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INLEIDING

Deze module van IMPACT educatieve software richt zich in hoofdzaak op
de hulpmiddelen die van nut kunnen zijn voor personen met visuele
beperkingen.

Eerst wordt de werking van het gezichtsvermogen verduidelijkt en worden
de meest voorkomende visuele beperkingen aangehaald.  Daarna volgt er
een overzicht van het aanbod in hulpmiddelen en de wijze waarop deze
hulpmiddelen beschikbaar gemaakt kunnen worden voor diegenen die er
het meest behoefte aan hebben.

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de taak van hulpverleners (zowel
uit de gezondheidszorg als de sociale sector): hoe kunnen ze mensen met
visuele beperkingen in contact brengen met de meest geschikte
hulpmiddelen?

Na het doornemen van deze module zal je:
•  de reikwijdte en de gevolgen van de meest voorkomende visuele

beperkingen beter kunnen begrijpen
•  een helderder kijk hebben op het uitgebreide gamma aan hulpmiddelen

dat er voorhanden is
•  begrijpen waarom personen met visuele beperkingen er (soms wel,

soms niet) in slagen zich de nodige hulpmiddelen aan te schaffen, en
•  begrijpen welke rol het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale

sector kan vervullen bij het verwijzen naar, of het helpen uitkiezen en
aankopen van, hulpmiddelen.

Meer bepaald zal je lezen welke sleutelrol ze vervullen als "assistive
technology intermediaries (ATIs)" of "hulpmiddelen intermediair" in drie
hulpverleningssituaties -situaties waarin ongeïdentificeerde visuele
beperkingen ontdekt of herkend en (in de mate van het mogelijke)
verholpen kunnen worden:

•  in de thuisomgeving (bv. een bezoek van een wijkverpleger, een
thuisverpleger of een maatschappelijk assistent)

•  bij medische raadpleging (bv. een bezoek aan de huisarts)
•  in het ziekenhuis (bv. als intern of op het moment van ontslag)
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HULPMIDDELEN INTERMEDIAIR (ATI)

Om te onthouden ...

Een ATI is een hulpverlener uit de gezondheidszorg of sociale sector die, hoewel
hij geen specialist is wat hulpmiddelen betreft, er toch in slaagt zijn patiënten de
geschikte hulpmiddelen toe te wijzen. Een ATI zijn, betekent oog en oor open
houden voor die onontdekte of niet-herkende behoeften die ontstaan als gevolg
van visuele beperkingen. Een ATI zijn, vraagt tevens inzet: de nodige stappen
ondernemen na het ontdekken van specifieke noden.

Zo kan je bijvoorbeeld doorverwijzingen maken naar bezigheidstherapeuten of
andere specialisten inzake hulpmiddelen, maar je kan evengoed een directe rol
vervullen en de volledige begeleiding op je nemen. In feite zouden al diegenen
die tijdens de uitoefening van hun medisch en/of sociaal beroep in contact komen
met oudere of mindervalide mensen, als ATI moeten kunnen handelen.

Doorheen deze module zal je twee patiënten van nabij kunnen volgen:
Nicole en Eileen. Met hen heb je trouwens in de inleidende module reeds
kennisgemaakt. Ter illustratie van bepaalde problemen en oplossingen
zullen er ook enkele nieuwe gevallen besproken worden.

Nicole

Nicole is een 82-jarige vrouw, woonachtig in
Eindhoven, a middelgrote stad in het zuiden van
Nederland. Als voormalig docent heeft ze altijd een
actief leven gehad met een ruim netwerk van
vrienden en grote betrokkenheid bij lokale
verenigingen.
Sinds enkele jaren heeft ze moeilijkheden met lopen. Maar ze laat niet zo
eenvoudig verslaan en heeft zich een rollator aangeschaft. "Met dit toestel kan ik
allerlei dingen doen die anders onmogelijk zouden zijn, zoals boodschappen doen
of de voorstellingen van de lokale theatergroep bijwonen. … ik zou gewoon niet
meer zonder mijn rollator kunnen."

Nicole weigert te verhuizen naar een service flat of een bejaardenhuis. Ze woont
al verschillende jaren in deze flat en heeft er veel herinneringen aan haar
voormalige echtgenoot, die vier jaar geleden overleed. Nicole houdt er nog steeds
van uitstapjes te maken en in het gezelschap van haar vrienden een terrasje te
doen op een mooie lentemiddag. Thuis kijkt ze graag televisie of houdt zich bezig
met naaiwerk. Ook houdt ze enorm van een goede roman.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Visuele beperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 5 of 56

1 VISUELE BEPERKINGEN EN HULPMIDDELEN

Dit onderdeel behandelt enkele essentiële gegevens (o.a. epidemiologische
data) over visuele beperkingen in het hedendaagse Europa. Ook volgt er
een beschrijving van de werking van het oog en worden er verklaringen
geboden voor het ontstaan van visuele beperkingen.

Daarna wordt er ingegaan op de (vaak ingrijpende) gevolgen van visuele
beperkingen. Ook de belangrijkste symptomen waaraan je personen met
visuele beperkingen kan herkennen, worden beschreven.

Vervolgens krijg je een overzicht van de belangrijkste types hulpmiddelen
en kan je lezen hoe mensen met (h)erkende visuele beperkingen
gewoonlijk in contact komen met de nodige hulpmiddelen.

Tot slot van dit onderdeel worden er enkele verwachtingen geschetst:
welke vaardigheden en welke vakbekwaamheid wordt er van de (medische
en sociale) hulpverleners vereist opdat ze als volwaardige ATI zouden
kunnen functioneren?

1.1 Visuele beperkingen en de oplossingen die hulpmiddelen kunnen bieden

Er zijn een heleboel oorzaken voor visuele beperkingen te onderscheiden.
De beperkingen kunnen genetisch bepaald zijn, maar kunnen evengoed het
gevolg zijn van infecties, fysische omstandigheden of trauma. De aanzet
van een visuele beperking kan al bij de geboorte aanwezig zijn, het kan
zich op eender welke leeftijd manifesteren, om al dan niet groeiende
gevolgen met zich mee te brengen.

Er zijn een aantal omstandigheden waarin de ogen aangetast kunnen
worden, en niet alleen de omstandigheden, maar ook de mate waarin de
aantasting gebeurt, kunnen zeer sterke verschillen vertonen. Zoals bij de
meeste andere lichamelijke beperkingen, is de aard en graad van de visuele
beperking zeer individueel bepaald, en maakt iedere patiënt een andere
ontwikkeling door.

Het merendeel van de personen met een visuele beperking lijdt aan
gedeeltelijk gezichtsverlies (graad en type variërend per individu), en
slechts een klein aantal onder hen kent een volledig gezichtsverlies. De
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termen "blind" en "slechtziend" worden vaak gebruikt om de graad van
gezichtsverlies aan te duiden.

Blindheid verwijst dan naar een essentieel en permanent verlies van het
gezichtsvermogen terwijl slechtziendheid naar een mindere mate van
gezichtsverlies verwijst. Er bestaan allerlei wettelijke bepalingen voor de
verschillende graden van gezichtsverlies, en ... deze bepalingen zijn vaak
doorslaggevend voor je geldigheid als kandidaat voor financiële en andere
hulp.

Vele mensen denken dat de term blindheid inhoudt dat je totaal niets meer
kan zien. In werkelijkheid is slechts 18% van de slechtzienden volledig
blind -d.w.z. dat ze geen enkele vorm van gezichtsvermogen meer hebben.
De grootte of sterkte van het resterende gezichtsvermogen van diegenen
die niet volledig blind zijn kan erg verschillen, zelfs tussen individuen
waarvoor dezelfde diagnosis gesteld werd.

Een minderheid van de slechtzienden kan enkel nog licht onderscheiden.
Maar zelfs dan is het mogelijk om, aan de hand van de locatie van het
raam, jezelf binnen een kamer te situeren.

Sommige slechtzienden kunnen niet zijwaarts zien, terwijl anderen geen
centraal gezichtsvermogen hebben. Sommigen hebben tunnelvisie terwijl
anderen slechts vage omtrekken of vlekken kunnen onderscheiden.

De meeste visuele beperkingen kunnen gecorrigeerd worden door het
dragen van een bril of contactlenzen. Spijtig genoeg zijn er een aantal
gevallen die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. Deze module concentreert
zich dan ook op die visuele problemen die niet door een bril of
contactlenzen verholpen kunnen worden.

De praktische gevolgen van visuele beperkingen zijn voor elk individu
anders. Sommigen kunnen nog grote letters lezen, en anderen zelfs kleine
druk, niettegenstaande ze moeilijkheden ondervinden bij het oversteken
van de straat.

De impact van een bepaalde visuele beperking op een individu is
ontzettend variabel, en afhankelijk van:
•  de gegeven omstandigheden
•  de snelheid waarmee de beperking zich ontwikkelt
•  de aanpassing van de leefomgeving
•  de beschikbaarheid van hulpmiddelen
•  de verwerkingscapaciteit van het individu

De rol van de technologie

Hulpmiddelen ondersteunen slechtzienden door enerzijds hun resterende
gezichtsvermogen te vermeerderen (meer dan 80% van de individuen die
slechtziend zijn hebben nog een klein restje gezichtsvermogen), en
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anderzijds door hun perceptie te vergemakkelijken door het stimuleren van
andere zintuigen, meer bepaald het horen en de tastzin.

Technologie waarborgt je privacy

Hulpmiddelen zorgen ervoor dat slechtzienden kunnen blijven lezen en schrijven,
dat ze dagelijkse taken kunnen uitvoeren, kortom dat ze de kwaliteit in hun leven
kunnen behouden.
Hulpmiddelen bieden niet enkel onmiddellijke praktische voordelen, ze kunnen
eveneens oplossingen bieden voor de minder vanzelfsprekende maar cruciale
implicaties van blindheid. John Gill van de RNIB (UK) merkte in dit verband op
dat "lack of privacy is one of the greatest deprivations caused by blindness".
Blinde personen zijn immers in grote mate afhankelijk van anderen voor de
vervulling van hun dagelijkse taken. Persoonlijke briefwisseling, bijvoorbeeld,
moet hen worden voorgelezen.  Hulpmiddelen kunnen deze afhankelijkheid van
anderen tot een minimum herleiden.

Natuurlijk moeten we de dingen in het juiste
daglicht plaatsen. We mogen niet
verwachten dat de technologie voor elke
visuele kwaal een wondermiddeltje kan
ophoesten. Om het nog eens met de
woorden van John Gill te zeggen: "It would
be unwise to look for purely technological
solutions to human problems".

Jarenlang hebben traditionele hulpmiddelen
zoals wandelstokken, leesapparaten, Braille
machines en bandrecorders een waardevol
steentje bijgedragen tot een verhoogde
mobiliteit, onafhankelijkheid en kwaliteit in
het leven van blinde personen en slechtzienden.

Sinds kort is er een hele
reeks nieuwe producten
ontwikkeld; apparaten die
het leven thuis en op het
werk kunnen
vereenvoudigen.
Voorbeelden zijn o.a.
piepkleine videocameraatjes
die gedrukt materiaal lezen
en deze uitvergroot
reproduceren op een monitor of een televisiescherm, software en apparaten
met geluidsoutput die teksten van het computerscherm hardop lezen, en
Braille-schermen voor de PC.

In feite kunnen blinde personen zich nu tot veel meer dingen toegang
verschaffen: via gesproken boodschappen (natuurlijk of artificieel), via
tastbare aanduidingen en geschriften, via uitvergrote of uitvergrootbare
symbolen en andere vormen van oplossingen.
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De uitdaging bestaat erin om deze nieuwe technologieën tot bij die mensen
te brengen die er voordeel uit kunnen halen maar die zich nog niet in de
positie bevinden om dit ook te doen - omdat hun noden nog niet herkend
werden, of omdat ze niet met de juiste dienstverleningen in contact werden
gebracht, of omdat ze het zich gewoonweg niet kunnen veroorloven.

! Contextactiviteit

Bedenk zoveel mogelijk voorbeelden van hulpmiddelen voor slechtzienden. Het
antwoord mag bestaan uit middelen die reeds uitgevonden zijn, maar het mogen
ook futuristische -nog te verwezenlijken- hulpmiddelen zijn. Vergelijk je lijst met
die van anderen.

1.2 De verspreiding van visuele beperkingen

De World Health Organisation (WHO) schat dat er wereldwijd ongeveer
148 miljoen mensen met visuele beperkingen zijn.

De WHO rapporteert de volgende feiten betreffende visuele beperkingen:

•  Ongeveer 38 miljoen mensen zijn blind; de andere 110 miljoen zijn
slechtziend en lopen het risico blind te worden;

•  negen op tien blinde personen leven in de ontwikkelingslanden;
•  er zijn vele vormen van visuele beperkingen en wat de oorzaken betreft

zijn er sterke verschillen tussen de industrielanden en de
ontwikkelingslanden;

•  in de industrielanden is ouderdom de belangrijkste oorzaak voor
visuele beperkingen, bv. cataract en degeneratie van de macula;

•  in de ontwikkelingslanden wordt blindheid vooral veroorzaakt door
ondervoeding en een ontoereikende gezondheidszorg;

•  meer dan 80% van alle gevallen van blindheid kan vermeden worden
door toepassing van de bestaande kennis en technologie.

Afhankelijk van de gebruikte definities zijn er verschillende schattingen
voor het aantal personen met visuele beperkingen. In de EU bijvoorbeeld,
variëren de geschatte percentages van 2% tot 3%, wat 8 tot 12 miljoen
mensen met visuele beperkingen representeert. Van dit aantal (gebaseerd
op UK schattingen van het RNIB) is er ongeveer 2% 14 jaar oud of jonger,
9% is tussen 15 en 59 jaar oud, 19% is tussen 60 en 74 jaar oud, en 70%
hiervan is 75 jaar of ouder.
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Kortom, visuele beperkingen zijn een leeftijdsgebonden fenomeen en
omdat er steeds meer mensen een hoge leeftijd zullen bereiken, zal het
aantal personen met visuele beperkingen langzaam stijgen.

! Contextactiviteit: personen met visuele beperkingen uit je omgeving

Denk even aan visueel beperkte personen uit je omgeving. Beantwoord dan de
volgende vragen:

•  Hoe weet je dat deze mensen een visuele beperking hebben?
•  Wat is de ernst van hun visuele beperking?
•  Tot welke leeftijdscategorie behoren ze?
•  In welk opzicht komt dit overeen met de cijfers die je zopas hebt gelezen?

Leg de eventuele verschillen uit.

! Opzoekingsactiviteit

hoeveel personen met visuele beperkingen telt je land?

In deze module presenteren we enkele cijfergegevens die betrekking hebben op
visuele beperkingen in Europa. Probeer cijfergegevens te vinden over het aantal
mensen met visuele beperkingen in je land. Probeer cijfergegevens te vinden die
visuele beperkingen relateren aan andere variabelen zoals leeftijd of geslacht.

Gezichtsverlies is één van de meest voorkomende beperkingen bij oudere
volwassenen. Precieze data ontbreken, maar er kan toch geschat worden
dat ongeveer één op negen personen ouder dan 65 en één op vier personen
ouder dan 85 ernstige visuele beperkingen ervaart. Ernstige visuele
beperkingen worden hier gedefinieerd als het niet kunnen lezen van
nieuwsbladen -genoeg gezichtsverlies dus om het dagelijks functioneren te
verhinderen.

