Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven.
Brailleliga - Campagne 2015 

Slechtziendheid, een zware handicap
Een slechtziende persoon heeft ook met een bril of lenzen, of zelfs na een oogoperatie, een beperkt zicht. Daar hij slechts gedeeltelijk ziet wat er zich in zijn omgeving afspeelt, ondervindt hij grote moeilijkheden bij het uitvoeren van alledaagse handelingen. Afhankelijk van de visuele aandoening, zal hij moeite hebben om zich te verplaatsen, te lezen, te schrijven, te koken of zelfs om zijn naasten te herkennen.

Oogaandoeningen 
Er bestaan heel wat oogaandoeningen die het zicht elk op een andere manier aantasten. Heel wat van die aandoeningen zijn leeftijdsgebonden en komen voor bij 60-plussers. Daarom is het belangrijk om vanaf die leeftijd regelmatig bij een oogarts op consultatie te gaan. Bepaalde ziekten veroorzaken een wazig, kleurloos, vervormd of gevlekt zicht. Andere aandoeningen tasten dan weer het perifere zich, of net omgekeerd, het centrale gezichtsveld aan. Vandaar dat sommige slechtziende personen nog altijd kunnen lezen, maar zich wel moeilijk kunnen oriënteren. Anderen daarentegen kunnen amper nog iemand herkennen op straat, maar kunnen zich nog vlot verplaatsen. Dergelijke tegenstrijdige situaties leiden vaak tot onbegrip of zelfs scepticisme bij personen die goed zien. Dit maakt de handicap voor slechtziende personen nog pijnlijker. 

Retinitis pigmentosa
Deze genetische en erfelijke aandoening tast de staafjes en kegeltjes aan die beide van essentieel belang zijn om onder meer licht, details, kleuren enz. te kunnen waarnemen. De aandoening tast beetje bij beetje beide ogen aan. Het gezichtsveld wordt steeds kleiner en de persoon ziet steeds minder kleuren, heeft moeite om in het duister te zien en wordt uiteindelijk blind. 

Glaucoom
Glaucoom is een aandoening die pijnloos en aanvankelijk ongemerkt het zicht aantast. De persoon verliest langzaam zijn zicht, eerst het perifere zicht en uiteindelijk ook het centrale zicht. In een vergevorderd stadium lijkt het alsof je door een koker kijkt. Wie aan glaucoom lijdt, ziet nog slechts een erg klein deel van zijn omgeving. Hij merkt obstakels op zijn weg niet langer op, heeft het moeilijk om zich te oriënteren en ziet niet wat er zich naast hem afspeelt. Lezen lukt echter wel nog. 

LMD
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een aandoening die het centrale gezichtsveld aantast en alledaagse activiteiten bemoeilijkt (televisie kijken, naaien, lezen of gezichten herkennen). Aanvankelijk treft de aandoening slechts één oog. Aangezien het gezonde oog het slechte zicht van het andere oog compenseert, blijft de aandoening lange tijd onopgemerkt. Wanneer beide ogen aangetast zijn, ziet de persoon een vervormd beeld, gevolgd door een zwarte vlek in het midden van het gezichtsveld.

Diabetische retinopathie
Diabetische retinopathie treedt op wanneer een teveel aan suiker in het bloed de kleine bloedvaatjes naar het netvlies beschadigt. Het zicht wordt minder scherp en er duiken zwarte of heldere vlekken op in het gezichtsveld. Daardoor ondervindt de persoon moeilijkheden bij het merendeel van de alledaagse handelingen, zoals bv. boodschappen doen of zich verplaatsen.

Andere voorbeelden
Tal van andere oogaandoeningen gooien het leven van duizenden mensen behoorlijk overhoop. Netvliesloslating veroorzaakt heldere flitsen voor de ogen, vlekken in het gezichtsveld of blindheid naargelang de loslatende zone van het netvlies. Oogzenuwontsteking, een ontsteking van de oogzenuw die de visuele informatie naar de hersenen stuurt, veroorzaakt een plots gedeeltelijk of volledig verlies van het zicht. Cataract is te wijten aan een vertroebeling van de lens en vertaalt zich in een permanent wazig zicht. Homonieme hemianopsie is vaak het gevolg van een cerebraal vasculair accident (beroerte) en veroorzaakt het verlies van de helft van het gezichtsveld voor beide ogen. De persoon heeft de indruk dat zijn gezichtsveld volstrekt normaal is, maar in werkelijkheid ziet hij slechts de helft van de visuele informatie, waardoor zich verplaatsen gevaarlijk wordt.

Zelfstandig blijven
Het is een hele opgave om als slechtziende persoon door het leven te gaan. Toch kan deze handicap, mits de nodige steun, overwonnen worden, en kunnen slechtziende personen terug zelfstandig blijven en zich ontplooien. Daarvoor kunnen ze net als blinde personen rekenen op de Brailleliga. Wie lijdt aan een ziekte die langzaam het zicht aantast, wordt door de vereniging geholpen om zich voor te bereiden op de blindheid. Bepaalde vaardigheden kunnen immers gemakkelijker aangeleerd worden wanneer men nog een beetje ziet. De maatschappelijk assistenten van de Brailleliga staan slechtziende personen bij om hun rechten te laten gelden. Sommige stappen moeten vóór de leeftijd van 65 jaar worden gezet, anders worden een aantal tussenkomsten van de overheid niet meer toegekend!

