
Royal Visio
Görme bozukluğu olanlar ve körler 
için uzmanlık merkezi



Geniş imkânlar

Hollanda’da binlerce insan, görme bozukluğu olarak 
adlandırılan kalıcı hâldeki kısmi veya tam görme kayıpları 
ile mücadele ediyor. Sizin veya çevrenizdeki bir kişinin 
görme bozukluğu yaşaması veya kör olması evde, işte, 
okulda, sokakta, otobüste veya trende, çocuk bakımında 
ve hatta hobi uğraşlarında ciddi etkilere neden olabilir.
 
Royal Visio size tüm bu alanlarda destek veriyor. Çocuk 
veya yetişkin, görme hissinde azalma yaşayan veya kör olan 
bireylerin yanındayız.

Görme kaybı ile birlikte başka engelleri bulunan kişiler de 
desteğimize başvurabilir. Müşterilerimize ve öğrencilere 
iş alanındaki hünerlerini geliştirmeleri ve hayata daha 
sıkı sarılmaları için yardımcı oluyoruz. Buradaki amacımız, 
bu kişilerin olabildiğince diğerlerine bağımlı olmadan 
yaşayabilmelerine olanak tanımaktır.



Çalışma şeklimiz

Hangi tür bakım hizmetleri veriyoruz ve ne kadar 
bakım saglıyoruz?
Artık gözlükleriniz ve göz doktorunuzun tedavisi fayda 
vermediğinde genellikle Visio’ya gelirsiniz. Yaptığımız her 
şeyde sizin sorularınız bizim için en önemli noktadır. Beraber 
en iyi çözümü ararken yaptığımız her türlü düzenlemeyi  size 
açıkça anlatıyoruz.

Yeni şeyler öğrenmenize veya bir şeyleri farklı yollardan 
yapmayı öğrenmenize yardımcı olabiliriz. Biz buna 
rehabilitasyon diyoruz. 
Görme bozukluğu yaşadığınız veya kör olduğunuz için 
rehabilitasyon ihtiyacınız varsa bununla ilgili ücret sağlık 
sigortanız tarafından karşılanacaktır. Yine de,  sigortanız 
sizden zorunlu kişisel riskiniz (eigen risico) nedeniyle ödeme 
alacaktır. 
18 yaşının altındaki bireyler için böyle bir ödeme söz konusu 
değildir. 
Visio’ya gelmeniz için optisyeniniz veya başka bir sağlık 
uzmanının sizi Visio’ya yönlendirmesi gerekmektedir.

Gün boyunca tedaviye ihtiyacınız varsa veya kısa süreli 
konaklamanız (kalışlı) gerekiyorsa  bununla ilgili masraflar 
belediye tarafından karşılanabilir. Belediyeye yapacağınız 
başvurularınız için yardımcı olabiliriz.

Müşteri olarak sizin söyleyeceklerinizi dikkatlice 
dinleyebilmek bizim için önemli.  Bu nedenle Visio bünyesinde 
müşteri konseyi ve katılımcı konseyi bulunmaktadır. Ayrıca 
şikâyet ve güvence düzenlemeleri de mevcuttur. www.
visio.org adresinden bu konu  hakkında daha fazla bilgiye 
ulaşabilirsiniz.



Çocuklar, gençler ve onların 
ebeveynleri için

Çocuklar oynayarak öğrenirler ve bu yolla dünyayı keşfederler. 
Görme bozukluğu yaşayan veya kör olan bir çocuk hayatındaki 
ilk yıllardan itibaren ilave yardıma ihtiyaç duyar. Visio, 
çocuğunuzun gelişimi için sizi ve çocuğunuzu destekler. 
Çocuklar için uygun oyuncakları seçme, çocukla en iyi iletişim 
kurma yolunu bulma, çocuğu giydirme gibi günlük işlerde ve 
benzeri konularda size danışmanlık sağlıyor ve sorularınızı 
tartışıyoruz.

Okul Dönemi 
Görme bozukluğu yaşayan her on çocuktan altısı normal 
okullara gitmektedir. Normal okula giden çocuklara destek 
olan Visio, ayrıca özel eğitim veren altı okula da sahiptir. 
Visio okuluna gelen bir çocuk sadece matematik, dil veya 
tarih öğrenmekle kalmaz. Aynı zamanda kendisini nasıl 
ifade edebileceğini, kendi ayakları üzerinde durmayı, kendini 
tanımayı ve diğer duyularını kullanabilmeyi de öğrenir. Biz 
bu becerilerin eşit derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Okulda tüm bunların yanı sıra yaşam, çalışma ve boş zaman 
aktiviteleri üzerinde de duruluyor.

