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EDITORIAAL.

We zijn alweer aan het einde van het jaar beland, een jaar van politieke 

veranderingen als gevolg van de verkiezingen in mei. De aanstelling van de 

nieuwe verantwoordelijken voor het beleid voor personen met een handicap 

was voor ons de aanleiding om hen te polsen naar hun intenties. Hun 

antwoorden leest u in dit nummer. Wij komen ook terug op het netelige 

probleem van de personen die na hun 65ste gehandicapt worden en als 

gevolg geen recht meer hebben op tussenkomst van de overheid voor de 

aanschaf van individuele hulpmiddelen die nochtans erg nuttig zouden 

kunnen zijn voor hun zelfstandigheid.

Tablets en smartphones zijn daar een voorbeeld van. Zij openen voor 

blinde en slechtziende personen nieuwe poorten naar tal van informatie en 

diensten. In het kader van die technologische evoluties stellen wij u enkele 

applicaties voor die zeer nuttig kunnen zijn voor personen met een visuele 

beperking.

En er is nog vooruitgang, met name op medisch vlak. Dit jaar heeft de Stichting 

voor de blinden – mede dankzij u, gulle lezers! – zeven jonge onderzoekers 

gesteund die al hun talenten en energie gebruiken om oogaandoeningen 

beter te begrijpen en te behandelen. Dankzij hun werk kunnen wij blijven 

hopen op een betere toekomst voor al wie geconfronteerd wordt met verlies 

van zicht. Om deze steun ook in 2015 te kunnen blijven verderzetten, doen 

we oproep aan u om een gift – ook kleine bedragen worden even hard 

geapprecieerd – te doen aan de hand van het overschrijvingsformulier dat 

u vindt bij dit nummer van De Witte Stok. 

Alvast van harte bedankt, beste lezer en een heel gelukkig nieuwjaar 2015 

voor u en uw dierbaren!



DE WITTE STOKDE WITTE STOK

2

OOGHEELKUNDE: STEUN VOOR 
JONGE ONDERZOEKERS.

Sinds haar oprichting in 2006 wordt de Stichting voor de blinden, erkend 
als stichting van openbaar nut, bijgestaan door een Wetenschappelijk 
comité. De verantwoordelijke professoren van de oogheelkundige centra 
van de verschillende universiteiten van het land zijn lid van het comité, 
dat voorgezeten wordt door Professor Jean-Jacques De Laey. Het comité 
adviseert niet alleen de Brailleliga bij de keuze van thema’s voor informatie- 
en preventiecampagnes, maar ook de Stichting voor de blinden bij de 
toekenning van de prijzen die ze elk jaar schenkt aan jonge onderzoekers.

Het ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde 

is immers één van de taken van de Stichting voor de blinden. Naast 

onze hoofddoelstelling, met name het helpen van blinde en slechtziende 

personen, menen wij immers dat het van groot belang is om de onderzoekers 

te steunen in hun inspanningen om een beter inzicht te krijgen in de 

oogaandoeningen. Dit kan het vroegtijdig opsporen en behandelen van 

oogaandoeningen alleen maar ten goede komen.

Om het onderzoek te steunen, werkt de Stichting voor de blinden 

samen met het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie). Het FRO 

is een Belgisch initiatief, uniek in Europa, dat opgericht werd in 1997 

en onder voorzitterschap staat van Professor Marie-Josée Tassignon. 

Oogheelkundig onderzoek stimuleren door jonge onderzoekers een beurs 

toe te kennen, is haar belangrijkste doelstelling. Zonder deze hulp zou 

de voortzetting van hun onderzoeken in gedrang kunnen komen. Een 

internationale jury selecteerde de projecten op hun wetenschappelijke 

waarde, originaliteit, haalbaarheid en het belang voor de oogheelkunde. 

De prijsuitreiking vindt elk jaar plaats in november, ter gelegenheid van 

het jaarlijkse congres voor oogartsen, Ophthalmologica Belgica.

2
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Dit jaar zagen zeven jonge onderzoekers hun werk bekroond worden door 

de Stichting voor de blinden voor een totaalbedrag van 60.000 euro. Een 

deel van dit bedrag werd door de lezers van De Witte Stok gefinancierd, 

waarvoor onze dank. Wij maakten voor u een korte samenvatting van de 

onderzoeksprojecten.

De rol van het gen EML4 in 
auto somaal recessieve retinitis 
pigmentosa.

EEN PROJECT VAN KRISTOF VAN SCHIL 
(UNIVERSITEIT GENT). 

Kristof Van Schil kreeg in 2012 al een beurs van 

onze Stichting voor zijn onderzoekswerk over 

de genen die een invloed hebben op retinitis 

pigmentosa, een erfelijke oogaandoening 

die ongeveer 1 op 4.000 personen treft. Deze 

aandoening test de fotoreceptoren aan, de 

lichtgevoelige cellen van het netvlies (retina). 

De patiënt doorloopt daarbij drie stadia: eerst 

nachtblindheid, dan tunnelzicht en uiteindelijk een verminderde algemene 

gezichtsscherpte. 

Met dit project wenst de onderzoeker de rol te bestuderen van het gen 

EML4, dat geïdentificeerd werd bij een patiënt met autosomaal recessieve 

retinitis pigmentosa. Elk gen van het menselijk genoom is in elke cel 

aanwezig in twee kopieën. Een autosomaal recessieve aandoening kan zich 

pas manifesteren als beide kopieën disfunctioneel zijn. Analyse van alle 

eiwitcoderende genen van de patiënt bracht geen verandering in bekende 

genen aan het licht, maar leidde wel tot de identificatie van een potentiële 

pathogene genetische verandering in beide kopieën van het EML4-gen, die 
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nog niet gelinkt werd met retinitis pigmentosa. Het onderzoek zal verder 

gevoerd worden bij een grotere groep patiënten met retinitis pigmentosa om 

bijkomende genetische veranderingen in EML4 te identificeren. 

Identificatie van genen die gelinkt 
zijn aan keratoconus.
EEN PROJECT VAN HANNE VALGAEREN 
(UNIVERSITEIT ANTWERPEN). 

Keratoconus is een oogaandoening waarbij de 

buitenste transparante ooglaag, het hoornvlies, 

langzaam dunner wordt. Daardoor wordt het 

hoornvlies kegelvormig met uiteindelijk troebel 

zicht tot gevolg. 

De fysiopathologie van keratoconus is nog altijd 

niet opgehelderd. Het ontwikkelingsproces van 

de ziekte is complex, aangezien er aanwijzingen 

zijn dat zowel omgevingsfactoren – bv. vaak in de 

ogen wrijven – als erfelijke aanleg een rol spelen. 

Er zijn verschillende sterke indicaties van de rol van oorzakelijke genen bij de 

pathogenese van keratoconus. In de eerste plaats is er in 6 tot 23,5% van alle 

gevallen sprake van familiale erfelijkheid. Het verschil in deze percentages 

kan wellicht verklaard worden door verschillen in diagnoseprocedures. Bij 

de patiëntenpopulatie die deelnam aan het onderzoek in het Universitair 

Ziekenhuis van Antwerpen bedraagt het percentage patiënten met minstens 

één ander getroffen familielid ongeveer 20%. Verder ligt de prevalentie bij 

eerstegraadsverwanten 15 tot 67% hoger dan bij de algemene bevolking. 

De concordantie is hoger bij eeneiige tweelingen dan bij twee-eiige en de 

keratoconus is ook in de meeste gevallen bilateraal.

Toch is de identificatie van de oorzakelijke genen problematisch gebleken. 
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Veel van de genen die geïdentificeerd werden bij een kleine populatie patiënten 

konden immers niet geïdentificeerd worden bij andere populaties. Vandaar 

dat de genetische factoren die een rol spelen bij keratoconus grotendeels 

nog niet gekend zijn. Het doel van dit ondezoeksproject is het identificeren 

van de oorzakelijke genen om op die manier meer inzicht te krijgen in de 

moleculaire pathologie van keratoconus.

Die identificatie moet gebeuren via nieuwe-generatie-sequencing, een nieuwe 

baanbrekende technologie die de genetica het voorbije decennium drastisch 

veranderd heeft. 

Dankzij deze technologie konden er al 8 verschillende sterke kandidaat-

genen geïdentificeerd worden. Om de rol van deze genen bij keratoconus 

verder aan te tonen, wil de onderzoekster ze sequencen bij een uitgebreide 

en diverse populatie van ongeveer 750 patiënten en 750 etnisch gemachtigde 

gezonde proefpersonen.

De rol van de splitsingdynamiek  
bij de ziekte van Stargardt.
EEN PROJECT VAN MIRIAM BAUWENS 
(UNIVERSITEIT GENT).

Erfelijke retinale dystrofie treft 1 persoon op 3.000 

en is daarmee wereldwijd een belangrijke oorzaak 

van vroegtijdige blindheid. Er zijn al meer dan 200 

ziektegenen geïdentificeerd, maar zij zijn slechts 

verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de 

gevallen. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat 

15% van de ziekteveroorzakende mutaties het 

splitsingsproces aantasten. 
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Er is een toenemend aantal diep-intronische splitsingsmutaties geïdentificeerd 

bij patiënten met een retinale dystrofie, zoals retinitis pigmentosa en het 

syndroom van Usher. Een ander treffend voorbeeld is een terugkerende diep-

intronische mutatie van het gen CEP290. Die is verantwoordelijk voor 15% 

van alle gevallen van congenitale blindheid in Europa en komt in aanmerking 

voor antisense oligonucleotide (AON)-gemedieerde gentherapie. Een ander 

opkomend model voor diep-intronische mutaties bij retinale dystrofie is de 

ziekte van Stargardt, de meest voorkomende vorm van retinale dystrofie die 

uiteindelijk tot blindheid leidt.

De ziekte van Stargardt is autosomaal recessief erfelijk en wordt veroorzaakt 

door mutaties in het gen ABCA4. Merkwaardig genoeg kunnen slechts 60% 

van alle gevallen verklaard worden door bi-allelisch coderende ABCA4-

mutaties, voor de overige 40% is er nog altijd geen verklaring. 

De onderzoekster heeft sterke argumenten voor de rol van niet-coderende 

veranderingen van het ABCA4-gen. Aangezien gentherapie voor de ziekte 

van Stargardt momenteel volop in ontwikkeling is, is het van essentieel 

belang inzicht te krijgen in de moleculaire pathogenese. 

In dit verband werd er een interessante ontdekking gedaan: er werden diep-

intronische mutaties van het gen ABCA4 gevonden bij Belgische patiënten 

met de ziekte van Stargardt. Met dit project wil men de effecten van deze 

splitsende ABCA4-mutaties functioneel bestuderen in vitro en in vivo 

en een antisense oligonucleotide gemedieerde gencorrectie uittesten op 

patiëntencellen. 

Deze studie zal meer inzicht bieden in de rol van splitsing bij de pathogenese 

van de ziekte van Stargardt en kan nieuwe behandelingen opleveren voor 

deze frequente vorm van erfelijke blindheid.
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Diabetische retinopathie: de rol  
van epigenetische veranderingen.
EEN PROJECT VAN DANY SALIK 
(UNIVERSITEIT BRUSSEL).

De voorbije decennia ondergingen de leef- en 

eetgewoonten van mensen in de geïndustrialiseerde 

landen enkele drastische wijzigingen, met 

een exponentiële toename van het aantal 

diabetespatiënten tot gevolg. Vandaag lijdt meer 

dan 7% van de Europeanen aan diabetes. Één van 

de meest voorkomende complicaties die bij de 

ziekte kunnen optreden is diabetische retinopathie. 

De preventie en behandeling van diabetische retinopathie steunen 

hoofdzakelijk op het onder controle houden van de bloedsuikerspiegel. 

Uit onderzoek in vivo en in vitro blijkt echter dat ook bij een stabiele 

bloedsuikerspiegel vasculaire complicaties kunnen optreden en aanhouden, 

omwille van het zogenaamde «metabole geheugen». 

Het metabole geheugen slaat epigenetische wijzigingen op die de zenuwcellen 

verhinderen hun normale fysiologische toestand aan te nemen, ook na 

blootstelling aan stimuli. Epigenetische wijzigingen werken in op het DNA 

zonder de sequentie ervan te veranderen. 

Ze beïnvloeden de manier waarop cellen gebruik maken van genen als 

reactie op bepaalde stimuli. Het doel van dit project is te onderzoeken of 

epigenetische wijzigingen aan de oogzenuwcellen een rol kunnen spelen bij 

diabetische retinopathie en of er bijgevolg nieuwe therapeutische middelen 

kunnen worden ontwikkeld om deze ziekte te behandelen. 
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Onderzoek naar de behandeling  
van endothele hoornvliesdystrofie.
EEN PROJECT VAN DAVINE SIJNAVE 
(UNIVERSITEIT LEUVEN).

Het hoornvlies bestaat van buiten naar binnen uit 

drie hoofdlagen: het epithelium, het stroma en het 

endothelium. Het endothelium bestaat uit een laag 

zeshoekige cellen en zorgt er via zijn barrière- en 

pompfunctie voor dat het hoornvlies doorzichtig 

blijft. Één van de kenmerken van menselijke 

corneale endotheelcellen is het feit dat ze zich niet 

vermenigvuldigen tijdens ons leven. 

Dat betekent dat cellen die afsterven door veroudering, trauma’s of erfelijke 

aandoeningen (zoals bv. endotheliale dystrofie van Fuchs) niet vervangen 

worden. Wanneer het aantal endotheelcellen in het hoornvlies te laag 

wordt, laat hun pompfunctie het afweten en kan er vocht in het hoornvlies 

binnendringen met een ondoorzichtig hoornvlies en troebel zicht tot gevolg. 

Om mogelijke therapeutische opties te onderzoeken zijn er dierlijke modellen 

nodig die representatief zijn voor patiënten met endotheliale dystrofie. Het 

huidige dierlijke model voldoet niet. 

De ambitie van het onderzoek is het produceren van een nieuw dierlijk 

model waarbij het corneale endothelium op een meer selectieve en diffuse 

manier beschadigd werd, zoals bij dystrofiepatiënten. Zodra het model 

ontwikkeld en gevalideerd is, zal het nieuwe perspectieven bieden voor het 

uittesten en verbeteren van nieuwe therapieën voor patiënten met endothele 

hoornvliesdystrofie.
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Falen van glaucoomchirurgie 
voorkomen.
EEN PROJECT VAN TINE VAN BERGEN 
(UNIVERSITEIT LEUVEN).

Filtrerende chirurgie is de meest efficiënte be-

handeling bij glaucoom. Vaak brengt overmatige 

postoperatieve littekenvorming echter het slagen 

van de operatie in gevaar. Verschillende antimito-

tische (kankerbestrijdende) stoffen, zoals mito-

mycin C (MMC) en 5-fluorouracil (5-FU) leveren 

gunstige resultaten op maar gaan gepaard met ern-

stige bijwerkingen. Om mislukkingen bij operaties 

te vermijden, moeten er dus andere behandelingen 

gevonden worden.

Het is reeds bekend dat het kamervocht (het vocht in het oog) van 

glaucoompatiënten groeifactoren bevat die het genezingsproces bevorderen. 

Bijgevolg kunnen deze groeifactoren als potentiële doelwitten worden 

beschouwd om de vorming van littekenweefsel na de glaucoomoperatie af te 

remmen. In een eerder onderzoek (dat ook gesteund werd door de Stichting 

voor de blinden) heeft de onderzoekster al aangetoond dat de vasculaire 

endotheliale groeifactor (VEGF) en de placentale groeifactor (PLGF) 

sterker aanwezig zijn in het kamervocht van glaucoompatiënten dan in het 

kamervocht van de controlegroep. De reductie van het VEGF en PLGF 

hebben de slaagkansen van de ingreep positief beïnvloed door hun functie in 

de verschillende fasen van het genezingsproces. Dat proces is erg complex 

en verloopt in verschillende fases waarbij telkens diverse groeifactoren 

een rol spelen. Het simultaan neutraliseren van die groeifactoren zou 

een therapeutische oplossing kunnen zijn om het genezingsproces na een 

chirurgische ingreep te versnellen. Onlangs werd VEGF-Trap ontwikkeld, 
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een middel dat zowel VEGF en PLGF als hun bindende receptoren bestrijdt. 

