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Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN 

Rapport no. 667 

Huidige hulpverleningssituatie van en 
voor slechtzienden in Eindhoven e.o. 

J.E. Hofhuis 

JH/ jh 88 / 13 
01.09.1988 

Dit onderzoek werd gesubsidieerd door het IOP / HG ( Innovatie gericht 
Onde rzoek Programma Hulpmiddelen Gehandicapten ) 



Voorwoord 

In september 1987 werd een onderzoek gestart naar de huidige 
hulpverleningssituatie van en voor slechtzienden in de regio 
Eindhoven en omgeving. De opzet van het onderzoek was 
inzicht te verkrijgen in het gebruik van (technische) hulpmidde
len door slechtzienden en in de voorlichting, training en begelei
ding in het gebruik van deze hulpmiddelen. Dit inzicht werd 
belangrijk geacht voor het op te richten Visueel Advies 
Centrum Eindhoven, zodat men na een experimentele periode 
van 3 jaar van dit centrum de dan ontstane hulpverlenings
situatie voor slechtzienden met de huidige kan vergelijken. De 
beschrijving, resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn 
weergegeven in de rapporten 655 en 656. 
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van enkele 
belangrijke feiten per ondervraagd proefpersoon in de vorm 
van een status, zoals deze in de gezondheidszorg t.a.v. patiën
ten wordt gebruikt. 

31 augustus 

Joyce Hof huis 
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PATIENT 1 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
34 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Retinitis pigmentosa 
BiJkomende klachten: geen 

hoogste opleiding 
lbo 

Hobby's: lezen, muziek luisteren, zingen, dansen 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, straatnaambordjes 
lezen (dichtbij), klokkijken (dichtbij), heldere kleuren herkennen, volwassen 
personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, heel moeilijk alleen in bekende 
omgeving er op uit gaan en soms grootletter-, normale druk en prijskaartjes 
lezen 
Optische hulpmiddelen: leesbril, contactlenzen, hand-, verlichte- en TV-loep 
Anderen: gesproken boek, kookwekker, niveau-detector, aangepaste spelen, 
witte stok 
Gebruikt niet meer: telefoonring 
Gebruik hulpmiddelen: hele dag 
In/ ormatie over hulpmiddelen: Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
Wachttijd: 31 jaar 
Onderzoek vooraf: geen 
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: witte stok 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: alle loeps, gesproken boek 
Combineren hulpmiddelen: nee 

N.B. De wachttijd op informatie en / of voorlichting is 31 jaar , doordat er 
in het gezin waar deze vrouw vandaan komt , vanaf haar geboorte min of 
meer gezwegen is over haar oogaandoening , daar het werd ervaren als een 
soort doem of straf. Pas na haar trouwen en daardoor verhuizen naar een an
dere stad, kreeg zij van haar nieuwe oogarts enige voorlichting over hulpver
leningsmogelijkheden, waaronder het Info Vught . 
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PATIENT 2 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
71 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Netvliesbloeding en cataract 
Bijkomende klachten: IDDM, slechthorendheid 

Hobby's: breien, lezen, gesproken boek luisteren 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klein schrijven 
(moeilijk), straatnaambordjes lezen, tv-onderschriften lezen (heel moeilijk), 
klokkijken, personenweegschaal aflezen, kleuren herkennen, volwassen perso
nen op 1 en 3 meter afstand herkennen, in bekende omgeving er alleen op uit 
gaan 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf en bril voor dichtbij, handloep 
Anderen: gesproken boek, telefoonring, aangepaste spelen 
Gebruikt niet meer: tafellamploep 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
In/ ormatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: tafellamploep, handloep met lamp 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrij.kste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 3 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
67 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

Diagnose: Netvliesbloeding 
Bijkomende klachten: IDDM, hartinfarct 

Hobby's: breien, lezen 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klein en groot 
schrijven, straatnaambordjes lezen, hele gote treinaankondigingen lezen, klok
kijken, tijd op horloge afzien, personenweegschaal aflezen, kleuren herkennen, 
volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, in bekende omgeving 
er alleen op uit gaan en soms prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bril voor dichtbij, handloep, beeldschermvergroter 
Anderen: telefoonring, witte stok 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: circa 4 uur per dag 
Informatie: Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: in Info Vught wel over 
hulpmiddelen, niet over sociale voorzieningen 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: hulpmiddelen laten testen 
Functioneren: met beeldschermvergroter goed, met handloep niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie biJ hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrij"kste hulpmiddelen: beeldschermvergroter, handloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 4 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
75 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

Diagnose: Macula degeneratie 
Bijkomende klachten: geen 

Hobby's: orgel spelen, naaien, lezen 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter-druk, nor
male druk, giro's, handgeschreven zaken en het telefoonboek lezen, normaal 
schrijven, straatnaambordjes en treinaankondigingen lezen (dichtbij), tv
onderschriften lezen, klokkijken, personenweegschaal aflezen, kleuren herken
nen, volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages kijken, 
in bekende en onbekende omgeving er alleen op uit gaan en soms prijskaartjes 
lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, leeslineaal 
Anderen: telefoonring, aangepaste spelen 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: nauwelijks 
Informatie: zelf gedaan en Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: over hulpmiddelen wel, 
sociale voorzieningen niet 
Wachttijd: circa 1 jaar 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: -
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: -
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 5 

Ge.slacht 
Vrouw 

leeftijd 
63 jaar 

Diagnose.: geen idee 

burg.staat 
Gehuwd 

Bijkomende. klachten: onder controle longarts 

hoogste. opleiding 
Ie klas lo 

Hobby's: breien, knopen, naaien, in huis rommelen 

be.roep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, heel moeilijk klein 
schrijven, straatnaambordjes lezen (dichtbij), klokkijken (dichtbij), kleuren 
herkennen (dichtbij), volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, 
etalages kijken ( dicht tegen de ruit), in bekende omgeving er alleen op uit 
gaan en soms tv-onderschriften lezen 
Optische. hulpmiddelen: bifocale bril, loep met verlichting 
Anderen: telefoonring, aangepaste spelen 
Gebruikt niet me.er: telescoopbril 
Gebruik hulpmiddelen: paar minuten per dag 
Informatie.: Kinds, Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen e.n sociale. voorzie.mnge.n: over hulpmiddelen wel, 
sociale voorzieningen niet 
Wachttij'd: twee-en-half jaar 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale. voorzie.nmge.n: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie. bij hulpmiddel: nee 
Ge.we.zen op be.lang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de. kast: bril met telescoop, button met "ik ben slecht
ziend" 
Gebruikte., niet zo zinvolle. hulpmiddelen: geen 
Be.langnj"kste. hulpmiddelen: loep met verlichting 
Combine.ren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 6 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
81 jaar 

burg.staat 
ongehuwd 
bejaardenhuis 

hoogste opleiding 
universitair 

Diagnose: Macula degenaratie, netvliesbloeding, cataract 
Bijkomende klachten: arthrose heup 