Bij het ouder worden vergroot de kans dat het gezichtsvermogen het laat
afweten. In vergelijking met het netvlies van een doorsnee 20-jarige, laat
het netvlies van een (eveneens doorsnee) 60-jarige slechts één derde van
het inkomende licht toe.

Geriatrische blindheid wordt vaak over het hoofd gezien omdat het
gezichtsverlies bij oudere personen vaak gepaard gaat met andere,
vanzelfsprekende, gezondheidsproblemen. Voor de meeste vormen van
leeftijdsgebonden gezichts- en gehoorverlies is het moeilijk een sluitende
diagnose te stellen. Voorgaande problemen worden dan ook vaak niet als
medisch probleem erkend.

Onderhevigheid aan bijvoorbeeld verblinding of vermoeide ogen, is een
niet erkend medisch probleem, behalve als het gepaard gaat met cataract.
En, tweederde van de ouderlingen die ernstige gezichtsproblemen hebben,
lijden ook minstens aan één andere lichamelijke beperking of chronische
ziekte.
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! Herhalingsactiviteit

Wat is de belangrijkste boodschap van dit onderdeel? Kies het beste antwoord:

•  Visuele beperkingen komen het meest voor in de ontwikkelingslanden.
•  Visuele beperkingen kennen verschillende oorzaken.
•  Visuele beperkingen zijn wijdverspreid en de verspreiding ervan zal

toenemen naarmate de bevolking veroudert.

1.3 Oorzaken van visuele beperkingen

Het oog

Delen van het oog

Lens - de doorzichtige structuur in het oog die de lichtstralen op het
netvlies richt

Netvlies - het zenuwlaagje dat de achterkant van het oog begrenst. Het
netvlies is gevoelig voor licht en creëert impulsen die via de oogzenuw
naar de hersenen gezonden worden.

Macula - een kleine (gele) vlek in het netvlies dat speciale lichtgevoelige
cellen bevat. De macula zorgt ervoor dat we kleine details kunnen
onderscheiden.

Oogzenuw - de zenuw die het oog met de hersenen verbindt. De oogzenuw
zendt de impulsen van het netvlies naar de hersenen, waar ze in beelden
worden omgezet.

Hoornvlies - het heldere "raam" van het oog. Het hoornvlies seint het licht
door naar, en richt het licht op, het oog.

Iris - het gekleurde deel van het oog. De iris regelt de hoeveelheid licht die
het oog bereikt.
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Pupil -  het donkere centrum in het midden van de iris. De pupil bepaalt
hoeveel licht er in het oog wordt toegelaten. De grootte van de pupil past
zich aan aan de beschikbare hoeveelheid licht.

Waardoor worden visuele beperkingen veroorzaakt?

Visuele beperkingen kennen vele oorzaken, waaronder genetisch bepaalde
oorzaken, ongelukken, ziekte en ouderdom. Elk van deze oorzaken kan de
ogen, of een ander deel van het gezichtsvermogen, beschadigen.

Cijfers uit het UK geven aan dat per dag 200 mensen, waarvan tweederde
kinderen, oogletsel oplopen. De meest voorkomende ongelukken gebeuren
tijdens huishoudelijke activiteiten zoals het onderhoud van de auto of het
tuinieren.

De aard van het opgelopen oogletsel is grotendeels afhankelijk van de
plaats en de ernst van het letsel.

Louis Braille

Louis Braille was de zoon van een zadelmaker. Wanneer hij als driejarige jongen
in de werkplaats van zijn vader aan het spelen was, probeerde hij een stuk leder te
snijden met een scherp snoeimes. Maar het mes gleed uit en kwam in zijn oog
terecht. Hij verloor het zicht in één oog. Later verspreidde de infectie zich naar
het andere oog en werd hij volledig blind. Zijn persoonlijke tragedie gaf
aanleiding tot de ontwikkeling van het Braille-schrift, dat tot op de dag van
vandaag nog door miljoenen slechtzienden en blinde personen gebruikt wordt.

Zoals eerder vermeld, worden visuele beperkingen in Europa
hoofdzakelijk toegeschreven aan ouderdom. Er zijn vier belangrijkde
ziekten die in verband gebracht worden met het gezichtsverlies bij oudere
personen:
•  degeneratie van de macula
•  cataract
•  glaucoom
•  diabetische retinopathie

Deze oogziekten staan in voor 85% van de visuele beperkingen bij
ouderen. Visuele problemen kunnen ook het gevolg zijn van een
hartaanval (bv. hemianopsie). Meer informatie hierover vind je in bijlagen.

Nicole

Nicole leest graag een goed boek, maar spijtig
genoeg worden haar ogen steeds zwakker. Sinds
kort gebruikt ze sprekende boeken, vooral
wanneer haar ogen moe worden: "Een sprekend
boek is erg handig. Ik kan ernaar luisteren
terwijl ik mijn breiwerk verderzet."
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! Herhalingsactiviteit

Noteer de belangrijkste oorzaken van visuele beperkingen en bespreek de
kenmerken.

1.4 De impact van visuele beperkingen

Eleen

Eleen lijdt aan degeneratie van de macula. Ze heeft
geen centraal gezichtsvermogen en een zwak
zijzicht. Wettelijk wordt ze als blind persoon
beschouwd. Lezen of schrijven is voor haar
onmogelijk geworden. Ze heeft geleerd om,
steunend op haar resterend gezichtsvermogen, nog
zoveel mogelijk dingen zelf te doen. Het verlies
van het centraal gezichtsvermogen heeft een onmiddellijk effect op het kunnen
inschatten van afstand. Het niet kunnen inschatten van afstand en diepte maakt
het nemen en neerzetten van objecten en de plaatsbepaling van het ene object ten
opzichte van het andere ontzettend moeilijk. Bij het eten van sla, bijvoorbeeld,
prikte Eleen op de verkeerde plaats in haar bord, waardoor ze een lege vork naar
haar mond bracht. Wanneer ze de kan met thee wilde nemen, greep ze slechts in
het ijle. Eleen voelt zich erg onzeker omwille van haar gezichtsverlies.

Eleens verlies van het centraal gezichtsvermogen beïnvloedt ook haar dieptezicht
en zodoende ook haar evenwichtsgevoel. Ze vindt het ontzettend moeilijk om
meer dan enkele meters in een rechte lijn te lopen.

Visuele beperkingen zijn vaak onopvallend, waardoor ze gemakkelijk over
het hoofd gezien worden. Personen met visuele beperkingen lijken zich in
de meeste taken, zoals aankleden, eten en wandelen, best te kunnen
redden.

En, in tegenstelling tot de meeste fysische ziekten, veroorzaken visuele
beperkingen geen pijn. De meeste gevallen van visuele beperkingen
kennen een trage aanzet en een gestage, bijna onmerkbare evolutie, zodat
het maanden of zelfs jaren kan duren vooraleer er visuele beperkingen
opgemerkt worden.

Aldous Huxley

De beroemde auteur van Brave New World leefde in Surrey, Zuid-Engeland. Als
leerling van Eton liep hij een infectie aan de ogen op en werd hij zo goed als
blind. Later herwon hij een gedeelte van zijn gezichtsvermogen, maar desondanks
bleef hij ernstig slechtziend. Hij verhuisde naar California omdat hij het
Californische zonlicht beter vond voor zijn ogen. Huxley schreef The Art of
Seeing: een toegankelijke verhandeling die sterk aanbevolen wordt aan eenieder
die geïnteresseerd is in visuele beperkingen.
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Ondanks het feit dat vele vormen van visuele beperkingen onopgemerkt
zullen blijven, bestaat er een heel gamma aan praktische oplossingen voor
dagelijkse problemen.

Directe aanwijzingen

Een patiënt kan klagen over bepaalde visuele problemen. Deze kan je
terugvinden in de foto-tabel (zie verder). Deze tabel geeft je een overzicht
van de symptomen en problemen die met bepaalde visuele problemen
geassocieerd kunnen worden.

Indirecte aanwijzingen

Patiënten kunnen je vertellen (of je stelt het zelf vast) dat ze bepaalde,
functionele, moeilijkheden ondervinden die zouden kunnen wijzen op een
visuele beperking.

Wees opmerkzaam wanneer een patiënt moeilijkheden ondervindt bij de
volgende activiteiten:

•  lezen
•  schrijven
•  bewegen (bv. zich stoten, niet naar buiten durven)
•  herkennen van gezichten
•  dagelijkse basisactiviteiten (bv. eten, zich kleden, verzorging)
•  spelletjes spelen of hobby beoefenen (bv. sport, tuinieren)
•  televisie kijken
•  dagelijkse instrumentele activiteiten (bv. naar de bank gaan, winkelen,

koken, schoonmaken)
•  zorg voor anderen

Toestand Symptomen en
moeilijkheden die met de
toestand gepaard gaan

Wat men ziet

Normaal
gezichtsvermogen

Wat iemand met een
normaal gezichtsvermogen
ziet

Degeneratie van
de macula

Beperkt het centrale
gezichtsvermogen.
Moeilijkheden met lezen,
schrijven, herkennen van
gezichten.In sommige
gevallen kan er
lichtgevoeligheid
voorkomen
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Glaucoom In ernstige gevallen wordt
het zijzicht beschadigd en
rest er enkel centraal
gezichtsvermogen

Cataract Verduistering van de lens.
Het gezichtsveld vervaagt.
Slecht zien bij helder licht.
Mensen met een ernstige
vorm van cataract kunnen
enkel omtrekken en
heldere kleuren
onderscheiden.
Afhankelijk van de ernst
van cataract, kunnen er
moeilijkheden bij het
lezen, het schrijven of het
uitvoeren van dagelijkse
activiteiten en hobby's
optreden

Diabetische
retinopathie

Kan het hele gezichtsveld
aantasten. Blinde vlekken
komen hierbij vaak voor.

Eleen

Eleen kan heel moeilijk mensen herkennen.
Gezichten blijven erg wazig, zelfs haar eigen
gezicht. Ze zegt: "Wanneer ik in de spiegel kijk, zie
ik twee donkere vlekken in plaats van ogen, vage
omtrekken in plaats van een gezicht en een witte
massa (het haar) erbovenop. Wanneer ik naar
andere mensen kijk, zie ik schimmige contouren, eventueel een bril, en haar.
Geen gelaatstrekken, geen gelaatsuitdrukkingen. Iemand spreekt me aan, en het
enige wat ik zie is een lichaam zonder hoofd. Wanneer mensen naar me toe
komen kan ik soms hun stem herkennen, maar vaak moet ik vragen wie ze zijn.
In het begin maakte dit alles me erg onzeker."

Implicaties van visuele beperkingen

Zoals je reeds weet, heeft elke visuele beperking voor elk individu een
andere resultaat. Dit is afhankelijk van de omstandigheid en evolutie van
de beperking, de toegankelijkheid tot hulpmiddelen en de wijze waarop
iemand het hoofd biedt aan zijn problemen.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Visuele beperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 15 of 56

Het behoudt van de levenskwaliteit is één van de eerste bekommernissen
van mensen met visuele beperkingen. Het betekent ontzettend veel voor
hen dat ze hun dagelijkse activiteiten gewoon kunnen verderzetten. Zoals
je in het volgende onderdeel zal lezen, bestaan er nu vele hulpmiddelen die
deze mensen helpen in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten, zelfs
wanneer er volledige blindheid optreedt.

Een andere bekommernis van oudere volwassenen met visuele
beperkingen is het behoud van hun onafhankelijkheid. Het verminderen of
verdwijnen van hun onafhankelijkheid kan er immers toe leiden dat ze de
rest van hun dagen in een verzorgingstehuis moeten slijten. Zoals je zal
zien, kunnen hulpmiddelen een belangrijke rol spelen in het vermijden van
zulke toestanden.

Meer nog, zelfs met het minimum aan hulpmiddelen kunnen slechtzienden
de basisactiviteiten zoals eten, wassen, kleden en het toilet maken tot een
behoorlijk einde brengen. De instrumentele dagelijkse activiteiten zoals
winkelen en koken, kunnen echter voor meer moeilijkheden zorgen.

Zonder hulpmiddelen zouden het lezen, het schrijven, het televisie kijken
of het deelnemen in andere activiteiten wel eens onmogelijk kunnen
worden.

Iemand met visuele beperkingen kan eveneens moeilijkheden ondervinden
bij het regelen van de financiën of het toedienen van medicijnen. En dit
zijn toch twee activiteiten die, elk op zich, een grote invloed hebben op de
mate van onafhankelijkheid.

Daarbij komt nog dat visuele beperkingen de problemen waar vooral
oudere personen gevoelig voor zijn kunnen verergeren: o.a. isolatie,
verlies van maatschappelijke positie en sociaal begrip, laag inkomen en
verminderde onafhankelijkheid.
In het beginstadium van visuele problemen, zijn de personen in kwestie
vaak onderhevig aan emoties, angst en radeloosheid. Sommigen komen de
angst niet te boven en hun situatie verergert door bijkomende gevoelens
van isolatie, verontwaardiging, bezorgdheid en depressie.

Sommigen trekken zich terug uit hun sociale omgeving, uit hun
vriendenkring. Ze voelen dat ze geen controle meer hebben op hun leven.

Eleen

Eleen vertelde aan haar thuishulp dat ze dacht dat
mensen het vervelend vonden om met haar te
praten. De thuishulp wist echter hoeveel belang
Eleen aan haar sociale contacten hechtte. Hij zei
haar dat ze het recht had regelmatig met anderen te
praten en dat iedereen ook met haar wilde praten.
Hij moedigde haar aan het te proberen. Hij wees Eleen erop dat ze de mensen
moest duidelijk maken dat ze moeilijk kon zien en dat ze hen moest aansporen
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zich te identificeren. Zo zouden haar gesprekspartners zich ook minder gegeneerd
voelen in haar nabijheid.

! Herhalingsactiviteit

Noteer de belangrijkste gevolgen van visuele beperkingen. Som ook enkele
tekens op die erop kunnen wijzen dat een persoon visuele problemen heeft.

! Aanvullende activiteit: visuele simulatie-oefening

Om beter te kunnen begrijpen wat het precies betekent om een blind of
slechtziend persoon te zijn, kan je de simulatieoefening in de bijlagen uitvoeren.
Deze oefening wordt sterk aanbevolen.

1.5 Hulpmiddelen voor visuele beperkingen

We willen je er nogmaals aan herinneren dat er nu een breed gamma aan
hulpmiddelen bestaat; hulpmiddelen die ervoor zorgen dat visueel
beperkte personen hun dagelijkse taken niet moeten opgeven. Elk individu
zal, afhankelijk van zijn behoefte en de ernst van zijn visueel probleem,
andere oplossingen aangeboden krijgen.

Voor iemand met lichte visuele beperkingen kan het installeren van goede
verlichting al een oplossing zijn, terwijl iemand met ernstige visuele
beperkingen behoefte heeft aan gespecialiseerde, assisterende
hulpmiddelen.

Laten we de uitgebreide verzameling aan oplossingen eens even onder de
loep nemen.

Ten eerste belichten we een aantal niet-technische oplossingen. Deze
omvatten bijvoorbeeld het werken met kleurcontrasten, het aanpassen van
de lichtsterkte en het herorganiseren van de leefruimte zodat personen met
visuele beperkingen gestimuleerd worden hun resterende
gezichtsvermogen actief in te zetten. Voor deze oplossingen is er geen
technologie vereist.