Bovendien houdt het intra-oculaire gebruik ervan geen risico’s in. De VEGF-

Trap zou daarom ideaal zijn om te testen als veilige VEGF- en PLGF-remmer 

na een chirurgische glaucoomingreep. 

Proteomische analyse van 
posterieure capsulaire vlekjes en 
kapsels bij juveniele cataracten.
EEN PROJECT VAN JAN VAN LOOVEREN 
(UNIVERSITEIT ANTWERPEN).

Vertroebeling van de ooglens, wat we cataract 

noemen, is een veel voorkomende oogaandoening 

bij oudere personen, maar kan ook voorkomen 

in de ontwikkelende ogen van baby’s en jonge 

kinderen. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk 

wat de oorzaak is van éénzijdig juveniel cataract 

bij zuigelingen. 

Bij cataractingrepen bij volwassenen wordt het voorste lenskapsel geopend en 

de troebele lens verwijderd waardoor de patiënt weer een heldere gezichtsas 

krijgt. Bij kinderen moet echter ook het achterste lenskapsel (posterieure 

capsulorhexis) geopend worden na het verwijderen van de lens. Indien dit niet 

gedaan wordt, zal de gezichtsas opnieuw vertroebelen in de postoperatieve 

periode. 

Bij juveniele cataract worden chirurgen vaak geconfronteerd met een troebele 

vlek die tegen het achterste lenskapsel kleeft en met sterke verklevingen van 

het achterste lenskapsel tegen het glaslichaam (de gelachtige stof die het 

oog opvult achter de lens). Hierdoor wordt de posterieure capsulorhexis nog 

moeilijker. 
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Sommigen denken dat deze posterieure capsulaire vlekken en verkleving 

overblijfselen zijn van een abnormale ontwikkeling van het glasvocht, maar 

de pathofysiologie van de juveniele cataracten roept nog veel vragen op. 

Het doel van deze studie is meer kennis vergaren over de biochemische 

samenstelling van deze posterieure capsulaire vlekken en kapsels bij 

juveniele cataracten door gebruik te maken van proteomische benaderingen. 

De onderzoeker is ervan overtuigd dat deze inzichten zullen bijdragen tot 

een beter begrip van de vorming van cataract bij kinderen en uiteindelijk tot 

betere resultaten zal leiden bij cataractchirurgie in deze specifieke gevallen, 

waarvoor over het algemeen de prognoses slecht zijn. 

HELP ONS HET ONDERZOEK TE STEUNEN!

Wil u de Stichting voor de blinden helpen om het oogheelkundig 
onderzoek te steunen? Uw bijdrage, hoe miniem ook, is welkom 
want de onderzoekers hebben te weinig middelen. De Stichting 
voor de blinden wil haar jaarlijkse steun aan jonge onderzoekers 
blijven verderzetten, maar daarvoor heeft zij u nodig. Laten we 
hen helpen om de gezondheid van onze ogen te verbeteren!

Van harte bedankt aan allen die op deze oproep zullen ingaan door 
het overschrijvingsformulier dat bij dit nummer van De Witte Stok 
zit, te gebruiken. 
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 PERSONEN MET EEN HANDICAP:  
STEUN VOOR IEDEREEN,  

ZELFS NA 65!

Elk jaar brengt BrailleTech, de hulpmiddelenbeurs voor blinde en 
slechtziende personen, hetzelfde probleem aan het licht. Bepaalde 
bezoekers die ouder zijn dan 65 jaar realiseren zich pas bij hun eerste 
bezoek aan de Brailleliga dat ze geen aanspraak kunnen maken op 
financiële steun bij de aanschaf van hulpmiddelen die tentoongesteld staan 
op de beurs. Nochtans zouden deze hulpmiddelen hun zelfstandigheid in 
het dagelijks leven sterk kunnen bevorderen. Ze zorgen er bovendien vaak 
voor dat 65-plussers langer thuis kunnen blijven wonen en de stap naar 
een rusthuis zo lang mogelijk kunnen uitstellen.

Voor de editie 2014 van deze beurs heeft de Brailleliga de politieke 

verantwoordelijken er nog eens op gewezen dat het hoog tijd is om deze 

discriminatie af te schaffen! Op de openingsdag van BrailleTech 2014 

hebben verschillende regionale volksvertegenwoordigers geluisterd 

naar de eisen van de Brailleliga en de getuigenissen van twee personen 

die geen recht meer hebben op de financiële tegemoetkoming die het 

VAPH, AWIPH en PHARE toekent aan personen jonger dan 65 jaar.

Voorgeschiedenis.

In 1963 werd het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden 

opgericht. Dit fonds moest de integratie van personen met een handicap op 

de werkvloer bevorderen. Met als gevolg dat men na de pensioengerechtigde 

leeftijd geen enkele tussenkomst meer kon bekomen via dit fonds. Later werd 

deze hulp geregionaliseerd en uitgebreid naar de sociale integratie van personen 

met een handicap maar de leeftijdsgrens van 65 jaar werd niet opgeheven.
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Vandaag zijn het VAPH, AWIPH en PHARE die instaan voor de ondersteuning 

van deze personen bij het aanschaffen van hulpmiddelen (voor blinde personen 

kan dit gaan om vergrotingssoftware, een brailleleesregel, een witte stok, …),  

bij het beroep doen op menselijke ondersteuning (zoals bijvoorbeeld om 

zich te leren verplaatsen met een witte stok) of bij het verkrijgen van een 

geleidehond. Deze hulpmiddelen en ondersteuning zijn van essentieel belang 

voor de zelfstandigheid van personen met een visuele beperking, ongeacht 

hun leeftijd. Het feit dat de instanties voor personen met een handicap niet 

tussenkomen voor de personen die na hun 65ste gehandicapt worden, is een 

onaanvaardbare discriminatie.

Getuigenissen.

Jacqueline Roelandt en Romain Vanderputten waren als getuige aanwezig 

op de infosessie van 16 oktober 2014 en vertelden beiden hun verhaal en de 

gevolgen die deze discriminatie voor hen heeft. 

Jacqueline Roelandt lijdt aan de ziekte van Stargardt, een zeldzame 

genetische aandoening waarbij de patiënt beetje bij beetje zijn 

zicht ziet achteruitgaan. De ziekte evolueert echter zeer langzaam. 

Op haar 50ste kreeg Jacqueline het slechte nieuws te horen, ook 

al vertoonde zij toen nog geen symptomen. Nadien consulteert 

zij nog verschillende oogartsen die haar duidelijk maken dat er 

geen enkele behandeling bestaat voor deze ziekte en er dus niets 

Rond de tafel met parlementsleden. 

Jacqueline Roelandt



DE WITTE STOKDE WITTE STOK

14

aan te doen is. Op geen enkel moment tot dan toe heeft men haar gesproken 

over een handicap of over hulpmiddelen, net zomin als over organisaties en 

instanties voor hulp aan personen met een handicap. Als ze zestig is, heeft 

Jacqueline geen andere keuze dan te stoppen met lesgeven, ook al is ze nog 

zeer gemotiveerd en afgezien van haar visueel probleem kerngezond. Ze kan 

immers de taken van haar leerlingen absoluut niet meer lezen. Het is pas 5 jaar 

later dat ze de Brailleliga leert kennen en verneemt welke hulpmiddelen er 

bestaan om haar zelfstandigheid te bevorderen. Om ze te kunnen aanschaffen, 

moet ze wel diep in haar geldbeugel tasten want om beroep te doen op een 

tussenkomst van de PHARE is het dan te laat! 

Romain Vanderputten vertelt een gelijkaardig 

verhaal. De eerste symptomen van LMD 

(leeftijdsgebonden maculadegeneratie) duiken 

op als hij 52 jaar is. De talrijke artsen die 

Romain bezoekt, zijn enkel bekommerd om 

zijn ziekte. Ze doen er alles aan om de evolutie 

af te remmen, maar hebben het met hem nooit 

over de impact van de ziekte op zijn dagelijks 

leven of hoe hij zich zal moeten aanpassen. 

Kort voor zijn 65ste verjaardag verneemt 

Romain dat er zoiets als het VAPH bestaat. 

Hij onderneemt dan ook meteen stappen om zich in te schrijven. Helaas, 

wanneer zijn dossier afgerond is, is hij exact 65 jaar en 2 weken! Te laat 

dus! De ongelukkige ervaring van Romain heeft echter toch één positieve 

kant: zijn jongere broer, Georges, die aan dezelfde ziekte lijdt, heeft zich 

tijdig ingeschreven bij de VAPH en kan dus rekenen op een tussenkomst. 

Romain daarentegen heeft zelf zijn beeldschermloep moeten betalen om 

zijn briefwisseling te kunnen blijven lezen zonder de hulp van derden. Als 

alleenstaande man met een vurige wens om zelfstandig te blijven leven, is 

Romain Vanderputten
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dit hulpmiddel voor hem onmisbaar. Hij heeft dus enkele duizenden euro’s 

uit eigen zak betaald. 

Helaas zijn dergelijke verhalen geen uitzondering. Zeer veel personen met een 

handicap worden geconfronteerd met dit probleem dat lijnrecht indruist tegen 

de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap dat in 2009 door België geratificeerd werd. Hoe 

meer de levensverwachting stijgt, hoe groter het probleem wordt. Wat betreft 

personen met een visuele handicap, stellen we vast dat de meerderheid van de 

personen die voor het eerst een beroep doen op de Brailleliga ouder is dan 65! 

Deze leeftijdsgrens heeft geen enkele zin meer, zeker niet in het licht van de 

toenemende vergrijzing van de bevolking. Het is dan ook van fundamenteel 

belang dat er nu financiële middelen vrijgemaakt worden voor een 

leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid waardoor oudere personen met 

een handicap zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dit in de meest 

optimale omstandigheden. 

PRIJS VAN DE HULPMIDDELEN.

Om te kunnen blijven lezen, gebruiken slechtziende en blinde personen 

meestal een beeldschermloep (hulpmiddel dat de tekst of inhoud van 

een document vergroot weergeeft op een scherm: foto’s, briefwisseling, 

tijdschriften, enz.) en/of een Daisyspeler (speciale CD speler om het lezen 

van audioboeken te vergemakkelijken: men kan gemakkelijk navigeren 

van het ene naar het andere hoofdstuk, verder lezen waar men voordien 

gestopt was, enz.). 

Laten we het voorbeeld van Romain nemen:

Romain gebruikt een beelschermloep om zijn briefwisseling te kunnen 

lezen. Omdat hij geen recht heeft op een tegemoetkoming door het 



DE WITTE STOKDE WITTE STOK

16

VAPH, moest Romain de kostprijs van € 3.550 volledig zelf betalen. 

Zijn broer Georges, van wie de visuele handicap wel erkend werd voor 

zijn 65ste, zou deze beeldschermloep volledig terugbetaald krijgen door 

het VAPH.

Indien de broers dezelfde Daisyspeler zouden kopen, dan zou Romain 

hier € 415 voor moeten betalen, terwijl Georges deze dankzij de 

tegemoetkoming van het VAPH kosteloos zou kunnen aanschaffen.

De eisen van de Brailleliga.

Op 16 oktober heeft de Brailleliga aan de aanwezige politieke 

vertegenwoordigers gevraagd om een bijkomend, apart budget te voorzien 

binnen ouderenzorg voor personen die een visuele handicap verwerven na 

hun 65ste. 

Deze vraag is vierledig:

• De Brailleliga vraagt gebruik te maken van de overdracht van bevoegdheden 

in het kader van de zesde staatshervorming om paal en perk te stellen aan 

deze discriminatie. Bepaalde hulpmiddelen die nu nog op federaal niveau 

toegekend worden – met name de mobiliteitshulpmiddelen via het RIZIV 

– zonder leeftijdsgrens zullen weldra immers opgaan in een systeem met 

een leeftijdsgrens van 65 jaar. Die overdracht van bevoegdheden is dus 

een uitgelezen moment om aan deze onlogische situatie een einde te 

maken.

• De Brailleliga vraagt dat het probleem wordt aangepakt binnen ouderenzorg 

en met een bijkomend budget. Door immers gewoon de leeftijdsgrens af 

te schaffen in het beleid voor personen met een handicap dreigt iedereen 
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WIE WORDT MET DIT PROBLEEM 
GECONFRONTEERD?

Het betreft drie groepen:

• personen die na hun 65ste gehandicapt worden;

• personen die voor hun 65ste erkend zijn als personen met een handicap 

door een andere Belgische instantie, maar niet door de regionale 

instantie;

• personen die wel door de regionale instantie erkend zijn als personen 

met een handicap maar die na hun 65ste met een bijkomende, andere 

handicap geconfronteerd worden.

er slechter bij te varen. Het beschikbare budget zou dan immers verdeeld 

moeten worden in nog meer en dus nog kleinere deeltjes. 

• Personen die na hun 65ste gehandicapt worden, moeten recht hebben 

op dezelfde ondersteuning als de personen met een handicap jonger 

dan 65 jaar. 

• Tot slot moet die ondersteuning verstrekt kunnen worden binnen dezelfde 

voorwaarden als die voor personen met een handicap jonger dan 65 jaar.
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Reacties van de politieke wereld.

Na deze uitleg stelde een volksvertegenwoordiger de vraag hoe groot dit 

probleem is en hoeveel personen dit aanbelangt. De Brailleliga onderstreept dat 

er in België geen statistieken bestaan over personen met een handicap en dringt 

er bij de overheid op aan hier werk van te maken. Als men over objectieve 

cijfers beschikt, kan men de problematiek immers beter in kaart brengen en 

correcte, aangepaste oplossingen uitwerken. 

Alle aanwezigen waren bovendien ten zeerste verwonderd over het gebrek 

aan informatie bij de oogartsen en huisartsen. De Brailleliga is zich hiervan 

terdege bewust en neemt daarom verschillende initiatieven om de medische 

wereld te sensibiliseren (aanwezigheid op beurzen, versturen van brochures, 

navormingen voor oogartsen, samenwerkingen met universitaire ziekenhuizen, 

enz.). In het kader van deze problematiek rond 65-plussers is sensibilisering 

zeker een niet te verwaarlozen element.

Werkgroepen.

Twee werkgroepen die op initiatief van de Brailleliga opgestart werden en 

waaraan talrijke verenigingen voor personen met een handicap deelnemen, 

informeren bij elke nieuwe regeringsvorming de politieke verantwoordelijken 

opdat zij met kennis van zaken een adequaat beleid kunnen uitwerken ten 

voordele van personen die na hun 65ste gehandicapt worden. Stap voor 

stap wordt de maatschappij zo een beetje inclusiever, verbetert de situatie 

voor personen met een handicap en worden hun rechter beter gerespecteerd. 

Maar voor personen die gehandicapt worden na hun 65ste is er dus nog een 

belangrijk werk te doen.
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POSITIEVE PUNTEN EN VOORUITGANG:

• Elke regio moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen en projecten 

uitwerken om de situatie van oudere personen met een handicap te 

verbeteren. 

• In de Duitstalige gemeenschap werd de leeftijdsgrens reeds afgeschaft, 

maar de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op ondersteuning 

zijn niet dezelfde voor personen met een handicap die ouder zijn dan 

65 als voor personen met een handicap die jonger zijn dan 65, wat dus 

nog steeds een discriminatie inhoudt. 

• In Vlaanderen is de politieke wereld zich bewust van de problematiek 

en overtuigd van het principe van het leeftijdsonafhankelijke 

hulpmiddelenbeleid. Dat is een grote stap voorwaarts. Voorbereidende 

studies werden opgestart, maar van een concreet beleid met een juiste 

ondersteuning voor ouderen met een handicap is er in de praktijk nog 

lang geen sprake. 

• In Wallonië kon men dankzij het plan «Bien vivre chez soi» specifieke 

projecten ontwikkelen voor personen met een handicap die ouder zijn 

dan 65 jaar. Dit plan voorziet echter niet in financiële tussenkomst voor 

het aanschaffen van hulpmiddelen, ook al zijn deze van groot belang 

om echt zelfstandig te kunnen leven.

• In Brussel is er nog veel werk aan de winkel. Een werkgroep binnen de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie buigt zich momenteel 

over het zolang mogelijk thuis blijven wonen van oudere personen. 

