Advies
over leven, leren, wonen en werken
met een visuele beperking

Visio: voor al uw vragen
Ik ben slechtziend, kan ik toch zelfstandig wonen en
reizen? Door mijn plotselinge slechtziendheid, kost het
huishouden me veel meer moeite. Is daar iets aan te
doen? Mijn kind ziet slecht, kan het toch naar een
gewone school? Ik wil de krant blijven lezen, kan dat?
Kan ik ondanks dat ik blind ben, een betaalde baan
vinden? Heb ik wellicht iets aan een iPad?
Bij Visio kunt u terecht met deze en andere vragen over
leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.
Wij geven u graag advies en begeleiden u bij een zo
zelfstandig mogelijk leven.
Daarnaast biedt Visio verschillende vormen van revalidatie, begeleiding, onderwijs en wonen. U kunt van deze
diensten gebruik maken als u slechtziend of blind bent.
Ook als u daarbij een verstandelijke, lichamelijke of
andere zintuiglijke beperking heeft. Bent u professioneel
of persoonlijk betrokken bij kinderen of volwassenen
met een visuele beperking en eventueel bijkomende
beperkingen? Dan bent u bij Visio aan het goede adres
voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering.
Tijdens het inloopspreekuur of op afspraak kunt u bij
onze afdeling Advies langskomen met uw vragen.
Daarnaast heeft Visio steunpunten op verschillende
plaatsen. Ook hier kunt u met uw vragen over slechtziendheid of blindheid terecht. Bij het beantwoorden
ervan richten we ons in eerste instantie op die activiteit
waarbij u de meeste hinder ondervindt. We kijken naar
de beperkingen, maar vooral naar de mogelijkheden die
er zijn.
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“ Wij zijn vaak de eerste plek waar mensen bij een
kopje koffie hun verhaal kwijt kunnen. We kijken
op welke gebieden mensen vragen hebben en
informeren ze over de mogelijkheden die er zijn.
Het leuke is dat ik mensen vaak meteen verder kan
helpen. Soms geef ik praktische tips: bijvoorbeeld
hoe je zonder knoeien iets kunt inschenken of over
gesproken boeken. Of ik verwijs naar
revalidatiemogelijkheden als er veel vragen
tegelijkertijd spelen, of de visuele beperking
emotioneel zwaar valt of mensen kampen met
ernstige vermoeidheid. We geven mensen mee dat
er nog volop mogelijkheden zijn.”
Marja Burmanje, medewerker afdeling Advies
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Advies en voorlichting
Bij de afdeling Advies kunt u terecht voor informatie en
advies over allerhande onderwerpen die voor u van
belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke
activiteiten, vakantie, het gebruik van de computer of
iPhone, passende vrijetijdsbesteding en mobiliteit.
Maar ook aan opleidingen, leertrajecten, wonen en werk,
of dat nu betaald of vrijwilligerswerk is. Bovendien
informeert de medewerker Advies over trainingen,
revalidatie, aanpassingen en hulpmiddelen.
Een overzicht van de Visio-locaties vindt u op onze
website www.visio.org.