Daarna zijn er nog de assisterende toestellen en voorzieningen,
gerangschikt per categorie:
•  toegankelijk printmateriaal
•  persoonlijke hulpmiddelen
•  aangepaste alledaagse gebruiksvoorwerpen
•  informatie en communicatietechologieën (ICTs)
•  toekomstige ontwikkelingen

! Opzoekingsactiviteit

Beschrijf hoe je op zoek zou gaan naar de in jouw land beschikbare middelen
voor mensen met visuele beperkingen.
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Waar denk je dat je cijfergevens kan vinden over het aantal mensen die bepaalde
hulpmiddelen in hun bezit hebben?
Kan je een catalogus of een gids vinden waarin de beschikbare hulpmiddelen
worden samengebracht? Goede bronnen hiervoor zijn o.a. publieke instanties,
organisaties voor personen met visuele beperkingen, alsook de producenten,
verdelers en verkopers van de hulpmiddelen.

Niet-technische oplossingen

Wanneer iemand visueel beperkt is, is het aangeraden veranderingen en
aanpassingen aan te brengen in hun huis, zodat ze zich gemakkelijker en
zelfstandiger kunnen bewegen.

Visueel beperkte personen verlangen vooral twee dingen: ten eerste willen
ze alle denkbare ongelukken vermijden. Daarnaast is er het verlangen hun
levensstijl in de mate van het mogelijke te behouden. Er bestaan vele
praktische oplossingen die geen bijkomende technologie vereisen. Het
nauwgezet organiseren van taken en het voorzichtiger en consequent
uitvoeren van taken kan hen al helpen om vaardiger te worden in hun
eigen huis.

De belangrijkste domeinen waarbinnen praktische aanpassingen van nut
kunnen zijn, zijn:

•  organisatie van het huis (buiten en binnen)
•  verbetering van de natuurlijke en artificiële verlichting
•  gebruik van kleurcontrasten
•  verwijderen van hindernissen
•  organiseren en etiketteren van voorwerpen

Eleen

Eleen ervaarde dat ze bij het opbergen van haar
servies steeds opnieuw kopjes en borden
omvergooide. Ze besloot daarom haar
opbergkasten te reorganiseren zodat de grote
dingen achteraan en de kleine dingen vooraan
kwamen te staan. Ze begon ook meer beroep te
doen op haar tastzin bij het identificeren van
voorwerpen. Een geweldige verbetering, waardoor het werk in de keuken weer
plezierig werd. Desondanks was het voor Eleen heel moeilijk te wennen in haar
eigen keuken; ze vergat heel vaak dat ze alles gereorganiseerd had.

Praktische tips voor de toepassing van deze oplossingen vind je in
bijlagen.
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Toegankelijk printmateriaal

Er zijn twee manieren waarop printmateriaal toegankelijk gemaakt kan
worden - vergroting van de letters en tekstvoorziening via alternatieve
media (geluid of tastzin). Enkele van de algemene, nu beschikbare
oplossingen omvatten:

•  Grote druk
Vele visueel beperkte personen kunnen grote druk lezen. Een aantal
publieke instanties maken dan ook gebruik van een strak, dik en groot
lettertype zonder scheef, zoals 16 of 18 punt Arial wanneer ze naar
visueel beperkte personen schrijven.

•  Braille en Moon
Boeken zijn te verkrijgen in Braille en Moon boekformaten. Deze
hebben speciale tastbare oppervlakten - Braille gebruikt een zes-punt
reliëf systeem om letters te representeren en Moon gebruikt een
grafische reliëfrepresentatie van letters.
Alhoewel deze systemen zeer nuttig zijn, is er slechts een kleine
minderheid van blinde personen die deze tastbare schrijftalen kan
lezen.

•  Sprekende boeken en tijdschriften
Boeken en tijdschriften die op voorhand opgenomen zijn op
audiocassettes of CD-ROMs vormen een nuttige oplossing voor
mensen die niet meer kunnen lezen. Oorspronkelijk was dit een
speciale service voor blinde personen, maar het aantal sprekende
boeken en tijdschriften heeft tegenwoordig al een belangrijke plaats op
de markt ingenomen.

•  Elektronische boeken en kranten
Elektronische boeken en tijdschriften behoren tot de meer recente
oplossingen. Ze kunnen "gelezen" worden door blinde personen door
middel van spraaksynthesizers, verbonden aan een PC of andere
zelfstandige elektronische modellen. De lay-out van de tekst moet
evenwel beantwoorden aan de specifieke noden van dit type van lezen,
welke heel verschillend zijn van het visueel navigeren doorheen de
krant. In sommige landen bestaan er ook diensten die elektronische
kranten uitzenden via televisie-netwerken. Deze kunnen, mits
aangepaste uitrusting, door blinde personen gelezen worden.

Persoonlijke hulpmiddelen

De term "persoonlijke hulpmiddelen" verwijst naar uitrustingsartikelen die
speciaal ontworpen zijn om gehanteerd te worden door mensen met
visuele beperkingen. Hieronder volgen enkele voorbeelden, gerangschikt
volgens de functionele problemen waarvoor ze een oplossing bieden.
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Hulpmiddelen om het gezichtsvermogen te verbeteren

•  Vergroters van het gezichtsveld
Dit zijn meestal prisma's of speciale lenzen die in een bril kunnen
ingebouwd worden. Zoals de term reeds suggereert, vergroten zij het
gezichtsveld.

•  Telescopen
Een telescoop helpt bij het kijken
op afstand. Ze kunnen op het
hoofd gedragen worden of in de
hand gehouden worden, en ze
kunnen voor één of twee ogen
dienst doen.

Hulpmiddelen bij het lezen

Er bestaan verschillende vormen van hulpmiddelen die teksten en ander
drukwerk op computer of op andere toestellen vertonen. Teksten kunnen
zo toegankelijk gemaakt worden voor blinde personen en slechtzienden.

•  Typoscoop
Een gedrukte tekstregel kan gemakkelijker gelezen worden wanneer er
een typoscoop (een stukje donker plastiek of karton met een gleuf in)
overgeschoven wordt, zodat de tekstregel geïsoleerd wordt van de rest
van de tekst. In sommige landen wordt dit handig dingetje niet meer
verkocht en moet het door de gebruiker zelf gemaakt worden.

•  Vergrotende fotokopieerapparaten
Met een druk op de vergrotingsknop van een fotokopieerapparaat
kunnen teksten naar behoefte aangepast worden.

•  Leesloep
Een loep kan in de hand
gehouden worden, het kan
rond de nek gedragen
worden, op een statiefje
gezet worden of vastgemaakt
worden aan brilmonturen,
speciale filters of
prismalenzen. Sommigen
hebben zelfs een ingebouwd
lichtje om contrasten te versterken.

Eleen

Eleen kan geen gedrukte teksten meer lezen,
zelfs niet met bril. Omdat haar centraal
gezichtsvermogen erg zwak is, werd haar een
10X handloep voorgeschreven. Door de loep
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heel dicht bij haar linkeroog te houden, en de krant heel dicht bij de loep, is ze in
staat om letter per letter te lezen. "Het is mijn enig contact met het geschreven
woord", zegt ze. "Het lijkt een beetje raar, maar het is beter dan niets."

•  PC met spraaksynthesizer, Braille of vergroting
Een PC kan teksten
uitvergroten en in eenvoudig
leesbare lettertypes vertonen.
Ook kan een PC samen met
een spraaksynthesizers of met
andere apparaten gebruikt
worden om computertekst om
te zetten in gesproken tekst
en/of tastbare print.

Meer informatie hierover vindt je in het onderdeel over de ICT.

•  CCTV
Heel wat blinde personen en
slechtzienden maken nu
gebruik van CCTV-systemen
(closed circuit television) als
hulpmiddel bij het lezen. Een
CCTV-systeem bestaat uit een
TV-monitor en een platform
waarop het leesmateriaal
geplaatst wordt. Een camera
projecteert dan het
leesmateriaal in de gewenste
afmetingen, lettertypes en
kleurcontrasten, op de
monitor. CCTV kan ook
helpen bij het schrijven van teksten. Er zijn op dit moment ongeveer
150 verschillende modellen op de markt, waaronder ook draagbare.

•  Elektronische leesapparaten
Optische schriftlezers (OCR)
scannen gedrukte teksten en
zetten deze om naar een
tekstbestand dat door
ingebouwde
spraaksynthesizers gelezen, of
op een computer gebruikt, kan
worden.

Hulpmiddelen bij het schrijven

Het schrijven vormt niet zo'n moeilijke opgave voor visueel beperkte
personen die kunnen typen. Er is bijvoorbeeld een groot aanbod in
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lettersjablonen die kunnen helpen bij de woordvorming. Sommigen zullen
echter meer gesofistikeerde technologie nodig hebben. Een ernstig visueel
beperkt persoon bijvoorbeeld, zou erg geholpen zijn door een
spraaksynthesizer die voorleest wat hij/zij zojuist geschreven heeft.

•  Het schrijven op papier
Zwaar gelijnd schrijfpapier,
schrijfkaders en gidsen voor
enveloppe-adressering zijn
allemaal voorbeelden van
middeltjes die het schrijven
kunnen vergemakkelijken. Loepen
en CCTV-systemen kunnen ook
voor het schrijven aangewend
worden.

•  Schrijven (typen) met de computer
Tegenwoordig wordt voor het schrijven van teksten voornamelijk de
computer gebruikt. Tekstverwerkingsprogramma's staan in voor de
verzorging van de lay-out. Zelfs zonder extra toestellen kan de tekst op
het scherm uitvergroot worden. Aangepaste toetsenborden (met grotere
lettertekens) kunnen het typen vergemakkelijken. En, zoals eerder
vermeld, kunnen ook
schermlezers en
spraaksynthesizers hier
een oplossing bieden.

•  Schrijven in Braille
Traditioneel werden
Braille type-machines
(gekend als
"Braillers") aangewend
voor het produceren
van Braille-teksten.
Tegenwoordig bestaat er echter een eenvoudiger oplossing: Braille-
schermen die aangesloten kunnen worden op de PC.

•  Geluidsopnames en brieven maken
Geluidscassettes kunnen geschreven
brieven vervangen en ook draagbare
memo-recorders zijn een nuttige
oplossing.

•  Electronische aantekeningen maken
Er zijn een aantal agenda's speciaal
ontworpen voor mensen met visuele
beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk om input via het Braille-toetsenbord en output in de vorm van
synthetische spraak of Braille te hebben. Draagbare PC's vormen dan
weer een gemakkelijke en mobiele manier om aantekeningen te maken
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of om tekst te produceren. Ook de draagbare PC's kunnen uitgerust
worden met klank- of Braille-output.

Hulpmiddelen voor mobiliteit/wandelen

Wandelstokken, gecombineerd met
geleidehonden, zijn de meest gekende
hulpmiddelen voor visueel beperkte
personen. Ondertussen zijn er een aantal
technische hoogstandjes ontwikkeld, zoals
de satellietondersteunde oriëntatie- en
navigatiesystemen voor blinde wandelaars.
In het onderdeel "toekomstige
technologieën" zal er even ingegaan
worden op de meest recente
ontwikkelingen.

Aangepaste dagelijkse gebruiksvoorwerpen

Telefoon
De telefoon is een vitale verbindingslijn
voor visueel beperkte personen, vooral
voor alleenwonenden. De telefoon is
echter vaak een bron van ergernis omdat
de gebruiker de cijfers op het
telefoontoestel niet kan lezen. Enkele
nuttige telefoonvoorzieningen zijn:

•  grote genummerde druktoetsen
•  telefoons met cijfergeheugen
•  geluidschip waardoor de gebruiker

het gewenste nummer kan inspreken, en het intoetsen overbodig wordt
•  antwoordapparaten met een geluidssignaal dat aangeeft dat er nieuwe

boodschappen zijn

Keukengerei
Keukenactiviteiten als koken,
schoonmaken, eten en drinken
vragen om een nieuwe,
aangepaste, aanpak.

Er zijn een heleboel vormen van
aangepaste keukenuitrusting,
waarvan een groot deel in elke
doorsnee keuken kan
teruggevonden worden. Een
kleiner deel bestaat uit speciale
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modellen voor blinde personen en slechtzienden.

Zo zijn er bijvoorbeeld "pratende" magnetrons, keukenweegschalen en
kookwekkers, en tenslotte zijn er ook alarmapparaatjes die een ratelend
geluid maken als er een kookpot dreigt over te koken.

Ander keukengerei kan bijvoorbeeld voorzien worden van tastbare
oppervlaktes; voelbare niveau- en gewichtaanduidingen op maatbekers en
weegschalen en sterk contrasterende tijdsaanduidingen op timers (grote
zwarte cijfers op een witte achtergrond). Het aanbrengen van reliëfstickers
om bijvoorbeeld de aan/uit positie op een wasmachine aan te duiden, is
eveneens een simpele maar doeltreffende manier om het dagelijkse werk te
verlichten.

Tenslotte zijn er nog de
"snijdozen", waarbinnen men
aardappelen of groenten in de
gewenste vorm kan snijden, en
aangepaste handgrepen voor
keukenmessen en bestek.

Eten en drinken
Een heel eenvoudige oplossing
is het klokgewijs schikken van
voedsel op het bord; alles
bevindt zich dan steeds op de
verwachte plaats. Andere
oplossingen zijn
bordbeschermers om het morsen
te voorkomen, en anti-slip
place-mats om het schuiven van
borden te verhinderen.

Hulpmiddelen voor het
toedienen van medicatie
Ook voor het nemen of
toedienen van medicatie zijn er
een heleboel hulpmiddelen.
Enkele voorbeelden zijn
medicijnhoudertjes voor
dagelijkse dosissen, maatbekertjes om medicijnen te doseren en methoden
om o.a. het suikergehalte te meten.

Spel en ontspanning
Een aantal gezelschapsspelen zijn aangepast aan de noden van personen
met visuele beperkingen; tastbare oppervlakten, kleurcontrasten of
ingebouwde geluidjes (om bepaalde raakvlakken aan te duiden). Zo is er
bijvoorbeeld een dominospel met reliëfaanduidingen, uitvergrote
speelkaarten en bingokaarten, en bingokaarten in Braille.
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Er zijn ook balspelen waarbij er belletjes in de bal verwerkt zijn -harde
ballen voor volwassenen en zachte voor baby's.

Ook voor ontspanningsactiviteiten als naaien en breien zijn er
hulpmiddelen: eenvoudig hanteerbare (brei)naalden, middeltjes om het
formaat van de breinaald te kiezen en middeltjes om het aantal gebreide
rijen te tellen.

! Opzoekingsactiviteit: ontdek meer over deze producten

Een aantal producenten en kleinhandelaars brengen hulpmiddelen voor visueel
beperkte personen op de markt. Sommige producenten voorzien zelfs informatie
op het World Wide Web; ze staan meestal in het gerubriceerde adressenbestand,
en als je hen schrijft of belt zullen ze steeds bereid zijn enkele informatiefolders
over hun producten toe te sturen.

Het is ook erg aangeraden om productinformatie van onafhankelijke organisaties
te zoeken. Welke producten bieden plaatselijke verenigingen of andere,
internationale organisaties voor visueel beperkte personen zoal aan? Het RNIB
(Royal National Institute for Blind People), bijvoorbeeld, produceert
verscheidene informatiebrochures over de verschillende soorten aangeboden
hulpmiddelen.

