
Visuele beperkingen bij senioren 

LMD (Leeftijdsgebonden maculadegeneratie)     Glaucoom     Cataract     Diabetische retinopathie

Praktische 
beeldgidsen 

Leren leven met

Technische hulpmiddelen leren gebruiken 

bewaar uw auTonomie



Deze gids is een uitgave van ViVio in samenwerking met de 
Brailleliga. Ze is tot stand gekomen dankzij de steun van Novartis. 
Wij danken oprecht iedereen die aan deze gids heeft meegewerkt 
en hopen dat deze gids senioren met een visuele beperking mag 
helpen hun autonomie terug te winnen.

Pierre-B. Bareel, 
Directeur Brailleliga

met de steun van 



LMD (Leeftijdsgebonden maculadegeneratie)     Glaucoom     Cataract     Diabetische retinopathie

Visuele beperkingen bij senioren 



4

04 INHOUDSTAFEL  

08  LEVEN mET EEN VISUELE bEpErkINg 

leeftijdsgebonden  
maculadegeneratie  09
glaucoom    10
cataract    11
diabetische retinopatie  11
Verlies aan zelfstandigheid 12

13 ZELFSTANDIg LEVEN  
hoe autonoom blijven?  14
pas de verlichting aan  15
hulpmiddelen   16
Tussenkomsten   17

08 13 18 20 24

18	 Kamer	per	Kamer	 	

De	slaapkamer	 	 	 20
	alarmklokken
	kledij

De	baDkamer	 	 	 24
	Tips	voor	de	badkamer
	Tanden	poetsen
	make-up	en	scheren

	 	medicatie

De	keuken	 	 	 32
	 	Ontbijt
	 	koken
	 	schoonmaken	en	wassen



Visuele beperkingen
bij senioren
Visuele beperkingen
bij senioren

5

heT bureau    41
  lezen
  schrijven
  Telefoneren
  beheer uw administratie

de woonkamer   49
  Televisie kijken
  luisteren
  gezelschapsspelen

32 41 49 54 60

mobiliTeiT 54
   witte stokken
   Verlichting en contrast
   boodschappen doen

 kleine wenken Voor  
een preTTig conTacT     60

62  ADrESSEN



Vergroot uw autonomie
Verbeter uw levenskwaliteit

leer aangepaste hulpmiddelen gebruiken
{ {



Visuele beperkingen
bij senioren

 Vooraf
In België zijn er heel veel mensen getroffen door een leef-
tijdsgebonden, visuele beperking. Net zoals u worden ze elke 
dag geconfronteerd met een aantal specifieke problemen. 
Toch willen zij hun autonomie zo groot mogelijk houden. 
Hulpmiddelen, praktische tips en aanpassingen in de leef- en 
werksituatie kunnen daarbij helpen. Een mooi overzicht vindt 
u in deze praktische gids. Hij leidt u doorheen uw woning en 
stelt u telkens enkele tips en hulpmiddelen voor. 
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LEVEN mET  
EEN VISUELE bEpErkINg



Visuele beperkingen
bij senioren

VErVOrmINgEN EN ZwArTE VLEkkEN
Vervormde lijnen, en later donkere vlekken 
in het centrale zicht, maken het moeilijk 
om te lezen, met de auto te rijden of om 
mensen te herkennen. Het perifere zicht 
daarentegen houdt meestal stand.

DrOgE EN NATTE VOrm
De droge vorm van LMD komt vaker voor 
en evolueert traag. Er bestaat nog geen 
behandeling voor. De natte vorm evo-
lueert sneller, maar als ze vroeg ontdekt 
wordt, kan ze behandeld worden met een 
laser of injecties. Zo kan het zicht gro-
tendeels gered worden. Meer informatie 
op www.lmdinfo.be.
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VISUELE bEpErkINgEN  
bIj SENIOrEN
Elk jaar krijgen talloze Belgen op oudere leeftijd problemen met 
hun zicht. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom, 
diabetische retinopathie en cataract zijn daarbij de vaakst 
voorkomende aandoeningen.

  Leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste 
oorzaak van ernstig verlies van zicht bij mensen ouder dan  
60 jaar. LMD tast de centrale zone van het netvlies (macula, 
gele vlek) aan. De eerste symptomen kunnen onopgemerkt 
blijven, doordat het gezonde oog het zichtverlies van het  
aangetaste oog compenseert.
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CHrONISCH EN ACUUT 
gLAUCOOm
Glaucoom komt in twee 
vormen voor. Acuut glaucoom 
steekt snel, plots en pijnlijk 
op. Een snelle, chirurgische 
behandeling is dus nodig. 
Chronisch glaucoom is pijn-
loos en frequenter, meestal bij 
mensen ouder dan 45 jaar en 
bij mensen met een familiale 
voorgeschiedenis.

VrOEg ONTDEkkEN  
bELANgrIjk
Glaucoom kan lange tijd 
onop gemerkt blijven. Eens 
opgemerkt, is het al te laat om 
het glaucoom nog te gene-
zen. In het beste geval kan 
deze ziekte, die tot volledige 
blindheid kan leiden, afge-
remd worden. Als glaucoom 
vroeg ontdekt wordt, kan het 
behandeld worden (druppels, 
laser of chirurgie) om de druk 
in het oog te verminderen en 
het zicht zo lang mogelijk te 
behouden.

 glaucoom
Bij glaucoom is de druk in het oog 
toegenomen als gevolg van een minder 
goed lopende afvoer van het oogvocht, 
een substantie in het voorste deel van 
het oog. Die toegenomen oogdruk tast 
de oogzenuw aan. Bij glaucoom gaat 
eerst het perifere zicht verloren. Daarna 
breidt het gezichtsverlies zich langzaam 
uit naar het centrum.
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 Cataract
Cataract (staar) komt 
vaak voor bij 60-plus-
sers. De ziekte is 
vaak het gevolg van 
het normale verou-
deringsproces. Maar 

ook andere oorzaken kunnen cataract uitlokken: diabetes, het 
gebruik van cortisone, roken, een verwonding aan het oog… 

mISTIg ZICHT
Mensen met cataract hebben constant een mistig zicht,  
als gevolg van het troebel worden van de ooglens.  
Kleuren verliezen hun helderheid, de contouren  
worden wazig en de gevoelig heid voor licht vergroot.