“ Ik heb onlangs de afdeling Advies van Visio
bezocht, omdat ik benieuwd was met welke
hulpmiddelen ik nog mijn voordeel kon doen. Ik
werd daar heel kundig en enthousiast geholpen.
Door dat bezoek wist ik welk type mobiele
telefoon voor mij handig was. Ook heb ik een
grootletter agenda en een filterbril tegen fel
zonlicht aangeschaft.”
Kathleen Langsel (62) heeft een vorm van macula
degeneratie
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Hulpmiddelen en revalidatie
Uw leven vergemakkelijken
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen uw leven vergemakkelijken. Bij Visio kunt u verschillende hulpmiddelen
uitproberen. Bijvoorbeeld: telefoons met grote toetsen,
sprekende horloges, speciale zonnebrillen, gesproken
ondertiteling, afspeelapparatuur voor gesproken boeken
en aangepaste spellen, maar vaak ook smartphones en
tablets.
Soms is eerst aanvullend onderzoek nodig om u goed te
kunnen adviseren. Dat onderzoek kan nodig zijn om vast
te stellen wat voor u het meest optimale hulpmiddel is
en of revalidatie nodig of wenselijk is. U kunt hierbij
denken aan een lees- en kijkhulpmiddelenonderzoek of
een computeronderzoek. Om u hiermee van dienst te
kunnen zijn, heeft Visio een verwijzing van uw behandelend arts nodig en uw oogheelkundige gegevens.
Voor enkel een oriënterend bezoek aan de afdeling Advies
heeft u geen verwijzing nodig.
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Spreekuren en steunpunten
Inloopspreekuur
Bij veel locaties van Visio kunt u tijdens een inloopspreekuur langskomen met vragen over uw visuele
beperking en voor advies. Is er geen inloopspreekuur
of u wilt op een andere tijd langskomen, dan raden wij
u aan een afspraak te maken. Dit is vooral handig als u
wat uitgebreidere vragen heeft.
Steunpunten
Als u een bezoek aan de oogarts in het ziekenhuis
heeft gebracht, is het mogelijk dat deze u attent heeft
gemaakt op de diensten van Visio. In een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft Visio in de nabijheid van de
polikliniek oogheelkunde een speciaal steunpunt
ingericht. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de
hulp of aanpassing die mogelijk is bij de activiteiten waar
u problemen mee heeft.
Low vision spreekuren
In sommige ziekenhuizen verzorgt Visio samen met een
low vision specialist een zogenaamd low vision spreekuur.
De low vision specialist kijkt met u naar een passend
hulpmiddel om uw dagelijks leven wat te vergemakkelijken. De medewerker van Visio informeert u over de
ondersteuning die Visio kan bieden bij uw vragen over
leven met een visuele beperking. De low vision spreekuren zijn uitsluitend op doorverwijzing van uw oogarts te
bezoeken.
Op onze website vindt u de adressen en openingstijden
van bovengenoemde spreekuren en steunpunten.
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Expertise delen
Voorlichting op locatie
Visio bezoekt regelmatig zorgcentra en andere organisaties om voorlichting en advies te geven aan bewoners.
Dat doen we niet zonder reden. Het blijkt dat in zorgcentra gemiddeld ruim 40% van de bewoners problemen
heeft met het zien. Vaak zonder dat zij dat in de gaten
hebben. Een groot deel van de bewoners is geholpen
met een bezoek aan de opticien of behandeling bij een
oogarts. Het is van belang dat we de overgebleven groep
informeren over wat er aan onderzoek, revalidatie of
eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen mogelijk is.

Deskundigheidsbevordering
Visio adviseert ook professionals en medewerkers van
organisaties die werken met slechtziende en blinde
mensen. Of u nu verzorgende in een woonzorgcentrum
bent, activiteitenbegeleider, groepsleider of arts geneeskunde in opleiding, bij Visio haalt u de expertise over
specifiek onderzoek, revalidatie of hulpmiddelen voor
mensen met een visuele beperking. Daarnaast bieden we
onder de naam “Zie-Wijzer” speciale bijeenkomsten voor
deskundigheidsbevordering. Hierbij geven we deelnemers
inzicht in het signaleren van slechtziendheid. Maar ook in
het omgaan met slechtziende en blinde mensen en de
toegankelijkheid van de gebouwen. Visio heeft speciale
adviestrajecten voor toegankelijkheid, bruikbaarheid en
bereikbaarheid van gebouwen. Zowel voor bestaande
bouw als voor nieuwbouw.

“ Door de voorlichting van Visio heb ik een andere
kijk gekregen op cliënten met een visuele beperking. Het was vooral heel leerzaam om zelf blind
door ons gebouw te lopen aan de hand van een
collega. Daardoor benader ik cliënten nu anders en
houd ik nog meer rekening met hun beperking.
Ik benoem meer en ik zorg dat ik in hun blikveld sta
als ze nog wat kunnen zien. Als we lopen vertel ik
waar we zijn en waarschuw ik bijvoorbeeld dat de
reling ophoudt, of dat we om een zitje heenlopen.”
Hildelien Janssen werkt als verpleegkundige in een
verzorgingshuis
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Wilt u na het lezen van deze folder meer informatie of
wilt u een beroep doen op de diensten van Visio?
Bent u geïnteresseerd in een voorlichtingsbijeenkomst of
deskundigheidsbevordering op locatie? Neem dan contact
op met ons Cliëntservicebureau via 088 585 85 85
Ook per e-mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en mogelijkheden in revalidatie bij Koninklijke Visio?
Geef dan uw naam, adresgegevens, geboortedatum en
e-mailadres door via info@visio.org. Vermeld daarbij ook
of u beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd bent. Zo
kunnen wij u van de meest passende informatie voorzien.
Kijk ook eens op www.visio.org

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
www.visio.org
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