.

• Behandeling/begeleiding

• Ouders van baby’s ipv ouders van peuters.

• Afstand nemen van NGT, overtuigingen.

• Herziening van inrichting van behandeling en begeleiding.
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DAAROM HEEN?

• Opleidingen voor audiologen, tolken, docenten NGT.

• Vraag naar herziening taalbeleid.

• Schrijftolken verdrongen door technologie?

• Onderwijsperspectieven van deze groep kinderen anders?

• ….
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Even more !


