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Meteen 

LOEP 
pakt u de draad 
weer op! 

Las u vroeger toch zo graag en 
kost lezen u nu veel moeite? 
Is borduren of knutselen uw 
hobby, maar ziet u het allemaal 
niet zo best meer? Dan kan een 
loep voor u een uitkomst zijn. 

Een loep moet bij u passen, net 
zoals een bril. U moet dus niet 
alleen weten wat een loep kan, 
maar ook waarvoor u hem wilt 
gebruiken. 

Met een loep kun u meer dan u 
denkt. U moet er dan wel het 
nodige over weten. Tenminste: als 
u een loep verstandig wilt kopen 
en gebruiken. Dat zult u begrijpen, 
als u deze brochure leest. 





Basisinforlllatie 
Voor wie denkt) dat een loep 
misschien wel wat voor hem is 

1 Een loep: voor wie eigenlijk? ... blz. 1 -

2 Wat doet een loep? ... blz. 3 ----• 

3 Hoe kiest u een loep? ... blz. 7 ---• 

4 Waar koopt u een loep? ... blz. 13 --• 

5 Hoe onderhoudt u een loep? ... blz. 15 -

- Aanvullende 
inforlllatie 
Voor wie een loep echt gaat 
kopen en gebruiken 

6 Eigenschappen van een loep ... blz. 19 -

7 Het gebruik van een loep ... blz. 27--

8 Soorten loepen bij wat u wilt ... blz. 35 -

- Extra inforlllatie 
9 Hulpmiddelen naast een loep ... blz. 49 

10 Als een loep niet meer helpt ... blz. 51 

11 Meer informatie ... blz. 53 r------~ 

12 Adressen ... blz. 55 c::::============= 
13 Tabel ... blz. 59 c::=============== 



Bij bijna ieder van u past een loep! 



1 Een loep: 
voor wie eigenlijk? 

Kunt u zelfs met uw bril of 
contactlenzen niet goed meer zien? 
Denk dan vooral niet, dat u nooit 
meer zult kunnen lezen. Of dat uw 
favoriete hobby's verleden tijd 
zijn. Vaak kan een loep u namelijk 
helpen! 

Na tuurlijk niet in alle gevallen. 
Als u bijvoorbeeld nystagmus 
hebt (trillende ogen) of kokerzien 
(u kijkt als het ware door een 
kokerge) hebt u waarschijnlijk 
minder aan een loep. Hoewel dat 
van tevoren nooit precies te 
zeggen is. Uw oogarts en een 
opticien die gespecialiseerd is in 
'low vision' (slechtziendheid) 
kunnen u daarover adviseren. 
U kunt dan zelf uitproberen of een 
loep iets voor u is. 

In deze brochure leest u waarop u 
moet letten. 
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loe 

De bovenste loep, van 8 D, kan 
maximaal 3x vergroten. De onderste 
loep, van 20 D, kan maximaalfix 
vergroten. Hij is sterker dan de loep 
van 8 D. 



2 Wat doet een loep? 

Wilt u wel eens wat meer weten 
over de eigenschappen van een 
loep? En dat is nuttig, als u een 
loep gaat kopen en als u hem echt 
goed wilt gebruiken. Lees dan 
straks ook blz. 19 en verder. 
Hieronder staat alleen in het kort 
hoe een loep werkt. 

Een loep vergroot. Dat wil zeggen: 
als u naar iets kijkt, ziet u het door 
een loep groter dan zonder loep. 
Niet alle loepen vergroten 
evenveel: sterke loepen vergroten 
n1eer dan zwakke loepen. 

Een maat om aan te geven hoe 
sterk een loep is, is de 'Dioptrie' 
(D). Hoe meer Dioptrie een loep 
is, hoe sterker hij is en hoe meer 
hij dus kan vergroten. Dat ziet u 
hiernaast. 

Nu moet u die vergroting van '3x' 
of '6x' op de plaatjes wel met een 
korrel~e zout nemen. Een loep 
van 20 D vergroot alleen 6x, als u 
hem op een bepaalde manier 
gebruikt. U zit dan al snel 
ongemakkelijk. In de praktijk 
vergroot een loep dus vaak 
minder dan ervoor staat! 
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Een ongemakkelijke leeshouding 

__ .......__ ..... ...-..-. ··-·--~ ... ----·.~·-..... --....... 

Deze loep vertekent. De letters lopen 
aan de randen in elkaar over. Soms 
krijgen ze een paars-gele kleur. 