Het Lichtlabo 
Een aangepaste verlichting kan een positieve invloed hebben op de visuele functies van een slechtziende persoon. Dankzij het Lichtlabo van de Brailleliga kunnen ze het juiste type verlichting kiezen, zodat ze alledaagse handelingen gemakkelijker kunnen uitvoeren, zoals lezen, schrijven of koken. Op basis van verschillende tests krijgt de persoon advies over licht en contrasten, zodat hij de optimale verlichting kan voorzien in zijn leefomgeving, op maat van zijn behoeften en zijn visuele handicap.

Hulpmiddelen voor elke dag
Om zelfstandig te kunnen leven, maken slechtziende personen gebruik van aangepast materiaal. Zo hebben ze bv. een draagbare loep om etiketten te kunnen lezen bij het boodschappen doen, of plaatsen ze een niveau-indicator over de rand van een kopje om koffie in te schenken zonder te morsen of zich te verbranden. Het toestelletje maakt geluid zodra de kop vol is. In de BrailleShop, de winkel van de Brailleliga, kunnen ze ook telefoons met grote toetsen, sprekende keukenweegschalen, agenda’s in grootletterdruk, toetsenborden met contrasterende toetsen, reuze speelkaarten enz. verkrijgen. In de BrailleShop zijn meer dan 500 handige artikelen verkrijgbaar, een mooi gamma om hun leven te vergemakkelijken! 

De witte stok
Hoewel de witte stok doorgaans gelinkt wordt aan blinde personen, mogen ook slechtziende personen gebruik maken van deze stok. Er bestaan verschillende soorten witte stokken:
> De identificatiestok wijst anderen erop dat de gebruiker een visuele handicap heeft.
> De steunstok is een witte stok die extra ondersteuning biedt en tegelijk wijst op de visuele beperking van de gebruiker.
> De lange mobiliteitsstok wordt gebruikt om zich te oriënteren en obstakels op te sporen. Het gebruik van deze stok moet aangeleerd worden.
De toekenningsvoorwaarden voor de witte stok werden vastgelegd in de wet van 25 december 2006. De gebruiker moet een visuele beperking hebben van ten minste 60 % (naar de normen van de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit) of een getuigschrift kunnen voorleggen van een oogarts die erkend is inzake revalidatie.
Personen die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen hun eerste witte stok gratis van de Brailleliga.

Hoe omgaan met een slechtziende persoon? 
	Eerste stap: vergeet uw vooroordelen en twijfel niet aan de oprechtheid van de handicap. Probeer uit te zoeken welke moeilijkheden de persoon ondervindt en of hij al dan niet geholpen wil worden. Visuele beperkingen verschillen naargelang de aandoening en de persoon in kwestie. Elke slechtziende persoon heeft andere problemen, maar kan zich voor bepaalde taken toch perfect zelf uit de slag trekken. 
	Op straat: een slechtziende persoon herkent u mogelijk niet. Denk dus niet dat hij uit de hoogte doet tegenover u! Wie een witte stok gebruikt, is niet noodzakelijk volledig blind, ook slechtziende personen gebruiken hem. Zij kunnen uw hulp eveneens nodig hebben, bijvoorbeeld om het nummer te herkennen van de bus die in aantocht is. 
	Binnen: als u bij een slechtziende persoon aankomt, zeg dan even wie u bent zodat hij u herkent. Verplaats geen voorwerpen: de slechtziende persoon zou wel eens tegen de verkeerd geplaatste stoel kunnen aanlopen of urenlang naar zijn sleutels zoeken!
	Inlichtingen: moedig een slechtziende persoon zeker aan om contact op te nemen met de Brailleliga. Hij kan er terecht voor informatie, advies en gratis diensten die hem (opnieuw) op weg kunnen helpen naar zelfstandigheid en levensvreugde.


De Brailleliga in een oogopslag
Oprichting: 1920
Aantal geholpen personen (2014): 13.643
Diensten: sociale hulp, aanleren van technieken die de zelfstandigheid bevorderen (verplaatsingen, geleidehonden, braille, koken, ...), psychologische steun, informatie en raadgeving bij de verwerving van aangepast materiaal, beroepsopleiding en tewerkstelling, aangepaste spelotheek, vrijetijdsactiviteiten, ...
Vestigingen: actief in het hele land, sociale zetel te Brussel en regiohuizen te Antwerpen, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, Libramont en Luik.
Personeel: 115 medewerkers en 428 vrijwilligers
Financiële bronnen (2014): giften en legaten (63,43 %), tombola (4,63 %), inkomsten uit onze activiteiten (10,94 %), subsidies (21 %)
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