HEELkUNDIgE INgrEEp
In de meeste gevallen kan een heelkundige ingreep soelaas 
brengen. Daarbij wordt de troebele ooglens door een kunstlens 
vervangen. Enkele dagen – of soms zelfs enkele uren - na de 
ingreep kan de patiënt weer een normale activiteit opnemen.

  Diabetische 
retinopathie

Diabetische retinopathie tast het netvlies 
aan bij mensen met suikerziekte (diabetes). 
Het teveel aan suiker beschadigt de kleine 
bloedvaatjes die het netvlies voorzien van 
voedingsstoffen en zuurstof. Hoe langer 
iemand diabetes heeft, en hoe meer instabiele 
diabetes, hoe groter de kans op diabetische 
retinopathie die zonder behandeling tot volle-
dige blindheid kan leiden. 

ZICHTVErLIES
Het zichtverlies vertaalt zich in een minder 
scherp zicht, minder goede detailwaarneming, 
zwarte vlekjes of lichtpuntjes in gezichtsveld. 
Het proces verloopt vaak geleidelijk en traag. 
Maar wanneer er bloed lekt in het glasvocht 
(gelachtige substantie in het achterste deel 
van het oog), kan het proces sneller evolueren.
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 Verlies aan zelfstandigheid
Een visuele beperking maakt mensen doorgaans minder 
autonoom. Kunnen zien is van groot belang om personen en 
voorwerpen te herkennen en informatie te verwerken. Lezen, 
details herkennen, wandelen, het evenwicht, gezichten en emoties 
herkennen: het zicht heeft zeer veel functies. 
Een visuele beperking kan het dagelijks leven dus sterk bemoei-
lijken. Dat vraagt een geheel nieuwe organisatie van het sociale 
leven. Eenvoudige taken zoals met de auto rijden, wandelen, lezen 
en schrijven, administratie, boodschappen doen, het huishouden… 
worden plots moeilijke taken. 

 Sociaal netwerk zeer belangrijk
Een verlies van zelfstandigheid kan leiden tot frustratie, soms 
ontreddering en een schrik om volledig blind te worden. Voor 
senioren valt de visuele beperking soms nog zwaarder, vanwege 
andere beperkingen als gevolg van hun leeftijd zoals een vermin-
derd gehoor of andere gezondheidsproblemen. De steun van het 
sociaal netwerk is daarom zeer belangrijk. Onderhoud actief de 
contacten met familie, vrienden, buren en zorgverleners. 

bij de sociale dienst van de brailleliga kan iedereen terecht met een visuele beperking. de sociale 
dienst volgt uw sociaal dossier op, begeleidt u bij procedures voor het verkrijgen van mogelijke soci-
ale voordelen en tegemoetkomingen. Ze verwijst u door naar de meest geschikte diensten. in elke 
provincie is er een regiohuis, waar men tijdens de telefonische permanentie of op afspraak terecht 
kan.

Sociale dienSt Brailleliga



ZELFSTANDIg LEVEN
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 Hoe autonoom blijven?
Een visuele beperking kan iemands leefwereld enorm veranderen. 
Hij moet meer zijn andere zintuigen gebruiken om zijn omgeving 
waar te nemen. Maar dat levert niet altijd voldoende informatie op. 
Naast enkele algemene tips, vaardigheden en technieken zijn er 
ook hulpmiddelen om met de beperking om te kunnen gaan.

 Algemene tips
  Breng merktekens in reliëf aan op de voorwerpen die u vaak 
gebruikt, zoals huishoudtoestellen. Bijvoorbeeld op de koffiezet: 
1 teken = aan, 2 tekens = uit.

  Vereenvoudig uw omgeving. Het is handiger om zes glazen in 
de kast te hebben in plaats van een kast vol, of te kiezen tussen 
10 T-shirts in plaats van 20.

  Laat u beschrijven wat er gebeurt. Maar de mensen in uw 
omgeving hoeven daarom niet harder of luider te praten.

 Vaardigheden en technieken
Bij de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven van 
de Brailleliga kunt u verschillende technieken aanleren: het 
aanpassen van huishoudapparaten met voelbare merktekens, 
verplaatsingen met een witte stok, tips voor zelfverzorging, dac-
tylo, telefoneren, het bereiden van een maaltijd, het gebruiken 
van hulpmiddelen... Braille leren is ook mogelijk, zelfs als dat niet 
altijd evident is voor senioren.

Probeer de omgeving 
zoveel mogelijk te 

structureren. Geef elk 
voorwerp een vaste 

plaats. Laat geen 
zaken rondslingeren.
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 pas de verlichting aan
Als u slechtziend wordt, is het zeer belangrijk om de verlichting 
en de kleurencontrasten in uw dagelijkse omgeving aan te 
passen. Slechtziende personen hebben immers een grotere 
lichtbehoefte dan goedziende personen. De ideale lichtsterkte 
hangt af van persoon tot persoon, en het type aandoening. Een 
aangepaste verlichting kan de visuele mogelijkheden van een 
persoon verbeteren, een slechte verlichting heeft een negatief 
effect.

 goed licht
'Goed licht' wordt niet alleen bepaald door het type lamp, maar 
ook door de vorm van de lamp, het contrast tussen de kleuren 
van de objecten in de ruimte, en de kleurkeuze van de omge-
ving (bijvoorbeeld muren, plafond en vloer). Een voorwerp dat 
qua kleur en helderheid afsteekt ten opzichte van de achter-
grond, kan beter waargenomen worden. Zorg voor een zo 
egaal mogelijk verlichtingsniveau in iedere ruimte. Met een 
aangepaste en adequate verlichting kan de nood aan andere 
hulpmiddelen afnemen. Bovendien is de verlichting aanpassen 
in uw woning in veel gevallen relatief eenvoudig.

PerSoonlijk advieS

persoonlijk advies en meer infor-
matie bij de ergotherapeute – 
orthoptiste van de brailleliga, of 
bij de orthoptist in een revalida-
tiecentrum in uw buurt. Zij kun-
nen u ook helpen bij de inrichting 
en de aanpassing van uw woning.
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BrailleShoP

de brailleliga heeft een eigen win-
kel, de brailleshop. in totaal kunt u 
er meer dan 500 verschillende arti-
kelen aankopen. de medewerkers 
van de brailleliga helpen u graag 
bij het kiezen. de catalogus van de 
brailleshop kunt u raadplegen op 
www.braille.be.

HULpmIDDELEN
Hulpmiddelen hebben de bedoeling een bepaalde handeling te 
vergemakkelijken, en dus uw autonomie zo groot mogelijk te 
houden.