Ook laat een loep niet alles zien. 
Dat is bijvoorbeeld lastig, wanneer 
u leest. Van de tekst kunt u maar 
een klein gedeelte tegelijk zien, 
vooral wanneer u een kleine loep 
gebruikt. Sterke loepen zijn 
meestal kleiner dan zwakke 
loepen. Koop daarom nooit een 
sterkere loep dan u echt nodig 
hebt. 

Soms vervormen, vertekenen 
loepen datgene waar u naar kijkt. 
Vooral sterke loepen doen dat. 
Op het onderste plaa~e hiernaast 
ziet u een voorbeeld. Weer een 
reden nooit een sterkere loep te 
kopen dan nodig is. 

Goed en voldoende licht is erg 
belangrijk, als u met een loep 
werkt. Natuurlijk kunt u een losse 
lamp gebruiken, maar er bestaan 
ook loepen met verlichting. 
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Loepen bestaan er in veel soorten en 
maten. 

lens vatting 

handvat 

Alle loepen hebben een lens. 
De meeste loepen hebben een 
vatting. Enkele loepen hebben een 
handvat. 



3 Hoe kiest u een loep? 

Een loep moet goed passen bij uw 
persoonlijke situatie. Daarbij gaat 
het niet alleen om uw ogen, maar 
bijvoorbeeld ook om uw hobby's 
en andere bezigheden. 
Gelukkig bestaan er loepen in veel 
soorten en maten (zie blz. 35). 

V aak kopen mensen zomaar een 
loep. Zonder erover na te denken. 
Als gevolg daarvan blijven er 
nogal wat loepen ongebruikt in de 
kast liggen! En dat is zonde, niet 
alleen van het geld. U mist ook 
een hoop dingen die u met een 
loep wel weer zou kunnen doen! 

Wilt u een loep uitzoeken? 

• Bedenk dan goed waarvoor u hem 
wilt gebruiken. Om te lezen, om 
iets op te zoeken, on1 te doe-het
zelven? Kies de soort loep die 
geschikt is voor wat u wilt doen 
en probeer hem eens uit. 
Neem dan de krant die u wilt 
lezen, of uw breiwerk mee. Wilt u 
een loep buitenshuis gebruiken? 
Bekijk dan of u hem gemakkelijk 
mee kunt nemen. 

7 
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st beter volgen d 
en loep kunt u de 
. Met een ronde lo 
en rechthoekige lo 

Met een rechthoekige loep kunt u de 
regels van een tekst beter volgen dan 
met een ronde . 

... ..;...~ ............................. .-................. .... 

De bovenste, brede loep vertekent 
meer dan de onderste. Die is even 
sterk, maar smaller. 



• Probeer eens of u een sterke loep 
nodig hebt of een zwakkere. 
Een sterke loep kan meer 
vergroten dan een zwakke, maar 
hij vertekent vaak ook meer en u 
kunt er minder tegelijk door zien. 
Neem dus nooit een sterkere loep 
dan u echt nodig hebt. 

• Als u met een loep wilt lezen, kies 
dan voor een brede met zo min 
mogelijk vertekening. 
Uit onderzoek is gebleken, dat 
lezen veel gemakkelijker gaat, als 
u de tekst in de breedte kunt 
overzien. U hoeft de loep dan niet 
meer van links naar rechts te 
verschuiven. Ook vindt u het 
begin van een nieuwe regel 
gemakkelijker terug. 

• De vorm van een loep kan 
belangrijk zijn. Dat ziet u op het 
bovenste plaatje hiernaast. 
Een rechthoekige loep is vooral 
prettig, als u leest. 

• Hebt u een sterke loep nodig? 
Kies er dan een met weinig 
vertekening. Bij een kleinere loep 
hebt u daar meestal weinig last 
van, zoals u ziet op het onderste 
plaage. 
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Een loep met een donkere en een 
lichte kleur valt altijd op. U kunt 
hem snel terugvinden. 



• Ook bestaan er speciale lenzen die 
niet (veel) vertekenen: 'aplanaten' 
en 'asferen'. Vraag ernaar, als u 
een loep nodig hebt die sterker is 
dan 7 D. 

• Let op het materiaal waarvan de 
lens gemaakt is. Een lens van 
kunststof is minder zwaar dan een 
glazen lens. Dat is prettig, vooral 
als u een loep lang achter elkaar 
gebruikt! 

• Hiernaast leggen we uit hoe 
gen1akkelijk een loep met twee 
kleuren kan zijn! 

• Hebt u last van trillende handen? 
Koop dan liever geen handloep: 
een loep met handvat die u in uw 
hand moet houden. 

