
Gespecialiseerde zorg 
voor doven 

Praten met 
je handen



Even voorstellen
Trajectum biedt behandeling en begeleiding 
aan mensen met een lichte verstandelijke 
beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. 
Al dan niet met een forensische achtergrond. 
Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten 
beter in staat zijn om op een verantwoorde en 
aanvaardbare manier te functioneren in de 
maatschappij. Cliënten kunnen bij Trajectum 
terecht voor ketenzorg. Dit betekent dat er voor 
elke zorgvraag, een hulpverleningsvorm is. 
Cliënten kunnen naar gelang hun 
mogelijkheden doorstromen naar de volgende 
schakel in de keten. Dit kan zowel binnen 
Trajectum als in goede samenwerking met 
andere organisaties.

Bijzondere doelgroep
Trajectum heeft een gespecialiseerd 
zorgaanbod voor dove* en slechthorende 
cliënten met complexe gedragsproblemen. 
Er is daarbij sprake van een licht verstandelijke 
beperking en/of een ontwikkelingsachterstand 
die te maken heeft met de doofheid van de 
cliënt. Er kan daarnaast sprake zijn van 
psychiatrische problematiek. De dove cliënten 
vormen een gemeenschap met hun eigen taal 

en communicatiewijze, hun omgangsvormen en 
manier van informatieverwerking. Behandeling 
en begeleiding vindt plaats in een Doof* 
vriendelijk klimaat waarin cliënten zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Er wordt gecommuniceerd 
in hun taal: de Nederlandse Gebarentaal (NGT). 
Iedere cliënt heeft een communicatieprofiel en 
er wordt gewerkt met Totale Communicatie.  
De omgeving is visueel ingericht en is voor de 
cliënten begrijpelijk en veilig. Dagelijkse 
informatie en sociale contacten wordt voor hen 
toegankelijk gemaakt. De dove cliënten hebben 
op deze manier veel leerkansen. 

Doel
Trajectum Dovenlijn levert een belangrijke 
bijdrage aan de persoonlijke ontplooiing van 
dove cliënten en de beveiliging van de 
maatschappij op korte en lange termijn. De zorg 
is daarbij gericht op het terugdringen van 
risicovol gedrag. Na ontslag zijn de cliënten 
beter toegerust om op een maatschappelijk 
aanvaardbare manier in de maatschappij te 
kunnen functioneren, vaak ondersteund door 
een meer of minder intensieve vorm van 
begeleiding en/of bescherming.
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De keten
Trajectum heeft vier behandelafdelingen voor 
dove cliënten, waarvan twee op het terrein in 
Boschoord en twee in Wilhelminaoord.
De voorziening voorziet in een landelijke 
behoefte aan zorg voor dove cliënten met 
risicovolle gedragsproblematiek en 
onderontwikkeling. De gesloten afdeling de 
Zomereik maakt het mogelijk cliënten met een 
justitiële titel, die een hoger beveiligingsniveau 
behoeven, op te nemen. Op de besloten afdeling 
de Kersenboom worden cliënten opgenomen, 
voor wie een matig beveiligingsniveau is 
geïndiceerd. Voor cliënten die wat verder in de 
keten zijn is er het ABC Huis, een doorstroomhuis
voor resocialisatie en slow learning cliënten.
Naast klinische opname biedt Trajectum
ambulante zorg aan dove cliënten.

Behandel- en begeleidingsklimaat
Uitgangspunt in de zorg voor dove
cliënten is dat zij leven en leren in een
omgeving, waarin informatie optimaal
toegankelijk is. Kennis en vaardigheden 
worden hen aangeleerd in hun taal en op hun

Behandelvragen
Aansluitend op de behandelvragen van de 
doelgroep is er een basis- en specialistisch 
zorgaanbod. Onder basis valt o.a. 
communicatie, (Doven)identiteit, sociale 
vaardigheden, omgaan met emoties en 
spanning. Het specialistische aanbod is gericht 
op gedragsproblematiek, diagnostische en 
psychotherapeutische vragen. Probleemgedrag 
is o.a. het omgaan met agressie, verslaving en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

communicatiewijze. Een Doof vriendelijk 
zorgklimaat is een voor doven aangepast 
woon-, leer- en werkklimaat:

•    De informatie is zoveel mogelijk gevisualiseerd. 
Dit betekent onder meer visualisering van het 
lesmateriaal, afspraken, taken, omgangs-
vormen en procedures. De visualisatievorm,  
bv. foto’s, pictogrammen of tekeningen, wordt 
aangepast aan de individuele cliënt.

•    Iedereen die werkt met dove cliënten 
beheerst de NGT op voldoende niveau om 
volwaardige gesprekken te voeren. 

•    Iedereen heeft kennis van de Dovencultuur.
Medewerkers zijn zich bewust van hun houding 
en mimiek, de informatieverwerking van de 
dove cliënten en de gewenste 
omgangsvormen.

•    Cliënten krijgen gedurende de dag uitleg over 
wat er om hen heen gebeurt (wat ze niet 
kunnen horen).

•    Cliënten krijgen dagelijks reflectie op hun 
gedrag, gevoelens, gedachten en onderlinge 
contacten.

•    Er is een specifiek zorgprogramma ontwikkeld 
voor deze dove doelgroep.

Behandelaanbod
De behandeling en begeleiding wordt 
geboden door een multidisciplinair team. 
Er is een psychiater, maatschappelijk werker, 
communicatiedeskundige, diagnosticus  
die Doof deskundig zijn en de gebarentaal 
beheersen, evenals behandelaren, therapeuten 
en begeleiders. Er is een specifiek voor  
doven aanbod van modulaire trainingen, 
communicatietraining drama-, creatieve, 
beeldende en psychomotorische therapie, 
psychotherapie, arbeidstherapie en 
psychiatrische behandeling. Er is vrijetijds-
invulling met kunstzinnige vorming, sport, 
sociaal cultureel werk, bezoek aan kerk  
of café. Er zijn ook activiteiten door de 
Dovenafdelingen georganiseerd, zoals 
Dovensoos met aandacht voor 
deelname aan ovenactiviteiten. 3



Aanmeldingscriteria
Cliënten die voor zorg van Trajectum in
aanmerking komen hebben de volgende 
kenmerken: 

•    Leeftijd > 18 jaar (soms kan jonger ook).
•    Ontwikkelingsachterstand door verstandelijke 

beperking en/of door gestagneerde 
ontwikkeling in samenhang met doofheid.

•    Indicatie via CIZ of NIFP of in overleg met het 
Cliënt Service Bureau.

•    Voor overleg over opname geschiktheid op 
cliëntniveau kan er contact opgenomen met 
de opnamecoördinator in de Dovenlijn.

Contact
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact 
opnemen met de opnamecoördinator in de 
Dovenlijn via mailadres: dovenlijn@trajectum.nl. 
Voor meer informatie over aanmelding, 
kunt u contact opnemen met het 
Cliënt Service Bureau. Telefoon: 088 929 5002 
of e-mail: aanmelden@trajectum.nl.

www.trajectum.nl

doof*  Waar in de tekst ‘doof’ (met kleine letter) staat geschreven, worden alle typen doofheid, als wel 
slechthorendheid of anderszins communicatieve problematiek en gebarentaalgebruik bedoeld.
Doof* Waar in de tekst ‘Doof’ (met hoofdletter) staat geschreven, wordt bedoeld de identiteit,  
cultuur en taal van de Doven als gemeenschap.