Hobby's: radio/tv luisteren (kijken), lezen, schrijven 

beroep 
R.K. geestelijke 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, straatnaambord
jes en treinaankondigingen lezen (heel dichtbij), klokkijken, tijd op horloge 
afzien (met moeite), kleuren herkennen, bekenden op 1 en soms op 3 meter 
afstand herkennen, in bekende en onbekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, loepbril, handloep, klein postzegel
loepje, halogeenlamp 
Anderen: gesproken boek, telefoonring 
Gebruikt niet meer: TV-loep 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
Informatie: Ergra, Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
W achttij'd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: ja 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij' hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: TV-loep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: 2 handloeps en loepbril 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 7 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
73 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
geen 

Diagnose: Cataract en status na CVA, waarbij Re oog verlamd 
Bijkomende klachten: hartklachten (hartinfarct), CVA, diverse operaties 

Hobby's: handwerken, kaarten 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, straatnaambord
jes lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien, kleuren herkennen, volwassen 
personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages kijken en soms tv
onderschriften lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril (Re mat glas), handloep, fresnellens 
Anderen: gesproken boek 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
Informatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: leeslineaal, fresnellens 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: handloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 8 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
80 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Glaucoom 
Bijkomende klachten: geen 

Hobby's: knutselen 

hoogste opleiding 
lbo 

Kan nog zonder hulpmiddelen: soms kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: -
Anderen: witte stok 

beroep 
gepensioneerd 

Gebruikt niet meer: telescoopbril, handwerkloep, leeslineaal, telefoonring 
Gebruik hulpmiddelen: -
In/ ormatie: Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: foto's gemaakt, laserstralen 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/instructie bij" hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril, handwerkloep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 9 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
80 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: "vertroebeld hoornvlies", "slijtage van de ogen" 
Bijkomende klachten: angina pectoris, hypertensie 

Hobby's: breien, haken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: klokkijken (dichtbij), kleuren herkennen, in 
bekende omgeving er alleen op uit gaan en soms treinaankondigingen lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, telescoop bril I ( = het eerst gekregen) 
Anderen: aangepast horloge, aangepaste spelen, grote telefoon, witte stok 
Gebruikt niet meer: telescoopbril II (= het laatst gekregen), handwerkloep 
Gebruik hulpmiddelen: circa 3 uur per dag 
Informatie: professor, Ergra, SWOE, Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
WachttiJd: acht-en-half jaar 
Onderzoek vooraf: "met het oog op en neer gaan" 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: ja 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril II, handwerkloep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
BelangriJkste hulpmiddelen: telescoopbril I 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 10 

Geslacht 
Man 

leefti;"d 
76 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Glaucoom, cataract 

hoogste opleiding 
lbo 

Bijkomende klachten: arthrose heup, hartinfarct, emphyseem 

Hobby's: muziek luisteren 

beroep 
gepensioneerd 

Kan nog zonder hulpmiddelen: klokkijken, kleuren herkennen, volwassen per
sonen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages kijken, in bekende en on
bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: TV-loep 
Anderen: video 
Gebruikt niet meer: 2 bifocale brillen, telescoopbril, handloep, verlichte loep, 
gesproken boek 
Gebruik hulpmiddelen: circa half uur per dag 
In/ ormatie: assistent oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: met brilleglazen en dan uitrekenen 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: handloepje, verlichte loep (gebruikt daarvan alleen 
de lamp), telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: hand- met verlichte loep 
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PATIENT 11 

Geslacht 
Vrouw 

leefti,jd 
81 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

Diagnose: Diabetische retinopathie 

hoogste opleiding 
t/m 4e klas lo 

Bi_jkomende klachten: IDDM, hart-/vaatlijden, ulcus cruris 

Hobby's: lezen, breien, tuinieren, bloemschikken, wandelen 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter- en normale 
druk lezen, groot schrijven, straatnaambordjes lezen, Belgische 
(groot-) tv-onderschrift lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien (dichtbij), 
kleuren herkennen, volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, 
in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, bril voor dichtbij en bril voor veraf, 
loepbril, TV-loep, 
Anderen: gesproken boek, aangepast postpapier en speelkaarten 
Gebruikt niet meer: tafelstatieflamploep, leeslineaal 
Gebruik hulpmiddelen: 3 tot 5 uur per dag 
Informatie: Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
WachttiJd: circa 10 jaar 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: wel over TV-loep, niet over statiefloep 
Training/instructie biJ hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: tafelstaJ,jpflamploPp. JppsJineaal. witt.f' stok 

Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: loepbril 
Belangrijkste hulpmiddelen: TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 12 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
76 jaar 

burg.staat 
weduwnaar 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Macula degeneratie en netvliesbloeding 

beroep 
gepensioneerd 

Bi,ikomende klachten: angina pectoris, klein hartinfarct, 3/4 maag wegge
haald 

Hobby's: gesproken boek luisteren, typen, wandelen, filmen, fotograferen, 
bergsport 
Kan nog zonder hulpmiddelen: felle kleuren herkennen, in bekende omge
ving er alleen op uit gaan en ook -na een goede voorbereiding- in onbekende 
omgeving 
Optische hulpmiddelen: telescoopbril, monoculair kijkertje, TV-loep, speciale 
verlichting 
Anderen: sprekend machientje om tijd aan te geven, gesproken boek, fluo
rescerende markeringen op wasmachine en fornuis, witte stok 
Gebruikt niet meer: bril voor veraf en dichtbij, binoculair kijker, handloep, 
matrijsje voor invullen cheques 
Gebruik hulpmiddelen: hele dag 
Informatie: veel zelf uitgezocht en via- via doorverwezen, HBS, zwager met 
blinde zoon, Kruisvereniging, NVBS 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachtti,id: korte tijd 
Onderzoek vooraf: bij verschillende oogartsen geweest 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: ja 
Tevreden over voorlichting: nu wel 
Training/ instrnäie bij hu.lpmi"rldd: nee 

Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: binoculair kijker , handloep, matrijsje voor invullen 
cheques, aantal brillen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen .· g 00n 

Belangnj'kste hulpmiddelen: Tv-loep , kijkertje 
Combineren hulpmiddelen: ja 
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PATIENT 13 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
73 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

