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Twee jaar geleden werd ik hoofdredacteur bij de Oogvereniging.
Ik maakte de laatste nummers
van het vorige magazine Anders
Bekeken en ging vervolgens aan
de slag met een heel nieuw blad. De vormgeving
en inhoud moesten optimaal zijn toegesneden
op mensen met een visuele beperking. In maart
2015 verscheen de eerste uitgave van Oog. Met
spanning keek ik uit naar de reacties. Zou Oog
bevallen, of juist helemaal niet? Lezers reageerden
positief. Voor mij een extra prikkel om door te
gaan op de ingeslagen weg en elke uitgave van
Oog nóg mooier en interessanter te maken dan
de vorige. Oog staat inmiddels als een huis. Tijd
voor mij om de focus te verleggen en het stokje
over te dragen aan mijn opvolger Rietje Krijnen.
Op pagina 31 lees je meer over haar.

Verder vertelt oogarts Joke de Boer over de
nieuwste behandelinzichten voor uveïtis. En in
‘Vol Leven’ geeft Laura Hoogstraten je een update
over het Wmo-project van de Oogvereniging.
Op pagina 24 besteden we aandacht aan wetenschappelijk onderzoek naar slaapproblemen bij
mensen met een visuele beperking. Lees vooral
ook de persoonlijke verhalen met Tonny van
Breukelen en Annemarie Nodelijk. Tonny maakt
zich sterk voor het behoud van braille. Annemarie
ontwerpt tassen en promoot salsa dansen voor
mensen met een visuele beperking.
Smaakt dit naar meer? Blader dan snel verder.
Veel leesplezier en geniet van een mooie zomer!

Joke van der Leij
hoofdredacteur Oog
redactieoog@oogvereniging.nl

Actueel
7 miljoen voor onderzoek naar glaucoom
Lees verder op pagina 4–5
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‘Ik wil een lans breken voor braille’
Tonny van Breukelen werd blind
door een erfelijke oogaandoening.
Met hart en ziel zet zij zich op
allerlei manieren in voor mensen
met een visuele beperking. Zij
maakt zich bijvoorbeeld sterk voor het behoud
van braille.
10 Zicht op Zorg
Vroeg behandelen met zware middelen
Uveïtis is een inwendige oogontsteking waar je blind of slechtziend door kunt worden. Dr. Joke
de Boer van het UMC Utrecht pleit
voor een nieuwe behandelaanpak
met zware medicijnen om erger te voorkomen.
16 Met behulp van
Beter lezen met een beeldschermloep
Deel 9 in de serie over hulpmiddelen en alles wat daarmee
samenhangt. Dit keer aandacht
voor de beeldschermloep.

20 Vol Leven
Goed voorbereid het Wmo-gesprek in
De Wmo stelt zowel mensen
met een oogaandoening als
Wmo-ambtenaren voor nieuwe
uitdagingen. De Oogvereniging
helpt daarbij!
24 wetenschap
Slaapproblemen bij mensen met visuele
beperking vaak niet herkend
Karin van Rijn is GZ-psycholoog
vertelt over haar onderzoek naar
slaapproblemen bij mensen met
een visuele beperking.

28	De drijfveren van
‘Ik zet graag zoveel mogelijk stappen
op één dag’
Rubriek over professionals in de
oogzorg en wat hen drijft in hun
werk. Het woord is dit keer aan
Martijn Kanis, oogarts bij Tergooiziekenhuizen in Hilversum en
Blaricum.
EN VERDER

Op het omslag: Annemarie Nodelijk, slechtziende
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Tekst: Trea Scholten

Facebook leest foto’s voor
Sinds kort heeft Facebook haar app
verbeterd, zodat ook mensen met een
oogaandoening foto’s kunnen ‘zien’.

Normaal gesproken werden foto’s slechts aangeduid als ‘foto’. Maar met nieuwe beeldherkenningssoftware worden foto’s nu omschreven.
Zo hoor je bij een foto van een pizza: ‘pizza,
voedsel’ en bij een foto van een bos: ‘bomen,
hemel, buiten’. Voorlopig werkt deze toepassing
alleen op iOs en met schermlezers die zijn ingesteld op Engels. Facebook belooft dat deze functie
in de toekomst ook voor andere apparaten en in
meerdere talen beschikbaar komt.
www.tiny.cc/FacebookFotosOmschrijven

Miljoenen voor glaucoomonderzoek
Meer dan 100.000 vooral oudere Nederlanders hebben glaucoom. Dat leidt bij vijftien procent van de patiënten tot blindheid.
Om dit te veranderen, stellen de Europese
Unie, het UMCG, de RUG en andere partners
zeven miljoen euro beschikbaar.