! Aanvullende activiteit: waar zijn de producten lokaal te verkrijgen

Zelfs als je op de hoogte bent van het bestaan van bepaalde producten, is het niet
zo vanzelfsprekend om ze ook te vinden.
Raadpleeg het telefoonboek, het adressenbestand van het World Wide Web en
mogelijke andere informatiebronnen om het meest geschikte en voor jou best
bereikbare verkooppunt van hulpmiddelen te vinden.
•  Biedt een kleinhandelaar een behoorlijk uitgebreide serie producten aan?
•  Wat zijn de voordelen van het locaal kunnen verkrijgen van hulpmiddelen?
•  Wat zijn de nadelen ervan?

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Het aanbod aan hulpmiddelen gebaseerd op ICT blijft stijgen. ICT opent
nieuwe kansen en mogelijkheden en het is belangrijk dat personen met
visuele problemen er in de toekomst nog meer voordeel uit kunnen halen.

Televisie kijken

Vooraleer we binnentreden in de nieuwe wereld van computer, internet en
World Wide Web staan we even stil bij de meer bescheiden bezigheid van
het televisiekijken. Voor verstokte televisiekijkers die slechtziend of zelfs
blind worden, betekent het langzame verlies van het gezichtsvermogen een
ware catastrofe. Televisiebeelden vervagen tot wazige kleurenvlekken
zonder contouren of vormen, tot wervelende, tollende lijnen en patronen,
gecombineerd met aanhoudende lichtflitsen die de ogen pijnigen. Ze horen
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. . . A HAND R-E-A-C-H-E-S OUT OF

      THE FOG . . .

slechts onpersoonlijke stemmen en cryptische aankondigingen ontdaan van
elke visuele ondersteuning -geen gezichten of lichamen, geen voetbal, etc.

•  Beeldschermvergroter
Dit toestel zorgt voor vergroting van het beeld. Het vergrotingstoestel
moet voorzichtig en op de juiste afstand van het scherm en de kijker
geplaatst worden. De kijker moet loodrecht voor het toestel gaan
zitten, er is geen zijzicht mogelijk. Het beeldscherm moet na gebruik
bedekt worden omdat de lens weleens de neveneffecten van een verhit
vergrootglas kan vertonen. Een beeldschermvergroter betekent voor
sommigen een plezierige oplossing, maar is lang niet voor iedereen
voldoende.

•  TV-bril
Dit zijn sterke optische brillenglazen, speciaal ontworpen voor het tv-
kijken. De kijker kan vanuit elke hoek tv kijken, én de tv-bril kan
overal mee naartoe genomen worden.

•  TV-set met hoge resolutie
Een bescheiden tv-set met hoge resolutie laat de kijker toe om zeer
dicht bij het scherm te zitten. Dit kan voor sommigen een oplossing
zijn.

•  TV met audio beschrijvingen
Recente ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd
dat ook personen met
visuele beperkingen de
gebeurtenissen op het
scherm kunnen volgen: de
visuele inhoud van tv-
scènes wordt meegedeeld,
beschreven en verklaard
door een aparte stem.
Deze stem wordt doorgezonden via een tweede geluidskanaal, dat
ontvangen kan worden door middel van een stereodecoder.

In Europa zijn audio beschrijvingen nog erg beperkt: enkele tv-
programma's per dag, en dit slechts in enkele landen. In de VS wordt
het meer en meer ingevoerd. Niettegenstaande deze situatie, heeft het
Audetel-initiatief (zie bijlagen) pas een doeltreffende manier
ontwikkeld om diensten als deze via het nieuwe digitale
televisiesysteem in de huiskamer te brengen.

•  Pratende teletekst
Tegenwoordig zijn er apparaten verkrijgbaar die personen met visuele
beperkingen toegang verschaffen tot teletekst: de vertoonde teletekst
wordt ingevoerd in een spraaksynthesizer, die de tekst omzet in
gesproken taal. Toepassingen hiervan verschillen van land tot land.
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Het gebruik van computer, Internet en apparaten met elektronisch
beeldscherm

De informatiemaatschappij is nu een levensgrote realiteit en computer,
Internet en apparaten met elektronisch beeldscherm nemen een steeds
vanzelfsprekender plaats in het dagelijks leven in. Voor mensen met
visuele beperkingen worden er nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe
uitdagingen, gecreëerd. Enkele hulpmiddelen worden hieronder verder
beschreven.

•  Beeldschermlezer en spraaksynthesizer
Zoals eerder reeds werd opgemerkt, wordt software waarmee men de
tekst op het beeldscherm in gesproken taal kan omzetten, een steeds
belangrijker hulpmiddel voor mensen met visuele beperkingen.
Jarenlang werd deze software alleen op DOS-systemen toegepast, maar
na recente verbeteringen en vernieuwingen is het nu ook toepasbaar op
grafische stuursystemen, zoals Microsoft's Windows. Grote
computerbedrijven als Microsoft en IBM, en ook de kleinere bedrijven,
werken aan een steeds betere toegankelijkheid van hun software. De
computerwereld, waaronder e-mail en andere vormen van
informatiewinning, opent langzaam haar deuren voor mensen met
visuele beperkingen. Verdere informatie vind je op:
•  http://www.abilitynet.co.uk/

Opdat het lezen van het beeldscherm en de praktijk van de
spraaksynthesis verwezenlijkt kan worden, is het nodig dat de
producenten van computertoepassingen en on-line voorzieningen hun
programma's ontwerpen volgens de noden van visueel beperkte
personen. Ondanks het feit dat er goed ontwikkelde en eenvoudige
richtlijnen voor ontwerpers van software beschikbaar zijn, gebeurt het
spijtig genoeg te vaak dat voorzieningen nog niet volledig toegankelijk
zijn. De bijlagen geven nog extra informatie over de belangrijkste
richtlijnen op dit gebied.

•  Toegankelijke publieke diensten
De computer is niet de enige nieuwe manier van interactie met de
wereld. In toenemende mate worden we geconfronteerd met apparaten
die uitgerust zijn met elektronische beeldschermen, zoals
geldautomaten, ticketautomaten en publieke informatiezuilen. Deze
moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met visuele beperkingen.
Ook voor het in praktijk brengen van deze faciliteiten zijn er zeer
goede richtlijnen (zie bijlage 4).

! Opzoekingsactiviteit: 'Design for all'

Met de komst van de informatiemaatschappij is de toevoer van informatie
geweldig toegenomen. Spijtig genoeg wordt niet alle informatie in de juiste
afmetingen of volgens de juiste formules toegankelijk gemaakt. Er bestaan nu
uitgewerkte richtlijnen voor het ontwerpen van web-sites die ook toegankelijk
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zijn voor mensen met visuele beperkingen. Informatie over deze richtlijnen en
een truukje om de toegankelijkheid van de web-sites te testen, vind je op

http://www.cast.org/bobby/index.html

Controleer je vijf favoriete web-sites op hun toegankelijkheid. Indien jij, of je
collega's/vrienden, web-sites ontwerpen, beoordeel deze dan eveneens.

Speciale on-line voorzieningen voor mensen met visuele beperkingen

Afgezien van de voorzieningen en apparaten die een algemeen doelpubliek
voor ogen hebben, zijn er ook een aantal on-line voorzieningen die
speciaal gericht zijn op mensen met visuele beperkingen.

•  Radio leesdiensten
De eerste on-line voorzieningen waren de radio leesdiensten die in
enkele landen nog steeds bestaan. Deze worden aangeboden door
radiostations die gespecialiseerd zijn in het uitzenden van
leesmateriaal. Abonnees hebben ontvangtoestellen die afgestemd zijn
op de frequentie van het radiostation.

•  Leesdiensten-op-afstand
In sommige landen, meerbepaald Zweden en de VS, worden er
speciale, persoonsgerichte, leesdiensten georganiseerd voor mensen
met visuele beperkingen. Zulke leesdiensten kunnen via de fax
gecontacteerd worden: bijvoorbeeld als een visueel beperkt persoon
thuis een brief of een andere tekst toegestuurd krijgt, kan hij deze via
de fax naar de leesdienst doorsturen, waarna de tekst hem over de
telefoon voorgelezen wordt.

•  Elektronische kranten
Zoals eerder al opgemerkt werd, zijn er sinds enkele jaren
elektronische kranten leverbaar (dit slechts in enkele landen).  De
elektronische kranten hebben een aangepaste lay-out en kunnen door
middel van spraaksynthesizers beluisterd worden.

Recenter zijn de vele kranten die on-line toegankelijk zijn via het
World Wide Web. Dit opent vele mogelijkheden voor alle visueel
beperkte personen in Europa, op voorwaarde dat ze beschikken over de
nodige uitrusting om toegang te krijgen tot de elektronische kranten, én
op voorwaarde dat de sites ontworpen zijn volgens de noden van
visueel beperkte personen.

•  Elektronische boeken
De groei van het World Wibe Web heeft ervoor gezorgd dat
elektronische boeken en andere soorten publicaties eenvoudiger en in
toenemende mate verkrijgbaar zijn.

Zoals voor de elektronische kranten, zijn er ook voor de boeken
richtlijnen beschikbaar: richtlijnen om de boeken toegankelijk te
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maken voor visueel beperkte personen. Het is belangrijk dat
leveranciers van elektronische boeken op de hoogte zijn van deze
richtlijnen en gestimuleerd worden in het gebruik ervan.

Finland heeft recent de leiding genomen in het uitlenen van
elektronische boeken aan visueel beperkte personen.

! Opzoekingsactiviteit: Gutenberg project

Het Gutenberg project is een goede startplaats voor de zoektocht naar
elektronische boeken:
•  http:/www.gutenberg.org/

Kijk even welke boeken er zoal op deze site verkrijgbaar zijn. Surf ook even naar
andere, gelijkaardige, sites.

Welk gedeelte van de boeken denk je dat geschikt is voor aankoppeling aan
beeldschermlezers en spraaksynthesizers?

De toekomst

ICT-toepassingen openen vele nieuwe mogelijkheden voor mensen met
visuele beperkingen. Vooral de faciliteit om visuele teksten en andere
vormen van leesmateriaal om te zetten naar hoorbare en tastbare media is
ontzettend belangrijk. Zoals eerder al vermeld, openen de meest recente
technologische ontwikkelingen nieuwe kansen om deze mensen te
ondersteunen in hun mobiliteit.

•  Oriëntatie- en navigatiesystemen
Een op stapel staande
oplossing is de
ononderbroken
voorziening van
mobiliteitsbegeleidin
g voor visueel
beperkte personen,
zowel binnen als
buitenshuis. Er zijn
reeds experimenten
uitgevoerd met
satellietsystemen
voor de grafisch situeren van visueel beperkte personen, evenals
experimenten met mobiele telefoons en draagbare PC's. De resultaten
van deze experimenten waren alleszins veelbelovend.

•  Pratende (verkeers)borden
Er wordt nu gewerkt aan speciale uitrustingen die de signalen van
verkeersborden, straatnaamborden of plaatsnaamborden kunnen
oppikken en vertalen. Visueel beperkte personen kunnen deze
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uitrustingen met zich meedragen en zodoende uitvinden waar ze zich
bevinden en waar ze naartoe willen.

! Opzoekingsactiviteit: Nicole

Nicole is overgestapt op het gebruik van pratende boeken. Herlees even Nicoles
situatie en geef advies over andere hulpmiddelen die voor haar nuttig zouden zijn.

! Opzoekingsactiviteit: de toekomst van hulpmiddelen

Verzamel informatie over recente ontwikkelingen en onderzoeksprojecten inzake
visueel ondersteunende hulpmiddelen. Een goede informatiebron is de TIDE en
de Disabled and Elderly Programmes of the European Commission op
http://www2.echo.lu/telematics/disabl/disabel.html

! Herhalingsactiviteit: visuele beperkingen en technologie

Dit gedeelte over de reeds verkrijgbare hulpmiddelen en voorzieningen bevat veel
feitelijke informatie. Sta ook even stil bij de algemene boodschappen en probeer
ze samen te vatten.

! Herhalingsactiviteit: Braille voorbij

Wanneer men de algemene vraag naar oplossingen voor visueel beperkte
personen opwerpt, wordt Braille vaak als eerste hulpmiddel vermeld. Braille is
inderdaad belangrijk, maar het wordt slechts door een minderheid gebruikt. Weet
je waarom? Geef andere oplossingen en leg uit waarom ze nuttiger zijn dan
Braille.

1.6 Hulpmiddelen intermediair (ATI) zijn

Dit gedeelte beoordeelt eerst of mensen met visuele beperkingen wel de
nodige hulpmiddelen verkrijgen. Ook kijken we hoe dit meestal in Europa
gebeurt. Natuurlijk zal jij, als ATI, er even aan herinnerd worden welke
positieve bijdrage je kan leveren. Daarna zal er dieper ingegaan worden op
de ATI-taak: hoe dien je in bepaalde situaties te handelen?

Krijgen visueel beperkte personen de nodige hulpmiddelen?

In voorgaande delen van deze module zal je gelezen hebben dat een
aanzienlijk gedeelte van de bevolking op zekere leeftijd te maken krijgt
met visuele beperkingen. Het is ook duidelijk geworden dat
ontwikkelingen in de productie van hulpmiddelen vele moeilijkheden kan
verlichten. Het is echter teleurstellend hoe weinig mensen werkelijk
kunnen profiteren van de bestaande hulpmiddelen.
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Dit betekent immers dat velen onnodig lijden en, in sommige gevallen,
volledig geïsoleerd raken van de buitenwereld. Daarbovenop lopen ze het
risico onherstelbare schade toe te brengen aan hun gezichtsvermogen
omdat ze niet op tijd hulp zochten.

Zoals het ook voor andere hulpmiddelen (inzake gehoor- en andere
beperkingen) het geval is, zijn er enkele factoren op te sommen die aan de
basis liggen van deze vervelende situatie:
•  visuele problemen en daarbij horende oplossingen worden niet

voldoende herkend;
•  beperkingen van de diensten die instaan voor het aanreiken en leveren

van hulpmiddelen;
•  een occasionele onwil om hulpmiddelen aan te wenden, zelfs na

(h)erkenning van de behoeften.

De problemen die gepaard gaan met een verminderd gezichtsvermogen
ontwikkelen zich erg langzaam, en kunnen vaak ontzettend verraderlijk
zijn. Ze kunnen immers jarenlang onopgemerkt blijven, zowel door de
persoon zelf als door de familie of de medische en/of sociale
hulpverleners.

Ondanks de aandacht die er aan lichamelijke beperkingen of functionele
problemen bij oudere mensen besteed wordt, worden   visuele beperkingen
nogal eens over het hoofd gezien. Het personeel uit de gezondheidszorg of
sociale sector heeft de neiging om visuele problemen weg te wuiven als
een typisch en onoverkomelijk ouderdomsverschijnsel.

Zelfs nadat de behoeften herkend zijn geworden, is er een bijkomend
probleem: de geschikte hulpmiddelen zijn niet altijd eenvoudig in handen
te krijgen. Wat betreft de leveringsdiensten van hulpmiddelen voor visueel
beperkte personen, zijn er een aantal problemen op te sommen.