 Soorten hulpmiddelen
Er bestaan honderden verschillende hulpmiddelen voor blinden 
en slechtziende personen: om zich gemakkelijker te verplaat-
sen, om gemakkelijker te communiceren, om beter te kunnen 
lezen, meethulpmiddelen... Vanaf pagina 18 worden ze in detail 
toegelicht. Belangrijk is in ieder geval dat u steeds goed over-
weegt wat u precies nodig heeft. Koop niet zomaar iets aan. 
Wat vindt u echt belangrijk, en bent u voldoende geïnformeerd 
over de verschillende mogelijkheden? 

hulPmiddelenBeurS Brailletech

de brailleliga organiseert jaarlijks een hulpmid-
delenbeurs, de brailleTech. die vindt plaats in 
oktober, in het hoofdgebouw van de brailleliga. 
alle belgische leveranciers stellen er hun produc-
ten voor. de medewerkers van de brailleliga staan 
voor u klaar. de toegang tot de beurs is gratis.



17Visuele beperkingen
bij senioren

TUSSENkOmSTEN
Er bestaan in België vier fondsen die, volgens woonplaats, kun-
nen tussenkomen in de aanschaf van hulpmiddelen:

  het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap),
  PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée),
  AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées),
  Dienststelle für Personen mit Behinderung

(zie 'Adressen' op pagina 62).

 Ouder dan 65?
Wie in België een handicap krijgt na zijn 
65ste, wordt onrechtvaardig uitgesloten 
van bepaalde overheidssteun (bijvoorbeeld 
ondersteuning bij de aanschaf van een 
beeldschermloep). De Brailleliga dringt bij 
de overheid aan om deze discriminatie van 
oudere personen te stoppen. In afwachting 
daarvan, als u een visuele beperking 
heeft, en als u binnenkort 65 jaar wordt, 
onderneem dan tijdig de nodige stappen 
om uw beperking te laten erkennen op 
gemeenschapsniveau.

tuSSenkomSten  
Brailleliga

Vrijgevige schenkers hebben het 
mogelijk gemaakt om binnen de 
brailleliga 'opgedragen fondsen' op te 
richten. onder bepaalde voorwaarden 
kunnen deze fondsen steun verlenen 
bij de aankoop van een eerste witte 
stok, een daisy-speler of kleine techni-
sche hulpmiddelen in de brailleshop. 
meer info bij de brailleliga. 



kAmEr pEr kAmEr
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 maak een keuze
Voor slechtziende en blinde personen 
bestaat er een groot assortiment aan 
hulpmiddelen. Het komt er op aan een 
goede keuze te maken.

DE SLAApkAmEr
Pagina’s 20 > 23

DE wOONkAmEr
Pagina’s 49 > 53

mObILITEIT
Pagina’s 54 > 59

DE bADkAmEr
Pagina’s 24 > 31

DE kEUkEN
Pagina’s 32 > 40

HET bUrEAU
Pagina’s 41 > 48



 De slaapkamer
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 Alarmklokken

SprEkENDE wEkkEr
  Tijd, alarm en uur worden 
uitgesproken.
  Slechts één bedieningsknop, 
eenvoudig en kan niet ontre-
geld worden.

  Onderaan antislipvoetjes.

TAFELmODEL  
mET grOTE CIjFErS

  Tijd, alarm, uur, dag en kalen-
der worden uitgesproken.

  Radiogolven: automatische 
omschakeling naar zomer- en 
winteruur.

 De slaapkamer

brAILLE
wEkkEr mET 
DUIDELIjk 
CONTrAST

  Voelen hoe laat 
het is.

  Duidelijk 
contrast: zwarte 
achtergrond 
met witte cijfers.

rEISwEkkEr 
mET pUNTIN
DICATIE
Met deze kleine 
wekker kunt u 
voelen hoe laat 
het is.
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OrDE EN NETHEID
ook in de slaapkamer is het belangrijk om alles een 
vaste plaats te geven en niets te laten rondslingeren.
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 Vind uw kledij gemakkelijk terug
Om uw kledij gemakkelijk terug te vinden, bestaan er  
verschillende tips:

  Breng verlichting aan in de kleerkast.

  Laat combinaties van kledij samen hangen in de kast. De 
ver schillende kapstokken kunt u samenhouden met een elastiek.

  Knip uit sommige kledingstukken (een deel van) het etiket 
zodat u ze gemakkelijker herkent. Knip bijvoorbeeld het etiket 
van de blauwe hemden helemaal af, die van de witte niet, en 
die van de zwarte half.

  Laat een aantal merkknopen naaien in de etiketten. Deze kno-
pen zijn verkrijgbaar in acht verschillende vormen, vijf stuks  
van iedere vorm met de daarbij behorende kleur.

  Eventueel kunt u ook voelbare bolletjes aanbrengen (zie foto 
p. 22). 

kleurendetector

  een kleurendetector is een elektro-
nisch apparaat dat zegt over welke 
kleur het gaat. 
  ook handig om de was te sorteren 
(donkere en bleke kleuren).

vlekken oP kledij?

Ziende mensen mogen personen met 
een visuele beperking gerust discreet 
attent maken op een vlek of op een 
knoop die loshangt. dergelijke tips, 
discreet en vriendelijk geformuleerd, 
worden in dank aanvaard. 



 De badkamer
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***texte 2**

**andere foto Raevens ‘Braille_050’ van 
persoon in badkamer die tandpasta op tan-
denborstel doet***

TANDEN pOETSEN
  Breng eerst de tandpasta aan op uw 
vinger. Smeer die daarna op de borstel.

  U kan de tandpasta ook rechtstreeks in de 
mond aanbrengen.

  Sommige slechtzienden nemen de haar-
tjes van de borstel tussen de vingers. 
Zo voelen ze waar ze de pasta moeten 
aanbrengen.

 Tips voor de badkamer
  Geef alles een vaste plaats. Spreek goed af met de andere 
gebruikers van de badkamer: alles moet steeds op dezelfde 
plaats blijven staan.

  Laat altijd eerst koud water lopen en dan warm water. Laat 
het water langzaam op temperatuur komen.

  Slechtziende personen kunnen natte 
plekken soms moeilijk waarnemen. 
Antislipmatjes kunnen daarom een 
verhoogd veiligheidsgevoel geven.

contraSt  
en verlichting

  probeer reflecties van gladde of glimmende 
oppervlakken te voorkomen.  
  Zorg voor goede contrasten in de badkamer. 
  Zorg ook voor twee goed afgeschermde lam-
pen, één aan iedere zijde van de spiegel.