Deze werkgroep zou aangewend kunnen worden om de discussie te 

voeren over de individuele hulpmiddelen voor personen die na hun 

65ste gehandicapt worden. 
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NIEUWE REGERINGEN: 
HUN INTENTIES VOOR PERSONEN 

MET EEN HANDICAP. 

Op 25 mei jongstleden trokken we allemaal naar de stembus voor de 
federale en regionale verkiezingen. Nieuwe regeringen werden sindsdien op 
de verschillende niveaus gevormd en nieuwe ministers – met uitzondering 
van Vlaanderen, waar de minister op post blijft, namen de teugels over 
van het beleid voor personen met een handicap. Wij vroegen aan de 7 
bevoegde personen wat hun intenties zijn voor de komende regeerperiode.

OP FEDERAAL VLAK.

Wat zijn uw 3 prioriteiten voor wat betreft het beleid voor personen met een 
handicap?
Elke Sleurs : De drie maatregelen die ik als prioritair vooropstel zijn:

• automatische rechtentoekenning: Om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt 

waar hij recht op heeft, zal ik bijzondere aandacht besteden aan ‘automatische 

rechten’ voor personen met een beperking. Eveneens wil ik tegen eind 

2015 een einde maken aan papieren attesten waarmee een persoon met een 

beperking zelf moet bewijzen dat hij of zij recht heeft op een tegemoetkoming 

of erkend is als persoon met een beperking. 

• een inclusieve arbeidsmarkt: Concreet moet de overheid als werkgever het 

goede voorbeeld geven. De arbeidsplaats moet dan ook aangepast worden 

aan de noden van het personeel en de overheid moet het quotum van 3% 

overheidspersoneel met een beperking effectief realiseren. Daarnaast wil ik 

de re-integratietrajecten voor arbeidsongeschikten ook toegankelijk maken 

voor personen met een beperking.
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•          een globaal plan rond toegankelijkheid van 
openbare gebouwen: Momenteel moeten nieuw 

gebouwde openbare ruimten enkel op papier toe-

gankelijk zijn, maar achteraf is er geen controle. 

Ook is er geen plan om bestaande gebouwen toe-

gankelijk te maken. Hier wil ik werk van maken.

Deze drie maatregelen passen in het kader van 

transversaliteit en inclusie, twee begrippen die als 

een rode draad lopen doorheen het beleid dat ik wil 

voeren voor personen met een beperking. 

In samenwerking met de organisaties voor 
personen met een handicap heeft de vorige 
regering een belangrijke taak gerealiseerd met 
het oog op de broodnodige hervorming van de 
wet van 1987, in verband met tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap. Deze taak moet 
nu geconcretiseerd worden. Wat zijn uw plannen 
hieromtrent?

Elke Sleurs : Het ontwerp Koninklijk Besluit van mijn voorganger heeft 

als basisgedachte dat het bedrag van tegemoetkomingen, niet afhankelijk mag 

zijn van het stelsel waarin je je bevindt – werkloosheid, inkomensvervangende 

tegemoetkoming voor personen met een beperking, pensioen, arbeids-

ongeschiktheid of invaliditeit. Ik wil dan ook verdergaan op dit principe. 

Ik streef ernaar om waar mogelijk synergieën te creëren, administratieve structuren 

te vereenvoudigen en tot een éénvormig systeem te komen. De hervorming van 

de wet van 1987 is inderdaad broodnodig. We moeten dit echter in een ruimer 

kader zien zodat we het systeem in de diepte kunnen veranderen. 

Elke Sleurs
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In België bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een beperking 
34,6%, tegenover 66,5% bij de personen zonder beperking. Eén van de 
oorzaken van deze situatie zijn de werkloosheidsvallen. Hoe bent u van 
plan deze weg te werken?
Elke Sleurs : Wie momenteel een tegemoetkoming ontvangt en de stap 

wil wagen naar (deeltijdse) arbeid, wordt vaak afgeschrikt door de bestaande 

regelgeving. Want wie nadien toch merkt dat het niet lukt, kan niet meer terugkeren 

naar het vorige statuut maar komt bv. terecht in een (soms ongunstigere) uitkering. 

0ok de cumulregeling voor personen met een beperking die gedeeltelijk willen 

toetreden tot de arbeidsmarkt (en de verschillende systemen zoals die bestaan 

voor leefloners, arbeidsongeschikten en personen met een beperking), vormt een 

hinderpaal voor een efficiënte begeleiding naar integratie op de arbeidsmarkt. Om 

die hinderpaal weg te werken, zal ik overleg plegen met mijn collega’s bevoegd 

voor leefloon en voor de ziekte-uitkeringen, om finaal tot een éénvormig en 

eerlijker systeem van cumulatie van inkomsten uit een beroepsactiviteit en een 

uitkering te komen.

Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de mobiliteit van 
personen met een visuele beperking te verbeteren (NMBS, InclEUsive 
card, enzovoort)?
Elke Sleurs : Mobiliteit maakt een essentieel deel uit van ons leven. 

Om personen met een beperking actief te kunnen laten deelnemen aan de 

samenleving, werden de afgelopen jaren al verschillende initiatieven genomen 

zoals de assistentie bij het openbaar vervoer en de parkeerkaarten voor personen 

met een beperking. 

Maar er is nog werk aan de winkel. Zo moet de reserveringstijd voor assistentie 

bij de NMBS korter. Hierover zal ik samenzitten met minister Galant. Op 

Europees vlak zal ik het initiatief van de InclEUsive Card blijven steunen zodat 

personen met een beperking hun rechten ook op internationaal vlak kunnen 

uitoefenen. Voor onze eigen parkeerkaarten, wil ik in overleg met de Nationale 

Hoge Raad voor Personen met een handicap nagaan of een bijsturing van de 
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criteria voor de toekenning van een parkeerkaart aangewezen is. Daarnaast zal ik 

er bij mijn collega van Binnenlandse Zaken op aandringen dat de politiediensten 

zo snel mogelijk gebruik maken van Handiflux/Handiservice, als middel voor 

een efficiënte controle op misbruik van een parkeerkaart. Ten slotte moet er een 

effectief proces worden toegepast voor het inzamelen van parkeerkaarten bij het 

overlijden van een gerechtigde.

 
IN VLAANDEREN.

 

Wat zijn uw 3 prioriteiten voor wat betreft het 
beleid voor personen met een handicap voor de 
komende regeerperiode?
Jo Vandeurzen: We maken met het Decreet 

PVF (Persoonsvolgende financiering) de omslag 

van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg. 

Vlaanderen zorgt op deze manier voor de aansluiting 

bij het VN-verdrag voor de rechten van personen 

met een handicap. Dat verdrag stelt dat ieder het 

recht heeft om in de maatschappij te wonen.

In de toekomst zal elke persoon met een handicap een maandelijks forfaitair 

bedrag ontvangen om zorg en ondersteuning te kunnen bekostigen. Dit 

basisondersteuningsbudget (BOB) moet meer zorggarantie bieden.

De invoering van de persoonsvolgende financiering waardoor mensen de regie 

over hun leven in eigen handen kunnen nemen, is ook één van mijn prioriteiten. 

Personen die na hun 65e een handicap oplopen, genieten vandaag nog 
steeds niet van een tegemoetkoming van het VAPH 1 voor de aanschaf van 
individuele hulpmiddelen (beeldschermloep, daisy-speler, geleidehond, ...).  

Jo Vandeurzen

1.  VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen  
met een Handicap.
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Vlaanderen is overtuigd van de nood aan een leeftijdsonafhankelijk 
hulpmiddelenbeleid. Welke concrete maatregelen wil u nemen om dit in de 
praktijk om te zetten en een einde te maken aan de huidige discriminatie 
van 65-plussers met een handicap?
Jo Vandeurzen : Momenteel zijn de voorbereidingen gestart voor een Vlaams 

leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. We hervormen het Vlaams beleid 

rond hulpmiddelen maar integreren ook de nieuwe bevoegdheden die vanuit het 

federale niveau overkomen, namelijk de mobiliteitshulpmiddelen. We kiezen 

voor een efficiënte en klantvriendelijke aanpak: eenvoudige aanvraagprocedures 

voor eenvoudige hulpmiddelen, maximaal gebruik van reeds gekende gegevens 

bij de overheid,...

 

In België bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een beperking 
34,6%, tegenover 66,5% bij de personen zonder beperking. Welke concrete 
maatregelen bent u van plan te nemen om de tewerkstellingsgraad van 
personen met een beperking in Vlaanderen te bevorderen, zowel in de 
publieke als privésector?
Jo Vandeurzen : In de beleidsnota kan u lezen dat we kiezen voor een 

transversaal beleid. Het klopt dat inclusie begint bij de ministers van wonen, 

werk, onderwijs, mobiliteit enz. We hebben daarom onze beleidsnota’s waar het 

kon reeds op elkaar afgestemd. Het spreekt voor zich dat ik dit verder met mijn 

collega, bevoegd voor tewerkstelling, zal bespreken. 

 

Vlaanderen beschikt nog steeds niet over een adviesraad voor personen 
met een handicap, zoals die al bestaat op nationaal vlak en in Wallonië en 
Brussel. Is het de bedoeling om zo’n adviesraad op te starten en op welke 
manier?
Jo Vandeurzen : In het regeerakkoord hebben we aandacht besteed aan deze 

thematiek. De Vlaamse Regering verzoekt de SERV (Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen) om in overleg met de organisaties voor personen met 

een beperking ervoor te zorgen dat conform het advies van de SERV hun 
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beleidsparticipatie mogelijk wordt binnen de Commissie Diversiteit van de 

SERV conform het VN-verdrag.

Hoe wil u de mobiliteit van personen met een visuele beperking verbeteren 
(De Lijn, aangepast vervoer, enz.)?
Jo Vandeurzen : Ook hier is een transversale aanpak op zijn plaats. 

Minister Weyts is hiervoor bevoegd. Er zijn op het terrein wel goede 

praktijkvoorbeelden die ik zeker met hem wil bespreken. Het is duidelijk dat 

er op het terrein veel expertise aanwezig is en dat er goede wil is bij De Lijn. 

Het is echter duidelijk dat Vlaanderen hier nog een lange weg te gaan heeft.

 

IN BRUSSEL.

 

In Brussel is de bevoegdheid voor personen met een handicap bij drie politieke 

verantwoordelijken ondergebracht: Céline Fremault, minister (COCOF 2 en 

COCOM 3), Pascal Smet, minister (GGC  4) en Bianca 

Debaets, Staatssecretaris (VGC 5). Wij stelden aan 

alle drie dezelfde vragen. Dit zijn hun antwoorden.

Wat zijn uw 3 prioriteiten voor wat betreft het 
beleid voor personen met een handicap? 
Céline Fremault : Dan denk ik zeker en 

vast aan volgende zaken: het uitbouwen van een 

inclusiepolitiek, het zoeken naar oplossingen 

Céline Fremault

2. COCOF : Commission communautaire française  
3. COCOM : Commission communautaire commune 
4. GGC : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
5. VGC : Vlaamse Gemeenschapscommissie
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voor zwaar zorgbehoevende personen en het bevorderen van opleiding en 

tewerkstelling van personen met een handicap. Ik zal strijden voor concrete 

maatregelen die de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van personen met een 

handicap verbeteren. 

Pascal Smet : Als minister van Mobiliteit en Openbare werken zal ik er in de 

eerste plaats over waken dat de publieke ruimte en het openbaar vervoer maximaal 

toegankelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit. In mijn beleidsnota 

heb ik heel duidelijk de ambitie naar voren geschoven om dat ook wettelijk te 

verankeren: ik zal binnen afzienbare tijd een ‘Ordonnantie Toegankelijkheid’ 

voorleggen aan de regering en aan het parlement, die er moet voor zorgen dat 

er bij werken aan bijvoorbeeld metrostations, wegen of pleinen telkens over 

gewaakt wordt dat de heraanleg het metrostation, de weg of het plein in kwestie 

beter toegankelijk maakt voor iedereen. 

Daarnaast ben ik als minister in de gemeen schappelijke gemeenschapscommissie 

ook bevoegd voor het beleid rond personen met een 

handicap. Eén van de belangrijkste doelstellingen 

daar is dat we kunnen beantwoorden aan de noden 

van alle mensen die zwaar hulpbehoevend zijn. 

Daarom zal ik samen met mijn Franstalige collega 

Céline Frémault vragen aan het Observatorium 

Gezondheid en Welzijn om ons alle gegevens ter 

beschikking te stellen over de mensen die zwaar 

hulpbehoevend zijn. Zo kunnen we exact in 

kaart brengen wat de noden vandaag zijn, met de 

uitdrukkelijke ambitie uiteraard om vervolgens ook 

tegemoet te komen aan die noden.

Tot slot wil ik ook werk maken van een betere 

ondersteuning in de thuiszorg, zodat mensen die hulp 

nodig hebben maar thuis willen blijven wonen, dat 

ook effectief kunnen doen. 

Pascal Smet



DE WITTE STOKDE WITTE STOK

27

Bianca Debaets : Een inclusieve werking is voor mij een essentieel 

uitgangspunt, mede vanuit mijn bevoegdheid Gelijke kansen: alle reguliere 

diensten en organisaties moeten toegankelijk zijn voor personen met een 

beperking. Dan heb ik het niet enkel over aangepaste infrastructuur, maar 

eveneens wat betreft hun inhoudelijke werking. Dat klinkt misschien als een 

evidentie, maar in de feiten is het helaas niet altijd zo en blijft de drempel vaak 

groot aan beide kanten. We kunnen echter rekenen op sterke partners zoals 

De Lork en Ado Icarus, die innovatieve ideeën uittekenen omtrent inclusieve 

werking en positieve beeldvorming van personen met een beperking. Dergelijke 

projecten ondersteun ik dan ook met veel overtuiging.

Ook op mijn eigen kabinet wil ik een inclusieve aanpak in de praktijk omzetten: 

zo zal er tijdelijk een luisterzuil, ontwikkeld door de Luisterpuntbibliotheek, op 

het kabinet geplaatst worden om mijn eigen medewerkers en onze bezoekers 

hiermee bekend te maken. Ook mijn nieuwe website zal toegankelijk zijn voor 

slechtzienden.

We stellen ook vast dat er heel wat personen met 

een beperking niet de juiste zorg en ondersteuning 

krijgen in Brussel. Vaak omdat ze de weg zelf 

niet vinden naar de juiste hulpverlening, verkeerd 

worden doorverwezen, of simpelweg de stap niet 

durven zetten naar hulp. Vanuit mijn bevoegdheid 

ondersteun ik een intersectorale netwerker, die 

als het ware de verbinding legt tussen de sector 

personen met een beperking, de thuislozensector, de 

woonzorgsector, … om alzo de juiste zorg alsnog 

bij de juiste persoon te brengen. 

Het voorzien in voldoende plaatsen en bege-

leidings mogelijkheden voor personen met een 

beperking blijft een groot aandachtspunt. Hoewel 

er de jongste jaren een inhaalbeweging is gebeurd 

Pascal Smet Bianca Debaets
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en we over verschillende prachtige initiatieven beschikken, kampt Brussel 

nog steeds met een historische achterstand.

Personen die na hun 65ste een handicap oplopen, genieten vandaag nog 
steeds niet van een tegemoetkoming van het VAPH of PHARE6 voor de 
aanschaf van individuele hulpmiddelen (beeldschermloep, daisyspeler, 
geleidehond,...). Welke concrete maatregelen zal u nemen om een einde te 
maken aan deze discriminatie?
Céline Fremault : Om deze vraag te beantwoorden, verwijs ik naar 

de nabije toekomst van de individuele hulpmiddelen. De mobiliteits-

hulpmiddelen, zoals rolstoelen, die tot nu toe afhingen van het RIZIV7, 

maken deel uit van het pakket bevoegdheden die overgedragen worden in 

het kader van de 6de staatshervorming. Deze hulpmiddelen zullen voortaan 

beheerd worden door de Brusselse instelling, het GGC (Gemeenschappelijke 

gemeenschapscommissie). Om het leven van de Brusselaars te vereenvoudigen, 

heeft het College beslist om binnen deze commissie te streven naar een 

uniek loket waar alle individuele hulpmiddelen samengebracht worden. De 

kwestie van de 65-plussers staat voorlopig even on hold, tot we zien hoe dit 

evolueert. Een werkgroep zal binnenkort wel al de budgettaire impact van 

deze uitbreiding onderzoeken. Ik volg ook met argusogen de evolutie van dit 

vraagstuk in de andere regio’s van dit land. 