Een eerste bron van moeilijkheden is de fragmentering van de
leveringsdiensten. Er gaapt een enorme kloof tussen de leveranciers van
optische instrumenten en de leveranciers van bijvoorbeeld audio-
hulpmiddelen. Gewoonlijk wordt een patiënt, na identificatie van visuele
problemen, onmiddellijk doorverwezen naar openbare diensten die
voorzien in de aanschaf van optische instrumenten. Af en toe is er
doorverwijzing naar private diensten. Voor andere hulpmiddelen echter, is
het niet zo eenvoudig om te ontdekken waar ze te verkrijgen zijn.

Enerzijds zijn er de opticiens die slechts sporadisch op de hoogte zijn van
andere hulpmiddelen, en zodoende zelden andere diensten kunnen
aanwijzen. Anderzijds zijn de leveringsdiensten van alternatieve
(technologische) hulpmiddelen zo slecht uitgebouwd dat ze geen
overzichtelijk aanbod van hulpmiddelen kunnen bieden. Van een onderling
samenwerkingsverband is zo goed als geen sprake.
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Het gebeurt dat patiënten bewust zijn van hun visuele problemen, maar
desondanks weigeren hulpmiddelen te aanvaarden. Dit omwille van
negatieve associaties of uit angst voor het nieuwe.

Het verkrijgen van hulpmiddelen

De openbare leveringsdiensten van hulpmiddelen voor visueel beperkte
personen worden binnen elk Europees land anders georganiseerd. Dit geldt
trouwens ook voor hulpmiddelen voor andere beperkingen die in deze
cursus besproken worden. Bij wijze van voorbeeld, wordt er verderop een
overzicht gegeven van de manier waarop de verschillende diensten in de
UK werkzaam zijn.

Wat je van het uitgewerkte UK voorbeeld dient te onthouden, is het
essentiële belang van de probleemherkenning en het belang van de
doorverwijzing naar geschikte hulpverleningsdiensten.
De persoon in kwestie kan zijn probleem herkennen, evenals een
thuisverzorger of een huisarts. Het is in het stadium van de herkenning en
van de eerste aanzet tot hulp dat de ATI een belangrijke rol kan vervullen.
Immers, zolang de visuele problemen niet (h)erkend worden, zal er geen
enkel dienstverleningssysteem resultaat boeken, hoe goed ze ook zijn
uitgebouwd.

! Opzoekingsactiviteit: hoe verwerven visueel beperkte personen in jouw
land de nodige hulpmiddelen?

Het voorbeeld op de volgende pagina vertelt je over welke voorzieningen de UK
beschikt. Ga na hoe het dienstverleningssysteem in jouw land georganiseerd
wordt. Zijn er overeenkomsten? Zijn er verschillen? Wat zijn hun respectievelijke
sterke en/of zwakke punten?

Indien je de UK bezoekt, of ervaring hebt met het dienstverleningssysteem van de
UK, bezin je dan even over de kloof tussen theorie en praktijk.

Schrijf al je bevindingen neer.

Te onthouden
•  Welke organisaties voorzien in hulpmiddelen: de overheid, bepaalde centra

(bv. verzorgingscentra voor bejaarden), organisaties voor visueel beperkte
personen of verenigingen zonder winstoogmerk?

•  Welke procedures worden aangewend om de benodigde hulpmiddelen te
bepalen?

•  Is er enige vorm van overheidssteun voor de voorziening van hulpmiddelen?
Wat zijn de voorwaarden inzake overheidssteun? Is de overheidssteun
afhankelijk van het inkomen? Is het aanbod aan hulpmiddelen beperkt of
uitgebreid?
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Een voorbeeld: dienstverlening inzake hulpmiddelen voor blinde personen
en slechtzienden in Groot-Brittannië:
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Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern

Sociale hulpverleners en het personeel uit de gezondheidssector: hun rol als
ATI

Het schema van het Britse dienstverleningssysteem inzake hulpmiddelen
presenteert enkel een ideaalbeeld. Schema's van andere landen zouden
hetzelfde effect creëren.

Op het eerste zicht, bijvoorbeeld, lijkt iedereen met een visueel probleem
onmiddellijk bij de juiste instanties terecht te kunnen. In de praktijk is het
zo dat de meeste mensen niet weten waar ze terecht kunnen. Het
dienstverleningssysteem is nog niet voldoende uitgewerkt; er dienen nog
vele gaten gedicht en noden opgevuld te worden.

Het probleem dat de meeste zorgen baart is het feit dat vele mensen met
visuele beperkingen via de mazen van het sociale vangnet glippen: hun
noden worden nauwelijks opgemerkt. Zelf weten ze niet hoe en waar ze de
zoektocht naar hulpmiddelen moeten beginnen.

Voor het personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector is hier een
belangrijke taak weggelegd: de rol van ATI. Het onderstaande schema
toont de handelingswijzen die toegeschreven worden aan een ATI (herlees
indien nodig ook de inleidende module waarin de taken van een ATI reeds
gedefinieerd werden).

In wezen is de rol van een ATI eenvoudig en duidelijk; je moet alert zijn
voor visuele beperkingen en de niet erkende behoefte aan hulpmiddelen.
Eens deze geïdentificeerd zijn, is het jouw taak de nodige stappen te
ondernemen zodat er beantwoord wordt aan de behoeften van de patiënt.
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Welke keuze je maakt is afhankelijk van de situatie, van je ervaringen met
visuele beperkingen, van je professionele begrenzingen en vaardigheden,
van de beschikbare hulpmiddelen en de kenmerken van het
dienstverleningssysteem inzake hulpmiddelen in uw gebied.

Je betrokkenheid blijft essentieel, of je de patiënt nu doorverwijst of niet.
Het is immers belangrijk dat je de patiënt blijft begeleiden bij het zoeken
naar verdere oplossingen, en dat je geregeld controleert of er inderdaad
voldaan wordt aan de behoeften van de patiënt. Zelfs nadat de patiënt zich
hulpmiddelen verschaft heeft, dien je na te gaan of hij/zij er op de juiste
manier gebruik van maakt.

Opleidingen en training inzake het gebruik van hulpmiddelen blijken vaak
ontoereikend. In het geval van CCTV-uitrusting, bijvoorbeeld, wordt er
een training van 20 uur voorzien in Zweden, maar in de UK daarentegen
bestaat er geen enkele vorm van training. Indien je ervaren bent in het
toepassen van bepaalde types van hulpmiddelen, kan je een grote hulp zijn
voor eventuele toekomstige gebruikers ervan.

Eleen

Bij wijze van hobby schildert Eleen gedetailleerde
tekeningen op keramiek. Ze woonde
keramieklessen bij in het plaatselijk wijkcentrum,
maar de laatste tijd kan ze zich nog moeilijk
concentreren. Ze schaamt zich omdat haar werkjes
niet meer fijn afgewerkt, en omdat ze van nature
een perfectioniste is, heeft ze de lessen opgegeven.

! Contextactiviteit: welke oplossingen bestaan er voor Eleen?

Wat kunnen we doen om te verhinderen dat Eleen haar lessen opgeeft? Maak de
beste keuze:

•  We moeten niets doen, het is toch Eleens keuze.
•  We moeten haar begeleiden in het zoeken naar hulpmiddelen die haar

specifiek probleem kunnen verlichten.
•  We moeten haar bijstaan in het aanvaardingsproces van het probleem, en haar

overtuigen haar huisarts te raadplegen.

! Samenvattende activiteit

Bespreek even hoe je je persoonlijke toekomst ziet: hoe ga je de
bezorgdheid/alertheid voor visuele beperkingen integreren in je werk? Welke
middelen/vaardigheden heb je om visuele beperkingen te identificeren? Welke
diensten kan je aanbieden? Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen die ter je
beschikking staan?

•  Noteer de (tot hiertoe) belangrijkste boodschappen van deze module
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2 BEHOEFTE AAN HULPMIDDELEN HERKENNEN

2.1 De thuisomgeving

Nicole

Ondanks het feit dat ze haar 83ste verjaardag
nadert, woont Nicole Garrett alleen in haar flat.
Haar kinderen wonen minstens 100 km van haar
vandaan, en ze ziet hen dan ook maar éénmaal
per maand. De sociale dienstverlening staat in
voor haar thuisverzorging. De thuishelpster doet
de schoonmaak en de boodschappen. Ze kunnen
goed met elkaar opschieten, en de thuishelpster maakt altijd tijd vrij voor een
babbel.

Tijdens haar laatste bezoeken merkte de thuishelpster dat er vele brieven
ongeopend bleven en dat er geen boeken meer rondslingerden. Wanneer ze ernaar
vroeg, bleek dat Nicole geen boeken meer las. Ze merkte ook op dat Nicole haar
vroeg welke tv-programma's die avond uitgezonden zouden worden, ondanks het
feit dat de tv-gids op de tafel lag.

Er is een groot aantal mensen die in contact komen met bejaarden thuis:
wijkverplegers, thuishelpers, sociale hulpverleners e.a. Eén ding hebben al
deze beroepen met elkaar gemeen: ze zoeken de mensen waarmee ze
werken op in hun thuisomgeving, dikwijls voor langere perioden, en ze
bevinden zich dus in de ideale positie om eventuele (visuele) problemen
op te sporen.

! Contextactiviteit: je ervaring met visueel beperkte personen

Denk aan iemand uit je omgeving die een visuele beperking heeft ontwikkeld
(misschien een vroegere patiënt). Bespreek dan de volgende punten:

•  Hoe en door wie werd het probleem voor het eerst geïdentificeerd? Door wie
werd het bevestigd? Wie verwees naar wie, etc.?

•  Wat waren de zwakke punten van deze aanpak? Waarom?
•  Wat waren de sterke punten van deze aanpak? Waarom?
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! Contextactiviteit: thuisomgeving en verborgen gebreken

Anne, een thuishelpster, ontving een boodschap over Mrs. Smith waarin gesteld
werd dat deze vermoedelijk visuele problemen had. Wat zou Anne kunnen of
moeten doen bij het volgende bezoek aan Mrs. Smith?

Kies het juiste antwoord en voorzie je keuze van goede argumenten.

•  Anne kan haar vertellen dat ze bij de huisarts een oogtest moet laten
afnemen, en dat ze zich een bril en een vergrotingstoestel moet aanschaffen.

•  Anne moet de boodschap maar negeren. Een huishelpster moet zich niet
bemoeien met visuele problemen.

•  Ann kan een familielid van Mrs. Smith contacteren.
•  Anne kan eenvoudige tests ondernemen om de geldigheid van de hypothese

te onderzoeken. Anne vraagt Mrs. Smith naar de aard van de problemen die
ze ervaart. Indien Mrs. Smith hulp wil kan Anne hierover informatie geven.
Tenslotte probeert ze Mrs. Smith te overtuigen een bezoekje te brengen aan
de huis- of oogarts.

•  Anne kan zelf naar de huisarts stappen en hem vertellen wat er met Mrs.
Smith aan de hand is.

Hulpmiddelen: hoe de verschillende behoeften ontdekken?

Het ondervinden van visuele problemen is afhankelijk van persoon tot
persoon. Gewaarwordingen die patiënten zouden kunnen vermelden zijn:

•  wazig, onduidelijk zien
•  vlekken voor de ogen
•  enkel kunnen zien wat zich recht voor hen bevindt
•  enkel omtrekken en heldere kleuren kunnen zien
•  enkel de halo van lichtbronnen zien
•  stekende hoofdpijn (migraine)
•  lichtflitsen zien
•  bij schemerlicht niets kunnen zien
•  vermoeide en prikkende ogen
•  dubbel zien
•  alles lijkt vervormd

Niet alle mensen zijn even vlug bereid hun visuele problemen aan de
buitenwereld mee te delen. Je mag dus niet vergeten dat ook
veranderingen in gedragspatronen, gelaatsuitdrukkingen of andere
uiterlijke herkenningspunten op eventuele visuele problemen kunnen
wijzen. Je kan bijvoorbeeld dingen opmerken als slordigheid of vreemde
kledingcombinaties bij personen die er eerder altijd verzorgd uitzagen. Zo
kan je ook opmerken dat deze persoon de netheid binnenhuis minder in
acht neemt dan je van hem/haar gewoon was.

Andere voorbeelden zijn:
•  onverklaarbaar vallen (over voorwerpen, etc.)
•  blauwe plekken, snij- en brandwonden

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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•  je niet herkennen
•  persoonlijke voorwerpen niet terugvinden
•  voorwerpen omstoten, voedsel morsen
•  het tv-kijken, lezen en schrijven gebeurt moeizaam,
•  zelfs met bril
•  gezichten niet herkennen

Fysische aanwijzingen zijn uitpuilende ogen, kleurveranderingen van het
oog, overmatig tranen van de ogen of het plotse loensen van een oog.

Een duidelijke persoonlijkheidsverandering kan wijzen op visuele
problemen.

Mrs. O'Brien

Denk aan de hand van dit voorbeeld even na over de manier waarop een
duidelijke persoonlijkheidsverandering kan wijzen op visuele problemen: Mrs.
O'Brien stond in het buurthuis bekend als een leidinggevend persoon. De
organisatie van groepsactiviteiten nam ze steeds op zich. Maar haar bruisende
persoonlijkheid begon te veranderen. Ze trok zich terug uit haar leidinggevende
positie en stond weigerig ten opzichte van het groepsgebeuren. Zelfs het
pianospelen tijdens zangstondes (haar lievelingsactiviteit), leek haar niet meer te
bekoren.
Achteraf bleek dat ze gefrusteerd was omwille van haar visuele problemen, die
haar verhinderden alles duidelijk te zien. Het verminderde gezichtsvermogen
irriteerde haar dermate dat ze het gezelschap van anderen niet meer kon
verdragen.

! Herhalingsactiviteit

Som vijf kenmerken op die wijzen op visuele problemen. Bespreek je reactie
indien je geconfronteerd zou worden met visuele problemen bij één van uw
patiënten.

In een latere module zullen de verschillende stappen die je als ATI kan
ondernemen, in detail besproken worden.

Voorlopig is het belangrijk te onthouden dat er een heleboel niet-
technische, praktische oplossingen en aanpassingen zijn die het leven voor
visueel beperkte personen een stuk eenvoudiger maken. De rol van de ATI
is hierin belangrijk: als ATI kan je een helpende hand bieden in het
verbeteren van hun leefomgeving (bijvoorbeeld meer veiligheid), en zo
hun levenskwaliteit verhogen. Enkele voorbeelden van nuttige technieken
zijn:

•  organiseren en etiketteren van voorwerpen
•  verwijderen van obstakels (of ze bijvoorbeeld voorzien van voelbare of

fluo stickers)
•  verlichting optimaliseren
•  werken met kleurcontrasten
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Bovenstaande technieken werden je trouwens al uitgelegd in het
inleidende gedeelte van deze module. Verdere informatie vind je nog in
bijlagen.

Mr Williams

Mr Williams vertelde aan zijn thuishelpster Anne dat hij de avond tevoren niets
anders dan aangebrande Heinz-bonen had gegeten. Hij had echter de bedoeling
gehad om Heinz-bonen met zalm als hoofdgerecht en cocktailfruit als dessert te
eten. Maar bij het openen van de blikken bleek dat ze alledrie Heinz-bonen
bevatten. Hij had dus geen andere keuze dan deze drie blikken bonen op te
warmen. Maar bij het opwarmen van de bonen liep er nog iets fout: hij had het
gasfornuis op een te hoge stand gezet. Aangebrande bonen dus. Anne stelde voor
om elke keer na het winkelen de blikken van aangepaste etiketten te voorzien,
bijvoorbeeld etiketten met grote letters, reliftekeningen of felle kleuren. Ze stelde
eveneens voor om de meest gebruikte standen op het gasfornuis en de
wasmachine ook van etiketten te voorzien.