Diagnose: Netvliesloslating en cataract 

hoogste opleiding 
hbs-b 

Bijkomende klachten: hypertensie en hartkloppingen 

Hobby's: lezen, naaien, reizen 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: groot schrijven, klokkijken, kleuren herken
nen, etalages kijken, in bekende omgeving er alleen op uit gaan en soms ook 
in onbekende omgeving 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf, prismabril, handloep met verlichting, 
TV-loep 
Anderen: wekker (digitaal, groot), aangepaste keukenweegschaal, fluoresce
rende markering op wasmachine en fornuis, witte stok 
Gebruikt niet meer: leeslineaal 
Gebruik hulpmiddelen: steeds minder, prismabril wel hele dag 
Informatie: zelf, oogarts, SWOE, Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: 15 jaar 

Onderzoek vooraf: fluorescentiefoto's, gezichtsveld- en kleurenonderzoek 
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bi;" hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: leeslineaal 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmidddrn: TV-loep 
Belangrijkste hulpmiddelen: bril met handloep 
Combineren hulpmiddelen: prismabril met loep 
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PATIENT 14 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
72 jaar 

burg.staat 
weduwe 
aanleunwoning 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

beroep 
huisvrouw 

Diagnose: Lui oog en cataract (operatie mislukt: beschadigd net- en hoorn
vlies en beschadigde zenuw) 
Bijkomende klachten: hypertensie 

Hobby's: lezen, puzzelen, administratie bijhouden 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, in bekende omge
ving er alleen op uit gaan en soms TV-onderschriften lezen en klokkijken 
Optische hulpmiddelen: handloep, tafelstatieflamploep, speciale verlichting 
Anderen: gesproken boek, telefoonring, groot horloge, aangepaste spelen, 
witte stok 
Gebruikt niet meer: gewone bril, telescoop bril, button met "ik ben slecht
ziend" 
Gebruik hulpmiddelen: hele dag 
Informatie: zelf, opticiën bij academisch ziekenhuis 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: 3x fluorescentiefoto's, injectie in oog 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: redelijk; sociale voorzieningen: redelijk 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: tafelstatieflamploep , telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: tnfelst.atif'flamplMp 
Belangrijkste hulpmiddelen: handloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 15 

Geslacht 
Man 

leefti_jd 
57 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Retinitis pigmentosa en cataract 

hoogste opleiding 
hbo 

Bi_jkomende klachten: gehoorsvermindering, bypass-operatie 

beroep 
WAO 

Hobby's: lezen, computer, muziek luisteren, wandelen, zwemmen, fietsen 
(tandem) 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, straatnaambord
jes lezen, TV-onderschriften lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien, kleuren 
herkennen 
Optische hulpmiddelen: contrastbril, UV-bril, lenzen (20+ ), prismabril, hand
loep 
Anderen: witte stok 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: -
Informatie: hometeacher 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachtti_jd: -
Onderzoek vooraf: Ergra: low-vision onderzoek 
Functioneren: -
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/instructie bi_j hulpmiddel: -
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: -
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: -
Belangri_jkste hulpmiddelen: "echtgenote" 
Combineren hulpmiddelen: -

N.B. Deze persoon heeft een zeer beperkte kokervisus, waardoor de oriëntatie 
ernstig gestoord is . Zijn leesvermogen is , na een lensextractie beiderzijds , met 
20+ contactlenzen en een 6+ leesbril ech1°r opvallend goed . Hij geeft Zf'lf 
dan ook aan nooit hulp te hebben gezocht. 
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PATIENT 16 

Geslacht leeftijd 
Vrouw 69 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Diabetische retinopathie (netvliesbloeding) en cataract 
Bi_jkomende klachten: IDDM, open-hart-operatie 

Hobby's: handwerken, borduren 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klein schrijven, 
grote straatnaambordjes lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien, kleuren 
herkennen, volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages 
kijken en soms prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf, telescoopbril voor TV kijken, hand
loep, verlichte loep, TV-loep, speciale verlichting 
Anderen: gesproken boek, telefoonring 
Gebruikt niet meer: bril voor dichtbij 
Gebruik hulpmiddelen: hele dag 
Informatie: maatschappelijk werkster 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
W achtti_jd: paar weken 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: ja 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: Waldmann lamploep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 17 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
81 jaar 

Diagnose: Cataract 

burg.staat 
ongehuwd 
klooster 

hoogste opleiding 
HBO 

Bijkomende klachten: controle schildklier na maligniteit 

Hobby's: lezen, boetseren 

beroep 
Claris 
non 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant en grootletter-druk lezen, 
klein schrijven, tijd op horloge afzien, kleuren herkennen, etalages kijken, in 
bekende omgeving er alleen op uit gaan en soms volwassen personen op 1 
meter afstand herkennen (niet op 3 meter) en soms prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, handloep, verlichte loep, TV-loep, lees
bankje 
Anderen: telefoonring, aangepast postpapier 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: 3 tot 4 uur per dag 
In/ ormatie: Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
W achtti,jd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte , niet zo zinvolle hulpmiddP..len: gPen 

Belangrijkste hulpmiddelen: TV-loep , handloep, leesbankje 
Combineren hulpmiddelen: nee 

N.B. Deze vrouw heeft inmiddels , na het vraaggesprek, een cataract opearatie 
ondergaan en nadien zijn er geen visuskla , hi.en meer. 
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PATIENT 18 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
83 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
gepensioneerd 

Diagnose: Li mediale hemianopsie en Re centraal scotoom, netvliesbloeding 
Bijkomende klachten: gehoorstoornis, darm-/maagklachten 

Hobby's: puzzelen, lezen 
Kan nog zonder hulpmiddelen: groot schrijven, tijd op horloge afzien en soms 
kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: handloep, halogeen spot 
Anderen: gesproken boek, aangepast spel 
Gebruikt niet meer: telescoopbril, TV-loep 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
Informatie: Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
Wachttijd: half jaar 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: ja 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: handloep en halogeenlamp 
Combineren hulpmiddelen: loep met lamp 
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PATIENT 19 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
67 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Netvliesbloeding 
Bijkomende klachten: IDDM, hypertensie 