• Wat een loep kost hangt onder 
andere af van de soort die u 
koopt. Koop in elk geval een loep 
die net sterk genoeg is (meer is 
niet nodig!). Besef dat, 'het 
uiterlijk' niet het belangrijkste is. 
En bedenk dat de duurste loepen 
niet altijd de beste zijn! 

Als u een goede loep wilt kopen, 
moet u er de tijd voor nemen. 
Een bril koopt u toch ook niet 
zonder 'm te passen?! 

11 
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ga i 

Bij een regionaal centrum kunt u op 
uw gemak allerlei soorten loepen 
uitproberen. 



4 Waar koopt u een 
loep? 

Een loep kunt u in ieder geval 
kopen bij een 'low vision' -
opticien. Die richt zich immers 
speciaal op slechtzienden. 
Ook 'gewone' opticiens verkopen 
loepen, maar zij hebben zich er 
niet altijd op toegelegd. 

Een loep kunt u ook aanschaffen 
via de Stichting Hulpmiddelen 
voor Blinden en Slechtzienden 
(HBS) in Maarssen. Het adres 
hiervan staat op blz. 57. 

Wilt u op uw gemak eens 
uitproberen, of een loep u 
eigenlijk wel bevalt? Dan kan dat 
bij een gespecialiseerde opticien en 
bij een regionaal centrum waar 
hulp verleend wordt aan blinden 
en slechzienden. Er zijn op dit 
moment 14 van die centra in 
Nederland. Hun telefoon
nummers en adressen staan op 
blz. 55 en verder. 
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Maak een loep regelmatig en 
voorzichtig schoon. 

Een loep in de zon kan brand 
veroorzaken! Dat komt doordat elke 
loep een brandpunt heeft. Wat dat 
is, leest u op blz. 19. 



5 Hoe onderhoudt u 
een loep? 

Om een loep te onderhouden hebt 
u niets speciaals nodig! 

Als u een loep regelmatig 
gebruikt, maak de lens dan in elk 
geval één keer per week schoon. 
Doe dat met een zacht kwastje en 
wat afwasmiddel zonder 
schuurmiddel. In elk geval nooit 
met alcohol of iets dergelijks! 

Leg een loep nooit op een plaats 
waar de zon erin kan schijnen: er 
kan brand ontstaan! 

Een lens van kunststof is prettig: 
hij is namelijk niet zwaar. 
Wel kon1en er op kunststof sneller 
krasjes dan op glas. Daarom 
hebben de meeste lenzen van 
kunststof een extra, beschermend 
laagje. 

15 
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~Aanvullende 
inforlllatie 
Voor wie een loep echt gaat 
kopen en gebruiken 

6 Eigenschappen van een loep ... blz. 19 -

7 Het gebruik van een loep ... blz. 27 -• 

8 Soorten loepen bij wat u wilt ... blz. 35 • 
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de zon 

Met een loep kunt u zonnestralen 
opvangen. Als u een velletje papier 
achter de loep houdt, ziet u de 
zonnestralen op het papier in een 
helder lichtpunt samenkomen. 
Op dat moment is de afstand tussen 
de loep en het papier gelijk aan de 
brandpuntafstand. Het papier kan 
op die afstand zelfs gaan branden! 



6 Eigenschappen van 
een loep 

Een loep vergroot 

Een ander woord voor loep is 
'vergrootglas'. Als u door een loep 
kijkt, kunt u alles namelijk groter 
zien dan zonder loep. 

Sterke loepen vergroten meer dan 
zwakke loepen. Ook daarvan 
gaven we al een voorbeeld (blz. 2). 

Door een sterke loep ziet u 
datgene waar u naar kijkt, dus 
groter dan door een zwakke loep. 
Daarom is het belangrijk om te 
weten hoe sterk een loep is. Als u 
dat aan de opticien vraagt, kan hij 
u bijvoorbeeld zeggen: 

• 'deze loep vergroot 2x'; 

• of: 'deze loep heeft een sterkte van 
4 Dioptrie'; 

• of: 'deze loep heeft een 
brandpuntafstand van 25 cm'. 
Wat 'brandpuntafstand' is, leggen 
we hiernaast uit. 

Zo zijn er voor elke loep drie 
getallen die bij elkaar horen. 
Ze zeggen eigenlijk hetzelfde. 
Ze staan in de tabel op blz. 59. 
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sterke 
loep 

zwakke 
loep 

Sterke loepen moet u dichter bij het 
papier houden om een lichtpunt te 
krijgen dan zwakkere loepen: sterke 
loepen hebben een kleinere 
brandpuntafstand. 