 De badkamer
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mAkEUp EN SCHErEN
  De kantelbare make-up - en scheerspiegel met warme 
ringverlichting vergroot vijf keer. 
  De andere spiegel vergroot drie keer, maar kan aan de muur 
bevestigd worden met zuignappen.
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NAgELkNIppEr mET 
DrAAIbAAr LOEpjE 
Het loepje vergroot  
twee maal.

NIVEAUDETECTOr  
VOOr bAD
Eens het water het gewenste 
niveau heeft bereikt, klinkt er een 
geluidssignaal.

SprEkENDE pErSO
NENwEEgSCHAAL
Is nauwkeurig tot op 
een halve kg. Taal: 
NL, FR.

laBellezer

  op de verzorgingsproducten brengt u 
een label aan.
  Voor elk label kunt u een omschrijving 
inspreken.
  daarna kunt u met de labellezer lezen 
over welk product het gaat.
  kan ook gebruikt worden voor boeken, 
cd’s, voedingsmiddelen…

maquillagetiPS

  Fond de teint: geef voorkeur aan 
een pompflacon, daarmee is het 
gemakkelijker doseren (één keer 
drukken =  één dosis).
  wangen: een compacte blush is 
gemakkelijker aan te brengen dan 
een los poeder.
  Ogen: compacte make-up is 
gemakkelijker te doseren en aan 
te brengen dan crèmes.
  Lippen: kies voor licht gekleurde 
lipgloss, gemakkelijker aan te 
brengen en natuurlijker.
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  Van bloedsuikermeter 
tot tablettensplitter

Met deze hulpmiddelen vergroot u uw auto-
nomie bij de medische verzorging. Leer ze in 
alle veiligheid te gebruiken.

bLOEDSUIkErmETEr 
De meter zegt na een halve minuut 
hoe hoog het glucosegehalte in uw 
bloed is. Taal: FR.

SprEkENDE  
THErmOmETEr
Klassieke, sprekende 
koortsthermometer. Taal: FR, 
ENG, D.

pILLENDOOS
De Jumbo pillendoos heeft een zevendaagse 
indeling, met Nederlandstalig opschrift. Er zijn 
nog andere modellen beschikbaar.

OOrTHErmOmETEr 
De thermometer meet in enkele 
seconden de temperatuur.  
Taal: NL.

SprEkENDE  
bLOEDDrUkmETEr 
Hij zegt welke bloeddruk u heeft en 
laat u zo toe uw bloeddruk te contro-
leren. Taal: NL, FR, D, ENG.
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TAbLETTENSpLITTEr
Om tabletten te splitten of 
te vergruizen. De splitter 
heeft ook een bewaarvak.

AUTODrOp
Hij helpt u bij het toedienen 
van oogdruppels.

pILLENOpVANgEr
De pillenopvanger is ideaal 
om tabletten uit hun blister 
te verwijderen.
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OOgDrUpVErDELEr
Met dit toestel doseert u druppel 
per druppel van het medicijn. 
Elke klik geeft een druppel.
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  Oogdruppelen bij uzelf 
  Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af.

  Ga rechtop zitten.

  Schroef het dopje van het flesje. Neem het flesje in uw schrijf-
hand, alsof u een pen vasthoudt.

  Trek met de toppen van uw vingers van de andere hand voor-
zichtig het onderste ooglid naar beneden zodat een 'gootje' 
ontstaat.

  Buig uw hoofd achterover en kijk met beide ogen naar boven. 
Kunt u uw hoofd niet goed achterover buigen dan kunt u het 
beste liggend druppelen.

  Zet uw hand met het flesje op de hand die het 'gootje' maakt. 
Breng het flesje boven uw oog. Raak het oog, de oogleden en 
de wimpers niet met het flesje aan.

  Knijp in het flesje en laat één druppel in het 'gootje' vallen.

  Buig uw hoofd terug naar voor.

  Sluit uw oog (niet knijpen).

  Druk uw traanbuis gedurende 1 minuut dicht, door zachtjes 
net onder het kleine harde bobbeltje in de binnenhoek van uw 
oog (aan de neuskant) te drukken.

  Sluit het flesje na gebruik goed af.

  Was uw handen met water en zeep en droog goed af. 

meerdere druPPelS?

  de meeste personen die zelfstandig 
indruppelen, voelen duidelijk wan-
neer een druppel in het oog valt. dat 
stelt normaal geen probleem. 
  sommigen draaien de kleine flacon 
per druppel eventjes om. deze 
manier van indruppelen is veiliger 
om de dosering niet te overschrij-
den. een begeleider kan helpen om 
deze handeling veilig aan te leren. 
  wie niet zelfstandig indruppelt, kan 
beroep doen op een verpleegkundige 
of de partner.



 De keuken
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Met markeerpasta kunt u de 
vorm aanbrengen die u zelf wil. 
Ontvet wel eerst de ondergrond 
en houd er rekening mee dat de 
pasta 12 uur moet drogen.

tiPS voor voldoende  
verlichting en contraSt

  gebruik een donker tafelkleed of place-
mat samen met effen witte borden. 
Vermijd tafelkleden met drukke print.
  gebruik bestek met gekleurde handva-
ten.

  kies glazen met een opvallende teke-
ning.
  een donkere drinkkop is praktisch 
bij het drinken van melk, een licht-
gekleurde drinkkop bij het drinken 
van koffie.
  plaats boven de eettafel één of meer-
dere ondoorzichtige armaturen net 
boven ooghoogte, met spaarlampen 
van 20 w tot 33 w.

 Ontbijt 
mErkTEkENS

  Op uw apparaten in de keuken kunt u zelfklevende reliëf-
bolletjes aanbrengen. Op basis van het aantal bolletjes en 
hun positie, kunt u de apparaten van elkaar onderscheiden. 
Ontvet wel eerst de ondergrond. 

  De reliëfbolletjes bestaan in verschillende afmetingen en 
kleuren.

  Er bestaan ook zelfklevende rechthoekjes. 
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VLOEISTOFNIVEAU 
INDICATOr
Een tas of een glas kunt 
u vullen op het gehoor, 
of door met uw vinger te 
voelen of het glas niet 
overloopt. Een vloeistof-
niveau-indicator is zekerder 
en hygiënischer: hij geeft 
een signaal wanneer de 
vloeistof het gewenste 
niveau heeft bereikt. 

pIEpEI 
Heeft drie ver schillende 
melodieën voor het 
bereiden van een 
zacht-, een  middelhard- 
of een hardgekookt ei.

