
 

 

 

 

 

De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden 

 

In deze folder informeren wij u over ‘De Riethorst’, het landelijk centrum voor 

geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden. Een centrum waar u 

terecht kunt als u doof of slechthorend bent en psychische problemen heeft. Wij 

bieden ook behandeling aan mensen met niet-aangeboren auditieve beperkingen en 

aandoeningen als tinnitus en hyperacusis. Tevens zijn wij gespecialiseerd in 

communicatie met doven en slechthorenden. Waar medewerkers en allerlei 

hulpmiddelen gericht zijn op de behoeften, omgangsvormen en communicatie binnen 

de ‘dovencultuur’ en ‘slechthorendenwereld’. 

 

De Riethorst is onderdeel van Pro Persona, een GGZ-instelling die een breed 

behandelaanbod heeft voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De 

Riethorst heeft GGZ-centra voor doven en slechthorenden in Ede en Amsterdam. 

De Riethorst werkt nauw samen met andere instellingen die zorg verlenen aan doven 

en slechthorenden en mensen met niet aangeboren auditieve aandoeningen. 

 

 

Hulp vragen 

 

Wanneer u psychische problemen heeft, kunt u erover praten met vrienden of familie. 

Maar soms is dat niet genoeg en blijven de problemen aanhouden of verergeren zelfs. 

Dit kunnen problemen zijn van allerlei aard. Misschien bent u ‘vastgelopen’ in het 

leven, op uw werk of in uw relatie. Misschien heeft u gezinsproblemen, bijvoorbeeld in 

de opvoeding van uw horende en/of dove kind(eren). Misschien krijgt u problemen 

met het geheugen. Of voelt u zich eenzaam en geïsoleerd. U denkt misschien wel 

eens dat het er allemaal bij hoort, maar toch is het verstandig om deskundige hulp te 

vragen. 

 

Het zou kunnen zijn dat u al wel hulp heeft gevraagd maar dat uw ervaringen met 

hulpverlenende instanties teleurstellend zijn. Omdat zij niet zo bekend zijn met doof- 

en slechthorendheid of tinnitus.  

Soms is het moeilijk om hulp te zoeken, omdat hulpverleners geen gebarentaal 

kennen of geen kennis hebben van de invloed die slecht horen op iemands leven en 

functioneren kan hebben. Of omdat ze niet gewend zijn aan de manier waarop doven 

en slechthorenden met elkaar omgaan. De psychische problematiek van doven en 

slechthorenden is niet zoveel anders als die van horenden. De communicatie en 

omgang daarentegen zijn wel verschillend. 

 

 

Tinnitus, hyperacusis, Menière? 

 

U hoeft niet doof of slechthorend te zijn om bij De Riethorst terecht te kunnen. Als u 

tinnitus- of hyperacusisklachten of de ziekte van Menière heeft en u ervaart 

psychische problemen, vindt u bij ons ervaren hulpverleners die weten wat deze 
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aandoeningen voor uw (sociaal) functioneren kunnen betekenen. De expertise van de 

afdeling op het gebied van communicatie is vaak ook een meerwaarde bij deze 

aandoeningen.  

 

 

Communicatie 

 

U bent doof, u kunt niet alles horen en/of u heeft last van tinnitus of hyperacusis. En 

net als vele anderen die met dezelfde problemen kampen, ervaart u waarschijnlijk 

regelmatig communicatieproblemen. Binnen de familie, op het werk, of in de 

hulpverlening. De communicatie tussen horenden en doven verloopt niet goed, wat 

kan leiden tot onbegrip. De hulpverleners van De Riethorst zijn zich daarvan bewust. 

Zij kennen de ‘dovencultuur’ en 'slechthorendenwereld’. 

 

Zij hebben de nodige ervaring op het gebied van psychische hulpverlening aan doven 

en slechthorenden en worden voortdurend geschoold in gebarentaal, dovencultuur en 

de specifieke problemen waarmee slechthorenden en mensen met andere 

gehoorproblemen te kampen hebben. Een groot aantal van onze hulpverleners is zelf 

doof of slechthorend, zij (h)erkennen uw situatie. Ook werken er tolken Nederlandse 

gebarentaal (NGT), Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en schrijftolken. 

Daarnaast zijn er tal van technische voorzieningen, zoals ringleidingen, 

soloapparatuur en telecommunicatie. De Riethorst past zich aan uw mogelijkheden en 

middelen aan. Wij vinden de kwaliteit van de communicatie een eerste vereiste voor 

goede hulpverlening. Nu u dit weet, helpt u dit misschien over de drempel heen om 

hulp te vragen bij De Riethorst. 

 

 

Het behandelaanbod 

 

Speciaal opgeleide professionele medewerkers, zoals (GZ) psychologen, 

maatschappelijk werkers, psychiaters, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en 

anderen staan voor u klaar.  

 

De Riethorst biedt ambulante behandeling, groepsbehandeling en klinische hulp in een 

doofvriendelijk klimaat. De behandeling kan aangevuld worden met 

communicatieondersteuning door docenten NGT of logopedisten. Hieronder leest u 

meer over het hulpaanbod.  

 

 

Ambulante hulp voor iedereen 

 

Het landelijk centrum voor doven en slechthorenden geeft ambulante behandeling aan 

mensen van alle leeftijden. 

 

De lichtste vorm van behandeling is de zogenaamde ambulante behandeling. Dit 

betekent dat u een of twee keer per veertien dagen een gesprek hebt met een 

behandelaar. In sommige gevallen maken medicijnen ook deel uit van de 

behandeling. Het gesprek met de behandelaar vindt plaats in Ede of Amsterdam. U 

kunt gewoon thuis blijven wonen en uw dagelijkse dingen blijven doen.  

