JAARVERSLAG 2020 SIG “BEPERKT IN COMMUNICATIE”
door doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Het jaar 2020 is ook voor deze SIG een bijzonder jaar geweest. Ondanks de Corona zijn er
toch enkele goede ontwikkelingen te melden. De in maart geplande bijeenkomst is
verschoven naar 30 november en in plaats van live heeft deze online plaatsgevonden, met
een goede opkomst. Het effect van Corona op de behandelingen is zeker merkbaar geweest.
Online behandelingen zijn vaak extra lastig bij mensen met problemen in de communicatie:
men moet elkaar goed kunnen ‘lezen’. In de meeste gevallen is echt live contact daarom
belangrijk. Soms kan echter met behulp van een gebarentolk en online EMDR wel uitkomst
geboden worden.
Er is tijdens de bijeenkomst gesproken over onderzoek/artikeltje over herstel-denken bij de
doelgroep D/SH (zie Karin Roze - Journal of Deaf Studies and Deaf Education, april ‘20:
Measuring Recovery in Deaf, Hard-of-Hearing, and tinnitus Patients in a Mental Health Care
Setting: Validation of the I.ROC).
Ook is er casuistiek besproken en uitgewisseld over de mogelijkheden van EMDR als
behandelmethode bij Tinnitus en over de positieve effecten hiervan.
Daarnaast hebben de verdere ontwikkelingen rondom het toegankelijk maken van de
voorlichtingsfilmpjes op de VEN website voor de doelgroep centraal gestaan. Een drietal
leden (Jeannette Wieten, Lieke Doornkate en Jeantine Janse) vanuit Kentalis resp. St. Doof &
Co. hebben zich samen met het VEN-bestuur ingespannen om de voorlichtingsfilmpjes over
EMDR voor volwassenen en kind & jeugd van gebarentaal te voorzien. Er zijn drie filmpjes:
voor volwassenen, kinderen 8-12 jaar en voor kinderen van 12-18 jaar. Bij de
animatiefilmpjes voor kind en jeugd, van een therapeutische sessie met flashbacks, is ervoor
gekozen de animatie zoveel mogelijk intact te houden. Daarom zijn dove acteurs vóór de
animatie geplaatst. De acteur die de therapeut in filmpje speelt, is gecoacht op het
inhoudelijk juist gebruiken van de termen, de volgorde van het protocol en het
verklaringsmodel. De animatie-filmpjes zijn daarmee ook een document geworden waar
therapeuten, die in gebarentaal met dove cliënten werken, zich aan kunnen spiegelen.
Op de bijeenkomst in november is een preview getoond van deze filmpjes; de reacties waren
enthousiast. De verwachting was dat de filmpjes voorjaar 2021 op de website VEN zouden
worden geplaatst.
De SIG ziet dit als een mooi behaalde mijlpaal. Het is tevens de bedoeling dat er een artikel
komt in het EMDR Magazine over de totstandkoming van deze filmpjes.
De SIG hoop dat hiermee voor client èn professional de weg naar EMDR nog beter te vinden
is!
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