Hobby's: breien, kaarten, kienen 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klein schrijven, 
tijd op horloge afzien, kleuren herkennen, volwMsen personen op 1 en 3 me
ter afstand herkennen, etalages kijken, in bekende omgeving er alleen op uit 
gaan en soms straatnaambordjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bril voor dichtbij en voor veraf, handloep, tafelstatief
lamploep, TV-loep 
Anderen: telefoonring, speciaal aangepaste spelen, zaklantaarn op straat 
Gebruikt niet meer: telescoopbril 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
Informatie: Kruisvereniging-maatschappelijk werkster-Info Vught, HBS 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: foto's gemaakt 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: ja, bij TV-loep 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: verlichting van tafelstatieflamploep, telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: TV-loep. lens uit t.afrlst.atiefloep 

Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 20 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
48 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

Diagnose: Netvliesloslating en netvliesbloeding 
Bijkomende klachten: NIDDM 

beroep 
huisvrouw 

Hobby's: heel fijn borduurwerk, handenarbeid, bloemschikken, legpuzzels, 
pottenbakken 
Kan nog zonder hulpmiddelen: klein schrijven, heldere kleuren herkennen, 
bekenden op 1 meter afstand herkennen en soms treinaankondigingen lezen, 
klokkijken en er in bekende omgeving alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf, telescoopbril 
Anderen: gesproken boek, witte stok 
Gebruikt niet meer: TV-loep 
Gebruik hulpmiddelen: eigenlijk nooit 
Informatie: Info Vught en Kinds 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: beperkt 
Wachttij"d: 2 maanden 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: vermoedelijk de TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 

N.B. Deze vrouw was pas sinds zeer korte tijd slechtziend (minder dan 
2 maanden); haar antwoorden over de telescoopbril en de TV-loep lijken 
daarom tegenstrijdig. Echter zij had kort voor het gesprek een aantal oog
operaties ondergaan, waarbij siliconen-oli"' in h1:t oog was ingebracht. Vlak 
voor deze operaties had zij een telescoopbr il aangemeten gekregen, waar zij 
op het moment van het interview niets meer aan had en verwachtte er niets 
meer aan te zullen hebben. Voor de operatie had zij echter veel plezier van 
de TV-loep en zij hoopte dat, als de ogen eenmaal tot rust waren gekomen, 
zij opnieuw gebruik zou kunnen maken van dit apparaat. 
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PATIENT 21 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
83 jaar 

burg.staat 
weduwnaar 
bejaardenhuis 

Diagnose: Glaucoom en cataract 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

beroep 
gepensioneerd 

Bijkomende klachten: IDDM, zeer slechthorend, versleten knieën en heupen, 
hart lijden 

Hobby's: schrijven (van dagboeken} 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter- en normale 
druk, giro's e.d. en handgeschreven zaken lezen, zeer moeilijk klein schrijven, 
straatnaambordjes en treinaankondigingen lezen, klokkijken (dichtbij), heel 
moeilijk tijd op horloge afzien, kleuren herkennen, volwa.ssen personen op 1 
en 3 meter afstand herkennen, in bekende en onbekende omgeving er alleen 
op uit gaan en soms TV-onderschriften lezen en etalages kijken 
Optische hulpmiddelen: bril voor dichtbij, handloep 
Anderen: ca.ssetterecorders om gesprekken op te nemen en af te luisteren 
Gebruikt niet meer: bril voor veraf 
Gebruik hulpmiddelen: bijna nooit 
In/ ormatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij' hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: leeslineaal 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: handloep 
BelangriJkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 22 

Geslacht 
Vrouw 

leeftiJd 
75 jaar 

burg.staat 
ongehuwd 
bejaardenhuis 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Posttraumatisch slecht zien Li en cataract 
Bijkomende klachten: arthrose heupen 

Hobby 's: haken, verstelwerk, borduren, lezen 
Kan nog zonder hulpmiddelen: -
Optische hulpmiddelen: bifocale bril 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: leeslineaal 
Gebruik hulpmiddelen: -
Informatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: -
Training/ instructie bij hulpmiddel: -
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast : -
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: -
Belangrij"kste hulpmiddelen: -
Combineren hulpmiddelen: -
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PATIENT 23 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
68 jaar 

burg.staat 
gehuwd 
alleen wonend 

hoogste opleiding 

lo 

Diagnose: Cataract en waarschijnlijk retinopathie 

beroep 
huisvrouw 

Bijkomende klachten: traumatische longklachten, hartklepoperatie, pace
maker, 23x in ziekenhuis geweest 

Hobby's: breien, borduren 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klokkijken, kleuren 
herkennen met goede verlichting, volwassen personen herkennen op 1 meter 
afstand (niet op 3 meter), in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: telescoopbril 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: bril voor dichtbij 
Gebruik hulpmiddelen: circa 3 uur per dag 
Informatie: oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorz,enmgen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: in ogen kijken 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorz,enmgen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: t.elescoopbril 
Combineren hulpmiddelen: nee 

N.B. Deze vrouw woont alleen, daar haar man 1s opgenomen m een ver
pleeghuis. 
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PATIENT 24 

Geslacht 
Vrouw 

leefti_jd 
86 jaar 

burg.staat 
weduwe 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Cataract en waarschijnlijk netvliesbloeding 
Bi;"komende klachten: IDDM, 2 nieuwe heupen 

Hobby's: alles; tuinieren, stoffen, haken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant en grootletter-druk 
lezen, groot schrijven, TV-onderschriften lezen {heel dichtbij), klokkijken, 
personenweegschaal aflezen, kleuren herkennen, volwassen personen op 1 en 
3 meter afstand herkennen, etalages kijken, prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: contactlens of bril met voorzetlens, brugloep 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: bifocale bril 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
Informatie: Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachtti_jd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed, als de zon niet schijnt 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bi_j hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Be/angri_jkste hulpmiddelen: brugloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 25 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
87 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
mbo 

Diagnose: Cataract en posttraumatische slechtziendheid 

beroep 
huisvrouw 

Bijkomende klachten: M. Basedow in verleden, waarvoor schedel gelicht en 
oogkassen achteruit gezet 

Hobby's: lezen, luisteren, bridgen 
Kan nog zonder hulpmiddelen: groot schrijven, in bekende omgeving er alleen 
op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: TV-loep 
Anderen: gesproken boek, telefoonring, aangepaste spelen, grootletterboeken 
voor onder de TV-loep, dunschiller 
Gebruikt niet meer: bifocale bril 
Gebruik hulpmiddelen: één à anderhalf uur per dag 
In/ ormatie: Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
Wachttijd: 2 à 3 weken 
Onderzoek vooraf: op gekleurde plaat zeggen wat het voorstelde 
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: TV-)of>p 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 26 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
72 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Netvliesbloeding 
Bi_jkomende klachten: geen 