Pascal Smet : Ik ben het met u eens dat die leeftijdsgrens totaal arbitrair is 

en geen rol zou mogen spelen in de tegemoetkoming die iemand krijgt. Ik ben 

er dan ook voorstander van om die af te schaffen. Het is echter de Vlaamse 

regering die deze beslissing moet nemen. 

6. PHARE : Personne Handicapée Autonomie Recherchée  
7. RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
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In België bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een beperking 
34,6% tegenover 66,50% bij de personen zonder beperking. Welke concrete 
maatregelen bent u van plan te nemen om de tewerkstellingsgraad van 
personen met een beperking in Brussel te bevorderen, zowel in de publieke 
als privésector?
Céline Fremault : Voor wat aangepast werk betreft, ondersteun ik de 

oprichting van een specifieke cel binnen de FEBRAP (een organisatie van 

de Brusselse beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de COCOF) om 

de beschutte werkplaatsen beter te omkaderen en te begeleiden naar nieuwe 

activiteiten die beantwoorden aan de vragen van de markt. 

Voor wat overheidsfuncties betreft, wil ik ervoor zorgen dat de overheidsdiensten 

hun verplichte quota voor personen met een handicap bereiken en verder 

uitbreiden door sociale clausules op te nemen in de overheidsdiensten. 

Wat de tewerkstelling in het normale arbeidscircuit betreft, ik stond mee aan 

de wieg van «Pool H» van ACTIRIS8 die de tewerkstelling van personen met 

een handicap in ondernemingen promoot. De samenwerking tussen ACTIRIS en 

VAPH en PHARE zal uiteraard versterkt en uitgebreid worden. 

Pascal Smet : Dat is de bevoegdheid van de minister van Werk, mijn collega 

Didier Gosuin. 

Bianca Debaets : Brussel beschikt over enkele Nederlandstalige initiatieven 

die uitstekend werk doen omtrent tewerkstelling van personen met een beperking, 

zoals het Centrum Ambulante Diensten, die intensieve begeleiding inzake zowel 

huisvesting als werk bieden aan deze zeer diverse doelgroep. Ook Atelier Groot 

Eiland heeft hierin een expertise opgebouwd. Beide organisaties zijn al jaren zeer 

gewaardeerde partnerorganisaties van de VGC, en we willen met hen graag op 

dit elan verder werken.

8. ACTIRIS is de Brusselse gewestelijke  
dienst voor arbeidsbemiddeling.
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Wat zijn uw intenties om de mobiliteit van blinde en slechtziende personen 
te bevorderen (MIVB, aangepast vervoer, andere ... )?
Céline Fremault : Een inclusieve aanpak vereist een andere visie bij de 

dienstverleners voor wat betreft toegankelijkheid in het algemeen. Het heeft 

geen zin om een reeks toegankelijksheidsmaatregelen te treffen op geïsoleerde 

plaatsen. Men moet eerder gaan denken in termen van trajecten. Ik zal 

aandachtig het verloop van de projecten «voetgangerstraject» opvolgen die 

deel uitmaken van het mobiliteitsplan IRIS 2 dat eind 2013 werd goedgekeurd. 

De ambitie is om tegen 2040 van Brussel een voorbeeldstad voor voetgangers 

te maken zoals Barcelona, Londen of Lyon.

Pascal Smet : Zoals hierboven al gezegd is het mijn uitdrukkelijke ambitie 

om bij elk project inzake openbare werken een prioritair aandachtspunt te 

maken van de toegankelijkheid voor iedereen, ook voor mensen met een 

visuele beperking. Elke nieuwe aanleg moet honderd procent toegankelijk zijn. 

Daarnaast ben ik momenteel aan het bekijken of we een nieuw vademecum 

kunnen maken inzake toegankelijkheid voor voetgangers, met veel meer 

informatie voor mensen met beperkte mobiliteit en mensen met een visuele 

beperking. Samen met de gemeenten wil ik ook in kaart brengen waar zich op 

het terrein de grootste moeilijkheden inzake toegankelijkheid situeren. op die 

manier kan dat ook aangepakt worden. Daarnaast bekijken we momenteel hoe 

we het meldpunt ‘Fix My Street’ ook kunnen openstellen voor meldingen van 

toegankelijkheidsproblemen voor mensen met beperkte mobiliteit. 

Bianca Debaets : De MIVB levert al heel wat inspanningen om het gebruik 

van het metro-, tram- en busnet zo toegankelijk mogelijk te maken voor 

personen met een visuele beperking. Zo mag een begeleider gratis meereizen 

met de blinde of slechtziende persoon op het hele vervoersnet, kan een persoon 

met minstens 90% zichtverlies gebruik maken van de taxibusjes van de MIVB 

tegen zeer lage tarieven en met speciale begeleiding, zijn er in elk station 
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infoborden in braille voorzien, en werkt de MIVB samen met onder meer de 

Brailleliga om de aanvraag van documenten voor vervoersbewijzen vlot te 

laten verlopen.EN WALLONIE.

Brussel wordt geconfronteerd met een belangrijke bevolkingsaangroei en de 
regering heeft verschillende projecten voorzien voor nieuwe wijken, nieuwe 
woongelegenheden, renovaties, enz. Wat wordt er bij deze werken voorzien 
voor wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap?
Céline Fremault: Ik heb zowel de bevoegdheid Wonen als Personen 

met een handicap. U kan er dus zeker van zijn dat ik er bij de bouw van 

nieuwe wijken of woongelegenheden extra op zal toezien dat er collectieve 

en/of inclusieve woongelegenheden zullen voorzien worden en dat de 

toegankelijke gebouwen opgetrokken zullen worden volgens de normen 

van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, in het bijzonder 

voor wat betreft slechtziende personen. 

Pascal Smet: Ook in deze grote stadsvernieuwingsprojecten zal, zoals 

hierboven aangegeven, honderd procent toegankelijkheid worden gegarandeerd. 

Bianca Debaets: Voor nieuwe infrastructuur gebeurt er een screening 

van de plannen door een toegankelijkheidsbureau. Op die manier moet de 

toegankelijkheid voor iedereen verzekerd zijn. Specifiek voor slechtzienden 

wil ik de bepaalde hulpmiddelen gebruiken, zoals bijvoorbeeld het 

aanbrengen van fluorescerende stroken op strategische plekken en meer 

werken met sterk contrasterende kleuren. Dit zijn op zich immers relatief 

kleine ingrepen, maar ze blijken wel doeltreffend.
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Maxime Prévot

9.  AWIPH: Agence Wallonne pour l’intégration des Personnes Handicapées 
(Franstalige equivalent van het VAPH)

10.  FOREM: Waalse overheidsdienst voor opleiding en werk, het Waalse equivalent 
van de VDAB

11.  IFAPME: Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites 
et Moyennes Entreprises (Waals instituut voor deeltijds leren voor zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen).

12. ONE: Waalse equivalent van Kind en Gezin

IN WALLONIË.

Wat zijn uw 3 prioriteiten voor wat betreft het beleid 
voor personen met een handicap? 
Maxime Prévot : We hebben zeer veel doelstellingen, 

maar dit zijn de drie belangrijkste: Het budget van 

AWIPH9 blijft hetzelfde, maar de behoeften waar de 

sector mee geconfronteerd wordt, blijven stijgen. Voor 

een betere efficiëntie moet ik samen met mijn collega-

ministers van de andere overheden werken aan een 

transversaal beleid met acties die op elkaar afgestemd 

zijn. In dit verband werkt AWIPH al samen met 

FOREM10, IFAPME11, en l’Office de la Naissance et de 

l’Enfance et l’Aide à la Jeunesse (ONE12). Ik wil in deze 

richting verder werken. Met AWIPH en de betrokken 

sector willen we acties ondernemen om te beantwoorden 

aan de noden van zwaar zorgbehoevenden. Voorbeelden 

zijn het uitwerken van een autisme-plan, de voltooiiing van de unieke lijst, de 

uitbouw van het beheer van prioritaire situaties, of van de crisisopvang, ...

De vergrijzing van de bevolking houdt ook in dat de dienstverlening 

gediversifieerd moet worden en dat de sector van ouderen en die van personen 

met een handicap samen naar oplossingen moet zoeken.

Ik wil benadrukken dat de kwestie van de handicap niet alleen de taak 

is van het kabinet en de overheidsinstanties die belast zijn met sociale 
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zaken. Voor het bereiken van inclusie, zoals gedefinieerd door de VN – een 

volledige participatie van mensen met een handicap – moet de volledige 

Waalse politiek (mobiliteit, wonen, werken, enz.) zijn rol spelen!

Personen die na hun 65ste een handicap oplopen, genieten vandaag nog 
steeds niet van een tegemoetkoming van AWIPH voor de aanschaf van 
individuele hulpmiddelen (beeldschermloep, daisyspeler, geleidehond,...). 
Welke concrete maatregelen zal u nemen om een einde te maken aan 
deze discriminatie?
Maxime Prévot : Deze vaststelling is slechts gedeeltelijk correct. Via 

het platform “Bien vivre chez soi”, kunnen personen die na hun 65e te 

maken krijgen met een handicap, gebruik maken van hulpmiddelen om hun 

autonomie te bevorderen. Dit platform kadert volledig binnen de wil om 

personen de kans te geven hun verblijfplaats zelf te kiezen, en te kunnen 

beschikken over de nodige diensten om deze keuze te ondersteunen. In de 

praktijk worden er diverse acties gevoerd op meerdere vlakken: 

• De eerste as bestaat uit het informeren van het publiek over de bestaande hulp 

en diensten in het Waalse Gewest wat betreft zelfstandig wonen. Dit werd 

mogelijk dankzij de ontwikkeling van de site www.bienvivrechezsoi.be. 

• De tweede as zet een meer gepersonaliseerde aanpak in de kijker. 

Ergotherapeuten gaan gratis aan huis om de behoeften qua zelfstandigheid 

te analyseren, en om aangepaste oplossingen voor te stellen voor de 

persoon in zijn eigen leefomgeving. Personen ouder dan 65 kunnen al 

gebruik maken van deze dienst.

• De laatste as heeft tot doel om een objectieve balans op te maken van de 

behoeften wat betreft hulpmiddelen en aanpassingen van woonsituaties, 

en om de budgettaire impact ervan te evalueren. Dankzij het reeds 

geleverde werk kunnen er nu al renteloze leningen worden gelanceerd. 

Deze leningen op korte termijn zijn specifiek bedoeld voor personen ouder 

dan 65, om hulpmiddelen te kunnen aanschaffen of een aanpassing van de 

woning mogelijk te maken. 
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Natuurlijk is dit alles niet voldoende. De hulp voor personen die na hun 

65ste met een handicap te maken krijgen is minder omvangrijk dan deze die 

toegekend wordt aan personen waarvan de handicap zich voor deze leeftijd 

manifesteerde. Deze vraag kan echter niet los gezien worden van de context van 

de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. 

Van het federale niveau krijgen we de overdracht van de hulp aan bejaarden en 

de mobiliteitshulpmiddelen. Op regionaal niveau worden de individuele hulp 

en het persoonlijk assistentiebudget beheerd door AWIPH. We zullen moeten 

analyseren hoe we, met het oog op een zo optimaal mogelijk gebruik van de 

financiële middelen, de hulp die door het Gewest beheerd wordt en de hulp 

die voordien federaal beheerd wordt, zo efficiënt en complementair mogelijk 

kunnen organiseren. Misschien is daarvoor het samenvoegen van deze diensten 

wel nodig. Deze hervorming is dus een echte opportuniteit voor het Waalse 

Gewest om het beleid wat betreft ouderen en personen met een handicap te 

harmoniseren.

In België bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een beperking 
34,6% tegenover 66,50% bij de personen zonder beperking. Welke concrete 
maatregelen bent u van plan te nemen om de tewerkstellingsgraad van 
personen met een beperking in Wallonië te bevorderen, zowel in de publieke 
als privésector?
Maxime Prévot : Om gelijkheid van kansen te bevorderen en discriminatie 

van personen met een handicap tegen te gaan, moeten er maatregelen getroffen 

en ondersteund worden in de verschillende stadia van hun integratieparcours 

op de arbeidsmarkt: de socioprofessionele integratie ondersteunen, opleidings-

mogelijkheden ontwikkelen, begeleiding naar of in het gewone of aangepaste 

arbeidscircuit aanmoedigen, het bevorderen van het behoud van werk – 70 

à 80% van de personen met een handicap verwerft zijn handicap tijdens zijn 

beroepsactief leven –, of werkgevers motiveren om personen met een handicap 

aan te werven.
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De kwestie van tewerkstelling is een prioriteit in het Beheerscontract van AWIPH 

2012-2017. Om een aangepast antwoord te kunnen blijven bieden aan de behoeften 

van personen met een handicap voor wat betreft socioprofessionele integratie, 

werden de projecten die ontwikkeld werden door AWIPH zo uitgedacht dat elke 

mogelijke breuk in socioprofessionele inclusie of behoud van werk vermeden 

wordt. Er werden al enkele projecten opgestart: transitie 16-25 jaar, transitie-

integratie, gespecialiseerde opleidingen, steun op weg naar werk en tijdens de 

loopbaan, het Contract voor Professionele Aanpassingen, de ERGOJOB, ...

Maar opdat al deze projecten hun vruchten afwerpen, is het noodzakelijk dat de 

werkgevers en hun medewerkers worden gesensibiliseerd en dat ze advies krijgen 

over de beschikbare hulp: premies, aanpassingen van de werkomstandigheden, 

aanpassingen aan het ritme van de persoon zelf, aanpassing van de werkruimte, 

en coaching wat betreft relaties tussen werknemers en werkgevers of tussen 

werknemers. Ten slotte bestaat er ook een quotum van 2,5% voor de aanwerving 

van personen met een handicap in de publieke sector, maar dit wordt slechts 

gedeeltelijk gerespecteerd.

Wat zijn uw intenties om de mobiliteit van blinde en slechtziende personen 
te bevorderen (TEC, aangepast vervoer, andere ... )?
Maxime Prévot: De Waalse regering heeft zich ingezet om, via de Verklaring 

van Regionaal Beleid 2014-2019, een realistisch toegankelijkheidsplan op poten 

te zetten om gebouwen, vervoer en diensten toegankelijk te maken voor personen 

met een handicap. Daarom ben ik van plan om door te gaan met het wegwerken 

van obstakels die verplaatsingen of de toegang tot publieke plaatsen belemmeren 

voor mensen met een handicap, via het steunen van mijn collega’s die bevoegd 

zijn voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit. Er zal binnenkort een 

transversale werkgroep worden opgestart met de kabinetten van mijn collega’s 

verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, cultuur, onderwijs en toerisme, het 

Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT), en AWIPH. Deze werkgroep zal 

belast zijn met het evalueren van de bestaande normen voor toegankelijkheid, de 

aanbevelingen van de Verenigde Naties (recent geformuleerd na de presentatie 
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van het rapport in Genève in september 2014), de doelstellingen van de Code 

Ruimtelijke ordening die, op 1 januari 2015, het voormalige CWATUPE 

vervangt, het Decreet Soleil enz.

AWIPH voorziet in haar beheerscontract 2012-2017 ook het bevorderen van 

verplaatsingen van personen met beperkte mobiliteit, zonder bijkomende 

beperkingen qua toegankelijkheid. De organisatie heeft reeds meerdere 

sensibiliseringsacties gevoerd (en zal er nog meer voeren) rond toegankelijkheid, 

onder andere bij gemeenteraadsleden. Op haar website vinden steden en 

gemeentes advies over toegankelijkheid. Sinds 2012 kunnen Waalse gemeenten 

ook intekenen op een charter waardoor ze zich ertoe verbinden om rekening 

te houden met de toegankelijkheid en zelfstandigheid van personen met een 

beperkte mobiliteit bij het toekennen van overheidsopdrachten. De taak van 

de Handicontacts binnen de gemeentes dient ook onderstreept te worden. Zij 

informeren en oriënteren de personen met een handicap en hun omgeving over 

het geheel van beschikbare diensten, en vestigen de aandacht van hun gemeente 

op toegankelijkheidsproblemen.