Hier ziet u twee belangrijke 
afstanden. 



U kunt ook zelf berekenen 
hoeveel een loep maximaal kan 
vergroten. Een ezels brugge~e: 
neem de sterkte (bijvoorbeeld 
8 D); deel die door 4 (8:4 2) en 
tel er 1 bij op (2+ 1-3): een loep 
met een sterkte van 8 D vergroot 
maximaal 3x. 

Hoe groot u bijvoorbeeld letters 
ziet door een loep, hangt niet 
alleen af van de sterkte. Ook met 
dezelfde loep zult u ze niet altijd 
even groot zien. Het hangt er 
maar vanaf hoe ver u de loep van 
het papier en hoe ver u uw oog 
van de loep af houdt. De afstanden 
waar het om gaat, ziet u op het 
onderste plaa~e hiernaast. 
Samen met de brandpuntafstand 
zijn ze erg belangrijk, als u een 
loep goed wilt gebruiken. 
Daarover leest u meer op blz. 27 
en verder. 

Bij een handloep kunt u de 
afstanden gemakkelijk zelf 
instellen: u beweegt de loep 
gewoon op en neer. Bij andere 
soorten loepen kan dat niet of niet 
altijd even gemakkelijk, 
bijvoorbeeld doordat ze op pootjes 
staan. 

21 
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In de bovenste loep 'past' minder 
dan in de onderste, die zwakker is. 

61 
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Een telefoonnummer opzoeken met 
een loep is moeilijk: u moet de loep 
verschuiven. 



Het beeldveld 

Het beeldveld is: wat u ziet, als u 
door een loep kijkt. Als u ergens 
met een loep naar kijkt, ziet u er 
minder tegelijk van: uw beeldveld 
is kleiner dan zonder loep. 
Dat geldt vooral voor sterke 
loepen. Het verschil tussen een 
sterke en zwakke loep ziet u op 
het bovenste plaatje hiernaast. 

Ook als u dezelfde loep gebruikt, 
ziet u niet steeds evenveel: als u de 
loep dichtbij het papier houdt, ziet 
u wel veel, maar wat u ziet wordt 
bijna niet vergroot. Houdt u de 
loep wat verder weg, dan ziet u 
alles groter, maar u ziet er wel 
minder van. Dat kan lastig zijn, 
vooral als u leest of iets opzoekt. 
Van het laatste ziet u op het 
onderste plaatje een voorbeeld. 

Het is technisch helaas nog niet 
mogelijk om een grote loep te 
maken die sterk is, en waardoor u 
ook nog goed kunt zien. 
Grote sterkere loepen vertekenen 
namelijk aan de randen. Dat is 
hinderlijk. 

23 
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De onderste loep vertekent minder 
dan de bovenste: hij is minder sterk. 

Dit is een aplanaat. 



Een loep kan vertekenen 

Soms ziet u, dat aan de randen 
van de loep de letters vervormd, 
vertekend zijn. Dat kan erg 
storend zijn, vooral als u leest. 
Niet alle loepen vertekenen 
evenveel. Zo vertekent een 
zwakkere loep meestal minder dan 
een sterke. Het verschil ziet u op 
het bovenste plaa~e hiernaast. 

Vertekening is erg storend. 
Hebt u een sterke loep nodig? 
Dan kunt u beter een kleinere 
zonder vertekening gebruiken dan 
een grote met vertekening. 

Ook bestaan er speciale lenzen die 
weinig vertekenen. Ze hebben een 
aparte vorm: het kan een 'asfeer' 
zijn of een 'aplanaat'. V ergelijk de 
plaatjes hiernaast maar eens. 

Tot slot bestaan er lenzen die 
gemaakt zijn van speciaal 
materiaal: fresnel-lenzen. Ze zijn 
breed, licht en plat. Aan één kant 
zitten groeven. Ook deze lenzen 
vertekenen weinig. Toch zijn ze 
niet goed bruikbaar: u ziet alles 
waziger. 

25 
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Niet zo ... 

. · . . -- ·:·- '· .-' 

. -~ ................. ......__ ............. -. ........ ------
Als u zo zit, wordt w 

moe ... U ziet de let 
boek wel zo groot 
li ·k u snel in uw ho 

~~_..-.............. _..... ........ . 

...... ... ·-·-........ ..,.._... ............... -.. -. 