Hobby's: haken, borduren en lezen 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: klokkijken (heel dichtbij), kleuren herkennen, 
etalages kijken, in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, telescoopbril (binoculair), TV-loep 
Anderen: aangepaste spelen 
Gebruikt niet meer: telescoopbril (monoculair), handloep, verlichte loep, 
tafelstatieflamploep, speciale verlichting bij statiefloep 
Gebruik hulpmiddelen: 3 à 4 uur per dag 
Informatie: academisch ziekenhuis, Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
W achtti_jd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzienmgen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja, over wat ze in huis heeft 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril (monoculair), handloep, verlichte 
loep, tafelstatieflamploep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: telescoopbril (binoculair), TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 27 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
73 jaar 

burg.staat 
weduwe 
bejaardenhuis 

Diagnose: Netvliesbloeding 
Bi".jkomende klachten: geen 

Hobby's: buurten, kaarten 

hoogste opleiding 
Jo 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: klokkijken, volwassen personen op 1 en 3 me
ter afstand herkennen, etalages kijken, in bekende omgeving er alleen op uit 
gaan en soms kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, TV-loep, halogeenlamp 
Anderen: gesproken boek, geheugentelefoon, niveaudetector, grote speel
kaarten 
Gebruikt niet meer: witte stok 
Gebruik hulpmiddelen: circa een half uur per dag 
In/ ormatie: opticiën academisch ziekenhuis en iemand anders in bejaarden
huis 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: laten lezen 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte , niet zo zinvolle hulpm.iddden: gf>en 
Belangrij'kste hulpmiddelen: TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 28 

Geslacht 
Man 

Diagnose: ? 

leeftijd 
87 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

hoogste opleiding 
lo 

Bi_jkomende klachten: IDDM, Parkinson, urostoma 

Hobby's: correspondentie en administratie bijhouden 

beroep 
gepensioneerd 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, klokkijken (met 
neus tegen glas), kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, telescoopbril, 2 handloeps, fresnellens 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: 2 minuten per dag 
Informatie: oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzaenmgen: nee 
Wachttaj"d: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzaenmgen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie baj· hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: alle: telescoopbril en 2 handloeps 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: alle (zie boven) 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: ja, geen effect 
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PATIENT 29 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
85 jaar 

burg.staat 
weduwe 
bejaardenhuis 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
geen 

Diagnose: Maculadegeneratie en netvliesbloeding (waarschijnlijk) en cataract 

Bijkomende klachten: NIDDM, hypertensie 

Hobby's: handwerken, poetsen, lekker eten 
Kan nog zonder hulpmiddelen: kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: gewone bril met voor circa 1/5 afgeplakte bovenkan
ten, bril met voorzetlenzen 
Anderen: gesproken boek, speciale klok 
Gebruikt niet meer: brugloep, loep met verlichting 
Gebruik hulpmiddelen: -
Informatie: oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzienmgen: nee 
Tevreden over voorlichting: -
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: brugloep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: loep met verlichting, bril met voorzetlen
zen 
Belangrijkste hnlpmi'ddelen.: nee 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 30 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
78 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: "De helft van de ogen onder" 

hoogste opleiding 

lo 

Bijkomende klachten: longembolie, long- en hartklachten 

Hobby's: lezen, zitten 

beroep 
gepensioneerd 

Kan nog zonder hulpmiddelen: kleuren herkennen, bekenden op 1 en 3 meter 
afstand herkennen, etalages kijken en soms straatnaambordjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, TV-loep 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: circa 1/ 4 uur per dag 
Informatie: via schoonzus naar kienclub; daar een boekje gekregen en recept 
aan oogarts gevraagd 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte , niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 31 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
50 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Ziekte van Fuchs 
Bijkomende klachten: veelvuldig geopereerd 

hoogste opleiding 
lbo 

Hobby's: handwerken, lezen, films op tv kijken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletterdruk (heel 
even) en normale druk (nog korter) lezen, groot schrijven, heldere felle kleuren 
herkennen, alleen grote dingen in de etalages herkennen, in bekende omge
ving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril en bril voor veraf 
Anderen: aangepaste spelen 
Gebruikt niet meer: bifocale bril, leesbril, telescoopbril, handloep, tafel
lamploep, gesproken boek 
Gebruik hulpmiddelen: niet 
Informatie: opticiën van academisch ziekenhuis 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: verschillende lenzen gebruikt 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij' hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: handloep, telescoopbril, tafellamploep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangnj'kste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 32 

Geslacht 
Man 

leefti.id 
41 jaar 

burg.staat 
vrijgezel 
naast zuster 

hoogste opleiding 
lbo 

Diagnose: Aangeboren oogafwijking: "vlekken op het netvlies" 
Bij.komende klachten: geen 

Hobby's: trimmen, tv kijken, lezen 

beroep 
metaalbewerker 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter-druk, nor
male druk, giro's e.d. en handgeschreven zaken lezen, schrijven, straatnaam
bordjes en TV-onderschriften lezen (heel dichtbij), tijd op horloge afzien, 
volwassen personen op 1 meter en alleen bekenden ook op 3 meter herken
nen, in bekende en onbekende (veel moeilijker) omgeving er alleen op uit 
gaan en soms treinaankondigingen lezen en etalages kijken 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf, handloep (f=5cm) 
Anderen: telefoonring 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: 2 à 3 minuten per dag 
Informatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: -
WachttiJd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: redelijk 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bi_j hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen. in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
BelangriJkste hulpmiddelen: handloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 33 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
75 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: "De ogen zijn gesprongen" 

hoogste opleiding 

Jo 

Bijkomende klachten: mamma-amputatie, hartklachten 

beroep 

huisvrouw 

Hobby's: borduren, haken, breien, poetsen, plaatjes kijken en plakken 
Kan nog zonder hulpmiddelen: heldere felle kleuren herkennen (zwart-wit tv 
kijken gaat beter) 
Optische hulpmiddelen: TV-loep, speciale verlichting 
Anderen: cassette-recorder, speciale klok, witte stok 
Gebruikt niet meer: leesbril, telescoopbril, gesproken boek, speciaal aangepaste 
spelen 
Gebruik hulpmiddelen: circa 10 minuten per dag 
Informatie: oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja 
Wachttijd: zes-en-half jaar 
Onderzoek vooraf: indruppelen en ? 
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: deels; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bi_j hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: telescoopbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: TV-loep 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 34 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
80 jaar 

burg.staat 
weduwe 

hoogste opleiding 
lo 

beroep 
huisvrouw 

Diagnose: Cataract, na operatie het oog/netvlies beschadigd, na mazelen 
slechte ogen (volgens oogarts 'TBC op de ogen') 
Bi.ikomende klachten: hartklachten 