IN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP.

 
Wat zijn uw 3 prioriteiten voor wat betreft het beleid voor personen met 
een handicap? 
Antonios Antoniadis : Eén van mijn prioriteiten is het in de praktijk omzetten 

van het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van personen 

met een handicap, door me te baseren op het actieplan «DG Inklusiv 2025», 

uitgewerkt door de actieve politieke krachten in de Duitstalige Gemeenschap. 

De acties en maatregelen genomen binnen het 2de programma van het Concept 

voor Regionale Ontwikkeling, de hoeksteen van de actie van de overheid tijdens 

de huidige legislatuur, zijn grotendeels geïnspireerd op deze twee bronnen. De 
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regering is van plan om doelgerichte maatregelen te 

nemen, zoals de verbetering, of zelfs de verhoging 

van faciliteiten aangepast aan personen met een 

handicap, en ook sensibiliseringsmaatregelen.

Vervolgens is het van groot belang om de positie van 

de beschutte werkplaatsen te versterken. Ze moeten 

meer evolueren naar inclusieve bedrijven, met andere 

woorden moderne bedrijven in de sociale economie. 

Een groot aantal personen met een handicap vinden 

er namelijk werk, stabiliteit en zingeving. Onze taak 

bestaat erin om deze bedrijven te ondersteunen.

Ten slotte streef ik ook naar een opvang voor 

mensen met ernstige neurologische schade en zwaar 

zorgbehoevenden. Op dit moment bevindt het 

concept zich nog in het stadium van uitwerking, we 

gaan het dus nog in de praktijk omzetten door middel 

van concrete maatregelen.

Voorziet u voor personen die na hun 65ste een handicap oplopen, een 
uitbreiding van de maatregelen die in uw gemeenschap reeds genomen 
werden opdat deze personen zouden kunnen gebruik maken van dezelfde 
regeling voor de individuele hulpmiddelen (beeldschermloep, daisyspeler, 
geleidehond,...) als hun jongere lotgenoten?
Antonios Antoniadis : In samenwerking met de DPB hebben we een 

systeem ontworpen voor 65-plussers. Dit systeem maakt het hergebruik 

van hulpmiddelen via een uitwisselingssysteem mogelijk. Eenmaal de 65 

gepasseerd, kan elke persoon met een visuele handicap op die manier gebruik 

maken van kwaliteitsvolle hulpmiddelen (loepen of klassieke leesapparaten). 

Tot op heden hebben we met dit systeem altijd aangepaste oplossingen 

kunnen vinden voor de blinde of slechtziende personen in onze gemeenschap.

Antonios Antoniadis
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In België bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een beperking 
34,6% tegenover 66,50% bij de personen zonder beperking. Welke concrete 
maatregelen bent u van plan te nemen om de tewerkstellingsgraad van 
personen met een beperking in de Duitstalige Gemeenschap te bevorderen, 
zowel in de publieke als privésector?
Antonios Antoniadis : We streven vooral een kwalitatieve verbetering na 

van de bestaande maatregelen op de arbeidsmarkt. Ik denk hierbij vooral aan 

jobcoaching. Het is essentieel dat de maatregelen in overeenstemming zijn met 

de normen van de Europese Unie van Supported Employment. (EUSE).

Daarnaast zullen wij een ontmoetingsplaats oprichten voor mensen met een 

stagecontract van lange duur. Ze zullen er in functie van hun behoefte op elk 

gewenst moment een professionele gesprekspartner vinden. Naast de andere 

maatregelen, benadrukken we onze wil om duurzame jobs te creëren binnen de 

sector van de sociale economie, voor personen met een handicap. Dit is een van 

de belangrijkste aandachtspunten van het Concept Regionale Ontwikkeling. 

 
De Duitstalige Gemeenschap beschikt niet over een adviesraad voor perso-
nen met een handicap, zoals die wel al bestaat in Wallonië, Brussel en op 
nationaal niveau. Bent u van plan zo’n adviesraad op te starten?
Antonios Antoniadis : Ik blijf het herhalen: de inclusie van personen met een 

handicap is één van mijn grote politieke prioriteiten. Inclusie verloopt evenwel niet 

noodzakelijk via de creatie van nieuwe organen. Aandacht voor de problematiek 

van de handicap zou aanwezig moeten zijn binnen de bestaande structuren. Het is 

dan ook mijn vurigste wens dat personen met een handicap worden geïntegreerd 

in bepaalde organen en structuren via bijvoorbeeld bestuursraden.

Daardoor zullen we verschillen kunnen overbruggen en meer rekening gaan 

houden met de bijzondere behoeften van mensen met een handicap. Op dit 

moment zijn vijf van hen vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de 

DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderungen) . In de zeer nabije toekomst 

zal diezelfde maatregel worden toegepast in de Commissie van aangepaste 

constructies.
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EUROPA 
DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN 
HANDICAP: DE VN FORMULEERDE ZIJN 

AANBEVELINGEN VOOR BELGIË. 

Op 18 en 19 september overlegde in 
Genève een officiële delegatie van België 
met de experten van het VN-Comité voor 
de rechten van personen met een handi-
cap. Na deze constructieve dialoog pu-
bliceerde het VN-Comité haar conclusies 
en aanbevelingen voor België.
 

Het BDF (Belgian Disability Forum), dat deel uitmaakte van de Belgische 

delegatie en waarin de Brailleliga dor Ronald Vrydag vertegenwoordigd wordt, 

analyseerde de conclusies van het VN-Comité en benadrukte de volgende 

aanbevelingen:

• De opmaak van een strategisch «handicapplan».

• De participatie van personen met een handicap in de 

besluitvormingsprocessen waarin zij betrokken partij zijn. 

• De noodzaak om op beleidsniveau te beschikken over bruikbare statistieken 

en gegevens.

• De evolutie naar inclusief onderwijs.

• De invoering van een mechanisme voor de ondersteuning van gezinnen  

met kinderen met een handicap.

• Zorgen voor hulp bij het nemen van beslissingen.

• Uitwerken van een dwingende planning inzake toegankelijkheid.

• Garanderen van het recht op werk.

• Uitwerken van een strategie met het oog op de sensibilisering voor  

de inhoud van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. 
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Het BDF stelt met tevredenheid vast dat het VN-Comité een duidelijk beeld 

heeft van de realiteit van personen met een handicap in België, en van de 

maatregelen die nog genomen of verbeterd kunnen worden in de toekomst.

Het door de VN ingestelde proces is dynamisch: aan het einde van een cyclus 

begint meteen een nieuwe cyclus. Het Comité heeft bepaald dat België tegen 

2 augustus 2019 zijn volgende periodieke verslagen moet indienen. Het 

BDF zal zijn rol blijven spelen en te zijner tijd een nieuw alternatief verslag 

opstellen. Het BDF zal alle registers blijven opentrekken in haar streven 

naar de verbetering van de levensomstandigheden van alle personen met een 

handicap in ons land. 

Voor meer informatie en om de volledige rapporten te lezen,kan u terecht op 

de website van het BDF: http://bdf.belgium.be.

BLIND DATE VAN DE EBU IN HET 
EUROPESE PARLEMENT.

“Het wordt tijd dat de Europese Unie stopt met het negeren van blinde 
personen!” Dat is de oproep die de European Blind Union (EBU) deed aan 
de Europese instellingen. 

Een recent rapport van de EBU (http://www.euroblind.org/news/nr/2397) toont 

aan dat, in 2014, 30 miljoen blinde of slechtziende Europeanen nog steeds op 

hindernissen stoten in hun dagelijkse toegang tot goederen, diensten en informatie, 

zelfs online. Het rapport geeft meer details over deze hindernissen: het gaat onder 

andere om ontoegankelijke websites, applicaties, televisie en huishoudapparaten 

zoals microgolfovens of wasmachines, ...
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Het onderzoeksdepartement van de EBU stelde zelfs vast dat informatie die 

verspreid werd door de Europese instellingen weinig of zelfs niet toegankelijk 

was voor personen met een visuele handicap. In het bijzonder werden de websites 

van de Europese Commissie en de Europese Raad getest: deze bleken verre van, 

of zelfs helemaal niet toegankelijk.

Op 11 en 12 november jongstleden gingen enkele blinde en slechtziende leden 

van de EBU naar het Europees Parlement om er “blind dates” aan te bieden aan 

de parlementsleden. Dit was dé gelegenheid bij uitstek voor de parlementsleden 

om zich te realiseren met welke hindernissen personen met een visuele beperking 

dagelijks geconfronteerd worden.

De Europese Unie heeft een belangrijke rol te spelen in het wegwerken van deze 

obstakels via de wetgeving en de implementatie van normen. 

Met deze actie wil de EBU dan ook de Europese parlementsleden vragen om de 

oproep tot een sterke en snelle wetgeving te ondersteunen, om zo een einde te 

maken aan de uitsluiting van blinde en slechtziende personen.
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DE BESTE APPS VAN HET MOMENT.

De technologie staat vandaag niet stil: haar toepassingsmogelijkheden 
voor blinde en slechtziende personen worden met de dag geavanceerder. 
Zo zien we op BrailleTech elk jaar steeds meer en betere hulpmiddelen 
opduiken: beeldschermloepen, aangepaste gsm’s, notitietoestellen, enz. 

Deze technologische evolutie heeft zich de laatste jaren ook uitgebreid naar 

mobiele apparaten zoals smartphones of tablets: niet alleen via de aanpassing 

van de toestellen zelf, maar ook via applicaties (of apps). In dit artikel leest u 

wat applicaties zoal kunnen betekenen voor blinde of slechtziende gebruikers, 

en welke apps wij hen aanraden.

Wat is een app?

Een applicatie (app) is een programma dat een extra functie toevoegt aan uw 

mobiel apparaat. Terwijl de ene app bijvoorbeeld een aangepaste kalender 

bevat, kunnen andere apps het lezen van een tekst via uw toestel gemakkelijker 

maken, of u de weg naar huis helpen terugvinden via de juiste gps-instructies. 

Sommige apps zijn gratis; voor andere moet u betalen. De kostprijs verschilt 

van app tot app: ze kan gaan van € 0,01 tot soms wel € 999,99 (zo’n hoge 

prijs is wel uitzonderlijk). De gemiddelde prijs van een app ligt tussen €1 en 

€5. Sommige apps zijn gratis te downloaden, maar vragen een bijdrage voor 

extra functies bovenop de basisfuncties, bijvoorbeeld wanneer de app een 

tijdslimiet heeft en u extra tijd wilt om hem te gebruiken.

Android of iOS?

Elke smartphone of tablet heeft een besturingssysteem, waarmee u kan 

navigeren doorheen het toestel. De twee bekendste zijn iOS en Android. 
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iOS is gebonden aan het merk Apple, en dus aan de toestellen iPad en iPhone. 

Android, het besturingssysteem van het bedrijf Google, is niet gebonden aan 

één enkel merk van mobiele apparaten. De plaats waar u apps kan kopen en 

downloaden hangt af van het besturingssysteem van uw toestel: voor iOS is 

dit de Apple iTunes Store, voor Android is dit de Google Play Store.

Wat toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen betreft, is op dit 

moment het iOS besturingssysteem van Apple (en dus van de iPhone en iPad) 

het best aangepast. iOS biedt in elk toestel standaard een voice-over functie, 

waarmee u wat op het beeldscherm verschijnt, kan laten voorlezen, en die 

het mogelijk maakt om te navigeren van de ene plaats naar de andere zonder 

het scherm te zien. Wij hebben hieronder dan ook gekozen voor apps die 

verkrijgbaar zijn voor iPhone of iPad.

De toegankelijkheid van Android systemen hangt af van het merk van het 

apparaat zelf (Samsung, Huawei, …). Elk afzonderlijk merk kan er namelijk 

voor kiezen om haar eigen functies toe te voegen aan het Android systeem, 

zonder rekening te houden met de toegankelijkheid. Dit maakt de dingen 

soms ingewikkeld. Indien u al een apparaat bezit, of geen leek meer bent wat 

betreft mobiele technologie, houdt niets u natuurlijk tegen om toestellen met 

een Android systeem uit te proberen. In ieder geval blijft de Brailleliga de 

toegankelijkheid van nieuwe mobiele apparaten verder opvolgen: we houden 

u op de hoogte.

Onze selectie van apps.

Hieronder vindt u een overzicht van apps voor iPhone of iPad die goede 

resultaten leveren. Wat voor u persoonlijk de beste apps zijn, hangt natuurlijk 

af van het doel dat u ermee wilt bereiken. Daarom hebben we de apps 

onderverdeeld in vijf gebruikscategorieën.



DE WITTE STOKDE WITTE STOK

44

LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

44

1. Gedrukte tekst lezen.
Met de volgende apps kan u gedrukte tekst inscannen via de camera van uw 

toestel, en vervolgens de tekst vergroot weergeven of laten voorlezen:

• KNFB Reader (€ 89,99) : de KNFB Reader App vertelt u wanneer uw 

document volledig in beeld is, zodat de reader het kan inscannen en 

voorlezen, vertalen of de tekst vergroot kan weergeven. De KNFB 

Reader detecteert wanneer er geen tekst op uw document staat, en 

vraagt u om het blad om te keren. Met deze reader kan u ook tekst op 

gebouwen, powerpointpresentaties, of op andere externe oppervlakken 

lezen. Enkel tekst in sierletters of handgeschreven tekst kan niet door 

de app gelezen worden.

• Prizmo (€ 8,99) : “Deze app lijkt wat op de KNFB Reader. 

Alleen kost deze me € 9, in plaats van € 90, en dat is 

voor mij een belangrijk voordeel.” (Joost, slechtziend) 

Hoewel Prizmo de KNFB Reader niet in gebruiks gemak 

evenaart, kunt u ook met deze app gedrukte tekst laten 

voorlezen vanop uw smartphone of tablet.

2. Boeken/tijdschriften/kranten lezen.
Met deze voorleesapps kan u een boek, tijdschrift of krant naar keuze laten 

voorlezen op uw toestel.

• Voice Dream Reader (€ 8) ondersteunt documenten in PDF en Word, 

EPUB en DAISY luisterboeken, webpagina’s en meer. De app werkt vlot 

met websites en programma’s als Bookshare, Dropbox, Google-Drive, 

Evernote, Pocket, Instapaper en Gutenberg.

Joost
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• Daisylezer (gratis): 
 “Een zeer gebruiksvriendelijke app.”  

(Lydie, slechtziend)

 Om Daisyboeken te lezen, hoeft u tegenwoordig 

niet meer over een Daisyspeler te beschikken. 

Met deze app kan u de boeken beluisteren via uw 

smartphone of tablet. De app werkt voorlopig enkel 

met de Nederlandse bibliotheek Loket aangepast-

lezen. “Maar als Vlaamse luisteraar een account 

aanmaken bij het Loket aangepast-lezen vormt 

geen enkel probleem”, zo getuigen Lydie, Anny 

en Mieke, drie van onze eigenste digifanaten.

• Anderslezen (gratis):
 Met de Anderslezen app leest u uw audiokrant of luistertijdschrift zonder 

problemen op uw tablet of smartphone. Om de app te kunnen gebruiken 

maakt u een profiel aan, en moet u natuurlijk beschikken over een 

abonnement op de krant of het tijdschrift in kwestie.

3. Uw omgeving herkennen.

• ColorSay (gratis) : ColorSay vertelt u wat de kleur is van uw trui, gordijn, 

of eender welk ander oppervlak waar u de camera van uw apparaat naar 

richt. Het is geen vervanger voor een kleurendetector, maar kan wel nuttig 

zijn op reis bv. 

• Tap Tap See (gratis) : Wilt u een object in uw omgeving identificeren? 

Als u er een foto van neemt en vervolgens verzendt via deze app, dan 

wordt beschreven wat er op uw foto staat. Het resultaat wordt verzonden 

naar uw smartphone, en kan u vervolgens met voice-over laten voorlezen.

Lydie en Anny
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4. De weg vinden (gps).

• BlindSquare (€ 26,99).
 “BlindSquare is een navigatiesysteem dat je vertelt waar 

je je bevindt en wat zich rondom jou bevindt. De app doet 

dit via handige aanwijzingen, zoals ‘op vier uur bevindt 

zich het postkantoor’”. (Mieke, slechtziend)

 BlindSquare werd ontwikkeld in samenwerking met een 

team van blinde vrijwilligers. De app gebruikt geolokatie en 

gps om u te lokaliseren. Daarna geeft hij u via spraakweer-

gave automatisch informatie over de plaats waar u zich be-

vindt (restaurants, cafés, winkels, publieke gebouwen, …). 