Dit bedrag is bestemd voor een groot onderzoeksproject naar de oorzaken van glaucoom en
betere, vroegtijdige opsporing en behandeling
hiervan. Vijftien promovendi van het UMCG en
tien van andere Europese onderzoeksinstituten
gaan glaucoom onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal promovendi
richt zich daarbij op de mogelijke relatie tussen
het afsterven van de zenuwverbindingen in het
netvlies en de ziekte van Parkinson. Afwijkingen in
de ogen van mensen met Parkinson lijken namelijk op die van mensen met glaucoom. Andere
onderzoekers gaan de relatie onderzoeken tussen

glaucoom en degeneratieve hersenafwijkingen.
Ook de genetische kant van glaucoom wordt
nader onderzocht. Coördinator van deze onderzoeksprojecten is Nomdo Jansonius, hoogleraar
Oogheelkunde van het UMCG. Over zijn onderzoek
naar de relatie tussen hersendruk en glaucoom
schreven we in Oog nr. 2 op pg. 10–13.

Nomdo Jansonius (foto: Jaap Spieker)

www.tiny.cc/OnderzoekGlaucoom
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Slimme geleidelijn
NS en ProRail doen er alles aan om stations en
reizen met de trein toegankelijker te maken
voor mensen met een beperking. Een mooi
voorbeeld is de slimme geleidelijn.
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in lichaamstaal kunnen uitdrukken. De boeken
zijn bedoeld voor klassikaal gebruik. Bij elk boek
zit een handleiding, één of meerdere voorwerpen
en een leeswijzer met tips over leeshouding en
aanknopingspunten voor
gespreksonderwerpen.
De boeken zijn zowel in
reguliere tekst als braille
geschreven. Er zijn nu
twee titels leverbaar.
www.prentenboekenplus.nl

De paden op …
Nieuwsgierig naar alles wat groeit en bloeit?
Dan is een biowalk in Alphen aan de Rijn of
Boskoop een aanrader!

Zenders op het station wisselen informatie uit
met je telefoon en helpen je zelfstandig de weg
te vinden. Een testpanel voerde verschillende
opdrachten uit om te ontdekken of de slimme
geleidelijn een goede aanvulling is op de bekende
blindengeleidelijnen. De testers waren tevreden
en kwamen met een aantal zinvolle aanpassingen.
www.tiny.cc/SlimmeGeleidelijn

Prentenvoelboeken
Colette Pelt maakt met PrentenboekenPlus
prentenboeken voor blinden en slechtzienden. Ze bewerkt een prentenboek zo dat
kinderen met een visuele beperking hetzelfde
kunnen ‘lezen’ als hun ziende klasgenootjes.

Belangrijke voorwaarde is dat tekst en beeld
gelijkwaardig zijn. Verder mag een illustratie niet
te veel details hebben en moet het beeld emoties

Deze groepswandeling is onder begeleiding van
een IVN-natuurgids. Hij neemt je twee uur lang
mee en laat je van alles voelen, ruiken en horen.
De wandeling is speciaal voor mensen met een
oogaandoening. Je wordt begeleid door een
buddy, maar mag ook een eigen buddy en/of
blindengeleidehond meenemen.
www.tiny.cc/BioWalking
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Ik wil een lans breken

voor braille
Tekst: Lisette Hoes | Foto’s: Gerben Grotenhuis

Voormalig docent Nederlands Tonny van Breukelen (69) is sinds haar pensionering
alleen maar drukker geworden, zo lijkt het. Ze schrijft boeken, columns, organiseert
taalles voor migranten, leidt twee leeskringen en past op de kleinkinderen. Lezen doet
ze onder meer in braille: ‘Ik wil mijn spelling niet verliezen.’
In rustig tempo loopt Tonny van Breukelen
door haar lichte keuken, de handen iets vooruit
gestoken. Tonny is blind. Ze beweegt zich tussen
koffieapparaat en keukentafel. Als ze eenmaal
zit met een kopje koffie zegt ze: ‘Ik vertel liever
niets over mezelf. Ik wil het niet hebben over mij
als persoon. Hoe ik me als kind voelde met die
dikke jampotglazen, dat ligt ver achter me. Ik wil
het hebben over migranten en over braille. Beide
onderwerpen gaan me erg aan het hart.’