........ ...... ....... ........ _..,. ._.._ ...... . 
___ ............... ~ . ...,. ....... _...... ...... 

- ....... ·-······--·-·_ ................... . 
- -. ,· .......................................... .... 

Als u zo zit, wordt u snel moe ... 
U ziet de letters in uw boek wel zo 
groot mogelijk. 



7 Het gebruik van een 
loep 

Msta1~den zijn belangrijk 

Hiervoor hebt u al iets gelezen 
over drie afstanden: 

• de brandpuntafstand van de loep; 

• de afstand loep-papier; 

• de afstand ogen-loep. 

Deze afstanden zijn erg belangrijk, 
als u een loep goed wilt gebruiken! 
Hoe u dat doet, leest en ziet u op 
de volgende bladzijden. 
Hiernaast ziet u een slechte 
manier om uw loep te gebruiken. 

Misschien kloppen de afstanden 
die we hierna noemen, bij u niet 
helemaal. Of ziet u dat waar u 
naar kijkt, niet helemaal scherp. 
Dat kan komen door de bril die u 
draagt; door de afstand waarop 
uw ogen nog scherp kunnen zien; 
door een oogaandoening. 
Of misschien moet u de loep net 
iets anders gebruiken: beweeg 
hem dan wat op en neer. 
Bedenk ook: bij een loep die 
sterker is dan 12 D, is het niet 
goed mogelijk om nog echt prettig 
te z1tten. 

27 
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maar zo! 

o zit u veel pr 
iet de letters i 
at kleiner, ma 

Zo zit u veel prettiger ... U ziet de 
letters in uw boek wel wat kleiner, 
maar toch groot genoeg. 



Hoe kunt u prettig zitten, als u een 
loep gebruikt? 

• Houdt uw bril op. Hebt u twee 
brillen? Een voor veraf en een 
voor dichtbij? Probeer dan zelf 
met welke bril u door een loep het 
meeste ziet. Meestal is dat de bril 
voor veraf. 

• Kijk altijd recht door uw loep! 

• Hebt u een brede loep? Kijk er 
dan zoveel mogelijk met twee 
ogen ogen doorheen, zeker 
wanneer uw ogen ongeveer even 
goed zijn. 

• Houdt de loep iets minder ver van 
het papier dan de 
brandpuntafstand. Zoek die op in 
de tabel op blz. 59. Vindt u dat te 
moeilijk, probeer dan zelf wat uit. 
Een standloep (zie blz. 39) zet u op 
de tekst. 

• Houdt bij hand- en standloepen 
tot 10 D uw oog ongeveer 20 cm 
van de loep af. 

Dit alles geldt natuurlijk niet altijd. 
Bij een tafelloep of een statief-loep 
worden de afstanden bijvoorbeeld 
ook bepaald door de hoogte van 
uw tafel of stoel. 

29 
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Op de ene helft van de bladzijde valt 
meer licht dan op de andere. Dat is 
hinderlijk, als u leest. 



Een loep vraagt om licht 

Een goede verlichting kan u een 
stuk verder helpen, als u een loep 
gebruikt (en niet alleen dan!). 

• Zorg ervoor dat u voldoende licht 
hebt. De meeste mensen kunnen 
alleen goed zien bij een goede 
verlichting. Sommigen hebben 
juist last van veel licht. Wat voor 
u genoeg licht is, moet u dus zelf 
uitzoeken. In het algen1een geldt: 
oudere mensen hebben meer licht 
nodig dan jongeren. 

• Profiteer van het daglicht dat in 
uw kamer naar binnen valt. 
Zorg er wel voor, dat de zon niet 
rechtstreeks op uw werk schijnt. 

• Verlicht de dingen waar u mee 
bezig bent, gelijkmatig: zorg 
ervoor dat er overal evenveellicht 
op valt. Hoe het niet moet ziet u 
hiernaast. 

• Ook de kamer om u heen is 
belangrijk. Die mag best wel wat 
minder verlicht zijn dan uw boek 
of handwerk, maar maak hem niet 
te donker. 
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Hier weerkaatst het licht in de loep. 
Dat is erg lastig. V ergelijk het met 
een televisie : als daar licht van 
buiten op valt, ziet u bijna niets 
meer. 



• Laat het licht niet rechtstreeks in 
uw ogen schijnen. Gebeurt dat 
wel, dan wordt u verblind. 

• Laat het licht niet weerkaatsen in 
de loep. De dingen die u aan het 
lezen of bekijken was, kunt u dan 
bijna niet meer zien. 
Hoe hinderlijk dat is, ziet u 
hiernaast. 