Hobby's: wandelen, breien, lezen, huishoudelijk werk 
Kan nog zonder hulpmiddelen: in bekende omgeving er alleen op uit gaan en 
soms kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril gekregen voor de cataract-operatie 
Anderen: gesproken boek, witte stok 
Gebruikt niet meer: bifocale bril gekregen na de cataract-operatie 
Gebruik hulpmiddelen: -
In/ ormatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bi.i hulpmiddel: -
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangri.ikste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 35 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
33 jaar 

burg.staat 
samenwonend 

Diagnose: Glaucoom en lui oog 
Bi;'komende klachten: geen 

Hobby's: hond trainen, fietsen 

hoogste opleiding 
hbo 

beroep 
werkeloos 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter-druk, nor
male druk, giro's e.d., handgeschreven zaken en het telefoonboek lezen, straat
naambordjes lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien, kleuren herkennen 
(moeilijk), bekenden op 1 meter afstand herkennen, in bekende omgeving 
er alleen op uit gaan en soms etalages kijken 
Optische hulpmiddelen: contactlenzen, monoculair kijker, handloep, TV-loep 
Anderen: gesproken boek, computertelefoon, tandem, hond leren om te gelei
den 
Gebruikt niet meer: bril voor dichtbij 
Gebruik hulpmiddelen: circa 1 uur per dag 
lnf ormatie: zelf 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja iets; sociale voorzieningen: ja ( door studie aan 
sociale academie) 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in. de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangnj"kste hulpmiddelen: TV-loep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 36 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
69 jaar 

Diagnose: Cataract 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
mavo-mveau 

Bijkomende klachten: oude Koch, mamma-amputatie, arthrose 

Hobby's: lezen, breien, borduren, puzzelen 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter-druk, nor
male druk en handgeschreven zaken lezen, schrijven, straatnaambordjes lezen, 
TV-onderschriften lezen, klokkijken, tijd op horloge afzien, kleuren herken
nen, volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, in bekende en 
onbekende omgeving er alleen op uit gaan en soms giro's e.d. en het tele
foonboek lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, hand- en handwerkloep 
Anderen: zonnebril met zijkanten 
Gebruikt niet meer: verlichte loep 
Gebruik hulpmiddelen: circa 2 uur per dag 
Informatie: zelf 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja over hulpmiddelen 
WachttiJd: 2 maanden 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/instructie bij' hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen. in de kast: verlichtE> loep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: draadinsteker 
Belangrijkste hulpmiddelen: handloep met bril 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 37 

Geslacht 
Man 

leeftijd 
62 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Netvliesloslating en cataract 

hoogste opleiding 
lbo 

beroep 
afgekeurd 

Bijkomende klachten: zeer ernstige hartklachten, longklachten, slechthorend 

Hobby's: puzzelen, knutselen, kaarten, ministeck leggen 
Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant, grootletter-druk, hand
geschreven zaken en het telefoonboek lezen, heel dichtbij normale druk en 
giro's e.d. lezen, tv-onderschriften lezen {met stoel heel dichtbij), klokkijken, 
tijd op horloge afzien, niet te donkere kleuren herkennen, bekenden op 1 en 
3 meter afstand herkennen, etalages kijken 
Optische hulpmiddelen: bril voor veraf, brugloep met licht 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: verlichte loep, speciaal aangepaste spelen 
Gebruik hulpmiddelen: circa een half uur per dag 
Informatie : Info Vught {cardioloog vroeg aan oogarts om verwijzing naar 
Info Vught) 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja over hulpmiddelen 
Wachttijd: drie-en-half jaar 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: goed 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: verlichte loep 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 

Belangnj'kste hulpmiddelen: leesloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 38 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
83 jaar 

Diagnose: ?? 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
lo 

Bijkomende klachten: hartklachten, 4 maal een hartaanval 

Hobby's: handwerken, koken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant en zeer moeilijk grootletter
druk lezen, groot schrijven, kleuren herkennen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril 
Anderen: gesproken boek 
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: -
In/ ormatie: -
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: -
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: verlichte loep en een soort loepbril 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 39 

Geslacht 
Vrouw 

leefti".jd 
83 jaar 

burg.staat 
vrijgezel 
woont met zus 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

Diagnose: Lui oog en troebeling achter de lens 
Bi,ikomende klachten: geen 

Hobby's: lezen, breien, haken, foto's plakken 

beroep 
gepensioneerd 

Kan nog zonder hulpmiddelen: klokkijken (heel dichtbij), duidelijke kleuren 
herkennen, volwassen personen op 1 meter afstand en alleen bekenden ook 
op 3 meter afstand herkennen, in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril 
Anderen: telefoonring, speciaal aangepaste spelen 
Gebruikt niet meer: loep met verlichting, speciale verlichting 
Gebruik hulpmiddelen: -
Informatie: zwager, oogarts, Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
W achtti,id: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: vroeger wel, nu niet 
Training/instructie bij" hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: ja 

Hulpmiddelen in de kast: lessenaar, telescoop bril, loep met verlichting, spe
ciale verlichting 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangnj"hü hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 40 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
86 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
kraamverzorgster 

Diagnose: Netvliesbloeding, glaucoom, cataract 
Bijkomende klachten: lichte ouderdomsdiabetes, lichte hartklachten 

Hobby's: breien, haken, borduren, koken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant en grootletter-druk lezen, 
groot schrijven, klokkijken (dichtbij), personenweegschaal aflezen, volwassen 
personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages kijken (met neus tegen 
de ruit), in bekende omgeving er alleen op uit gaan en soms normale druk 
lezen, kleuren herkennen en prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, handloep I, speciale verlichting ( = een 
ronde TL-buis tafellamp) 
Anderen: gesproken kerkdienst, telefoonring, aangepast kralenrijgsysteem 
Gebruikt niet meer: gesproken boek 
Gebruik hulpmiddelen: circa 5 minuten per dag 
Informatie: zelf 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttij"d: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: allen: ha.ndloP.p Tl , vnlichte loep . ha.ndwnklMp , 

gesproken boek 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 41 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
69 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: "Suiker op de ogen geslagen" 
Bijkomende klachten: NIDDM, hypertensie 