Net als een gps kan de app u ook begeleiden naar een locatie, 

via gesproken instructies.

5. Organiseren.

 VO Calendar (€ 8,99):
 “Hier ben ik heel tevreden over: deze app vertelt 

je onmiddellijk hoe je week eruit ziet.” 

 (Anny, slechtziend)

 Een Nederlandstalige agenda-app voor blinde 

en slechtziende personen, speciaal ontwikkeld 

voor gebruik met de iPhone voice-over. De 

voice-over leest een samenvatting voor van uw 

weekplanning. Bestaande afspraken worden au-

tomatisch overgenomen, en u kan uw afspraken 

ook inspreken als audioboodschappen.

Mieke
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Apps in de praktijk: 
cursussen voor iPad.

De tewerkstellingsdiensten van de 

Brailleliga organiseren binnenkort 

cursussen voor beginners die met 

de iPad willen leren werken. Er 

komt zowel voor blinde als voor 

slechtziende personen een basis-

cursus. Deze zal van start gaan in 

februari of maart 2015, en wordt 

georganiseerd in ons hoofdkantoor in Brussel en in de regiohuizen te 

Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven. In de loop van 2015 gaat 

er ook een workshop over apps van start. Hou onze website of de volgende 

edities van dit tijdschrift in de gaten voor meer nieuws.

Vergoeding?

Smartphones en tablets worden door het VAPH voorlopig nog niet terugbetaald. 

De gevallen waarbij een blinde of slechtziende persoon hiervoor een vergoeding 

vraagt, worden geval per geval behandeld. Volgens de Brailleliga zou een 

vergoeding van dit soort toestellen voor blinde en slechtziende personen correct 

zijn. We zijn met andere woorden voorstander van een nieuwe, duidelijke 

regelgeving omtrent de vergoeding van deze apparaten.

Dit overzicht van applicaties geeft een goed beeld van wat technologie 

vandaag zoal kan betekenen voor mensen met een visuele beperking. Maar 

deze lijst is natuurlijk niet exhaustief: er bestaan nog veel meer apps, en er 

komen regelmatig applicaties bij. In een volgend artikel komen wij dus graag 

op deze materie terug!

Infosessie tablets en smartphones 
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DE BRAILLELIGA KOMT  
NAAR U TOE.

Het hele jaar door organiseert de Brailleliga evenementen en neemt ze 
deel aan beurzen. Ze presenteert er haar gratis diensten voor blinde en 
slechtziende personen en sensibiliseert er het publiek over de visuele handicap.
 
Een stand voor elk type publiek.

Omdat visuele aandoeningen vooral 

oudere personen treffen, is het belangrijk 

dat dit doelpubliek hierover informatie 

krijgt. Om dit te doen neemt de Brailleliga 

regelmatig deel aan beurzen speciaal 

bestemd voor senioren. De laatste 

maanden had de Brailleliga de gelegenheid 

om haar diensten voor te stellen tijdens 

Actief 50, van 17 tot 19 oktober in Genk, 

en op het Seniorensalon op 18 november in Jette (Brussel). Op de stand 

werden brochures uitgedeeld, kon het publiek kennismaken met technische 

hulpmiddelen die het dagelijks leven van personen met een visuele handicap 

vergemakkelijken, en simulatiebrillen uitproberen die toelaten om een 

visuele aandoening beter te begrijpen. Bedankt aan het Openluchtmuseum 

Bokrijk voor de mooie prijzen in het kader van onze wedstrijd op Actief 50! 

De Brailleliga ontmoette ook senioren in het kader van de Zenith beurs, in 

samenwerking met Testament.be. Bezoekers die graag een goed doel in hun 

testament wilden opnemen, kregen er meer informatie.

Op de markt van Eupen op 21 september verwelkomde de stand van de 

Brailleliga een familiepubliek. Via verschillende activiteiten, waaronder 

Zenith beurs

Markt van Eupen
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een wedstrijd geblinddoekt boetseren, doken groot en 

klein de wereld van blinde en slechtziende personen in. 

Bedankt aan de Abdij van Stavelot en het Malmundarium 

voor de prijzen die ze aan de winnaars van onze wedstrijd 

schonken!

Een ander belangrijk doelpubliek voor de Brailleliga 

bestaat uit professionals in de gezondheidszorg. Op 

Healthcare 2014, in Brussels Expo van 1 tot 3 oktober, 

sensibiliseerden onze werknemers en vrijwilligers de bezoekers, via onze 

stand en via een workshop “Respectvol omgaan met blinde en slechtziende 

bejaarden in de zorgsector”. Onder de bezoekers bevonden zich artsen, 

verplegers, kinesitherapeuten, beheerders van bejaardentehuizen, enz. Van 

26 tot 28 november ontmoette de Brailleliga vele oogheelkundigen op het 

congres Ophtalmologica Belgica. Onze stand gaf hen meer informatie over 

de diensten van de Brailleliga, evenals over de hulpmiddelen die het leven 

van blinde en slechtziende personen kunnen vergemakkelijken. 

Van 16 tot 18 oktober trok onze hulpmiddelenbeurs BrailleTech 

een groot aantal bezoekers aan. Deze beurs, die door de 

Brailleliga jaarlijks wordt georganiseerd in Brussel, verzamelt 

alle Belgische leveranciers van aangepast materiaal voor blinde 

en slechtziende personen. Via de verschillende workshops 

kwamen de bezoekers ook meer te weten over aangepast 

keukenmateriaal, het gebruik van een tablet of een smartphone 

als persoon met een visuele handicap, enz.

En ten slotte, om het grote publiek te laten kennismaken met haar aangepaste 

gezelschapsspellen voor personen met een visuele beperking, nam de 

Spelotheek van de Brailleliga op 30 november deel aan het evenement Jeu 
t’aime (“Spelen doe ik dolgraag”) in Brussel. 

Markt van Eupen
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De Brailleliga en de eindejaarsfeesten. 

Om de eindejaarsfeesten te vieren doet de Brailleliga op 16 december mee aan 

de Kerstmarkt van Antwerpen. Met onze spelletjes sensibiliseren we het 

publiek over de visuele handicap en kunnen de deelnemers leuke prijzen winnen! 

Probeer onze blikken kerstboom omver te werpen met een speciale bril op die een 

oogaandoening simuleert. U wilt eerder uw tastzin op de proef stellen? Duik dan 

met uw hand in onze grabbeldoos en vis er zonder te kijken een klein geschenkje 

uit. Met deze spelletjes zullen we geld inzamelen ten voordele van de Brailleliga in 

het kader van de actie Music For Life. En natuurlijk zal de stand ook beschikken 

over brochures en hulpmiddelen, om het publiek te helpen de visuele handicap 

beter te begrijpen. Ook wenskaarten zullen er worden verkocht ten voordele van 

de Brailleliga. 

 

Voor Wereldbrailledag, op 4 januari 2015, 

zal Manneken Pis gekleed zijn als blinde scho-

lier, begeleid door zijn blindengeleidehond. Dit 

ter herinnering van Louis Braille, die het gelijk 

namige schrift uitvond op 15-jarige leef-

tijd! Voor de gelegenheid geeft de Braille-

liga u de kans om uw nieuwjaarswensen of 

-brieven te versturen in braille, via onze website  

www.braille.be. In enkele klikken wordt uw bericht 

automatisch omgezet in braille en per mail verzon-

den naar de e-mailadressen van uw keuze. Met zo’n 

originele wensen kan u uw vrienden en familie tege-

lijkertijd verrassen én sensibiliseren over de realiteit 

waar blinde personen dagelijks mee geconfronteerd worden. Indien u een 

traditionele wenskaart verkiest boven een digitale versie, geen probleem: 

maak uw keuze uit onze catalogus van wenskaarten, die verkocht wor-

den ten voordele van de sociale dienst van de Brailleliga. Bezoek hier-
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voor de pagina http://www.braille.be/nl/steun-ons/wenskaarten, of bel naar  

02 533 32 11.

Een ander evenement dat al werd aangekondigd, is de 20 
km door Brussel 2015. De Brailleliga doet dit jaar mee 

voor de 10de keer, en we hopen ook dit jaar weer op een 

indrukwekkende ploeg. De loopwedstrijd zelf vindt plaats 

op 31 mei 2015, maar de inschrijvingen eindigen begin 

maart. Wacht dus vooral niet af om u in te schrijven! 

Om dit te doen surft u naar www.braille.be en volgt u 

de stappen. Voor blinde en slechtziende lopers en hun gidsen worden de 

inschrijvingskosten betaald door de Brailleliga. 

100ste VERJAARDAG 14-18 
EEN VETERAAN ONDER DE OPRICHTERS 

VAN DE BRAILLELIGA: 
ARMAND NEELS (1890-1971).

“Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog verbleef ik in een militair veld-
hospitaal in Brussel. Ik was er na de wapenstilstand heen gebracht om de 
diverse verwondingen te laten verzorgen die ik tijdens het septemberoffen-
sief had opgelopen 13.” 
 

“Ik had onder meer een ernstige scheenbeenbreuk en moest een aantal weken 

in bed blijven met een gipsverband om mijn been. Een paar liefdadige dames 

hadden al hun verbeelding gebruikt om mijn gedachten af te leiden. Eén van 

13.  Dit Engels-Frans-Belgische offensief om België te bevrijden, ging van start op 28 september 
en eindigde met de ondertekening van de Wapenstilstand op 11 november 1918.

51
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hen stelde me een nieuwe hobby voor die erg nuttig bleek voor 

mijn kameraden die minder geluk hadden: het brailleschrift. 

Ik was erg enthousiast over het idee en ging aan de slag om het 

reliëfschrift te leren. Dat was niet eenvoudig al liggend, en ik 

moest er heel wat geduld voor opbrengen! 

Ik besefte dat er veel gewonden waren die meer redenen tot kla-

gen hadden dan ik, zeker zij die geen daglicht meer konden zien. 

Daarom wilde ik mezelf nuttig maken en na enkele dagen was 

ik één van de eerste vrijwilligers-kopiisten die langzamerhand, 

met veel geduld en volharding, een bibliotheek voor blinde per-

sonen zouden samenstellen [...].

Ik kreeg steeds meer interesse in deze goede daad voor blinden. 

Toen ik dus in maart 1920 uit het hospitaal vertrok, stelden de 

dames die zich om mij bekommerd hadden me voor om penningmeester te 

worden van een goed doel met de naam ‘Brailleliga – Nationale inrichting 

voor het welzijn van de blinden’ (sindsdien gewoon de Brailleliga).”

Zo vertelde Armand Neels in De Witte Stok van 1 november 1941 hoe hij 

bij de Brailleliga terechtkwam. Armand Neels wordt op 27 december 1890 

als zoon van een apotheker in het Oost-Vlaamse Beveren-Waas geboren. Op  

6 maart 1916 gaat hij in dienst bij het Belgische leger. Hij krijgt zijn militaire 

opleiding in Frankrijk en vertrekt in augustus 1917 naar het front. Op 25 okto-

ber 1918 wordt hij benoemd tot adjudant. Zijn oversten zijn vol lof: “Hij is erg 

toegewijd en moedig, en wist zijn mannen onmiddellijk voor zich te winnen 

door in alle omstandigheden zijn kalmte en koelbloedigheid te bewaren”. 

Op 7 november 1918 raakt hij in Zwijnaarde gewond door een granaatscherf. 

Hij wordt eerst verzorgd in de Brugse afdeling van het hospitaal l’Océan, 

Armand Neels in het 
begin van de jaren 
1920 (Archieven van 
het Koninklijk Museum 
van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis).
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een militair veldhospitaal dat door dokter Antoine Depage in december 1914 

opgericht en sindsdien ook geleid werd. Na Wapenstilstand wordt hij overge-

bracht naar de Brusselse afdeling. Armand Neels is verminkt voor het leven 

en wordt beschouwd als een groot oorlogsinvalide, maar dat weerhoudt hem 

er niet van carrière te maken als stafsecretaris bij de administratieve diensten 

van het leger. In 1930 wordt hij gepromoveerd tot kapitein. 

Bij de Brailleliga werkt Armand Neels jarenlang op vrijwillige basis als pen-

ningmeester, kashouder en boekhouder, om zo lang mogelijk te vermijden dat 

de piepjonge vereniging de financiële last van betaald personeel moet dragen. 

Uiteindelijk staat hij zijn functie pas af om een boekhouder met een visuele 

beperking te kunnen aanwerven. Hij blijft echter wel trouw aan zijn func-

tie van penningmeester tot zijn dood in 1971. Daarmee stelde hij zich maar 

liefst een halve eeuw lang ten dienste van blinde en slechtziende personen.

 

 
OUD-WERKNEMERS VAN CITROËN 

BEZOEKEN DE BRAILLELIGA.
In november ontvingen we de Amicale van de Anciens van Citroën voor een 
bezoek aan de Brailleliga. Een dag om kennis te maken met onze activiteiten 
ten voordele van blinde en slechtziende personen: BrailleClubs, het Centrum 
voor omzetting, de BrailleShop, … 

Citroën en de Brailleliga hebben een lange geschiedenis samen. Het is in feite 

dankzij de steun van Citroën dat onze vereniging haar “BrailleClubs” heeft 

kunnen uitbouwen. 

In deze Clubs komen tot op vandaag nog steeds blinde en slechtziende 

personen samen in alle regio’s van het land. Wanneer iemand moet leven 

met een visuele beperking, heeft hij soms nood aan contact met lotgenoten 
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die hetzelfde meemaken. Dat is het hoofddoel van de BrailleClubs. Leden 

van de Brailleliga ontmoeten er elkaar, wisselen ervaringen uit en nemen 

deel aan diverse activiteiten: boetseren, decoratieve werkjes maken, 

gezelschapsspellen, …

Aan de oorsprong van dit bezoek van oud-werknemers van Citroën ligt Luc 

Lion, oud-directeur communicatie en Public Relations bij Citroën Belux  

en vandaag bestuurder bij de Brailleliga. Hij was verrast door het grote 

aantal inschrijvingen: bijna 40 personen! Onder hen bevonden zich veel 

nieuwsgierigen, die op deze manier ontdekten dat hun voormalige bedrijf veel 

heeft bijgedragen aan de uitbouw van onze BrailleClubs. Tijdens het bezoek 

vergezelde Nadine Mourin haar echtgenoot, oud-werknemer bij Citroën. 

Vroeger, toen ze zelf nog werkte, kwam ze dikwijls voorbij de Brailleliga. 

Het gebouw heeft haar altijd al geïntrigeerd en dit bezoek vormde voor haar 

een mooie gelegenheid om onze vereniging ook eens van de binnenkant 

te komen ontdekken. Door dit bezoek kreeg ze zelfs zin om ons wat van 

haar tijd te schenken: animatrice tijdens de BrailleClubs, begeleiding van 
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uitstappen,...? Nadine heeft haar keuze nog niet gemaakt, maar één ding is 

zeker: deze ervaring heeft haar overtuigd om vrijwilliger te worden bij ons!

Indien u deel uitmaakt van een amicale of vereniging van gepensioneerden, 

aarzel dan niet om de Brailleliga te komen bezoeken! Om een geleid bezoek 

te reserveren, bel naar Noëlla Jardin op het nummer 02 533 32 11. Een geleid 

bezoek is volledig gratis.

 

ONS VERDRIET.
 

Na het overlijden van Mr. Arthur Vereycken werden zij die hem eer wilden 

betonen door zijn naaste familieleden uitgenodigd om een gift te doen 

ten voordele van de Brailleliga. Dank aan allen die deze oproep hebben 

beantwoord: dankzij hun vrijgevigheid kunnen wij gratis een eerste witte 

stok schenken aan mensen die het zicht hebben verloren.

Net op het ogenblik dat dit nummer van De Witte  
Stok in druk zou gaan, vernamen wij het overlijden  
van koningin Fabiola. 

Zoals koningin Elisabeth voor haar al deed, schonk in 
1966 koningin Fabiola haar Hoge Bescherming aan de 
Brailleliga. Deze steun aan onze organisatie getuigde 
van de constante en discrete inzet en bekommernis van 
koningin Fabiola voor blinde en slechtziende personen.