2.2 De medische raadpleging

Mark

Mark, 73 jaar, is al bijna tien jaar je vaste patiënt.
Hij heeft nooit ernstige gezondheidsproblemen
gehad maar zo nu en dan, bijvoorbeeld bij een
verkoudheid, komt hij op consultatie.

Dit keer heeft Mark een diepe snijwonde in zijn
voorhoofd. Het blijkt dat hij zich tegen een
openstaande kastdeur gestoten heeft. Terwijl je hem onderzoekt, merk je dat zijn
lichaam overdekt is met oudere snijwonden, blauwe plekken en brandwondjes.

Maria

Maria, 70 jaar, werd enige tijd geleden naar je
doorverwezen voor de behandeling van cataract.
De behandeling verliep redelijk succesvol en de
cataract ontwikkelde zich niet verder. Maar Maria
ervaart nu visuele problemen waaraan noch de
specialist, noch het ziekenhuispersoneel veel
aandacht aan geschonken heeft. De praktische
gevolgen van haar visuele problemen zijn echter niet te onderschatten. Tijdens
haar volgende consultatie zal je haar aanspreken over de functionele en
praktische gevolgen van haar visuele beperking.

! Contextactiviteit: je ervaring met visueel beperkte personen

Denk aan iemand uit je omgeving die een visuele stoornis heeft ontwikkeld
(misschien een vroegere patiënt). Bespreek dan de volgende punten:
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•  hoe en door wie werd het probleem voor het eerst geïdentificeerd? Door wie
werd het bevestigd? Wie verwees naar wie, etc.?

•  wat waren de zwakke punten van deze aanpak? Waarom?
•  wat waren de sterke punten van deze aanpak? Waarom?

Voor veel mensen is de huisarts de enige regelmatige vorm van contact
met de gezondheidszorg. Huisartsen bevinden zich daardoor in de meest
aangewezen en invloedrijke positie om de algemene en vaak
onopgemerkte behoefte aan hulpmiddelen op te sporen. Zij komen ook op
de eerste plaats wat betreft het aanschaffen van hulpmiddelen en/of het
contacteren van gespecialiseerde diensten/organisaties.

Heel wat visuele problemen komen eerst bij de huisarts terecht. Er wordt
van huisartsen niet verwacht dat ze visuele beperkingen behandelen, maar
ze moeten wel bekend zijn met de symptomen ervan: zowel van de visuele
veranderingen die gepaard gaan met ouderdom, als de symptomen van
oogziekten die ouderdom als oorzaak kennen. Voorbeelden van deze
laatste zijn glaucoom, cataract, degeneratie van de macula en diabetische
retinopathie.

Het is algemeen geweten dat oudere volwassenen hun
gezondheidsproblemen vaak verkeerd inschatten, en de neiging hebben
hun problemen toe te wijzen aan hun ouderdom. Dit geldt ook voor visuele
problemen. Onderzoek toont aan dat ondanks de veelvuldigheid van
visuele problemen, er slechts een klein aantal gerapporteerd of
gediagnosticeerd wordt. Bijvoorbeeld:

•  Een Duits onderzoeksproject maakte gebruik van een standaard
enquêteformulier en een test om de visuele nauwkeurigheid te meten.
De testen werden afgenomen bij mensen ouder dan 69. De resultaten
toonden aan dat 72% behoefte had aan verder optisch onderzoek of
therapeutische tussenkomst, terwijl er slechts 40% van de
ondervraagden visuele problemen gerapporteerd hadden. (Fischer et
al., 1998)

•  Een gelijkaardige studie in Wales testte 202 bejaarde patiënten
verbonden aan dagklinieken. Er werd gebruik gemaakt van een
standaard Snellen kaart. Het resultaat van deze studie wees er op dat de
meeste patiënten de adequaatheid van hun gezichtsvermogen
overschatten. Slechts 34 ondervraagden hadden visuele problemen
gerapporteerd, terwijl 72 van hen ernstige visuele beperkingen hadden.
(Long, et al., 1991)

Het is al gebleken dat visuele beperkingen de bekwaamheid om
onafhankelijk te functioneren kan ondermijnen, en het risico op depressie
en kwetsuren kan vermeerderen. (Wun et al., 1997) Een Australische
studie wees erop dat visuele beperkingen (zowel verminderde scherpte,
verminderd gezichtsveld, gevoeligheid voor contrasten als de
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aanwezigheid van cataract) in hoge mate gerelateerd zijn aan twee of meer
ouderdomsziekten. (Ivers et al., 1998)

De behoefte aan hulpmiddelen ontdekken

De meeste visuele beperkingen die een hoge leeftijd als oorzaak kennen,
worden niet gemakkelijk geïdentificeerd of gediagnostiseerd als zijnde een
medisch probleem. Dit ondanks het feit dat de frequentie van de meeste
oogafwijkingen met de leeftijd stijgt. Visuele beperkingen bij oudere
mensen worden vaak verwaarloosd omdat het verslechteren van het
gezichtsvermogen gepaard gaat met andere, meer opvallende,
gezondheidsproblemen. De lichtgeraaktheid, onbehaaglijkheid of
verwarring die veroorzaakt wordt door continue verblinding, bijvoorbeeld,
wordt pas als medisch probleem erkend wanneer het gepaard gaat met
cataract. Feit is dat tweederde van de bejaarden die ernstige visuele
beperkingen hebben, ook minstens twee andere beperkingen of chronische
ziektes hebben.

Soms zal een patiënt zijn visuele problemen rechtstreeks aan de huisarts
voorleggen, maar meestal zullen specifieke visuele beperkingen pas aan
bod komen als andere, meer algemene, problemen de kop opsteken:
glaucoom, diabetes, degeneratie van de macula, cataract of hartaanval.
Meer informatie vind je in het inleidende gedeelte van de module en in de
bijlagen.

Het kan evengoed gebeuren dat een patiënt zijn visuele problemen
vermeldt tijdens een algemeen medisch onderzoek, of tijdens een
consultatie voor een ander kwaaltje.

Bovendien kan de huisarts andere symptomen, die visuele problemen als
oorzaak hebben, opmerken. Bijvoorbeeld:

•  brandwonden, blauwe plekken en snijwonden kunnen erop wijzen dat
de patiënt moeilijkheden ervaart bij het uitvoeren van de dagtaak,
waaronder bijvoorbeeld koken.

•  een doorgaans verzorgd uitziende patiënt kan er plots verwaarsloosd
gaan uitzien, bijvoorbeeld niet bij elkaar passende kleding dragen

•  patiënten kunnen klagen dat hij/zij zich opgesloten voelt en minder
zelfvertrouwen heeft

•  patiënten kunnen klagen over onverwachte valpartijen, over het
omverstoten van voorwerpen of dat ze niet deftig meer kunnen eten

Het is belangrijk aandacht te schenken aan medische condities, maar het is
evengoed belangrijk om voor de functionele problemen oplossingen te
zoeken. Medische behandelingen stabiliseren immers vaak het fysische
probleem, terwijl de functionele, dagelijkse problemen over het hoofd
gezien worden.

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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Telkens wanneer je visuele problemen vermoedt, of na de vaststelling
ervan, dien je de patiënt vragen te stellen over de wijze waarop zij/hij de
dagelijkse activiteiten voltooit: waar ervaart de patiënt moeilijkheden?
(Het inleidende gedeelte van deze module stipt de verschillende
aandachtspunten aan.)

! Contextactiviteit

Maak een lijst van de symptomen die op visuele beperkingen kunnen wijzen. Hoe
vaak zal je deze tijdens uw praktijk tegenkomen, denk je? Hoe zal je erop
reageren?

Eleen

Eleen heeft langzaam haar gezichtsvermogen verloren.
Ze bevindt zich nu in een stadium waarin ze veel
moeilijkheden met het uitvoeren van bepaalde
activiteiten ervaart. Koken lukt haar niet meer. Het
wordt ook steeds moeilijker om zelfstandig te
winkelen: het vinden en selecteren van de etenswaren
is onmogelijk geworden.

! Herhalingsactiviteit

•  Wat kan jij voor Eleen doen?
•  Waar of bij wie kan je informatie verzamelen?
•  Raadpleeg de inleidende module en de bijlage om oplossingen te vinden en

markeer die oplossingen die het meest geschikt zijn voor Eleen.

2.3 In het ziekenhuis

Nicole

Nicole werd voor een kleine heelkundige ingreep
enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen.
Vooraleer het ziekenhuis te verlaten, komt ze langs
je balie om de gedane kosten te vereffenen.  Ze wil
ook een nieuwe afspraak maken voor nazorg. Je
wijst haar enkele folders aan die informatie bieden over de verzorging van haar
operatieve wonden. Je merkt echter dat Nicole de folders niet leest en je vragen
stelt die duidelijk in de folders behandeld worden.

Maria

Maria, 70 jaar, werd opgenomen voor de
behandeling van cataract. De behandeling verliep
redelijk succesvol, de cataract zou niet meer
verergeren. Desondanks heeft Maria nu permanente
visuele problemen. Tijdens haar opname in het
ziekenhuis werden er hulpmiddelen aangereikt om
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haar verblijf aangenamer te maken. Vooraleer ze uit het ziekenhuis ontslagen
werd, werden de plaatselijke diensten voor hulpmiddelen gecontacteerd, en de
wijkverpleegster en de familie van Maria werden op de hoogte gesteld van
Maria's situatie. Deze laatsten kregen ook informatie over het uitvoeren van
praktische aanpassingen en verbeteringen in Maria's huis. ...
Wanneer Maria terug op afspraak komt voor nazorg, wordt er veel aandacht
besteed aan de wijze waarop ze haar dagelijkse activiteiten volbrengt, en de
bezigheidstherapeut controleert of ze de juiste hulpmiddelen heeft en of ze ook
weet hoe ze gebruikt moeten worden.

! Contextactiviteit

Zoek naar strategieën om Nicoles visuele problemen aan te pakken. Raadpleeg
hiervoor de inleidende module.

Zoals vermeld in de inleidende module, worden oudere volwassenen
vlugger in het ziekenhuis opgenomen. De ziekenhuisomgeving is dus een
cruciale plaats om mogelijke noden aan hulpmiddelen op te sporen, en om
ervoor te zorgen dat diegenen die er behoefte aan hebben ook geholpen
worden.  Toch wordt de aandacht die er in het ziekenhuis aan visuele
problemen geschonken wordt, door verscheidene factoren overschaduwd.

In situaties waarin patiënten opgenomen worden voor visuele problemen,
is het ontzettend belangrijk dat niet alleen de onmiddellijke medische
aspecten behandeld worden, maar dat er ook tegemoet gekomen wordt aan
de functionele noden van de patiënt.

En omdat oudere patiënten die voor andere problemen opgenomen
worden, eveneens visuele moeilijkheden kunnen hebben, geeft hun
ziekenhuisverblijf je de mogelijkheid de patiënt te observeren bij het
uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zo kan je mogelijke visuele
problemen en/of noden aan hulpmiddelen ontdekken.

Het ziekenhuispersoneel kan de twee voorgaande situaties op een aantal
manieren aanpakken. Indien het ziekenhuis zelf over allerlei voorzieningen
beschikt (oog-afdeling, bezigheidstherapeut, hulpmiddelen), kan het
personeel dat instaat voor zulke patiënten, rechtstreekse doorverwijzingen
maken naar deze diensten. Indien het ziekenhuis over geen enkele
voorziening beschikt, is het belangrijk dat er tegemoet gekomen wordt aan
de behoefte aan bepaalde hulpmiddelen, niet alleen tijdens de
ziekenhuisopname, maar ook tijdens de voorbereiding van het
ziekenhuisontslag.

Het plannen en voorbereiden van het ziekenhuisontslag, het ontslag zelf -
vooral de ontslagbrief- en de nazorg zijn situaties waarin de ATI een
essentiële rol speelt.
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! Contextactiviteit: mensen met visuele problemen ontslaan

Denk aan één van je ervaringen met ziekenhuisontslag (indien je er geen hebt,
veronderstel er dan één). Geef beknopt antwoord op volgende vragen:

•  Wie zou er bij een ziekenhuisontslag betrokken zijn?
•  Welke informatie moet er aan de patiënt gegeven worden?
•  Welke informatie moet er over hulpmiddelen verstrekt worden?
•  Wat zouden de zwakke punten van deze aanpak zijn?
•  Wat zouden de sterke punten van deze aanpak zijn?

Behoefte aan hulpmiddelen herkennen

Zoals je weet, moet je steeds aandacht hebben voor patiënten die
opgenomen of behandeld worden voor visuele of andere problemen.

Wanneer het visuele problemen betreft, zal het functioneren van het
gezichtsvermogen van de patiënt als vanzelfsprekend gediagnosticeerd
worden. Nochtans kan het gebeuren dat, terwijl de medische aspecten van
het visuele probleem behandeld worden, er voorbijgegaan wordt aan de
praktische gevolgen van de visuele problemen.

Zelfs wanneer het een behandeling of opname voor andere fysische
problemen betreft, blijft het belangrijk dat het ziekenhuispersoneel op hun
hoede is voor mogelijke visuele problemen. Deze kunnen zich uiten in het
gedrag van de patiënt, tijdens observaties of ze kunnen duidelijk worden
uit wat de patiënt je vertelt.

Moeilijkheden met lezen, schrijven, aankleden, herkennen van mensen,
etc. kunnen ook wijzen op een mogelijke aanwezigheid van visuele
problemen, evenals brandwonden, blauwe plekken, snijwonden, een
onverzorgd uiterlijk of een schijnbaar slechte coördinatie (omverstoten van
voorwerpen, ergens tegenaan lopen, moeizaam eten).

! Contextactiviteit

Maak een lijst van de symptomen die op visuele beperkingen kunnen wijzen. Hoe
vaak zal je deze tegenkomen, denk je? Hoe zou je handelen na het ontdekken van
visuele beperkingen bij een patiënt?

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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3 REFERENTIES

De opzet van deze module was je een bondig overzicht te geven van de
visuele beperkingen en hun hulpmiddelen/oplossingen. Je kan deze
informatie zelf nog uitbreiden door publicaties van hogescholen en
universiteiten, of van plaatselijke organisaties voor blinde en visueel
beperkte personen te verzamelen.

Voor Vlaanderen kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen verkrijgen
via VLICHT. Algemene informatie is verkrijgbaar via hun centrale
informatiedienst, Tervuursevest 101, 3001 Leuven, tel. 016/32.91.00 of via
http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
Specifieke informatie over hulpmiddelen voor visuele beperkingen zijn
verkrijgbaar via hun 'cel visus', Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven, tel.
016/33.23.92

Voor Nederland kan je uitgebreide informatie over hulpmiddelen verkrijgen
via IRV. Zij zijn bereikbaar op het adres Zandbergsweg 111, 6432 CC
Hoensbroek, tel. 045-5237600 of via http://www.irv.nl/

Natuurlijk kan ook het Web je bijkomende informatie verschaffen. Je kan je
zoektocht beginnen met woorden als 'blind', 'visual impairment', of 'visual
aid', maar het is eenvoudiger om rechtstreeks volgende websites te
raadplegen:

•  The UK Royal National Institute of Blind at http://www.rnib.org.uk/
•  The Canadian National Institute of Blind at http://www.cnib.ca
•  The American Academy of Ophthalmology at http://www.eyenet.org
•  The Glaucoma Research foundation at http://www.glaucoma.org
•  The American Blind Federation at http://www.afb.org
•  The Canadian Ophthalmological Society at http://www.eyesite.ca
•  The International Glaucoma Association at http://www.iga.org.uk
•  World Blind Union at http://www.wbu.