In bijzondere gevallen kan uw behandelaar naar u toe komen. 

 

Wat de behandeling precies inhoudt, is afhankelijk van uw hulpvraag. In principe start 

de behandeling met een beperkt aantal gesprekken. Dit kan met u alleen zijn, of 

samen met uw partner of andere leden van uw ‘systeem’. Als deze niet tot het 

gewenste resultaat leiden, bespreken wij met u of er meer gesprekken nodig zijn of 

een andere behandelvorm.  

 



 

 

 

 

 

 

Groepsbehandelingen voor volwassenen en ouderen 

 

Naast ambulante hulp voorziet De Riethorst in groepsbehandeling voor volwassenen 

en ouderen. 

Hebt u meer nodig dan ambulante behandeling, dan kan groepsbehandeling een 

oplossing zijn. U woont dan gewoon thuis, maar hebt wekelijks één of meerdere 

dagdelen therapie. 

De behandeling gebeurt in groepsverband, met deelnemers die kampen met dezelfde 

problemen als u. De behandeling is vaak een combinatie van verschillende praat- en 

doetherapieën, zoals vaardigheidstraining, creatieve therapie of bewegingstherapie. 

Als dit voor de behandeling van uw problemen nodig is, kunt u naast de 

groepstherapie ook individuele gesprekken hebben met uw behandelaar. 

 

 

Kortdurende opname 

 

Sommige psychische aandoeningen zijn zo ernstig, dat een ambulante behandeling of 

groepsbehandeling niet meer toereikend is. Kortdurende opname in onze kliniek in 

Ede is dan de beste oplossing. De behandeling in de kliniek verschilt van persoon tot 

persoon. Er is een dagprogramma met activiteiten, gesprekken en therapie. 

De Riethorst biedt de enige opnamemogelijkheid in Nederland voor doven en 

slechthorenden en mensen met andere gehoorproblemen in combinatie met 

psychische problematiek. 

 

 

Hulp voor kinderen en hun ouders 

 

De Riethorst heeft een speciale sectie Jeugd voor behandeling van kinderen en 

jongeren. Deze sectie biedt behandeling aan dove (met of zonder cochleair 

implantaat) en slechthorende kinderen en aan horende kinderen met dove ouders. 

Enkele voorbeelden van hulp zijn individuele of gezinsgesprekken, speltherapie, 

sociale vaardigheidstraining, communicatietraining. 

 

Daarnaast bieden wij behandeling aan dove en slechthorende ouders en aan horende 

ouders met dove kinderen, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, 

relatieproblemen tussen ouder(s) en kind(eren), communicatie. 

In de behandeling kan, naast het systeem thuis, ook de schoolsituatie betrokken 

worden. 

 

 

Verslavingszorg 

 

De Riethorst werkt samen met Jellinek, een instelling voor verslavingszorg in 

Amsterdam. Vanuit De Riethorst bieden wij ambulante hulp bij verslaving aan alcohol, 

drugs, roken, medicijnen en gokken.  

Indien de verslaving zo ernstig is dat opname noodzakelijk is, wordt bekeken of dit 

mogelijk is in De Riethorst of elders moet gebeuren.  

 

 

In behandeling 

 

De Riethorst biedt veel mogelijkheden. De juiste behandeling en de duur daarvan 

worden samen met u bepaald. Het intakeproces bestaat grotendeels uit één of 

meerdere onderzoeksgesprekken. Er worden ook vragen aan u gesteld op het gebied 

van auditieve status, communicatie en identiteit. 



 

 

 

 

 

Vervolgens wordt samen met u gekeken welke behandeling en behandelaar, die doof, 

slechthorend of horend kan zijn, voor u het meest geschikt is. Daarna wordt een 

behandelplan opgesteld. Ons streven is het bieden van de juiste zorg op het juiste 

moment, ‘zorg op maat’ genoemd. 

 

 

Reiskosten 

 

Bij sommige ziektekostenverzekeringen is het mogelijk om (een deel van) uw 

reiskosten naar De Riethorst te declareren. Omdat dit per verzekering kan verschillen, 

verzoeken wij u contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk 

van uw inkomen is het soms mogelijk om van de gemeente een vergoeding van de 

reiskosten te verkrijgen. U kunt hierover uw gemeente om inlichtingen vragen. 

 

 

Meer informatie 

 

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van De Riethorst. 

 

Bezoekadres Ede  Bezoekadres Amsterdam 

Willy Brandtlaan 20  Derkinderenstraat 1 

6716 RR Ede   1062 BE  Amsterdam 

 

Postadres 

Postbus 70 

6710 BB Ede 

 

t.  (0318) 43 36 10 

tt. (0318) 43 36 00 

f.  (0318) 43 36 89 

 

infodoven-slechthorenden@propersona.nl 

www.propersona.nl/riethorst 

 

Bereikbaarheid 

 

Ede 

 Per auto 

Uit de richting Arnhem/Utrecht: A12, afrit 24, richting Ede, onder winkelcentrum 

Stadspoort door, ga bij de eerste verkeerslichten linksaf, ingang Pro Persona. 

Uit de richting Lunteren/Otterlo: borden Ziekenhuis Gelderse Vallei volgen. 

 

U kunt parkeren in de parkeergarage van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

 

 Per openbaar vervoer 

NS-station Ede-Wageningen, buslijn 2, 85 of 88.  

Voor actuele reisinformatie: www.9292ov.nl of 0900-9292. 

Taxi: regiotaxi De Vallei 

t. (0318) 65 57 77 

 

Amsterdam 

 Per auto:  

gebruik uw navigatiesysteem of zoek uw routebeschrijving op internet op. 

  

 Per openbaar vervoer 

Voor actuele reisinformatie: www.9292ov.nl of 0900-9292. 
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