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D
e toekenning van de prijs is gedaan op advies 

van een speciaal ingestelde Jury die onder

voorzitterschap staat van prof. dr.A.J.P. Schrijvers,

hoogleraar Algemene Gezondheidszorg van de Universiteit

van Utrecht.

Uit het juryrapport:

‘De NSDSK is ruim 50 jaar geleden gestart in

Amsterdam als een relatief kleine stichting met als doel-

stelling steun en zorg te verlenen aan het dove en slecht-

horende kind. Deze doelstelling geldt nog steeds, al zijn 

de begrippen steun en zorg in de loop der tijd breder

neergezet en genuanceerder geworden; is vroegtijdige

onderkenning één van de speerpunten geworden; is de

ontwikkeling van kennis en expertise gebaseerd op

onderzoek een intrinsiek onderdeel van de NSDSK en is

de doelgroep uitgebreid in de richting van kinderen met

communicatieve problemen en hun ouders.Tot het aanbod

van de NSDSK behoort ook de aandacht voor kinderen

met een cochleaire implantatie. Bovendien zet de NSDSK

zich ervoor in om in goede samenwerking met partners 

in het veld haar expertise verder te ontwikkelen.’

‘In 2003 is het accent van vroegtijdige onderkenning van

kinderen met gehoorstoornissen verlegd van de landelijke

ondersteuning van de gehoorscreening op de leeftijd van 

9 maanden met de Ewing- of Capastest naar 

de implementatie van de neonatale gehoorscreening bij

kinderen in de eerste maand na de geboorte.’

‘In het bijzonder ook door de inbreng vanuit haar

Stichting Onderzoek en Ontwikkeling laat de NSDSK

overduidelijk zien, dat zij innovaties en nieuwe ontwik-

kelingen een warm hart toedraagt als geïntegreerd deel van

haar organisatie: onderzoek naar en de ontwikkeling van

nieuwe producten sluiten nauw aan bij de behoeften van
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Nationale
Revalidatie Prijs

uitgereikt aan NSDSK
Het bestuur van het Nationaal Revalidatiefonds, dat onder voorzitterschap staat van de heer
prof. drs. J. van Londen, heeft onlangs besloten de 14e Nationale Revalidatieprijs toe te
kennen aan de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). 
Van Londen reikte de prijs op 9 december in het vernieuwde Koninklijk Theater Carré uit. 
‘De toekenning is gebaseerd op de belangrijke bijdrage die de NSDSK levert en geleverd
heeft, op basis van toegepast wetenschappelijk onderzoek, aan de ontwikkeling van
voorzieningen voor begeleiding en ondersteuning van dove en slechthorende kinderen 
en kinderen met communicatieve problemen. Dit heeft onder andere de neonatale
gehoorscreening gestimuleerd en geleid tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal.’

‘Prof. drs. J. van Londen

reikt de Nationale

Revalidatieprijs uit 

aan de directeur van de

NSDSK, Mw. H. de

Ridder-Sluiter.’
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de cliënten en van de andere onderdelen van de NSDSK.’

‘De NSDSK heeft de basis gelegd voor het

Gebarencentrum en heeft in belangrijke mate bijgedragen

aan het coderen en standaardiseren van de Nederlandse

Gebarentaal.’

Nieuw onderzoek

De Nationale Revalidatieprijs bestaat uit een geldbedrag

van A 12.00,00. Het ligt in de bedoeling dit bedrag aan te

wenden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Daarbij

zal het thema zijn:‘Hoe doen de kinderen die ooit in de

zorg bij de NSDSK waren het nu.’ Het betreft hier de

kinderen en jeugdigen met ernstige auditieve beperkingen.

Er zal worden gekeken naar de schoolloopbaan (school-

type en cognitief en sociaal emotioneel functioneren),

naar de levenskwaliteit, de modus van communicatie, de

zelfstandigheid, het sociale netwerk en de oriëntatie op

beroep.Voor dit onderzoek zal een instrumentarium

worden ontwikkeld.

Kennis over het welbevinden van doven en slechthoren-

den is belangrijk. De resultaten van het onderzoek kunnen

worden terugvertaald naar de zorg voor de jonge kinderen

van nu.

In Nederland is nog nooit gericht onderzocht wat de

effecten van gehoorverlies zijn op de sociaal-economische

perspectieven van slechthorenden. In welke mate leidt

gehoorverlies tot verlies aan arbeidspotentieel? (Het is nog

altijd de op twee na meest gemelde beroepsziekte!) Welke

effecten heeft het op de kosten van de gezondheidszorg?

Slecht horen heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit

van leven van de betrokkenen. Ook de fysieke gezondheid

kan onder de slechthorendheid lijden: Slechthorenden zijn

geneigd minder snel medische hulp in te roepen en lopen

langer door met klachten. Omgekeerd worden gehoor-

beperkten vaker dan horenden niet correct gediagnos-

ticeerd doordat er geen volledige, correcte anamnese 

wordt afgenomen. Slechthorendheid en doofheid zijn

relatief onzichtbare beperkingen met een potentieel 

grote invloed op het maatschappelijk functioneren.

‘NSDSK bestuurslid 

prof. dr.T. Savelkoul 

toont de oorkonde.’

Afscheid Hanneke de Ridder-Sluiter

Op vrijdag 21 januari jl. heeft Hanneke de Ridder-Sluiter

afscheid genomen als directeur van de NSDSK tijdens een

afternoon tea voor genodigden in het Scheepvaartmuseum

in Amsterdam.Alwéér stond de Stichting in de volle belang-

stelling van het beroepsveld zorg en onderwijs voor auditief

en communicatief gehandicapten.

Hanneke de Ridder-Sluiter sluit een lange en succes-

volle periode bij de NSDSK - de laatste vijf jaar als direc-

teur - af. Onder haar leiding is de stichting uitgegroeid 

tot een niet weg te denken speler op het veld. De diverse

sprekers waren het daar unaniem over eens.

De NSDSK participeert in veel werkverbanden rondom

diagnostiek en behandeling van auditief en communicatief

beperkte kinderen. Om het in Hannekes eigen woorden 

te zeggen:‘De NSDSK is het loodsbootje, dat andere en

veel grotere schepen helpt de weg te vinden.’ De rol van

Hanneke de Ridder is daarbij van groot belang geweest.

Dat de prijs van het Nationaal Revalidatiefonds bij de

NSDSK is terechtgekomen is niet in het minst haar

verdienste en is een bekroning op haar directeurschap. VHZ

‘J. Hofsté,T. Savelkoul, H. de Ridder-Sluiter en J. van Londen.’


