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Visio spreekuur in Almere. Ondervindt u 
hinder van uw visuele beperking in het  
dagelijks leven? Visio helpt u graag verder.



“Kan ik blijven werken, zelfstandig wonen of op pad? 
En hobby’s, lezen of sporten, nu ik steeds slechter zie, kan 
ik dit nog blijven doen?” Dit zijn vragen die wij bij Visio 
regelmatig krijgen. 

Meedoen mogelijk maken
Als je slechtziend of blind bent, zijn dit soort activiteiten niet altijd 
meer vanzelfsprekend. Alles kost meer tijd en inspanning waardoor 
u sneller vermoeid raakt of u onzeker maakt. Visio ondersteunt 
kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking bij 
het verwezenlijken van de wens om zelfstandig te leven. Denk hierbij 
aan advies over dagelijkse activiteiten zoals mobiliteit, het huishouden 
doen, hobby’s beoefenen, sociale contacten met familie en vrienden 
onderhouden en op stap gaan. Dit kan bestaan uit praktische training 
en begeleiding in uw dagelijks leven bij een opleiding, thuis of op 
het werk of ondersteuning bij de emotionele verwerking. Zo is het 
mogelijk om volop mee te blijven doen. 

Maak afspraak bij u in de buurt  
Visio is op meerdere locaties aanwezig in Almere. Om informatie 
en advies te krijgen over revalideren bij Visio, kunt u een afspraak 
maken met één van onze adviesmedewerkers voor een oriënterend 
gesprek. Tijdens dit spreekuur kijken zij met u welke vragen u 
heeft of uitdagingen u ondervindt met uw verminderde zicht in 
het dagelijks leven. Wij werken op afspraak om zo in alle rust de 
mogelijkheden met u te kunnen bespreken. Aan deze afspraak zijn 
geen kosten verbonden. Tijdig afzeggen, mocht u onverhoopt 
verhinderd zijn, stellen wij wel zeer op prijs.



Mocht u na het oriënterend gesprek gebruik gaan maken van de 
revalidatie mogelijkheden van Visio zoals trainingen en individuele 
gesprekken, dan kunt u deze ook in Almere volgen. Onderzoeken 
vinden altijd plaats op de hoofdlocatie in Amsterdam. Wij 
bespreken vooraf met u uw wensen voor de locatie.  

Visio in Almere

Op loopafstand van station Almere-Centrum
Gezondheidscentrum De Driehoek
Allendestraat 42, 1314 SE Almere

Stadsdeel Tussen de Vaarten
Gezondheidscentrum Castrovalva
Juan Grisstraat 50, 1328 SV Almere

Vragen of een afspraak maken
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact 
op met de Afdeling Advies in Amsterdam, T 088 585 57 00 of via 
almere@visio.org  

Inloopspreekuren Amsterdam
U bent ook van harte welkom tijdens het vrije inloopspreekuur in 
Amsterdam op dinsdagochtend tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 
Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
Elke laatste donderdag van de maand is er ICT inloopspreekuur in 
Amsterdam van 12:30 tot 14:00 uur. 
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