• Gebruik lampen die niet warm 
worden, zoals veel energie-zuinige 
lampen. Dat is belangrijk, als u er 
met uw hoofd dichtbij zit of als u 
de lamp anders wilt instellen. 

• Er bestaan ook loepen met 
verlichting. Als de verlichting 
voldoende is, kunt u daar best 
plezier van hebben. 
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lezen 

lezen en 
schrijven 

. ts opzoeken 
1e .. k 
beter bek~ en 

handwerken 

tekenen 
schilderen 

doe-het-zeiven 
knutselen 



8 Soorten loepen bij 
wat u wilt 

U kunt een loep gebruiken voor 
veel meer dan u denkt! 
Maar natuurlijk kunt u niet met 
elke loep zomaar alles doen. 
Er zijn loepen om: 

• te lezen: een boek, de krant, een 
kruiswoordpuzzel enz. 

• iets op te zoeken: een 
telefoonnummer, vertrektij den 
van de trein enz. U kunt ook een 
prijsje in een winkel beter willen 
bekijken of de tijd op uw horloge, 
enz. 

• iets met uw handen te doen: 
schilderen, naaien (met de hand of 
met de machine), breien, doe-het
zelven, bloemstukjes maken, enz. 

De belangrijks te loepen ziet u op 
de volgende bladzijden. 
Bedenk daarbij steeds wat we 
hiervoor al gezegd hebben: 

• door een sterke loep ziet u alles 
groter dan door een zwakke, 
maar . .. 

• u ziet er wel minder van. 
Dat komt doordat een sterke loep 
meestal kleiner is en doordat hij 
meer vertekent. 
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leesglas 
J!======i55E:!l 

inslagloep 

Handloepen zijn er in allerlei soorten 
en maten. 

Met een handloep kunt u alle 
belangrijke afstanden zelf instellen 
en uitproberen. Ze zijn wel 
afhankelijk van de sterkte van de 
loep. 



Handloep 

• Een leesglas heeft een sterkte tot 
20 D (voor de vergroting en de 
brandpuntafstand: zie de tabel op 
blz. 59). Andere handloepen 
kunnen sterker zijn. 

• U hebt één hand nodig om een 
handloep vast te houden en te 
bewegen. Op het onderste plaatje 
hiernaast ziet u hoe u hem kunt 
gebruiken. 
Handloepen moeten niet te zwaar 
zijn: dat is vooral vermoeiend, als 
u leest. 

• Een inslagloep is handig, als u iets 
op wilt zoeken of beter wilt 
bekijken. Ook buitenshuis, want u 
kunt hem gemakkelijk meenemen: 
het handvat is tegelijkertijd het 
hoesje. Een inslagloep is niet zo 
geschikt om mee te lezen. 

• Hieronder ziet u waarvoor u een 
handloep kunt gebruiken. 
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leesliniaal 

visalet 

Standloepen zijn er in allerlei soorten 
en maten. 

Een standloep schuift u over het 
papier. Dat zal gemakkelijker gaan, 
als uw tekst vlak is. De afstand 
tussen de loep en wat u wilt zien, 
staat vast. 



Standloep 

• Standloepen kunnen een sterkte 
hebben tot 36 D. 

• De afstand tussen de loep en waar 
u naar kijkt staat vast. Hoe u de 
loep kunt gebruiken, ziet u op het 
onderste plaatJe hiernaast. 

• Er bestaan standloepen met 
verlichting (lichtloepen). Dit zijn 
vaak sterke loepen. 

• Bijzondere soorten standloepen 
(ze vergroten niet veel): 
-de leesliniaal: deze maakt de 

letters alleen langer, niet breder. 
Leg hem altijd precies parallel 
aan de regels van de tekst. Doet 
u dat niet, dan gaan alle letters 
schuin staan! 

- de visolet: deze vangt veellicht 
op: u kunt de tekst daardoor 
goed zien. 

• Hieronder ziet u waarvoor u een 
standloep kunt gebruiken. 

39 



40 

hoofdloep 

Een hoofdloep staat op een vaste 
afstand van uw ogen af. De afstand 
tussen de loep en wat u wilt zien, 
kunt u zelf instellen. 



Hoofdloep 

• Hoofdloepen hebben een sterkte 
tot 10 D. 

• Een hoofdloep klemt u op uw bril 
of u draagt hem aan een band om 
uw hoofd. Er zijn ook 
hoofdloepen die vastzitten aan een 
apart montuur. U hebt uw handen 
vrij, als u een hoofdloep gebruikt. 
Hoe u dat doet, ziet u op het 
onderste plaatje hiernaast. 

