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WEET JIJ WAT IK ZIE?
Onderzoek naar de ontwikkeling
van kinderen met een visuele
beperking 

Help mee te ontdekken hoe het
leven met een visuele beperking nóg
mooier kan!



BLIND OF SLECHTZIEND?
Ja, ik ben Bram en mijn gezichtsscherpte is 14%. Op school kunnen mijn vrienden beter zien dan
ik, maar dat betekent niet dat ik niet goed kan meedoen. Veel hulp krijg ik van mijn ouders, maar
het liefst doe ik alles zelf. 

HERKENBAAR?
Leven met een visuele beperking kan ervoor zorgen dat je iets niet kan en soms wat hulp nodig
hebt. Dat betekent niet dat je jezelf niet goed kan ontwikkelen. Het is juist belangrijk om ook te
weten wat goed gaat. Schrijf je daarom in voor het onderzoek en help mee.

HET ONDERZOEK:
Jij bent tussen de 12 en 14 jaar en hebt een visuele beperking.
Jouw ontwikkeling wordt 2 jaar gevolgd.
We hebben ook vragen voor jouw ouders.
Als je broers of zussen hebt, dan hebben we af en toe ook een vraag voor hen.
We verzamelen informatie door digitale vragenlijsten, interviews, spel en video-opnames.
We komen 1x per half jaar bij jou op huisbezoek.

WAT LEVERT HET OP?
Naast kijken wat er niet goed gaat bij kinderen met een visuele beperking, kijken we ook naar
wat er wél goed gaat.
Met deze informatie kunnen ambulant begeleiders (AOB) jou en jouw ouders beter begeleiden.
De onderzoekers vervangen niet de AOB'er en bieden geen medische zorg, maar er is wel extra
aandacht voor jou en je gezin. 

Meer informatie? 
Bezoek onze site en bekijk de
film:

https://tinyurl.com/visuelebeperking 

COVID-19
We houden ons aan de

maatregelen van COVID-19.
Samen kijken we per

huisbezoek wat mogelijk is.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn
dat we digitaal afspreken in

plaats van bij jou thuis.

MEEHELPEN?
Deelnemen is vrijwillig. Ben je geïnteresseerd om deel te
nemen of wil je meer weten? Neem dan contact op met mij
en ontvang meer informatie om mee te doen. Je kunt ook
op de website kijken. 

Carlijn Veldhorst
carlijn.veldhorst@ru.nl