Andere informatiebronnen waarvan we in deze tekst gebruik gemaakt
hebben, zijn:

•  Barrett, J.& Herriotts, P., (1995).  Communication and access to
computer technology.  Oxford: Disability Information Trust

http://pluto.flok.kuleuven.ac.be/vlicht/
http://www.rnid.org.uk/
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4 VERKLARENDE WOORDENLIJST

•  Cataract: oogziekte veroorzaakt door een vertroebeling van de ooglens.
De ernst van cataract kan sterk variëren; sommige personen merken het
amper op, terwijl bij anderen het gezichtsveld volledig verstoord wordt.

•  Degeneratie van de macula: de macula is het centrale deel van het
netvlies waarmee het oog zich focust. De macula is onontbeerlijk bij
activiteiten als lezen, schrijven en het herkennen van gezichten. Bij
degeneratie van de macula onstaat er een "blinde" vlek in het centrale ge-
zichtsvermogen. Deze vlek kan in grootte variëren: van een onooglijk
stipje tot een totaal verlies van het centrale gezichtsvermogen. Het
zijzicht of perifere gezichtsvermogen blijft intact, en kan ingezet worden
om de mobiliteit te verbeteren.

•  Diabetische retinopathie: ziekte die bij suikerziekte optreedt; namelijk
een degeneratie (waaronder ook bloedingen) van de kleine bloedvaatjes
in het netvlies. De persoon in kwestie zal blinde vlekken ervaren. Slechts
een klein percentage van de diabetici wordt door deze ziekte aangetast,
en het zijn  meestal die personen die al sinds hun kindertijd suikerziek
zijn, en niet diegenen die op latere leeftijd suikerziek werden.

•  Glaucoom: wordt veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog als
gevolg van verschillende mogelijke storingen in het normale
afwateringssysteem. Gewoonlijk ontwikkelt de ziekte zich langzaam, en
veroorzaakt het weinig tot geen ongemakken. Omwille van deze reden
wordt glaucoom ook wel eens de "pijnloze dief van het
gezichtsvermogen" genoemd. Er is wel een acuut type van glaucoom dat
plots toeslaat en erg pijnlijk is.

•  Hemianopsie: een visuele beperking die gewoonlijk het resultaat is van
een beroerte. De personen met hemianopsie worden blind voor de helft
van het gezichtsveld: enkel de linker- of rechterhelft, of de boven- of
onderzijde van het gezichtsveld wordt aangetast.

•  RNIB: Royal National Institute for the Blind
•  WHO: World Health Organisation
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5 BIJLAGEN

" Functioneel gezichtsvermogen

Het functioneel gezichtsvermogen is de bekwaamheid om het gezichtsvermogen
in te zetten bij het plannen en uitvoeren van verschillende taken. Om het
functioneel gezichtsvermogen van een individu te kunnen bepalen, moeten we het
gebruik van het gezichtsvermogen beoordelen: in verscheidene taken en
omgevingen, én aan de hand van metingen van het gezichtsvermogen (op afstand
en van dichtbij), van gezichtsvelden, oogbewegingen en reacties op specifieke
omgevingskenmerken zoals licht en kleur. Indien mogelijk, zou het bepalen van
het functioneel gezichtsvermogen in de thuisomgeving van de (oudere) persoon
moeten gebeuren. De dagelijks te vervullen taken kunnen een leidraad zijn voor
het bepalen en identificeren van de visuele vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Het bepalen van het functionele gezichtsvermogen in de thuisomgeving van de
oudere persoon voorziet mogelijkheden om het individu en zijn/haar familieleden
en vrienden te informeren over de revalidatiemogelijkheden van het
gezichtsvermogen. De bepaling van het functionele gezichtsvermogen omvat
volgende gebieden:

De acuïteit van het functionele gezichtsvermogen bij verschillende afstanden en
onder verschillende lichtomstandigheden. Het is belangrijk om de afstand waarop
een persoon dagelijkse voorwerpen kan identificeren, te bepalen. Dagelijkse
voorwerpen zijn: etiketten op etenswaren, het televisiescherm, waarschuwings- of
informatieborden (zowel binnen als buiten), gelaatstrekken en gedrukt materiaal.

De functionele gezichtsvelden, en ook het localiseren van alledaagse voorwerpen
en de perceptie van informatie in het boven-, beneden- en zijveld, en de perceptie
van informatie bij het waarnemen op kleine, tussengelegen en verre afstand. Deze
evaluatie moet zowel op een statische als dynamische manier worden, zowel
binnen- als buitenshuis, en onder verschillende licht- en weersomstandigheden.

De bekwaamheid van een persoon om kleuren en contrasten (van verschillende
voorwerpen en materialen, en onder verschillende lichtomstandigheden) te
onderscheiden en te identificeren. Oudere volwassenen hebben mogelijkerwijs
meer problemen met kleuren en contrasten bij het identificeren van foto's of
patronen, en het onderscheiden van dondere en lichte kleuren.

De oculair motorische vaardigheden van een persoon, inclusief fixatie, localisatie,
scannen, opsporen en volgen van voorwerpen en leesmateriaal. Volwassenen
waarbij het gezichtsvermogen verslechterde omwille van de ouderdom, moeten
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deze vaardigheden opnieuw aanleren door nieuwe lichaams- en hoofdhoudingen
aan te nemen, en andere oogstanden te gebruiken.

Verlichting, inclusief het type, de hoeveelheid, de positie en de lichtinval van
lichtbronnen die gebruikt worden tijdens het uitvoeren van taken. Het bepalen
van de verlichting zou de hoeveelheid staar, en de tijd die men nodig heeft om
zich aan te passen aan binnen- of buitenlicht, evalueren, en omgekeerd.

Hoe een persoon combinaties van visuele en niet-visuele signalen aanwendt om
een uiteenlopende reeks voorwerpen, oriëntatiepunten, diepten (zoals hellingen,
trapjes, bochten), glazen deuren, terreinbijzonderheden en zo verder, waar te
nemen en te identificeren.

Hoe een persoon zijn gezichtsvermogen gebruikt om specifieke doelgerichte
taken uit te voeren. Elk doel moet apart geëvalueerd worden, zodat je makkelijker
kan bepalen welke visuele vaardigheden er nodig zijn om een bepaald doel te
verwezenlijken, en zodat je beter kan bepalen of een persoon blijk geeft van deze
vaardigheden, met en zonder optische en niet-optische instrumenten.

Idealiter wordt de bepaling van het functionele gezichtsvermogen uitgevoerd
door een team van revalidatiedeskundigen, klinisch medici en andere
professionelen zoals een revalidatiebegeleider, een instructeur voor orïentatie en
mobiliteit, en andere deskundigen op het gebied van visuele gebreken.

Watson, G.R. in Foundations of Low Vision: Clinical and Functional
Perspectives. 1996. Eds. Corn, A.L.& Koenig, A.J. American Foundation for the
Blind.

" De voornaamste oorzaken van visuele beperkingen

Degeneratie van de macula

Degeneratie van de macula is de hoofdoorzaak van visuele beperkingen bij
oudere personen. De macula is het centrale deel van het netvlies, en wordt ingezet
bij het focussen van het oog. De macula is onontbeerlijk bij activiteiten als lezen,
schrijven en het herkennen van gezichten.

Bij degeneratie van de macula onstaat er een "blinde" vlek in het centrale ge-
zichtsvermogen. Deze vlek kan in grootte variren: van een onooglijk stipje tot een
totaal verlies van het centrale gezichtsvermogen. Het zijzicht of perifere gezichts-
vermogen blijft intact, en kan ingezet worden om de mobiliteit te verbeteren.

Jammer genoeg is er nog geen zekerheid over de directe oorzaak van deze ziekte,
en is er (nog) geen doeltreffende medische behandeling voorhanden.
Lasertherapie kan soms positieve resultaten leveren (vooral wanneer het bij
bepaalde types en in een vroeg stadium van de ziekte uitgevoerd wordt).

Glaucoom

Glaucoom wordt veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog als gevolg van
verschillende mogelijke storingen in het normale afwateringssysteem.
Gewoonlijk ontwikkelt de ziekte zich langzaam, en veroorzaakt het weinig tot
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geen ongemakken. Omwille van deze reden wordt glaucoom ook wel eens de
"pijnloze dief van het gezichtsvermogen" genoemd. Er is wel een acuut type van
glaucoom dat plots toeslaat en erg pijnlijk is.

Personen met glaucoom ervaren "tunnelvisie". Dit betekent dat ze enkel die
voorwerpen kunnen zien die zich recht voor hen uit bevinden. Personen met
glaucoom kunnen in de duisternis zo goed als niets ontwaren. Dit laatste gegeven
staat beter bekend als "nachtblindheid".
Gelukkig kan glaucoom heel snel opgespoord worden door een oogspecialist.
Wanneer glaucoom vroeg gediagnostiseerd wordt, kan het met medicatie
gestabiliseerd worden. Glaucoompatiënten die de medicatie op de juiste manier
gebruiken, zullen hun gezichtsvermogen levenslang behouden.

Cataract

De meeste cataractpatiënten zijn ouder dan 50. Cataract is een oogziekte waarbij
de ooglens vertroebelt. De ernst van cataract kan sterk variëren; sommige
personen merken het amper op, terwijl bij anderen het gezichtsveld volledig
verstoord wordt.
Bij ernstige gevallen wordt de defecte lens operatief verwijderd en vervangen
door een artificiële lens. Niet alle cataractgevallen ontwikkelen zich in ernstige
mate. Gewoonlijk stabiliseert de cataract zich en is er geen operatieve ingreep
nodig.

Diabetes en Diabetische retinopathie

Diabetici hebben 20 keer meer kans om visuele problemen te krijgen dan de
doorsnee bevolking, en diabetes is de voornaamste oorzaak van blindheid bij
personen van 60 tot 64 jaar.

Visueel beperkte mensen met diabetes ervaren dus een bijkomend nadeel. Heel
vaak leidt suikerziekte tot een verminderde tastzin, wat met zich meebrengt dat
oplossingen zoals Braille niet in aanmerking kunnen komen. Daarbij komt nog
dat diabetes zich meestal op latere leeftijd manifesteert; het aanleren van nieuwe
vaardigheden zoals het lezen van Braille is dan vaak erg moeilijk.

Diabetische retinopathie is een ziekte die bij suikerziekte optreedt: een degenera-
tie van de kleine bloedvaatjes in het netvlies (waaronder ook bloedingen). De
persoon in kwestie zal blinde vlekken ervaren.

Slechts een klein percentage van de diabetici wordt door deze ziekte aangetast, en
het zijn  meestal die personen die al sinds hun kindertijd suikerziek zijn.

Diabetische retinopathie is erg onvoorspelbaar, omdat de mate van het
gezichtsvermogen van dag tot dag kan veranderen. Het gezichtsvermogen
vervaagt en verscherpt onwillekeurig, en doet de persoon in kwestie, maar ook
vrienden en familie versteld staan. Lasertherapie kan het gezichtsverlies
stabiliseren en ervoor zorgen dat een belangrijk deel van het gezichtsvermogen
behouden blijft.

Hemianopsie

Dit is een visuele beperking die gewoonlijk het resultaat is van een beroerte. De
personen met hemianopsie worden blind voor de helft van het gezichtsveld: enkel
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de linker- of rechterhelft, of de boven- of onderzijde van het gezichtsveld wordt
aangetast.

" Simulatie-oefening m.b.t. het gezichtsvermogen

Voor diegenen die met visueel beperkte mensen werken, kan het soms erg
moeilijk zijn om de mate van het gezichtsverlies te doorgronden. Het is
eenvoudiger om totale blindheid te conceptualiseren dan te begrijpen hoe het
leven van een gedeeltelijk visueel beperkte persoon eruitziet. Zelfs twee personen
met dezelfde diagnose zien vaak heel verschillende dingen (niet).

Diegenen die reeds aan een simulatie-oefening hebben deelgenomen, beschrijven
de voordelen ervan als volgt:
•  je ervaart wat het betekent om een gids te zijn voor visueel beperkte personen
•  versterkt bewustzijn van obstakels in de omgeving
•  versterkt bewustzijn van de belangrijkheid om andere zintuigen in te

schakelen
•  extra gevoeligheid voor de behoeften van blinde en visueel beperkte personen
•  een beter begrip van de gevolgen van veelvoudige zintuiglijke beperkingen

De oefening

De onderstaande oefening is niet gebaseerd op één bepaalde visuele beperking.
Wel is deze oefening een belangrijke stimulans tot het begrijpen van blindheid en
visuele beperkingen. Deze sensibilisatie-oefening toont aan hoe gezichtsverlies
de perceptie van de wereld om je heen kan beïnvloeden. De andere zintuigen
compenseren immers niet automatisch je visuele beperking. Ze kunnen echter wel
ontwikkeld worden opdat je zoveel mogelijk bijkomende informatie in je zou
kunnen opnemen.

Tijdens de simulatie-oefening gebruiken we simulators (beschikbaar bij
organisaties voor blinde personen), blinddoeken of speciale brillen met lenzen die
andere visuele omstandigheden creëren.

De deelnemers doen de oefening per twee. Eén persoon wordt een blind persoon
(hij/zij doet een blinddoek om of gebruikt een speciale bril). Opmerking: het is
best mogelijk dat enkele deelnemers die een simulator dragen, misselijk worden.

Een typische simulatie-oefening bestaat uit vier fases:

Fase 1: De deelnemer die de simulator draagt, krijgt even de tijd om zich aan
zijn/haar nieuwe gezichtsvermogen aan te passen en om te ontdekken hoe een
visuele beperking zijn/haar gedrag tijdens conversaties kan beïnvloeden.

Doe de blinddoek om of zet de simulator op wanneer de deelnemer neerzit. Vraag
de visueel beperkte persoon een conversatie te starten met zijn (nog volledig
ziende) partner.

Fase 2: Deze fase geeft de visueel beperkte deelnemer de kans om zich aan te
passen aan het resterende gezichtvermogen (als dat er is, tenminste), en om te
experimenteren met de overige zintuigen.
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Zo kan de visueel beperkte deelnemer zelfvertrouwen opbouwen, en een zeker
aanpassingsvermogen en verwerkingsstrategieën ontwikkelen vooraleer hij aan
de actievere, meer ingewikkelde taken begint. Laat hem/haar alledaagse
gebruiksvoorwerpen identificeren, of laat hem/haar voedsel identificeren dat op
een bord voor hem/haar uitgestald ligt. Laat de deelnemer het voorwerp of
voedsel dat hij/zij met succes geïdentificeerd heeft, volledig beschrijven.
Een andere mogelijkheid is dat je de deelnemer een specifieke taak laat uitvoeren:
bijvoorbeeld een glas water drinken, of pindakaas op een boterham uitsmeren.