Wij houden eraan om langs deze weg onze erkentelijkheid uit te drukken voor de onschatbare 
meerwaarde die haar Hoge Bescherming heeft betekend in ons dagelijks werk ten voordele van 
blinde en slechtziende personen. 

Wiij betuigen ons oprecht medeleven aan haar familie.
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GEFELICITEERD, KIM BOLS!

Kim Bols, de oprichtster van het online kennisportaal “Visuele 
Handicap”, heeft de Lion-Francout prijs 2014 in ontvangst mogen 
nemen. Deze prijs van €25.000 wordt elk jaar uitgereikt aan een 
blinde persoon die door zijn moed, kwaliteiten en activiteiten 
de moeilijkheden die zijn handicap met zich mee brengt heeft 
overwonnen, en die zich zo ten dienste heeft gesteld van de 
maatschappij.
 
Kim Bols, die momenteel in Beerse woont, werd geboren met ern-

stige gezichtsproblemen. Toen ze 15 jaar oud was, verergerde dit door 

glaucoom, en daarna door een netvliesontsteking, waardoor ze volledig 

blind werd. Dit alles heeft haar echter niet belet om studies vertaler-tolk 

aan te vatten, en om deze uiteindelijk met glans af te ronden. Vervolgens volgde 

ze de opleiding “Medical Management Assistant” aan de Thomas More Hoge-

school in Turnhout. Tegelijkertijd bouwde ze op vrijwillige basis een online ken-

nisportaal uit voor blinde of slechtziende personen: “Visuele Handicap”. Vandaag 

verspreidt ze ook informatie via de Facebookpagina “Blinden en slechtzienden”, 

het Twitterprofiel “Visuele Handicap” en de Yahoo groep met dezelfde naam.

Via al deze kanalen verspreidt Kim Bols informatie die interessant is voor 

haar blinde en slechtziende doelpubliek, en dit op een snelle en efficiënte 

manier. Aan het updaten van deze kanalen besteedt ze gemiddeld 4 uur per 

dag. Op die manier bereikt ze dagelijks zo’n 3000 mensen. Een uitzonderlijk 

project, dat terecht bekroond werd met de Lion-Francout prijs.

De Brailleliga, die de kandidatuur van Kim Bols voor deze prijs ondersteunde, 

wil haar hartelijk feliciteren en wenst haar veel succes met het verdere verloop 

van haar projecten!
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Het is weer zover! De Brailleliga is haar spieren reeds aan het 
opwarmen om één van Brussels grootste evenementen te 
verbazen met haar sportief talent... Jawel, in mei 2015 zullen 
onze blauwe lopers opnieuw de 37.000 deelnemers en dito 
omstaanders van de 20KM door Brussel op een sportieve 
manier sensibiliseren over de visuele handicap! 

Onze ploeg bestaat sinds enkele jaren uit een bonte mengeling 
van ziende, slechtziende en blinde lopers. Een aanzienlijk deel 
daarvan blijkt niet uit het eerste het beste hout gesneden te zijn 
als we hun tijd van naderbij bekijken (1u10 was onze nummer 1 in 
2014 en onze beste slechtziende loper finishte in 1u14!). Motivatie 
en een sociale drijfveer is echter wat ze allen gemeen hebben, of 
ze nu 14 of 69 jaar zijn. Onze ploeg begint stilaan een gekende 
aanwezige te zijn, dat bleek uit ons 627-koppig team dat in mei 
2014 aan de startlijn verscheen. Zou het door onze goede zorgen 
komen? Of door het feit dat onze lopers al sportend blinde en 
slechtziende kinderen gelukkig kunnen maken? 

Wat er ook van zij, wij kijken er opnieuw heel hard naar uit om jullie 
allemaal te verwelkomen én aan te moedigen, alsook de vrienden, 
familie en collega’s die jullie hebben overtuigd om mee te lopen 

Nummer 4 – 2014

Oktober – November – December

20 KM DOOR BRUSSEL 2015:
WIJ REKENEN OP U!
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in onze ploeg, of die bereid zijn jullie deelname te sponsoren (elke 
gift vanaf 40 euro geeft namelijk recht op een fiscaal attest) ! 

Concreet: stip alvast zondag 31 mei 2015 aan in jullie agenda en 
schrijf snel in bij onze ploeg! Dit kan via het inschrijvingsformulier 
op onze website www.braille.be, per telefoon op 02 533 32 11 
of per e-mail naar 20km@braille.be. Wij hebben uw naam en 
voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
eventuele resultaten in 2014 en uw kledingmaat (T-shirt) nodig om 
uw inschrijving te voltooien.

De inschrijvingskosten voor blinde en slechtziende personen en 
hun gids worden door de Brailleliga ten laste genomen. Bent u op 
zoek naar een begeleider? Laat het ons dan weten! Wij zoeken 
een deelnemer uit uw buurt die gedurende enkele maanden op 
geregelde tijdstippen samen met u kan trainen. 

Overtuigd? Of toch nog niet helemaal? Neem dan vlug een kijkje 
op onze website en ontdek er nog meer redenen waarom wij u 
graag in ons team zouden verwelkomen! 

Wij wensen jullie alvast een energieke start van het nieuwe jaar... 
en hopen je op 31 mei aan de startlijn terug te zien!

Tot dan!
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NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.

De BrailleShop wenst u een uitstekend Nieuwjaar 2015 ! 
Onze agenda’s en kalenders 2015 in grootletterdruk zijn te 
koop in de BrailleShop. U kan er uw belangrijke data en af-
spraken in noteren.

Winterse gezelligheid rond het haardvuur.

De lange winteravonden zijn de gelegenheid bij uitstek om het 
gezellig te maken rond het haardvuur en samen met vrienden en 
familie te genieten van gezelschapsspelletjes. Een uitgebreid aan-
bod aangepaste spellen is beschikbaar in de BrailleShop (u kan 

uiteraard ook terecht in de Spelotheek van de 
Brailleliga).

Dit houten damspel van 40 x 40 cm voor  
2 spelers, werd aangepast met verhoogde en 
verlaagde speelvakken. (R0283)

R1854: 1 dag per A4-bladzijde. R1856: 1 week per A4-bladzijde.
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Het strategiespel Vier op een rij, voor 2 spelers, 
wordt gespeeld met schijven in 2 verschillende 
kleuren. 1 van de kleuren werd geperforeerd 
zodat ook op de tast het onderscheid in kleuren 
kan gemaakt worden. (R0154)

Dit plastic schaakspel heeft een 
groot speelbord en aangepaste speelstukken. 
Het is een spel voor 2 personen. (R1831)

 
Extra grote speelkaarten, zonder 
afbeeldingen met grote letters en 
cijfers. Raad pleeg onze website 
om andere modellen te ontdekken. 
(R01719)

Boeken beluisteren.

Of u nu beschikt over een CD of over een document dat u via het 
internet gedownload hebt, met onze daisyspelers geniet u van 
uren luisterplezier. 

Het tafelmodel PTN2 is een audiospeler 
om boeken en muziek te beluisteren. Dit 
toestel kan gegevens aflezen van een CD 
maar ook van een SD-kaart of een USB-
stick. (R1643)
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Met de Victor Stratus 4M beluistert u boeken en 
muziek in daisy- en MP3-formaat van op een CD 
of een geheugenkaart. Dankzij de erg duidelijke 
navigatietoetsen is dit toestel gemakkelijk te 
bedienen. Het is zeer compact en voorzien van een 
geïntegreerd handvat. (R1847)

Dit ultracompacte model Pocket Stream 
is sinds kort ook verkrijg baar in de 
BrailleShop. Het toestel heeft de omvang 
van een pakje speelkaarten en past dus 
gemakkelijk in uw tas of zak. Download 
uw favoriete boeken en MP3-bestanden 
op de Pocket Stream en u heeft uw 

bibliotheek op zak. Met dit toestel kan u ook spraakboodschappen 
en memo’s opnemen. (R1848)

Een verkwikkende winterwandeling.

Wilt u zich, ondanks sneeuw en ijs, toch in alle 
veiligheid verplaatsen, maak dan gebruik van onze 
schoenovertrekkers. Ze zijn beschikbaar in twee 
maten: medium (te gebruiken voor schoenmaat 
36-41) en large (voor schoenmaat 39-46).

Tot slot nog even dit: Omwille van de jaarlijkse inventaris zal 
de BrailleShop gesloten zijn vanaf 25 december 2014 tot en 
met 13 januari 2015. Vanaf 14 januari staan wij weer volledig ter 
beschikking. Tot binnenkort!

BrailleShop : Engelandstraat 57 – 1060 Brussel.  
Tel. 02/533 32 11. Open van maandag tot en met donderdag 
van 10u – 12u en van 13u30 – 16u.



ONDER ONS

6

ONDER ONS

De nieuwe wetgeving over de juridische bescherming voor 
mensen met een kwetsbaarheid is sinds 1 september 2014 van 
kracht. Bij deze een kort overzicht van wat er veranderd is.

Bepaalde statuten zijn afgeschaft: de verlengde minderjarigheid, 
de voorlopige bewindvoering, de bijstand van een gerechtelijke 
raadsman en de juridische wilsonbekwaamheid. Andere statuten 
zijn wel nog steeds van kracht: het reglement van de collectieve 
schuldenregeling, de regeling voor bescherming van personen 
met een geestesziekte en de wet op de bescherming van de 
maatschappij.

Twee nieuwe formules ter bescherming werden 
ingevoerd:
1) De buitengerechtelijke bescherming, zonder tussenkomst van 

een vrederechter. De beschermde persoon geeft iemand een 
mandaat om zijn goederen te beheren of om bepaalde taken uit 
te voeren voor hem zoals bijvoorbeeld het verkopen van een on-
roerend goed. Het mandaat is enkel geldig voor het beheer van 
de goederen. De persoon in kwestie blijft juridisch wilsbekwaam.

2) De gerechtelijke bescherming, die door de vrederechter moet op-
gesteld worden. Binnen deze maatregel zijn er twee verschillende 
vormen: een bijstand voor de beschermde persoon of een ver-
tegenwoordiging van de beschermde persoon. Als een bijstand 

Nieuwe wetgeving over de juridische  
bescherming.

NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.



ONDER ONS ONDER ONS

7

volstaat, zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen om 
de persoon bij te staan bij het nemen van bepaalde belangrijke 
beslissingen of om juridische documenten, die door de vrede-
rechter opgesomd zijn, mee te ondertekenen. Indien de bijstand 
niet volstaat, zal de vrederechter de bewindvoerder ook opdragen 
om de beschermde persoon te vertegenwoordigen. Die vertegen-
woordiging kan algemeen zijn of ook weer beperkt tot bepaalde 
beslissingen die door de vrederechter zijn vastgelegd.

Het doel van deze hervorming is het aanbieden van een bescher-
mingsmaatregel op maat, rekening houdend met de mogelijkheden 
en beperkingen van de beschermde persoon. 

Andere verandering: de bijstand en de vertegenwoordiging kunnen 
ofwel enkel geldig zijn voor de goederen van de beschermde per-
soon ofwel enkel voor de persoonsgebonden kwesties of voor beide 
aspecten.

De vrederechter kan hiervoor één enkele bewindvoerder aanstellen 
of hij kan ervoor opteren om twee verschillende personen aan te 
stellen, met name één voor de goederen en een andere voor de 
persoonsgebonden zaken. De keuze van de verblijfplaats van de 
beschermde persoon is bijvoorbeeld één van de zaken die door 
de bewindvoerder zou geregeld kunnen worden.

Deze nieuwe regeling is enkel van kracht voor personen die een 
nieuwe aanvraag tot bescherming indienen na 1 september 2014. 
Voor de personen die al genieten van een beschermingsmaatregel 
verandert er in eerste instantie niets. Er is een overgangsfase van 
2 tot 5 jaar voorzien. Voor personen die nu onder voorlopig bewind 
staan of onder verlengde minderjarigheid zal er dus in de praktijk 
de komende maanden zeker niets veranderen.
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De familierechtbank is opgericht en is sinds 1 september 2014 
operationeel. De familierechtbank is voortaan de bevoorrechte 
gesprekspartner van de burgers voor zowat alle geschillen die 
rechtstreeks verband houden met de familie.

De belangrijkste zaken die door de familierechtbank kunnen 
behandeld worden, zijn adoptie, afstamming, uitoefening van 
het ouderlijk gezag en verblijfplaats van kinderen, scheiding, 
voorlopige maatregelen, tijdelijk verblijfverbod (huiselijk geweld), 
kinderbijslag, alimentatie, betwistingen omtrent het vermogen 
van een persoon (erfenisconflicten, vereffening, enz.).

Tot welke rechtbank moet men zich dan richten?
De familierechtbank van de woonplaats van de verweerder of 
van de laatste echtelijke of gemeenschappelijke verblijfplaats is 
bevoegd. Toch voorziet de wet enkele uitzonderingen. 

Voor welke zaken moet men zich toch nog tot de 
vrederechter richten?
Met de oprichting van de familierechtbank zijn ook de bevoegd-
heden van de vrederechter veranderd. 

Voortaan is de vrede rechter bevoegd voor, onder andere:
• vorderingen die lager zijn dan 2.500 euro;
• aanvragen voor juridische bescherming;
• geschillen betreffende vorderingen voor onderhoudsgeld die 

gelinkt zijn aan een leefloon.

Oprichting van de familierechtbank.
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Zoals elk jaar werden op 1 september de inkomensgrenzen die 
recht geven op gratis juridische gerechtsbijstand (het vroegere 
systeem van de Pro Deoadvocaat) geïndexeerd.

Bepaalde rechtzoekenden kunnen een beroep doen op gratis 
juridische gerechtsbijstand ongeacht hun inkomen. Het gaat hier 
om personen die een leefloon ontvangen, oudere personen die 
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangen, personen 
die een vervangingsinkomen voor personen met een handicap 
hebben, personen die een kind ten laste hebben dat gewaarborgde 
kinderbijslag geniet, sociale huurders die slechts de helft van de 
basishuur moeten betalen en minderjarigen.

Daarnaast zijn er bepaalde rechtzoekenden waarvan vermoed 
wordt dat zij onvermogend zijn, tenzij de advocaat het tegenbewijs 
voorlegt. Het gaat dan voornamelijk om vreemdelingen die 
een procedure inleiden om een verblijfsvergunning te krijgen, 
personen die een procedure tot collectieve schuldbemiddeling 
willen aanvragen en gedetineerden.

Wie niet tot deze groepen behoort, kan enkel van gratis 
juridische gerechtsbijstand genieten indien het inkomen onder 
bepaalde grenzen ligt. Vanaf 1 september 2014 gelden volgende 
inkomensgrenzen:

• alleenstaanden kunnen van volledige gratis juridische 
gerechtsbijstand genieten indien hun inkomen niet hoger is dan 
944 euro per maand;

Aanpassing van de tarieven voor gratis 
juridische gerechtsbijstand.
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• alleenstaanden met een inkomen tussen de 944 euro en 1.213 
euro per maand hebben slechts recht op gedeeltelijke gratis 
juridische gerechtsbijstand;

• gehuwden, samenwonenden of alleenstaanden met een 
persoon ten laste hebben recht op volledige gratis juridische 
gerechtsbijstand indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 
1.213 euro per maand;

• gehuwden, samenwonenden of alleenstaanden met een 
persoon ten laste kunnen enkel van gedeeltelijke gratis 
juridische gerechtsbijstand genieten als hun gezinsinkomen 
ligt tussen de 1.213 euro en 1.480 euro per maand (vermeerderd 
met 163,47 euro per persoon ten laste).

Opgelet: De juridische gerechtsbijstand wordt hervormd. Deze 
regels zullen dus wellicht zeer binnenkort opnieuw wijzigen!

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel is begonnen met de 
installatie van een nieuw belgeluid aan de overwegen. Met het 
nieuwe geluid moet de veiligheid van de weggebruikers vergroot 
worden en bovendien ook de geluidshinder voor de omwonenden 
verminderd worden.

Een nieuw elektronisch “pulserend” of “golvend” belsignaal zal 
dus voortaan geleidelijk aan te horen zijn aan alle Belgische 
spooroverwegen. 