EIErDOp
Kan ook gebruikt 
worden als servetring 
of schilsnijder.

ANTISLIpHOUDEr 
VOOr TASSEN

Boterhammen Smeren

  kies voor een plat oppervlak: op 
een plankje is het gemakkelijker 
werken dan op een bord.
  rechthoekige boterhammen zijn 
eenvoudiger te besmeren dan 
ovale.
  boterhammen smeren is niet 
gemakkelijk: veel oefenen is de 
boodschap!
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 koken
  Probeer indien mogelijk zelf uw eten klaar te maken. Zo bent u 
er zeker van dat u voldoende fruit en groenten eet. 

  Personen met een visuele beperking raken vaak veel voor-
werpen aan om zich te oriënteren. Voor hen is het dus extra 
belangrijk om goed de handen te wassen voor ze beginnen te 
koken.

  Zorg ervoor dat u alle ingrediënten gemakkelijk terugvindt: geef 
ze een vaste plaats, bind rond enkele een elastiek, scheur het 
etiket van bepaalde conservendozen af, breng labels in braille 
of tactiele bolletjes aan op de kasten. 

  Zorg voor een goede organisatie. Zet alles meteen op de juiste 
plaats terug. Hou het aanrecht netjes en denk goed op voor-
hand na waar u de kookpotten op het fornuis zal plaatsen.

koken oP aardgaS, 
elektriSch of  
inductievuur?

iedereen heeft zijn eigen 
voorkeur. doe beroep op de 
brailleliga voor advies of 
aanpassingen.
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tiPS voor voldoende verlichting  
en contraSt

  hang onderaan de keukenkastjes die de op 
ooghoogte hangen, een Tl-lamp met afscherming 
voor extra verlichting op het werkblad.
  breng energiezuinige lampen van 11-15 w of 20-25 w 
aan boven de afzuigkap of een extra lamp gericht op 
het fornuis. 
  kies voor contrasterende handgrepen aan de kastjes.
  Zorg voor extra verlichting gericht op de keukenkas-
ten. Zo kunt u de inhoud beter zien eens de deuren 
open zijn.

bLIkOpENEr
Met deze  
blikopener gaat 
u zeer veilig te 
werk, maar het 
vraagt wat oefe-
ning om er goed 
mee te kunnen 
werken.

SprEkENDE 
mAATbEkEr 
Inhoud 2 liter.  
Taal: FR, ENG.

SprEkENDE  
kEUkENwEEgSCHAAL
Een mechanische weegschaal.  
Taal: NL, FR.

EISCHEIDEr
Met de eischeider scheidt u 
gemakkelijk het eiwit van het 
eigeel.



37Visuele beperkingen
bij senioren

DOSEErLEpELS 
Doseerlepels maken het 
mogelijk om een hoeveel-
heid van een ingrediënt 
sneller te meten. De lepel 
wordt afgestreken met de 
vinger.

DIgITALE  
kOOk wEkkEr 
Een kookwekker met 
groot display.

kLASSIEkE  
kOOkwEkkEr 
Een kookwekker met 
braille-indicatie per  
5 seconden.

ANTIOVErkOOk
pLAATjE 
Het plaatje wordt in de 
vloeistof (soep, water, 
melk…) gelegd en maakt 
lawaai wanneer de 
vloeistof kookt en een 
bepaald niveau bereikt.
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SprEkENDE mAgNETrON 
De magnetron zegt welke functie 

of baktijd u heeft ingevoerd.

krUIDENCArrOUSSEL 
In deze carroussel kunt u  

12 verschillende kruiden opber-
gen. Elke klik stemt overeen met 

¼ van een theelepel.

AppELbOOr 
De boor snijdt op een eenvoudige 
manier fruit in mooie, gelijke stukken.

Boter Smelten

wanneer mag het vlees in de pan? als de boter 
verkleurt, maakt ze bijna geen geluid meer.

aardaPPelen afgieten

giet gekookte aardappelen of groen-
ten en het kookwater volledig in een 
vergiet. giet ze daarna terug in de pot. 
dit voorkomt brandwonden.
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bOrDrAND
  De rand voorkomt morsen tijdens het opscheppen of 
het eten. De rand is geschikt voor een bordmaat van 
15 tot 22 cm.

  Leg groenten, aardappelen en vlees altijd op dezelfde 
plaats op het bord, bijvoorbeeld vlees op 6 uur, groen-
ten op 3 uur en aardappelen op 9 uur.

met meS en vork

  wanneer u met uw vork iets hebt 
opgeprikt uit het bord, draai er dan 
met uw mes eens rond. Zo weet u of 
u geen te groot stuk genomen hebt.
  neem de tijd, oefening baart kunst. 
eens morsen is helemaal niet erg.
  Vraag op restaurant, indien u dit 
wenst, of ze de vis of de kip kun-
nen fileren, en de scampi’s kunnen 
pellen.
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  Schoonmaken en wassen
  Het wordt nooit genoeg herhaald: orde is zeer belangrijk in 
het huis van een persoon met een visuele beperking.
  Schoonmaken is niet eenvoudig voor een persoon met een 
visuele beperking. Systematisch werken is nodig om te weten 
waar u gebleven was.
  Op uw huishoudtoestellen kunt u zelfklevend reliëfmateriaal 
aanbrengen om ze beter te kunnen bedienen.

STrIjkIjZErFOLIE
Deze hittebestendige folie trekt u 
over het koude ijzer. Zo kunt u het 
kledingstuk niet beschadigen. 
Toch verhindert de folie het 
strijken niet. Bij het strijken wordt 
aangeraden om eerst met de 
hand voor te strijken.

SOkkENHOUDErS 
Ze houden uw sokken samen in de 
wasmachine en in de droogkast. Zo 
bent u er zeker van dat de juiste kleuren 
samenblijven.

DrAADINrIjgEr 
Voor dikke en dunne draad, inclusief 
twee naalden.

VOUwpLANkjE
Een handig hulpmiddel om in een 

handomdraai een T-shirt perfect op te 
plooien.



 Het bureau
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 Lezen
Er zijn verschillende types klassieke en digitale loepen op de 
markt. Soms kunnen ze zelfs de tekst voorlezen. Een eerste 
belangrijke stap die vaak vergeten wordt, is het aanpassen van 
de verlichting. Enkele handige tips:

  Zorg voor zonnewering om een teveel aan daglicht te 
voorkomen.