“ Oğlum Visio’nun Huizen’daki okuluna giden dokuz 
yaşında mutlu bir çocuk. Visio’nun oyun terapisti 
arada sırada oğlumla oynamak için bizi ziyaret ediyor 
ve oğlum çok yakın bir zamanda yüzme sertifikası 
aldı. Visio, çocuğumuza çok ilgi gösteriyor ve bizi 
de bu sürece dâhil ediyor. Her konuda kendilerine 
danışarak ilerliyoruz. Herhangi bir konuda endişemiz 
varsa Visio bize yardımcı oluyor. Sonunda kararları 
biz alsak da Visio bu kararı gözlemliyor.”





Erişkinler için

Gazete okumaya devam
Çoğu insan görme bozuklukları yaşamaya ilerleyen 
yaşlarda başlar ve bu durum beraberinde türlü değişiklikler 
getirir. Visio televizyon izlemeniz, okumanız, kahve 
yapmak veya birbirine yakışan kıyafetler bulma gibi günlük 
aktivitelerinizi yapabilmeniz için doğru araçları bulmanıza 
ve o araçlardan yararlanmanıza yardımcı olur. 

Biz ayrıca görme kaybınız kötüleştiğinde yaşadığınız 
duygusal süreçte de size her türlü ilgiyi ve ustalığımızı 
sunarak destek oluyoruz. 

Bu destek size en yakın Visio şubesinde olabileceği gibi, 
evinizde veya iş yerinizde de olabilir. En iyi tedaviye birlikte 
karar vereceğiz.

“ Beş yıl önce, diyabet nedeniyle görme kaybı 
yaşamaya başladığımda hayatım tamamen değişti. 
Optisyenim beni Visio ile iletişime geçirdi. Visio, 
gün içinde verdiği tedavi desteğinin yanı sıra 
destek araçlarını kullanmamı öğrenmeme, benimle 
aynı problemi yaşayan kişilerle iletişime geçmeme 
ve yeni evimizin düzenlenmesi gibi konularda da 
bana yardım etti. Benim için Visio’ya giden yoldaki 
ilk adımı atmak zordu, ancak ilk adımı attıktan 
sonra bana çok yardımcı oldular.”



Başka engelleri de bulunanlar için

Gelisimi harekete geçirmek
Zihinsel engele sahip her dört kişiden birinde görme 
bozukluğu da bulunmakta. Farklı engellerin bir arada yer 
aldığı durumlarda bu kişilere yeterli desteğin verilebilmesi 
için özel uzmanlık gerekmektedir. Visio çalışanları bu 
uzmanlığa sahiptir. 
Çocukların gelişimine katkıda bulunur, uygun eğitimi verir 
ve yetişkinleri destekler.

Karmaşık durumlarda çözüm üretmek de işimizin bir 
parçası: Müşterilerimizin olabildiğince normal bir yaşam 
sürebilmeleri için her türlü imkânı ve düzenlemeyi 
sağlıyoruz. 

“ İlk başta günlük bakım merkezimizde çoğunlukla 
nötr renkler yer alıyordu. Tıpkı bir bebek odası gibi 
sıcak ve korunaklıydı. Ama, bu durum çocukların 
çevreleriyle ilgilenmesini sağlamıyordu. Visio’dan 
aldığımız öneriyle birlikte artık alt değiştirme 
minderinin örtüsü parlak mavi renkte, üzerindeki 
havlu ise yeşil. Hemen arkasında yer alan karolarda 
siyah beyaz şekiller mevcut ve dokunduğunuzda 
hışırdayan bir plastik torba da duvarda asılı.”



Bilgi ve kayıt
Daha fazla bilgi almak ve Visio’nun size sunacağı 
hizmetlerden yararlanmak ister misiniz? 
O hâlde www.visio.org adresine gidin veya 088 585 85 85 
numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerimizi arayın

Sorularınız ve yardım araçlarımız veya oyun malzemelerimiz 
için ofislerimizden randevu alabilirsiniz. Ayrıca bizi ücretsiz 
danışma saatlerimiz içinde de ziyaret edebilirsiniz. Size 
daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. 

Bizi takip edin:
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