Fase 3: Actieve participatie in het verkennen van de omgeving zal het
waarnemingsvermogen van de "blinde" deelnemer nog versterken. Neem als
ziende gids de blinde deelnemer mee uit wandelen, en pas daarbij de juiste
technieken toe. Maak hem/haar attent op geluidsveranderingen, luchtstromingen,
geuren en patronen van muren of vloeren.
Laat hem/haar het toilet gebruiken.

Fase 4 (belangijkste fase): Bespreken van de ervaringen in groep. De meeste
deelnemers zullen dezelfde bezorgdheid en twijfels uiten dan blinde en visueel
beperkte (bejaarde) personen. De begeleider helpt bij het verkennen van de
nieuwe ervaringen en gevoelens, zoals ongerustheid, angst om te vallen, gebrek
aan vertrouwen, schaamte of desoriëntatie. De meest deelnemers zullen onder de
indruk zijn van deze ervaring, en er veel uit geleerd hebben.

Elke partner moet de kans krijgen om de simulatie-taken te ervaren.

" (Her)organisatie in en om het huis

Onderstaande maatregelen zijn goede tips voor het creëren van een veilige en
vertrouwde omgeving voor visueel beperkte mensen. Een aangepaste omgeving
zal tevens hun onafhankelijkheid ten goede komen. In sommige Europese landen
worden er fondsen voorzien om de kosten van aanpassingen en verbeteringen te
helpen dekken.

Financiering voor aanpassingen in huis, Verenigd Koninkrijk

Een persoon die geregistreerd staat als een beperkt persoon (inclusief blinde en
visueel beperkte personen), kan subsidies aanvragen bij het plaatselijk
gemeentebestuur. Deze subsidies worden verstrekt voor bijvoorbeeld
aanpassingswerken aan de voor- en achterdeur van een huis, keuken- en
badkameraanpassingen, en aanpassingswerken aan het verwarmings- en verlich-
tingssysteem. Het toegekende bedrag is deels afhankelijk van het budget van het
plaatselijk gemeentebestuur, en deels van het inkomen van de aanvrager zelf.
[Making your home fit you - RNIB leaflet]

Blijf echter wel bewust van het feit dat niet alle oplossingen even geschikt of
aantrekkelijk zijn voor alle visueel beperkte personen. Het reorganiseren van het
huis kan zeer verwarrend zijn voor een bejaard persoon en het dichterbij zetten
van het televisietoestel is ook niet altijd de meest geschikte oplossing.

Buitenshuis
Enkele aanpassingen waarborgen de veiligheid en betrouwbaarheid van de
omgeving rondom het huis van een visueel beperkt persoon.
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Het effenen en verbeteren van paden, bijvoorbeeld, of het verbeteren van de
verlichting rondom de voordeur, het nivelleren van trapjes, het installeren van een
intercom en het bevestigen van handgrepen of leuningen waar nodig.

Binnenhuis
Vier principes kunnen in elke kamer van het huis toegepast worden om een veilig
en georganiseerd huis voor de visueel beperkte persoon te creëren:

•  verlichting
•  kleurcontrast
•  verwijderen van hindernissen
•  organiseren en etiketteren

Verbeteren van de natuurlijke en elektrische verlichting
De helderheid, de locatie en het type van verlichting zijn factoren waarmee je
rekening moet houden als je een oplossing zoekt m.b.t. de verlichting in het huis
van een visueel beperkt persoon.

Goede verlichting is een basisvereiste tijdens het lezen en schrijven en in
sommige gevallen kunnen de visuele problemen van een individu al grotendeels
opgelost worden door een aangepaste verlichting. Activiteiten zoals lezen, breien,
schrijven, het vinden van een telefoonnummer of het lezen van instructies op een
verpakking, zullen eenvoudiger zijn indien er een goede lichtbron aanwezig is.

Plaats de lampen op plaatsen waar de persoon fijn werk doet: nabij het
keukenaanrecht, in de lees- en schrijfhoek, etc. Versterk de verlichting op alle
plaatsen, en zeker op die plaatsen waar ongelukken vaker kunnen voorkomen,
zoals in de traphal of in de gang.
Onthoud echter dat verlichting die comfortabel is voor de ene persoon, niet
noodzakelijk de ideale verlichting is voor een ander. Voor sommige visueel
beperkte personen kan een te sterke verlichting (bv. zonnevlekken op de vloer of
zich van een donkere ruimte naar een sterk verlichte ruimte verplaatsen) erg
oncomfortabel of zelfs pijnlijk zijn.

Verbeteren van kleurcontrasten
Het aanbrengen van kleurcontrasten, bijvoorbeeld donkere voorwerpen tegen
lichte achtergronden plaatsen, kan erg nuttig zijn voor visueel beperkte personen.

Contrasterende kleuren tussen muren en tapijten, tussen het meubilair en de
muren, tussen deuren en deurklinken, helpen de visueel beperkte persoon bij het
bepalen van zijn/haar positie in de kamer. Ze kunnen zich zo gemakkelijker in de
kamer bewegen. Bijvoorbeeld het plaatsen van donker meubilair op lichte
tapijten. Indien je vloerkleden of meubilair vervangt, kies dan effen kleuren; de
patronen van vloerkleden kunnen erg verwarrend zijn.

Tijdens het lezen kan een blad van gekleurd acetaat gebruikt worden om het
contrast tussen de getypte zijden en de achtergrond te verhogen. Deze oplossing
is natuurlijk niet geldig als de persoon in kwestie kleurenblind is; in dit geval
krijgen de conventionele zwarte letters tegen een witte achtergrond de voorkeur.

Hindernissen verwijderen
Voor visueel beperkte personen bevinden er zich heel wat hindernissen in huis.
Heel simpele dingen -het niet sluiten van deuren of het achterlaten van schoenen
in een wandelgang- kan al ongelukken veroorzaken.
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De eenvoudigste oplossing is ervoor te zorgen dat er nooit voorwerpen in de
wandelgangen rondslingeren, dat het meubilair niet in de weg staat en na gebruik
steeds terug op zijn plaats gezet wordt. Zorg er ook voor dat het tapijt niet
versleten is en dat de vloermatjes slipvrij (of vastgekleefd) zijn.

De gladde oppervlakken in de badkamer vormen vaak een gevaar voor visueel
beperkte personen. Het plaatsen van anti-slip vloermatjes, bijvoorbeeld, kan de
badkamer al veiliger maken.

Opstapjes en trappen kunnen een nachtmerrie zijn voor iemand die niet goed kan
zien. De trap opgaan is niet zo moeilijk (er is steeds een vage schaduw die elke
trede aangeeft), maar bij het afdalen van een trap is er geen schaduw te ontwaren.

Eenvoudige oplossingen zoals het aanbrengen van gele of witte strepen op elk
horizontaal oppervlak van een trede kan de persoon kan een persoon helpen bij
het afdalen van een trap (de strepen duiden dan aan waar elke trede eindigt).

Organiseren en etiketteren
Indien de alledaags gebruikte voorwerpen van een vaste plaats voorzien worden
en ze na gebruik weer teruggezet worden, zullen ze steeds gemakkelijk terug te
vinden zijn. Simpele technieken, zoals het bij elkaar zetten (op hetzelfde rek, in
dezelfde kast of kist) van voorwerpen of instrumenten die steeds samen gebruikt
worden, vereenvoudigen het terugvinden ervan.

Etiketteren is nuttig om gebruiksvoorwerpen in de keuken te identificeren:
kruiden, etenswaren, de standen op het gasfornuis en op de wasmachine. Er zijn
veel etiketteertechnieken: etiketten met grote letters, tastbare etiketten (bv.
stickers met Braille-aanduidingen), magnetische strookjes die een gesproken
boodschap opnemen die later herlezen kan worden, verschillende types van
gekleurde stickers etc. De standaard tastbare waarschuwing voor hindernissen
("Tactile Warning EN272") zou waar nodig ook gebruikt moeten worden.

" Toegankelijke beeldschermen, Webpagina's en publieke compu-
terterminals

Een aantal gidsen met stijlregels (of typografische aanwijzingen) geven de
basisvoorwaarden aan waaraan een beeldscherm moet voldoen opdat het door
iedereen makkelijk leesbaar zou zijn. Maar dit houdt niet noodzakelijk in dat het
beeldscherm ook voor mensen met beperkingen toegankelijk en bruikbaar is.
Daarom heeft het INCLUDE-project een aantal Toegankelijkheidsrichtlijnen
ontwikkeld, om aan de behoeften van beperkte personen tegemoet te komen.

De transfer van symbolische naar grafische gebruikersinterfaces vormt een
ernstige hinderpaal voor visueel beperkte personen. Immers, de meeste van hun
hulpmiddelen (bv. systemen die de tekst van het beeldscherm omzetten in
spraakoutput of Braille) zijn symboolgeoriënteerd (namelijk letters en cijfers). Er
zijn nu nieuwe producten op de markt om ook de grafische systemen toegankelijk
te maken. Een Zweedse studie heeft echter aangetoond dat de kwaliteit van de
huidige systemen nog niet voldoende is om ook op Internet toegepast te kunnen
worden.

Voorbeelden van goede toegankelijkheidsoefeningen (INCLUDE):
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•  Voorzie tekstalternatieven voor de grafische symbolen aan de hand van ALT-
TEKST, een ondersteunende tekst of een alternatieve tekstpagina (alléén
tekst).

•  De tekstpagina's moeten gelijktijdig met de grafische hoofdpagina's up-to-
date gemaakt worden. Een volledig beschikbare tekst is nutteloos als de
inhoud verouderd is.

•  Maak voor films een beschrijving van het geluid en de gesproken woorden.
Gebruik ondertitels, tekstafdrukken, een alternatief tekstbestand of een
alternatief opnamespoor.

•  Beeldkaarten laten de gebruiker toe om op de verschillende delen van een
tekening of foto te klikken om zo naar verschillende Webpagina's te gaan. De
beeldkaarten zijn natuurlijk volledig ontoegankelijk voor blinde personen.
Deze laatsen weten immers niet wat de foto inhoudt, en weten ook niet waar
ze moeten aanklikken (zelfs niet als de foto beschreven wordt). Voorzie dus
tekstafdrukken voor alle verbindingen die toegankelijk zijn via de beeldkaart,
of voorzie een alternieve tekstpagina.

•  De gebruikers moeten ook gemakkelijk over en weer kunnen schakelen
tussen de tekstversie en de grafische versie van de pagina.

•  Formulieren zijn meestal ontoegankelijk. Voorzie een formulier dat
gedownload kan worden en daarna per post of per e-mail verzonden kan
worden. Of voorzie een telefoonnummer waarop de nodige informatie
verkregen kan worden.

•  Minimalizeer het gebruik van tabellen. Tabellen kunnen problemen
meebrengen voor systemen die slechts via het beeldscherm toegankelijk zijn,
omdat de software die instaat voor het lezen van het beeldscherm immers
regel per regel, symbool per symbool en van links naar rechts, leest. In een
document dat grotendeels uit kolommen opgebouwd is, vindt de beeld-
schermlezer geen logisch samengestelde structuur, en dit maakt het de
gebruiker er ook niet makkelijker op.

•  Gebruik een standaard HTML opmaak, labels etc. Gebruikers van
hulpmiddelen moeten ervan kunnen uitgaan dat de standaardkenmerken
gebruikt worden.

•  Het PDF (Portable Document Format) komt steeds meer in trek op het Web
omwille van zijn visuele aantrekkelijkheid. PDF is grotendeels
ontoegankelijk voor visueel beperkte personen, omdat een PDF-document
geen interne elementbeschrijvers voorziet die gemakkelijk toegankelijk zijn
of vertaald kunnen worden voor een blinde gebruiker. De verkoper ervan,
Adobe Inc., tracht PDF echter toegankelijker te maken. Adobe heeft een
speciale "plug-in" die in een ander venster een alternatief overzicht op een
open document biedt. Dit overzicht bevat de teksten in een volgorde die zo
nauw mogelijk bij de leesvolgorde aansluit.

•  Vermijd niet-gestandardiseerde datastructuren en viewers. De enige manier
waarop de gewone data en viewdata toegankelijk zijn, is wanneer de toegang
rechtstreeks in de viewer is ingebouwd. Gestandaardiseerde
toegangssystemen zijn meestal niet compatibel met speciale viewers.

•  Gebruik kleuren en achtergrondpatronen die sterk met de tekst contrasteren.
Gebruik kleuren die de pagina's aangenaam en makkelijk leesbaar maken
voor mensen met kleurenblindheid.

•  Minimalizeer het aantal hypertekstverbindingen die in een tekstregel
verschijnen.
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Raadpleeg tevens de uitvoerige richtlijnen op de Web Accessibility Initiative
website: www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT.

Publieke computerterminals

Opdat het publiek kan profiteren van de publieke computerterminals, moeten de
mensen de kans krijgen om te reageren op het grote gamma aan publieke
terminals die nu ontwikkeld worden. De publicatie van het Royal National Insti-
tute for the Blind -Access Prohibited?- biedt informatie aan aan de ontwerpers
van publieke terminals. De publicatie verduidelijkt de beperkingen die de toegang
tot de terminals kunnen verhinderen, en voorziet ook richtlijnen over de manieren
waarop terminals zo toegankelijk mogelijk gemaakt kunnen worden voor alle
potentiële gebruikers.

Een checklist van enkele van deze ontwerprichtlijnen omvat het volgende:

Het plaatsen en toegankelijk maken van een terminal
•  Plaatsaanduidingen zijn goed leesbaar?
•  Geschikte verlichting?
•  Voorzorgen voor rijen wachtenden?
•  Hoorbaar plaatsingssysteem voor blinde gebruikers?

Kaartsystemen
•  Kaarten bevatten gebruikersvoorwaarden?
•  Contactloos kaartsysteem?
•  Bosselering van kaarten?
•  Inkeping op kaarten voor oriëntatie?
•  
Externe kernmerken, etiketten en instructies
•  Etiketten zo geplaatst dat ze makkelijk leesbaar zijn?
•  Braille instructies?
•  Leesbare etiketten?
•  Genummerde instructies?
•  Trechtervormige automaat met toegang aan de hand van een kaart?

Beeldschermen en interacties
•  Beelscherm afgeschermd van zonlicht?
•  Zo min mogelijk parallax problemen?
•  Andere talen?

Instructies voor het in werking stellen
•  Bondige en eenvoudige zinnen?
•  Audio contactdozen?
•  Hoorbare feedback of invoer via toetsenbord?
•  spraakuitvoer?
•  Videoverbindingen?

Toetsenpaneel
•  Telefoon-layout voor numerieke toetsen?
•  Reliëfstip op nummer 5?
•  Reliëftoetsen of insnijdingen in toetsen?
•  Van binnenuit verlichte toetsen?
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•  Tastbare feedback op toetsen?
•  Genoeg tijd toegelaten voor invoer via toetsenbord?

Aanraakschermen
•  Mogelijkheid om letters te vergroten?
•  Grote toetsenvelden?
•  Tekst sluit aan bij grafische symbolen?
•  Mogelijkheid voor spraakuitvoer?

•  Terugkrijgen van kaarten en uittreksels
•  Kaarten komen minstens 2cm uit de gleuf tevoorschijn?
•  Documenten komen minstens 3cm uit de gleuf tevoorschijn?