  Kies lampen die kunnen dimmen, in functie van veranderende 
lichtbehoeften.

  Plaats een goede bureaulamp met TL-lamp of een PL-lamp 
van 11 W of meer. Gebruik liever geen gloeilampen of 
halogeenlampen. Halogeenbureaulampen zorgen voor een 
hoog verlichtingsniveau, maar veroorzaken veel schaduwen 
op het werkoppervlak. Ze geven bovendien veel warmte af. 

  Vermijd een glanzend tafelblad of klavier.

Extra, kunstmatig aangemaakt, 
natuurlijk licht kan voor extra 
contrast zorgen. Daardoor wordt de 
tekst beter leesbaar. Deze lampen 
kunnen ook in andere, gewone 
armaturen gedraaid worden.
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DIgITALE HANDLOEp
De digitale handloep legt 
u op de tekst. U kunt 
verder inzoomen, of extra 
contrast toevoegen.

LEESSTANDAArD 
Hij maakt het u gemakkelijker de 
tekst dichter bij uw ogen te bren-
gen zonder dat u een verkeerde 

houding aanneemt.

HANDLOEp
De klassieke handloep wordt in 

de hand gehouden. Zo schuift 
u over de tekst. Er zijn zowel 

handloepen met als zonder ver-
lichting beschikbaar.

aangePaSt lezen

in de bibliotheek in uw gemeente vindt 
u boeken met aangepaste grootletter-
druk. u kunt ook terecht bij de luister-
puntbibliotheek (zie 'adressen' achter-
aan in deze gids).



44

VOOrLEESAppArATEN
Er bestaan verschillende 
types apparaten die een 
tekst eerst scannen, en 

daarna voorlezen. Ze 
zijn in verschillende talen 

verkrijgbaar.

STAANDE LEESLOEp
Een staande leesloep heeft het voordeel dat u ze niet meer vast hoeft te 
houden. Zo kunt u ook onder de loep schrijven. De afstand van de loep tot het 
papier kunt u zelf regelen. 

bEELDSCHErmLOEp
De loep vergroot de tekst naar 
een beeldscherm. Met het 
beweegbaar plateau is de tekst 
eenvoudig op de juiste plaats 
te leggen. De beeldschermloep 
heeft het voordeel een groter 
leesoppervlak te geven, en wordt 
daarom vooral gebruikt om lan-
gere teksten te lezen.
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LAbELLEZEr
Op boeken, cd’s of 

andere voorwerpen 
brengt u een label 
aan. Voor elk label 

kan u een  
omschrijving inspre-

ken. Daarna kunt 
u met de labellezer 

lezen over welk  
product het gaat.

kIjkErTjE
Met een 'kijkertje' kunt u 
gemakkelijker informatie 

op verdere afstand lezen.

SprEkENDE  
bEELDSCHErm LOEp
Deze loep werkt precies zoals de 
beeldschermloep, maar kan ook 
voorlezen wat er gedrukt staat. 

brAILLELEESrEgEL
Met een braillelees-
regel voelt u wat er op 
het scherm komt.

PaS inStellingen 
comPuter aan

Verschillende firma’s hebben 
software ontwikkeld om digi-
tale teksten extra te vergro-
ten, of om ze voor te lezen. 
maar in de instellingen van 
uw computer kunt u ook de 
lettergrootte instellen.
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 Schrijven
Met voorgelijnd briefpapier is het gemakkelijker om op één lijn 
te schrijven. Verkrijgbaar in de kleuren wit en geel, met zwarte 
lijnen. Ook de handgeleider helpt u om mooi op één lijn te 
schrijven. De handgeleider is uitgevoerd in boekvorm zodat het 
papier niet kan verschuiven. Verkrijgbaar in A4 en in A5. 

prIkbOrD
U kunt er een 
mededeling mee 
punten in braille. 
Hij telt 9 regels 
van elk 21 cellen. 

prIkpEN
Hij maakt het 

eenvoudiger de 
brailletekens te 
punten via het 

prikbord.

Mechanische 
brailleschrijfmachine.

Een metalen  
handschriftgeleider 
voor uw handtekening.
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 Telefoneren
De toetsen hebben een opvallend zwart-wit contrast. Het toestel 
beschikt onder andere over een personenalarmsysteem. 

VAST TELE
FOONTOESTEL 
wIT Op ZwArT
De toetsen op 
dit toestel heb-
ben witte letters 
op een zwarte 
achtergrond.

DrAADLOOS  
TELEFOON
TOESTEL
Een draadloos 
toestel met grote 
toetsen.

gSm
Een zeer eenvoudig 

te bedienen apparaat 
met grote toetsen. 

Beschikt ook over een 
personenalarmsysteem.

gSm
Een toestel 

met een dui-
delijk leesbaar 

scherm en 
ruim toetsen-

bord. Beschikt 
over een SOS-
knop met een 

apart telefoon-
nummer.

VAST TELEFOON TOESTEL  
ZwArT Op wIT
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  beheer uw administratie
Laat papieren en post niet opstapelen. Als er iets binnenkomt, 
stop het dan meteen weg in de juiste map. Op de ringmappen 
kunt u braille, grootschrift of reliëfbolletjes aanbrengen.

AgENDA 
Grote letters, formaat A5. Taal: NL, FR.

SCHEUr EN DAgkALENDEr 
Grote letters, formaat A4. Taal: NL, FR.

ADrESSENbOEk 
Grote letters. Formaat A5, met ringband. Taal: NL, FR.



 De woonkamer
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 Televisie kijken

AFSTANDSbEDIENINg 
Met extra grote letters. 

mAx TVbrIL 
Hij vergroot 

het beeld. 
Maar de 

ondertitels 
lezen blijft 

moeilijk.

LEZEr ONDErTITELS
Dit toestel leest de ondertiteling 

bij televisieprogramma’s voor, 
met een synthetische stem. Het 
toestel kan ook de berichten op 
Teletekst voorlezen en vergro-

ten. Enkel voor Nederlandstalige 
zenders.

bEELDSCHErmVErgrOTEr 
Hij wordt voor de televisie 

geplaatst, en kan verschoven 
worden om de vergrotingsfactor 

in te stellen.

tiP

plaats de 
televisie lood-
recht t.o.v. het 
raam in de 
woonkamer, 
en liefst zo 
ver mogelijk 
van het raam. 
plaats de 
televisie nooit 
voor het raam 
en zorg voor 
zonnewering.
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 Luisteren
DAISySpELEr

  Hij leest digitaal opgenomen boeken op 
CD voor. Er bestaat ook een MP3-model 
voor het voorlezen van MP3-bestanden. 