Hobby's: handwerken, tuinieren 

hoogste opleiding 
lbo 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant lezen, groot schrijven, 
straatnaambordjes lezen, tv-onderschriften lezen, klokkijken, kleuren herken
nen, volwassen personen op 1 en 3 meter afstand herkennen, etalages kijken, 
in bekende en onbekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, handwerkloep, TV-loep 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: circa een half uur per dag 
Informatie: zuster en TV-loep is van echtgenoot 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: geen 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
BelangriJkste hulpmiddelen: TV-loep, handwerkloep 
Combineren hulpmiddelen: nee 

N.B. Deze vrouw werd geïnterviewd, daar tijdens het interview met haar 
slechtziende echtgenoot bleek, dat ook zij een vermindering van haar dage
lijks functioneren ondervond als gevolg van een verminderde visus. 
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PATIENT 42 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
84 jaar 

burg.staat 
weduwe 
alleen wonend 

hoogste opleiding 
mavo-niveau 

beroep 
huisvrouw 

Diagnose: Cataract ( diverse operaties), 'kleine zich uitbreidende wratjes op 
netvlies' en litteken op netvlies 
Bi_jkomende klachten: slechthorendheid 

Hobby's: lezen, boeken en tijdschriften luisteren 
Kan nog zonder hulpmiddelen: schrijven, klokkijken {dichtbij), kleuren herken
nen, in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
Optische hulpmiddelen: bifocale bril, brugloep 
Anderen: gesproken boek, telefoonring, witte stok 
Gebruikt niet meer: loep met verlichting 
Gebruik hulpmiddelen: 15 à 30 minuten per dag 
In/ ormatie: oogarts 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: nee 
Training/ instructie bij" hulpmiddel: ja 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: loep met verlichting 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: brugloep 
Combineren hnlpmiddelen.: nee 
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PATIENT 43 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
78 jaar 

burg.staat 
gehuwd 

Diagnose: Netvliesbloeding en cataract 
Bijkomende klachten: IDDM 

hoogste opleiding 
lo 

Hobby's: huishouden, kienen, kaarten, krant lezen 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant en grootletter-druk lezen, 
groot schrijven, straatnaambordjes lezen (dichtbij), kleuren herkennen, vol
wassen personen op 1 meter afstand en alleen bekenden ook op 3 meter af
stand herkennen, etalages kijken, in bekende omgeving er alleen op uit gaan 
en soms prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: gewone bril, brugloep, beeldschermvergroter 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: -
Gebruik hulpmiddelen: 4 à 5 uur per dag 
In/ ormatie: Info Vught 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: ja over hulpmiddelen 
Wachttijd: enkele jaren 
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: redelijk 
Inzicht in hulpmiddelen: ja; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: witte stok 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen: nee 
Belangnj"kste hulpmiddelen: brngloep, beeldsrhNmvergroter 

Combineren hulpmiddelen: nee 
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PATIENT 44 

Geslacht 
Vrouw 

leeftijd 
89 jaar 

burg.staat 
weduwe 
aanleunwoning 

hoogste opleiding 
lo 

Diagnose: Cataract ( een mislukte operatie) 
Bijkomende klachten: licht NIDDM, slechthorendheid 

Hobby's: krant lezen, handwerken 

beroep 
huisvrouw 

Kan nog zonder hulpmiddelen: koppen van de krant , grootletter-druk, nor
male druk, giro's e.d., handgeschreven zaken en het telefoonboek lezen, 
schrijven, straatnaambordjes lezen, tv-onderschriften lezen, klokkijken, tijd 
op horloge afzien, kleuren herkennen, volwassen personen op 1 en 3 meter 
afstand herkennen, etalages kijken, prijskaartjes lezen 
Optische hulpmiddelen: leesbril en gewone bril (beide Li-glas mat) 
Anderen: -
Gebruikt niet meer: loep met verlichting, fresnellens 
Gebruik hulpmiddelen: -
Informatie: Ergra 
Voorlichting hulpmiddelen en sociale voorzieningen: nee 
Wachttijd: -
Onderzoek vooraf: -
Functioneren: niet goed 
Inzicht in hulpmiddelen: nee; sociale voorzieningen: nee 
Tevreden over voorlichting: ja, ik weet niet beter 
Training/ instructie bij hulpmiddel: nee 
Gewezen op belang verlichting: nee 

Hulpmiddelen in de kast: loep met verlichting, fresnellens 
Gebruikte, niet zo zinvolle hulpmiddelen : geen 
Belangrijkste hulpmiddelen: geen 
Combineren hulpmiddelen: nee 
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BIJLAGE I 

VRAGENLIJST 
A ACHTERGRONDGEGEVENS EN PERSONALIA 
Al Naam en voornamen: 
A2 Aanmelding via: 
A3: Geboortedatum en leeftijd: 
A4: Geslacht: 
A5: Burgerlijke stand/wijze van wonen: 
A6: Genoten onderwijs: 
A7 Wat is/was Uw beroep? 
AB Welke bezigheden doet U graag? 

Gaat dat goed, matig, slecht? 
Gebruikt U hierbij een hulpmiddel of aparte verlichting? 

HA HANDICAP 
Hal : De medische diagnose: 
Ha2: Is dit altijd zo geweest? 

Aantal jaren gehandicapt: 
Handicap toegenomen? 

Ha3: Is de oogaandoening stabiel? 
Ha4: Heeft U naast uw ooghandicap nog andere klachten of handicaps? 
Ha5: Wat kunt U wel of niet met of zonder hulpmiddelen? 

a: Koppen van de krant lezen 
b: Zwartschrift: groot letterdruk 
c: Zwartschrift : normale druk 
d: Giro's e.d . lezen 
e: Schrijven : kleinschrift 
f: Schrijven: grootschrift 
g: Handgeschreven zaken (brieven e.d.) lezen 
h: Telefoonboek lezen 
1: Spoorboekje lezen 
J : Naambordjes van de straat lezen 
k: Treinaankondigingen op stations lezen 
l: Onderschriften op televisie lezen 
m: Klokkijken (niet aangepaste klok) 
n : Tijd op gewoon horloge afzien 
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o: Aflezen van een centimeter of lineaal 
p: Aflezen van een personenweegschaal 
q: Herkennen van keuren (kleuren zien) 
r: Herkennen van volwassen personen op 1 meter afstand 
s: Herkennen van volwassen personen op meer dan 3 meter afstand 
t: Herkennen van bekenden op 1 meter afstand 
u: Herkennen van bekenden op meer dan 3 meter afstand 
v: Winkelen/etalages bekijken 
w: Prijskaartjes lezen 
x: In bekende omgeving alleen er op uit gaan 
y: In onbekende omgeving alleen er op uit gaan 
z: Hoe gaan doe-het-zelf activiteiten als handwerken? 