Een nieuw belsignaal  
aan de spooroverwegen.



ONDER ONS ONDER ONS

11

Het nieuwe geluid is vergelijkbaar met het geluid dat men hoort 
als er snel herhaaldelijk op een traditionele deurbel gedrukt 
wordt. Volgens wetenschappelijk onderzoek trekt zo’n onder-
broken geluid beter de aandacht en zullen de spooroverwegen 
dus veiliger worden voor de weggebruikers.

Misschien hoorde u het nieuwe belgeluid al in de radiospot 
waaraan zanger Arno zijn medewerking verleende. Zijn 
advies: “Dit geluid kan je leven redden. Als je dat hoort, moet 
je stoppen!”. De spot maakt deel uit van de campagne van 
Infrabel (in samenwerking met het Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid) die op 8 september startte en nog verder 
zal lopen in 2015.

Aanpassing dienstregeling van De Lijn

Vanaf 14 december 2014 zal De Lijn haar dienstregeling grondig 
aanpassen. Bij bijna 400 van de 1.000 buslijnen zullen er 
wijzigingen zijn van enkele minuten tot een halfuur.

De vele aanpassingen hebben volgens De Lijn te maken met 
het nieuwe vervoersplan dat de NMBS op dezelfde dag lanceert. 
De nieuwe dienstregelingen zijn meestal afgestemd op de 
aankomende en vertrekkende treinen. Daarnaast hebben een 
aantal ritten ook variabele rijtijden gekregen. Dat wil zeggen dat 
ze meer rekening houden met het verkeer tijdens de spits- en 
daluren.
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De Directie-generaal Personen met een handicap publiceert een 
nieuwe informatieve brochure voor jongeren met een handicap 
die willen gaan werken: “Ik heb een handicap en ga werken: wat 
met mijn tegemoetkoming?”

In de brochure wordt uitgelegd wat er gebeurt met de integratie-
tegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming 
wanneer iemand gaat werken of zich als vrijwilliger wil inzetten 
en aan wie men moet melden dat men gaat werken, enz.

De brochure wordt slechts op een beperkt aantal exemplaren 
gedrukt voor een proefproject in de provincie Limburg. Als 
het proefproject gunstig geëvalueerd wordt, zal het uitgebreid 
worden naar andere provincies.

Wie met vragen zit rond tegemoetkomingen en tewerkstelling, 
kan hiermee uiteraard terecht bij de Sociale dienst en bij het 
Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga.

Nieuwe brochure van de FOD Sociale  
zekerheid.

Op de homepage van de website van De Lijn (www.delijn.be) 
staat er een rubriek “Aanpassingen december 2014”. Via deze 
rubriek komt u op een pagina terecht waar u de aangepaste 
dienstregeling per provincie kan raadplegen.
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Vanaf 1 oktober 2014 is de wetgeving inzake huispersoneel 
gewijzigd en zijn zij net zoals “gewone” werknemers onderworpen 
aan de sociale zekerheid. Deze wijziging is er gekomen om 
aan dienstboden en ander huispersoneel voortaan een sociale 
bescherming te geven die identiek is als die van andere 
werknemers. 

Vóór 1 oktober 2014 had huispersoneel een speciaal statuut en 
was het slechts beperkt onderworpen aan de sociale wetgeving. 
Huispersoneel dat niet inwonend was, minder dan 4 uur per dag 
actief was bij dezelfde werkgever of minder dan 24 uur per week 
actief was bij dezelfde werkgever was bovendien helemaal niet 
onderworpen aan de RSZ-regelgeving.

Met de nieuwe regelgeving wordt dus in principe alle huis-
houdpersoneel onderworpen aan de verschillende sociale 
zekerheidsbijdragen en de loonmatigingsbijdrage. 

Er is één uitzondering: de volledige RSZ-vrijstelling blijft ook in 
de nieuwe wetgeving bestaan voor bepaalde occasionele ar-
beid. De definitie en samenstelling van de groep van occasio-
nele arbeid verandert echter wel. Vanaf 1 oktober 2014 wordt dit 
omschreven als: “ occasionele activiteiten ten behoeve van de 
huishouding van de werkgever of zijn gezin, die niet van manuele 
aard zijn en niet beroepsmatig worden geregeld en uitgevoerd 
in desbetreffende huishouding, dit met een maximale duur van  
8 uur per week bij één of meerdere werkgevers”. Babysitting, het 
gezelschap houden van ouderen, iemand boodschappen hel-

Huispersoneel wordt duurder.



ONDER ONS

14

ONDER ONS

pen doen of minder mobiele personen begeleiden, vallen onder 
deze uitzonderingen. Voor manueel werk in huis of buitenshuis 
(bv. een klusjesman, tuinhulp, …) geldt deze uitzondering niet.

De gevolgen voor een persoon met een PAB (Persoonlijk 
Assistentie Budget) die reeds huispersoneel aangaf bij de RSZ  
zijn uitsluitend een bijdrageverhoging van 14,48%. Indien de  
persoon met PAB nog geen werkgever is, moet hij zich laten in-
schrijven bij de RSZ, een Dimona aangifte doen en ieder kwartaal 
een aangifte aan de RSZ bezorgen en de bijdrage betalen.

Heeft u in uw leefsituatie bepaalde hulpmiddelen, aanpassingen 
of bijstand nodig en werd uw handicap erkend door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), dan 
kan u bij hen terecht voor een financiële tegemoetkoming voor 
dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand. Alle soorten 
hulpmiddelen en aanpassingen voor individuele materiële bijstand 
(IMB) zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst. Deze lijst 
wordt regelmatig herzien.

Vanaf 1 oktober 2014 is er een nieuwe refertelijst van toepassing. 
Deze kan geconsulteerd worden via de website van het VAPH 
onder de rubriek hulpmiddelen.

Het Multidisciplinaire Team (MDT) van de Brailleliga is erkend 
door de VAPH en kan u bijstaan voor advies rond hulpmiddelen 
en de aanvraag ervan.

Nieuwe refertelijst VAPH.
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NIEUWS VAN DE GESPECIALISEERDE OPLEIDINGS-, 
BEGELEIDINGS- EN BEMIDDELINGSDIENST.

In het Belgische sociale zekerheidssysteem kan u een werk-
loosheidsuitkering bekomen op basis van uw studies, zonder 
dat u voordien al heeft gewerkt. Sedert 2012 noemt men deze 
uitkeringen “inschakelingsuitkeringen”.

Jonge schoolverlaters (die jonger zijn dan 30 jaar) dienen eerst 
een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) van 310 dagen 
te doorlopen vooraleer ze aanspraak kunnen maken op een 
inschakelingsuitkering. De uitkering wordt vervolgens toegekend 
voor een periode van maximum 36 maanden. 

Dankzij een koninklijk besluit van 28 maart 2014 kunnen jonge 
schoolverlaters met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 
minstens 33%, die een inschakelingsuitkering ontvangen, 
een verlenging van 2 jaar aanvragen. Deze uitbreiding wordt 
enkel toegekend op voorwaarde dat de schoolverlaters positief 
meewerken aan een aangepast traject.

Hoe deze aanvraag tot verlenging indienen?

1.  Om deze aanvraag in te dienen hebt u het formulier C47 
nodig. Dit formulier kan gedownload worden via de website 
van de RVA: http://www.rva.be/D_Egov/Formulieren/Fiches/
C47/FicheNL.htm

Inschakelingsuitkeringen  
(op basis van studies).
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2.   In de rubriek “Uw aanvraag” vinkt u het vakje aan “ het behoud 
van het recht op inschakelingsuitkering gedurende een extra 
periode van twee jaar (art. 63, § 2,4de lid, 4° KB 25.11.1991)”.

3.  Voeg bij dit document een medisch attest waaruit uw blijvende 
arbeidsongeschiktheid blijkt.

4.  Stuur het formulier C47 en het medisch attest op naar de RVA 
via uw uitbetalingsinstelling (één van de erkende vakbonden 
of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen).

In dit artikel zijn we niet verder ingegaan op andere gebeurtenissen 
die een reden kunnen zijn om de uitkeringsperiode van 36 
maanden te verlengen, zoals bv. deeltijds werk, het hervatten van 
studies enz.

Voor meer informatie kan u terecht bij VDAB of Actiris (in functie 
van uw woonplaats) of uw uitbetalingsinstelling.

Op 1 januari 2015 zullen een aantal personen hun inschakelings-
uitkering verliezen, waaronder ook personen met een handicap 
of hun partner. Indien u (of uw partner) de inschakelingsuitkering 
op 1 januari 2015 verliest en een integratietegemoetkoming 
en/of inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, zal de 
Directie-generaal Personen met een handicap uw dossier 
met prioriteit herzien en het bedrag van uw tegemoetkoming 
eventueel herberekenen zonder dat u een nieuwe aanvraag 
moet indienen via de gemeente of ziekenfonds. De Directie-
generaal brengt in december de betrokken personen met een 
brief op de hoogte. Vanaf 1 december 2014 kan de stand van 
zaken van de herziening van het dossier ook via Handiweb 
opgevolgd worden.
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Wie tegen midden december geen brief ontvangen heeft van de 
Directie-generaal maar wel in aanmerking komt voor de prioritaire 
herziening (wie dus een inkomensvervangende en/of integratie-
tegemoetkoming krijgt en op 1 januari zijn – of die van zijn partner 
– inschakelingsuitkering verliest), kan zelf contact opnemen met 
de Directie-generaal door het bewijs van de beëindiging van het 
recht op de inschakelingsuitkering op te sturen.

NIEUWS VAN DE DIENST BEGELEIDING EN HULP 
IN HET DAGELIJKS LEVEN.

De Brailleliga en Randstad Dienstencheques hebben samen 
een dertigtal huishoudhulpen opgeleid om bij personen met een 
visuele beperking aan de slag te kunnen gaan. Het huishouden 
doen bij een blinde of slechtziende persoon vereist immers enkele 
specifieke aandachtspunten: zich kenbaar maken als men een 
ruimte binnenkomt, alles op dezelfde plek terugleggen, duidelijk 
uitleggen wat men doet, … Het pilootproject werd begin 2014 
gelanceerd in Gent, Brussel en Charleroi. Het project loopt nog 
enkele maanden verder alvorens het geëvalueerd zal worden. 

Woont u in één van de pilootregio’s en bent u op zoek naar 
een huishoudhulp, dan kan u contact opnemen met Randstad 
Dienstencheques via het gratis nummer 0800 30 130.

Huishoudhulp met een vorming  
over de visuele beperking.
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NIEUWS VAN DE DIENST VRIJETIJDSBESTEDING.

ACTIVITEITEN JANUARI – FEBRUARI – MAART 2015.

Op het ogenblik dat dit nummer naar de drukker verstuurd werd, 
waren enkel onderstaande activiteiten reeds bekend. Geen 
paniek indien er voor jouw regio geen activiteit aangekondigd is. 
Steffie De Meulemeester en Melissa Steging vergeten jullie zeker 
niet en zullen jullie sowieso ten gepaste tijde een persoonlijke 
uitnodiging sturen voor de activiteiten in jouw regio.

• Dinsdag 10 februari 2015: culturele namiddag: regio 
Oostende: ‘t Orgeltje met Cyriel uit Wittekerke.

 Maurice Wouters speelde lange tijd de rol van de visser 
Cyriel in het tv-programma “Wittekerke”. Met zijn authentieke 
draaiorgel speelt en zingt hij verhalende tophits van vroeger 
en nu. Ambiance verzekerd!

• Vrijdag 13 maart 2015: culturele namiddag: regio Kortrijk: 
Nicola Vigna.

 Andrea Bocelli, Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini en 
nog veel meer bekende Italiaanse artiesten komen aan bod 
in het programma van Nicola Vigna! Hij brengt 100% live de 
mooiste Italiaanse songs van toen en nu!

• Donderdag 26 maart 2015: culturele namiddag: regio 
Gent: De Melando’s.

 Chris en Frank vormen samen het zang- en accordeonduo 
De Melando’s. Ze hebben een zeer uitgebreid en gevarieerd 
repertoire met veel meezingers. Hun prachtige accordeon-
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muziek overheerst uiteraard maar ook een vleugje humor zal 
zeker niet ontbreken.

NIEUWS VAN DE SPELOTHEEK.

Ook tijdens de derde trimester van 2014 ontleende u enthousiast 
spelletjes bij de Spelotheek.
 
DIT IS DE TOP 5 VAN DE MEEST ONTLEENDE SPELLETJES:
1. Blikado (ref. M04092).
2.  Reuzescrabble (ref. M0418).
3.  Little Circuit (ref. M013024).
4.  Geurenlotto (ref. M04020).
5.  Levensweg (ref. M04089).

Top 5 van de ontleende spellen.

Strategiespellen in de Spelotheek.

In de rubriek van de BrailleShop kon u al kennismaken met enkele 
spelletjes die er te koop zijn om de winteravonden te vullen. 
Wenst u liever een spelletje te ontlenen, dan kan u hiervoor 
terecht in de Spelotheek.

Zin in een strategiespel? De Spelotheek heeft een uitgebreid 
aanbod van dit soort spelletjes, voor 2 of meer spelers.
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Quarto (ref. M04114), een spel voor alle leeftijden, is een 
3D-variant van het spel Vier-op-een-rij. Het doel van het spel 
is te proberen een rij van 4 speelstukken die minstens één 
gemeenschappelijk kenmerk hebben te maken. Er bestaat 
ook een compactere reisversie van dit spel, met name de 
Magnetische Quarto (ref. M04112).
Tikaré (ref. M07001) is een spel voor 2 tot 4 spelers. Het doel 
van het spel is het verkrijgen van een zo groot mogelijk aantal 
gesloten vierkanten van uw kleur. Om beurt plaatst elke speler 
een pion in de gleuf rond het vierkant. Om een afgewerkt vierkant 
te bekomen, moeten de vier zijden door een pion afgesloten zijn. 
Als een vierkant door een speler wordt afgesloten, mag deze 
speler zijn kleur in het vierkant neerzetten en nog eens spelen.
Pentago (ref. M12021) is een strategiespel voor 2 spelers. Probeer 
als eerste 5 knikkers van de eigen kleur op een horizontale, 
verticale of diagonale lijn te krijgen. Opgelet: het spelbord kan 
op elk moment veranderen! De vier delen van het bord kunnen 
afzonderlijk draaien.
En tot slot is er nog Quads (ref. M04108), een spel voor 2 spelers. 
Dit spel is een variant van het klassieke dominospel en bestaat 
uit vierkanten pionnen met verschillende reliëfbekledingen 
(plastic, spons, verticale of horizontale lijnen). Net zoals bij de 
klassieke domino is het de bedoeling dat gelijkaardige pionnen 
mekaar opvolgen. De speler die als eerste geen mogelijkheid 
meer heeft om een pion te plaatsen, verliest!

Hebt u zin gekregen in meer spelletjes? Aarzel dan niet om de 
volledige lijst van de beschikbare spellen op te vragen via 02 
533 32 56 of per mail via bib@braille.be. U kan de lijst uiteraard 
ook consulteren via de website van de Brailleliga. 
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Toen de IJslandse regering 
een internationale design-
wedstrijd uitschreef voor 
nieuwe hoogspannings-
masten, diende het archi-
tectenbureau Choi + Shine 
dit verrassende ontwerp in. 
Het won daarmee niet al-
leen de wedstrijd, maar 
wees op die manier even-
eens op het belang om 
alles anders te bekijken. 
Zo’n vernieuwende en visi-
onaire kijk op de dingen 
des levens en de  nanciën 
leggen wij ons al 140 jaar 
op. Zo zullen wij dus ook 
naar uw vermogen en uw 
bedrijf kijken om hun toe-
komst te vrijwaren. En als 
u –net zoals wij– ervan 
overtuigd bent dat de toe-
komst vandaag begint, dan 
bent u van harte welkom 
op toekomstvisies.be

Morgen 
is wat 
we ervan 
zullen 
maken.
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NEXT Festival - Akram Khan Cie 
D I T  P R O J E C T  I S  E R  D A N K Z I J  U .

Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreeks 
tal van projecten waar iedereen iets aan heeft. 

In 2013 ging op die manier meer dan 10 miljoen euro 
naar culturele projecten zoals dit.

ALLES IS 
MOGELIJK

DANK ZIJ U