  'Daisy' staat voor Digital Accessible 
Information System. Dit is de wereldwijde 
standaard voor luisterboeken voor perso-
nen met een leesbeperking.

  De Daisy-speler is eenvoudig te bedienen 
met verschillend gevormde en contraste-
rende toetsen. 

  Het grote voordeel is dat u kan doorlezen, 
dat u kan stoppen en later verder lezen, 
maar ook dat u kan navigeren of een blad-
wijzer kan plaatsen. 

  Via de Daisy-speler zijn niet alleen boeken 
en muziek te beluisteren, maar ook som-
mige kranten en tijdschriften.

nuttige adreSSen

Zie 'adressen' op pagina 62.
  luisterpuntbibliotheek
  progebraille - helen keller
  kamelego
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 gezelschapsspelen

SpEELkAArTEN 
Met vergrote afbeeldingen en cijfers.  
Handig is ook de kaartenhouder.

DAmSpEL
Op de schijven van dit houten damspel  
is er een reliëf aangebracht. Tussen  
de witte en de zwarte speelvlakken  
is er een niveauverschil. 

SCHAAkSpEL 
De stukken van dit schaakspel  
worden vastgezet met behulp van de 
gaatjes in de speelvlakken.

①

②

③

① ② ③
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HErkENNINgSArmbAND 
Hij draagt het internationaal teken voor 
personen met een visuele beperking.

bADmUTS 
Hij is voorzien van het internationaal 
teken voor personen met een visuele 
beperking.

VIEr Op EEN rIj 
Het bekende spel met de gele en 
de rode schijven. In de gele schij-
ven zit een gaatje.

bINgOkAArTEN 
De cijfers op de kaarten zijn extra 
groot.

DObbELSTEEN
De cijfers zijn gemakkelijk her-
kenbaar. De punten zijn ofwel 
diepliggend, ofwel in reliëf.

④

⑤

⑥

⑦

⑧

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



 mobiliteit
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 witte stokken

IDENTIFICATIESTOk
De identificatiestok in glasvezel is 
opplooibaar en gemakkelijk weg te 
stoppen. Hij heeft tot doel anderen te 
laten weten dat u een visuele beper-
king heeft. De Brailleliga levert een 
stok af van 90 cm. Deze stok houdt 
men schuin tegen het lichaam vast. 
Deze stok is te kort om de omgeving 
af te tasten en biedt ook geen steun. 

LANgE wITTE mObILITEITSSTOk
De mobiliteitsstok wordt gebruikt door 
personen met een visuele beperking 
die de stoklooptechnieken hebben 
aangeleerd. Wanneer de stok op 
de correcte wijze wordt gehanteerd, 
zal deze een duidelijke meerwaarde 
bieden bij de verplaatsingen. De stok 
is opplooibaar en reflecterend. Hij is 
verkrijgbaar in glasvezel of aluminium. 
De lengte is van elementair belang om 
de obstakels te kunnen detecteren.

eerSte witte Stok gratiS

de brailleliga geeft al zijn leden een 
eerste, gratis, witte stok. Voor de 
mobiliteitstok moet eerst vorming 
gevolgd worden. 

moBiliteitSleSSen

wie bij de brailleliga een witte 
mobiliteitsstok aanvraagt, krijgt 
gratis mobiliteitslessen aangeboden 
in zijn vertrouwde omgeving. eerst 
wordt er binnenshuis geoefend, 
daarna schakelt u over op trajecten 
buitenshuis. dat zijn in de eerste 
plaats de routes die u vaak aflegt, 
bijvoorbeeld de weg naar de bakker, 
naar familieleden, of leren gebruik-
maken van het openbaar vervoer. 
de lessen zorgen ervoor dat uw 
zelfstandigheid verhoogt en dat u 
zich veiliger en sneller kunt ver-
plaatsen.
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STEUNSTOk
De aluminium witte 
steunstok is voor personen 
die extra steun nodig heb-
ben bij de verplaatsingen. 
Deze steunstok is ver-
stelbaar van 72,5 tot  
92,5 cm en is verkrijg-
baar met verschillende 
handvaten.

OrTHOpEDISCHE 
wITTE STEUNkrUk 

Hij biedt extra steun ter 
hoogte van de elleboog.

Blindengeleidehond

doorgaans zijn het jongere mensen die een blinden-
geleidehond aanvragen. Voor een blindengeleidehond 
moet u immers aan een hoger tempo kunnen stappen en 
voldoende mobiel zijn. houd er ook rekening mee dat u 
de hond moet verzorgen en er dagelijks mee moet gaan 
wandelen.



zorg voor voldoende verlichting en 
contraSt

  markeer buitenshuis hoogteverschillen (kleine trede) 
aan met witte of gele verf.

  breng contrasten aan t.h.v. de deuren. Verf bijvoorbeeld 
de lijsten en klinken in een donkere kleur en de deur in 
een lichte kleur, of omgekeerd.

  breng opvallende strips op ooghoogte aan op glazen 
deuren en wanden. 

  Verf de trapleuning in een contrasterende kleur.
  belangrijk: zorg voor zo’n egaal mogelijk verlichtings-
niveau in iedere ruimte.

LICHTgEVENDE 
DOpjES 
De dopjes geven 
in de duisternis 
rode flitslichten bij 
het rollen. 
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rOLLATOr 
Geeft zo nodig 
extra steun. De 
witte kleur geeft 

aan dat u slecht-
ziend of blind bent.



 boodschappen doen
prAkTISCHE TIpS

  Maak thuis een boodschappenlijstje in 
braille of in grootschrift.

  Breng een loep mee zodat u de etiketten 
beter kunt lezen. 

  Vraag iemand mee om u te begeleiden in 
de winkel.

  Doe beroep op een medewerker van de 
winkel. Hij kan u helpen kiezen. Eventueel 
maakt u op voorhand een afspraak per 
telefoon.

  Houd er rekening mee dat producten 
geregeld een andere verpakking krijgen. 
Beschrijf dus eerder het product aan uw 
begeleider dan de verpakking.

  Na betaling aan de kassa kunt u de pro-
ducten uit elkaar houden door het papier 
eraf te scheuren, er zelfklevende reliëfbol-
letjes op te plakken, er een elastiek rond 
te doen.  