Hoe gaat het koken? 
Zelfstandig op straat lopen? 
Reizen met het openbaar vervoer? 

HU HULPMIDDELEN 
Hul: Het komt nogal eens voor dat mensen er moeite mee hebben om hulp

middelen te gebruiken; bijvoorbeeld omdat de omgeving dan kan zien 
dat je gehandicapt bent. Speelt dat bij U een rol of heeft dat bij 
U een rol gespeeld? 

Hu2: Zijn er ook hulpmiddelen die U mist? 
Hu3: Welke zogenaamde optische hulpmiddelen gebruikt U? 

01: Een "gewone" bril 
02: Contactlenzen 
03a Sterkte correctie rechteroog 
03b Sterkte correctie linkeroog 
04: Speciale brillen met voorzetlenzen 
05: Monoculaire of binoculaire kijkers of telescoopbrillen 
06: Loeps (handloep, brugloep, verlichte loep, loep met verlichting) 
07: TV-loep 
08: Leeslineaal 
09: Speciale verlichting 
10: Andere optische hulpmiddelen 

Hu4: Door wie werd U geadviseerd over het hulpmiddel? 
Wat voor onderzoek werd er vooraf gf'cl aan 7 
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Hu5 : Hoe lang maakt U da.gelijke gebruik van het/de hulpmiddel(en)? 
Neemt u de hulpmiddel mee als U gaat winkelen of op bezoek gaat? 

Hu6: Functioneert U goed met het hulpmiddel? 
Hu7: Wat gebruikt U tijdens Uw werk, studie, huishouden of vrije tijd? 

01: Sprekende machines 
02: Band- en/of cassette-recorders 
03: Speciale lessenaars 
04: Telefoonring 
05: Speciale klokken, wekkers of horloges 
06: Speciaal aangepaste huishoudelijke artikelen, zoals weegschaal, 

broodsnijplank, draadinsteker (naaldsleutel) e.d. 
07: Speciaal aangepaste vrijetijdsvoorwerpen, zoals b.v. speelkaarten 

met grote letters, aangepaste spellen? 
08: Het matrijsje voor het invullen van bank- en/of giro-cheques 
09: Zelfbedachte foefjes of aanpassingen 
10: Andere hulpmiddelen op dit terrein 

Hu7a:Zijn er volgens U nog hulpmiddelen op het gebied van werk, studie, 
huishouden en vrije tijd die ontwikkeld moeten worden? 

Hu8: Welke hulpmiddelen gebruikt U op straat en bij de mobiliteit? 

01 : Een witte stok 
02 : Zelf bedachte foefjes of aanpassingen 

Hu8a:Zijn er volgens U nog hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit die 
ontwikkeld moeten worden? 

TP TRAINING EN PROCEDURES 
TPl : Was U ten tijde dat U slechtziend werd voldoende op de hoogte welke 

hulpmiddelen er waren en welke sociale voorzieningen? 
TP2: Heeft U voorlichting gehad over welke hulpmiddelen er zijn en welke 

sociale voorzieningen? 
Hoe lang moest U hierop wachten? 

TP3 : Zo ja, van wie heeft U deze informatiP gPkrPgPn? 
TP4: Was dat ook de instantie of persoon van wie U verwacht had de infor

matie te krijgen? 
TP5: Heeft U door middel van de verkregen informatie een bruikbaar inzicht 

verkregen in welke hulpmiddelen er zijn en welke sociale voorzieningen? 
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TP6: Heeft U door middel van de verkregen informatie inzicht verkregen over 
over de betrekkelijkheid van hulpmiddelen en sociale voorzieningen? 

TP7: Bent U tevreden over de voorlichting die gegeven wordt over hulpmid-
delen? 

TP8 : Hoe lang duurde het voordat het hulpmiddel in Uw bezit was? 
TP9: Wie verstrekte het hulpmiddel? 
TPlO:Werd het hulpmiddel vergoed? 
TPll:Heeft U instructie of training bij de hulpmiddelen gekregen? 
TP12:Bent U tevreden over de instructie en training ten aanzien van de 

door U gebruikte hulpmiddelen? 
TP13:ls het wel voorgekomen dat instructie of training ontbrak, terwijl U 

het gevoel heeft dat, wanneer deze training er wel was geweest, U meer 
profijt van een hulpmiddel zou hebben? 

TP14:Bent U voldoende gewezen op zaken als het belang van goede verlich
ting, toepassing van kleuren en kleurcontrasten e.d.? 

TP15:Zijn er nog zaken waarop volgens U gelet moet worden? 
TP16:ls het ook voorgekomen dat U hulpmiddelen heeft aangevraagd, maar 

niet heeft verkregen? 

VW VERWACHTINGEN, ERVARINGEN EN WENSEN 
VW 1: Vindt U dat er meer gewaarschuwd moet worden niet te veel van een 

hulpmiddel te verwachten? 
VW2:Zijn er bij U hulpmiddelen in de kast terecht gekomen, dus die U wel 

heeft, maar niet of nauwelijks meer gebruikt? 
VW3 : Zijn er ook hulpmiddelen die U gebruikt omdat U ze heeft, maar die U 

eigenlijk niet zo zinvol vindt? 
VW4:Is/zijn er ook hulpmiddel/en die U voor geen goud zou willen missen? 
VWS : Heeft U ook ervaring met voor U in verband met Uw handicap vervelende 

maatregelen? 
VW6: Heeft U ook ervaringen met het combineren van hulpmiddelen? 
VW7: Heeft U nog algemene wensen inzake hulpmiddelen voor slechtzienden? 
VW8: Heeft U nog wensen inzake specifieke hulpmiddelen die U nog niet 

genoemd heeft? 
VW9: Heeft U zelf nog bepalllde ideeen im:l'lkP te nntwikkc•len li11lprnirl,l,,J"11 

voor slechtzienden? 
VWlOWat zou U graag weer doen wat U vroeger graag deed, maar nu niet 

meer kunt? 
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BIJLAGE I 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

IDDM 

(Oude) Koch 

Maligniteit 

Mamma-amputatie 

Morbus Basedow 

NIDDM 

Retinopathie 

Insuline afhankelijke diabetes mellitus 

Tuberculose in het verleden (niet meer actief) 

Kwaadaardig (gezwel) 

Operatie waarbij een borst wordt afgezet 

Een ziekte, waarbij de schildklier een overfunctioneren 
vertoont en waarbij de ogen uitpuilen uit de oogkassen 

Niet insuline afhankelijke diabetes mellitus 

(Retina= netvlies; pathos= ziekte) aandoening van het 
netvlies 
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