• Hieronder ziet u waarvoor u een 
hoofdloep kunt gebruiken. 
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borstloep 

Een borstloep steunt op uw borst. 
De afstand tussen de loep en uw 
ogen staat vast. De afstand tussen de 
loep en wat u wilt zien, kunt u zelf 
instellen. 



Borstloep 

• Borstloepen vergToten niet veel. 
Ze hebben een sterkte tot 
ongeveer 4 D. 

• Een borstloep draagt u op uw 
borst. U hebt uw handen vrij, als 
u hem gebruikt. Hoe u dat doet, 
ziet u op het onderste plaa~e 
hiernaast. 

• Hieronder ziet u waarvoor u een 
borstloep kunt gebruiken. 
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Met een lezenaar kunt u lezen door 
de lessenaar te bewegen. U kunt alle 
afstanden zelf instellen. 

Met een statief-loep kunt u ook 
gemakkelijk lezen in uw luie stoel of 
zelfs in bed! 



Tafelloep en statief-loep 

• Tafelloepen en statief-loepen 
hebben een sterkte tot 12 D. 

• Een tafelloep en een statief-loep 
zitten vast aan een standaard, een 
statief. Een tafelloep gebruikt u 
mees tal aan tafel. 

• U hebt u handen vrij, als u een 
tafelloep of een statief-loep 
gebruikt. 

• Er bestaan tafelloepen en statief
loepen met verlichting. 

• Er zijn ook speciale combinaties 
van loep, lamp en verschuifbare 
lessenaar: 'lezenaars'. U kunt er 
alleen mee lezen. 

• Hieronder ziet u waarvoor u een 
tafel- of een statief-loep kunt 
gebruiken. 
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-------... Extra inforn1atie 
9 Hulpmiddelen naast een loep ... blz. 49 

10 Als een loep niet meer helpt ... blz. 51 

11 Meer informatie ... blz. 53 .---------

12 Adressen ... blz. 55 c:::::============ 
13 Tabel ... blz. 59 c:::::============== 
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leeslessenaar 

extra grote speelkaarten 
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9 Hulpmiddelen naast 
een loep 

Als u slecht ziet, kan een loep u 
waarschijnlijk een stuk verder 
helpen. Naast een loep zijn er 
andere hulpmiddelen die eigenlijk 
heel eenvoudig zijn. Ze kunnen 
het u nog gemakkelijker maken. 
We noemen er maar een paar: 

• een leeslessenaar: u zit 
gemakkelijker wanneer u leest. 
Dat is daardoor ook minder 
vermoeiend; 

• grote-letter-boeken: ook grote 
letters maken lezen weer mogelijk 
of minder inspannend; 

• aangepaste gezelschapsspelen, 
bijvoorbeeld extra grote 
speelkaarten; 

• een schrift met daarin adressen en 
telefoonnummers van familie en 
vrienden in grote letters: zelf te 
maken met een dikke viltstift. 

De regionale centra hebben vast 
nog veel meer tips. U kunt ze 
altijd bellen en er eventueel een 
keer naartoe gaan. 
Hun telefoonnummers en 
adressen staan op blz. 55 en 
verder. 
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telescopische kijker in een 
brilmontuur 

televisieloep 



l 0 Als een loep niet 
meer helpt 

Misschien vergroot een loep voor 
u niet voldoende meer of kunt u 
door andere oorzaken geen loep 
meer gebruiken. Ga dan eerst 
naar een oogarts. 
Misschien verwijst hij of zij u door 
naar een opticien die 
gespecialiseerd is in 'low vision'. 
Die kan u andere vergrotende 
hulpmiddelen adviseren, zoals: 

• telescopische of prismatische 
kijkers: kleine verrekijkertjes. 
Er zijn er ook die u voor dichtbij 
kunt gebruiken; 

• een televisie-loep: dit is geen echte 
loep! Het is eigenlijk een camera 
met een televisiescherm. U neemt 
de tekst die u wilt zien, zelf op. 
Die verschijnt dan vergroot op het 
scherm. Er zijn televisieloepen die 
tot maximaal30x kunnen 
vergroten! Bedenk wel: hoe meer 
vergroting, hoe minder er op het 
scherm verschijnt. U kunt een 
televisieloep gebruiken om te 
lezen en om iets op te zoeken of in 
te vullen. Zelfs brieven lezen en 
schrijven lukt vaak weer. 
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1 Meer informatie 

In deze brochure hebt u kunnen 
lezen: 

• waarop u moet letten als u een 
loep koopt; 

• hoe u een loep goed kunt 
gebruiken; 

• dat er andere hulpmiddelen z1jn. 