  Bepaalde grote ketens leveren ook aan 
huis. Voor grote en zware producten zoals 
water of waspoeder kan dat handig zijn.
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ExTrA brEDE 
pOrTEFEUILLE 
Met een royaal 
vak voor euro-
biljetten en een 
voorvak met acht 
aparte vakjes voor 
de euromunten.
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brAILLEDymO 
Hiermee kan u zelfklevende 
labels in braille maken.

EUrObOx 
Met de Eurobox 

bergt u de acht ver-
schillende euromunten 

gemakkelijk op.

Blijf gezond eten

probeer verse producten te 
gebruiken. gezond eten en een 
evenwichtige voeding zijn goed 
voor uw ogen. wij raden u vijf 
porties groenten en fruit per dag 
aan. de brailleliga biedt u ook 
kooklessen aan.

Betalen aan de kaSSa

 weet wat u aan geld meeneemt.
  gebruik een aangepaste geld-
beugel met voldoende vakjes.
  beperk u tot briefjes van 5, 10 en 
20 euro.
  Vouw de briefjes verschillend op. 
Zo weet u welke briefjes welke 
waarde hebben.
  houd het wisselgeld apart. Tel 
het thuis na en sorteer het.



  kleine wenken 
voor een prettig 
contact
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  Vraag of er hulp nodig is bij het aankleden 
en welke kleding ik wil dragen.

  Raak me niet zomaar aan, maar vertel me 
wat u gaat doen.

  Als u eten of drinken brengt, laat dan dui-
delijk weten waar u het zet. Bijvoorbeeld: 
"Links van u staat de soep".

  Vertel me waaruit de maaltijd bestaat, 
zodat ik weet wat ik ga eten.

  Wanneer u mijn woonst of kamer verlaat, 
zeg dit dan duidelijk. Anders veronderstel 
ik dat u er nog bent, en praat ik verder.

  Tips voor een respectvolle 
omgang met blinde of slecht
ziende senioren

  Vertel me wie u bent als u naderbij komt en ook wat u doet, 
vooral als ik u niet ken.

  Spreek mij rechtstreeks aan.

  Vraag eerst of u kunt helpen en op welke manier. Als dat niet 
zo is, dring dan niet aan.

  Lees me iets voor of leg me iets uit, dat helpt me verder.

  Gebruik heldere aanwijzingen, zoals 'links naast de toegangs-
deur', en geen woorden zoals 'hier', 'daar', 'ginder'…

  Een knikje of een glimlach zie ik niet, maar ik hoor wat u zegt.

  Gebruik gerust de woorden 'kijken' of 'zien'. Blinde of slecht-
ziende personen doen dit ook.

  Neem niet mijn arm maar bied me uw arm aan, dan kan ik 
gemakkelijker volgen.

  Heb geduld want soms reageer ik trager en heb ik meer tijd 
nodig.

  Als u iets in mijn kamer of woning komt doen, leg dan alles 
weer op dezelfde plaats. 



62

Overheid

• FOd Sociale Zekerheid, 
Directie-generaal Personen 
met een handicap
Adm. Centrum Kruidtuin 
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150 | 
1000 Brussel
Tel.: 0800/987 99
Fax: 02/509 81 85
E-mail: handiN@minsoc.fed.be
Website: www.handicap.fgov.be

•  vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
handicap (VAPH)

Sterrenkundelaan 30 | 
1210 Brussel
Tel.: 02/225 84 11
Fax: 02/225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be 
Website: www.vaph.be

regiOnAle AdreSSen:

•  Frankrijklei 40 | 2000 Antwerpen. 
Tel.: 03/213 27 88 

•  Fonteinstraat 133 | 3000 Leuven. 
Tel.: 016/20 37 97 

•  Leopoldplein 25 | 3500 Hasselt. 
Tel.: 011/21 58 88 

•  Minister Tacklaan 35 | 8500 
Kortrijk. Tel.: 056/20 64 60 

•  Kortrijksesteenweg 344 | 9000 
Gent. Tel.: 09/220 58 78 

•  Rue des Guillemins 63 | 4000 
Liège. Tel.: 04/229 33 35 

•  Rue de la Croix-Rouge 31 | 5100 
Jambes. Tel.: 081/31 21 26

•  Boulevard Tirou 12 | 6000 Charle-
roi. Tel.: 071/32 88 22 

•  Avenue de Bouillon 16 A | 6800 
Libramont. Tel.: 061/23 31 33 

•  Rue de la Station 41 | 7800 Ath. 
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•  Agence wallonne pour l’intégration des Personnes 
handicapées (AWIPH)

Administration centrale
Rue de la Rivelaine 21 | 6061 Charleroi
Tel.: 071/20 57 11 | Fax: 071/20 51 02
E-mail: secgen@awiph.be 
Website: www.awiph.be

• Personne handicapée Autonomie recherchée (PHARE)
Paleizenstraat 42 | 1030 Brussel
Tel.: 02/800 82 03
E-mail: info@phare-irisnet.be 
Website: www.phare-irisnet.be

•  dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB)
Vennbahnstrasse 4 / 4 | 4780 St. Vith
Tel.: 080/22 91 11 | Fax: 080/22 90 98
E-mail: info@dpb.be 
Website: www.dpb.be

Andere

•  luisterpunt
Gustave Schildknechtstraat 28 | 
1020 Brussel
Tel.: 070/246 070
E-mail: info@luisterpuntbibliotheek.be 
Website: www.luisterpuntbibliotheek.be

•  Progebraille - helen Keller (PHK)
C. Van Malderenstraat 33 | 1731 Zellik
Tel.: 02/466 94 40
Fax: 02/466 92 86
E-mail: info@phk.be 
Website: www.phk.be

•  Kamelego vzw
A. Gossetlaan 30 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel.: 02/467 27 66
Fax: 02/466 76 80
E-mail: info@kamelego.be 
Website: www.kamelego.be
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Hoe gaat u best om met een visuele 
beperking? Welke hulpmiddelen bestaan 
er, en hoe kunt u die het beste gebruiken? 

Deze gids bevat een hele reeks tips en ideeën om uw dagelijks 
leven te vergemakkelijken, van de slaapkamer tot de openbare 
weg.

Visuele beperkingen bij senioren 

LMD (Leeftijdsgebonden maculadegeneratie)     Glaucoom     Cataract     Diabetische retinopathie


