
Ambulante specialistische
begeleiding voor slechtziende en
blinde mensen die zelfstandig wonen



Ambulante specialistische 
begeleiding

U loopt tegen praktische zaken aan omdat u blind of 
slechtziend bent. Boodschappen doen, bankzaken regelen 
of uw administratie bijhouden. Soms lukt het niet zoals u 
wilt. Ambulante specialistische begeleiding is dan een 
uitkomst om zelfstandig te wonen en mee te draaien in 
de maatschappij. 

Maatwerk
Ambulante specialistische begeleiding is voor  
volwassenen met een visuele beperking en bijkomende 
problematiek. Onze begeleiders zijn speciaal opgeleid en 
helpen op een actieve en praktische manier bij zelfstandig 
wonen. Dit alles is maatwerk. Het aantal uren en soort 
begeleiding varieert dus.



Waarbij helpt ambulante 
specialistische begeleiding?

• Structuur aanbrengen
• Huishouden organiseren
• Sociale contacten opbouwen 
• Emotionele problemen aanpakken
• Omgaan met hulpmiddelen en aanpassingen
• Praktische vaardigheden oefenen
• Energiebalans bewaren
• Administratie, financiën en correspondentie organiseren

Naigel Lang uit Delft is enkele jaren terug plotseling 
slechtziend geworden: 
“Ik zie nu bijna niks, alleen nog een klein puntje. 
Erg vervelend, want ik houd niet van stilzitten. 
Mijn ambulant specialistisch begeleider Rosa vond 
oplossingen waardoor ik kan blijven sporten. Ik kan 
ook onwijs goed praten met haar. Ze kent me door 
en door. Rosa heeft bij mij de emoties naar boven 
gehaald. Ze ziet het als ik niet goed in mijn vel zit en 
vraagt wat er aan de hand is.” 
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Ambulante specialistische 
begeleiders en de Wmo

De ambulant specialistisch begeleider kent de mogelijk-
heden binnen Visio en daarbuiten. Dit betekent dat we 
u soms doorverwijzen als u bijvoorbeeld een nieuw 
hulpmiddel wilt proberen of aanpassingen in huis. 

Ambulante specialistische begeleiding van Visio valt 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Visio kan helpen bij de aanvraag bij uw gemeente.

Aanmelden en meer informatie
U meldt zich aan voor ambulante specialistische 
begeleiding bij het Clientservicebureau. Lees meer 
over aanmelding op www.visio.org/contact of bel met 
088 585 85 85. Hebt u specifieke vragen of wilt een 
vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met een 
manager ambulante specialistische begeleiding. 
Zie de contactmogelijkheden via www.visio.org/asb 
of scan onderstaande QR-code. 
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Koninklijke Visio 
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:

http://www.visio.org/contact
http://www.visio.org/asb