Misschien hebt u hier nog vragen 
over. Vooral als u bedenkt, dat de 
keuze van een loep erg persoonlijk 
is. Veel hangt af van wat u ermee 
wilt doen, wat u nog ziet en hoe 
gezond u verder nog bent. 

Ook als u echt met een loep gaat 
werken, wilt u misschien wel wat 
hulp. Een goed gebruik is immers 
erg belangrijk. Maar richtlijnen 
die voor iedereen gelden, zijn er 
nu eenmaal niet. 

Of wilt u gewoon wat loepen of 
andere hulpmiddelen uit
proberen? Neem gerust contact op 
met een regionaal centrum voor 
blinden en slechtzienden. 
Telefoonnummers vindt u op 
blz. 55 en verder. 
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l2 Adressen 

Bij onderstaande centra kunt u 
informatie krijgen over loepen en 
andere hulpmiddelen (situatie 
augustus 1989). 

• Regionale Instelling Noord: 

Rijksstraatweg 61 
9752 AC Haren (Gr.) - , 
Tel. 050-34 68 46 

Van Ostadestraat 29-31 
8932JZ Leeuwarden 
Tel. 058- 15 89 80 

• Regionale Instelling 
Zuid-West-Nederland: 

Lijnbaan 34 
4461 HK Goes 
Tel. 0 11 00 - 1 14 71 

William BootWaan 18 
3012 VJ Rotterdam 
Tel. 010- 4111 603 

zie verder blz. 56 en 5 7 
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• Regionale Instelling 
Noord-Holland: 

Plein '40-' 45 nr. 1 
1064 SW Amsterdam 
Tel. 020- 14 87 55 

• Regionale Dienstverlening aan 
Blinden en Slechtzienden in Midden-en 
Oost-Nederland: 

W aideek Pyrmontstraat 31 
7315 JH Apeldoorn 
Tel. 055- 21 8119 

Stationsplein 38-3 
6811 KK Arnhem 
Tel. 085- 51 21 23 

Markt 410 
7551 CK Hengelo (0.) 
Tel. 074- 43 44 41 

Utrechtseweg 84 
3702 AD Zeist 
Tel. 0 34 04 - 8 22 11 

Willemskade 16a!b 
8011 AD Zwolle 
Tel. 038- 22 60 50 



• Regionaal Centrum voor Hulpverlening 
aan Blinden en Slechtzienden in 
Brabant en Limburg: 

Leuvenaarstraat 93 
4811 VJ Breda 
Tel. 076 - 22 30 30 

Boschdijk 153 
5612 HB Eindhoven 
Tel. 040-44 00 88 

St. Elisabethstraat 4 
5361 HK Grave 
Tel. 0 88 60- 7 52 22 

Walramstraat 9 
6131 BK Sittard 
Tel. 0 44 90- 2 44 84 

Het adres van de Stichting 
Hulpmiddelen voor Blinden en 
Slechtzienden (HBS) is: 

Bisonspoor 4006 
3605 LW Maarssen 
Tel. 0 34 65 - 6 66 44 
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Noteer van uw loep(en) de gegevens 
die hierboven staan. 
Gemakkelijk wanneer u weer eens 
eenzelfde loep wilt kopen. 



L3 Tabel 

Lees de tabel van links naar 
rechts. Bijvoorbeeld: een loep die 
3x vergroot, heeft een sterkte van 
8 D en een brandpuntafstand van 
12,5 cm. 

maximale sterkte brandpunt-
vergroting afstand 

1,50 2,0D 50,0 cm 

1,75 3,0 D 33,3 cm 

2,00 4,0 D 25,0 cm 

2,25 5,0D 20,0 cm 

2,50 6,0D 16,7 cm 

2,75 7,0D 14,3 cm 

3,00 8,0D 12,5 cm 

3,25 9,0D 11,1 cm 

3,50 10,0 D 10,0 cm 

4,00 12,0 D 8,3 cm 

4,50 14,0D 7,1 cm 

5,00 16,0D 6,3 cm 

6,00 20,0D 5,0cm 

7,00 24,0 D 4,2 Cnl 

8,00 28,0D 3,6 cm 

9,00 32,0D 3,1 cm 

10,00 36,0D 2,8 cm 

15,00 56,0D 1,8cm 

20,00 76,0D 1,3 cm 
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