Boek op schoot
Dat lijkt niet verwonderlijk: zeven jaar geleden
schreef ze een autobiografisch boek over hoe je
met een visuele beperking teksten tot je kunt
nemen. Ze beschrijft daarin hoe belangrijk braille
voor haar is. Braille maakt dat ze zelfstandig
een boek kan lezen, zonder afhankelijk te zijn
van andere hulpmiddelen als een Daisy-speler.
Gewoon op een bankje in de zon, terwijl manlief
een museum bezoekt. Of in de auto op weg naar
een verre bestemming. ‘Anders duurt de rit zo
lang, want buiten heb ik niets te zien. Braille is
voor mij het zout in de pap’’

Orde scheppen
Maar met braille kan je nog veel meer dan alleen
een boek lezen, vindt Tonny. Ze plakt braillestickers op de ruggen van haar boeken zodat ze
deze kan terugvinden. Reuze handig vindt ze de
braillekaartjes bij de gewassen in de tuin. ‘Ik ruik
heus wel het verschil tussen peulen en prei, maar
ik heb er ook lol in om op deze manier orde te
scheppen.’ Tonny vindt braille onmisbaar om
maatschappelijk goed te kunnen blijven functioneren. ‘Als je niet leest, maar alleen nog maar
luistert, dan ga je steeds slechter spellen. Dat vind
ik niet alleen erg als voormalig docent Nederlands,
maar je wilt op je werk toch geen mails vol spelfouten versturen!’
Betutteling
Tonny merkt begin jaren negentig dat lezen steeds
moeizamer gaat. Ze wil een brailletraining volgen
voordat ze helemaal niets meer kan zien, maar
dat blijkt niet eenvoudig. ‘Je ziet nog te goed’ en
‘iedereen wil wel zo’n training’, waren de argumenten van de hulpverlener. Omdat ze voor de
klas staat en wil blijven werken, krijgt ze uiteindelijk groen licht. En dan schiet haar stem omhoog.
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“Je beslist toch zelf wel wanneer je braille wilt leren!”
‘Weet je dat er nog steeds zelfstandigheidstherapeuten of ergotherapeuten zijn die zeggen
dat je nog te veel ziet om braille te leren? En dat
terwijl je weet dat je blind wordt! Wat een betutteling. Je beslist toch wel zelf op welk moment je
dat wilt leren? Daar kan ik zo boos om worden.
Ook voor slechtziende kinderen is het belangrijk
om vroeg te beginnen: hoe vroeger je het leert
hoe hoger je leestempo wordt. Daarom ben ik zo
blij dat er in januari dit jaar een zelfleermethode
voor braille op de markt is gekomen.’

Leeskringen
Naast braille gebruikt Tonny ook apparatuur als
een Daisy-speler en een spraakcomputer. Ze leidt
twee leeskringen in de bibliotheek en dat vergt
nogal wat voorbereiding. ‘Dan is het leestempo
zo hoog dat ik het met braille niet kan bijhouden.’
Zelf leest ze graag biografieën over schrijvers
inclusief alle boeken die zij hebben geschreven.
Op dit moment leest ze Thomas Mann. Duizenden
pagina’s gaan door haar vingers, aangevuld met
gesproken tekst. ‘Anders is het niet te doen.’
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Curriculum Vitae Tonny van Breukelen
Geboren te:
Burgerlijke staat:
Woonplaats:
Opleiding:

Sport:
Vervoermiddel:
Houdt van:
Onmisbaar:

Den Haag
Gehuwd, 3 kinderen,
4 kleinkinderen
Hazerswoude-Dorp
Opleiding studie Nederlands en
postdoctorale studie Nederlands
als tweede taal
Wandelen, in de tuin werken
Trein, tram, de benenwagen, bus
Muziek, lezen, met de kleinkinderen op pad gaan
Mijn man, kinderen en kleinkinderen en niet te vergeten,
Nijs, mijn geleidehond

“Schandalig hoe weinig Nederland doet voor migranten
met een visuele beperking”
Schandalig
Tonny maakt ook ruimte in haar agenda om
migranten met een visuele beperking te begeleiden. ‘Ik wéét wat het is om slechtziend te zijn.
Ik wéét wat het is om de taal niet te spreken,
omdat ik jarenlang heb lesgegeven aan migranten.
Die combinatie is zo schrijnend. Het is schandalig
hoe weinig er in Nederland gebeurt voor deze
groep.’ In Apeldoorn bij Het Loo Erf kunnen
volgens Tonny ongeveer acht migranten per jaar
terecht, terwijl er naar schatting 38.000 niet-westerse migranten zijn met een visuele beperking.
Om deze groep meer bekendheid te geven, bracht
ze vorig jaar het boek ‘Bloemen langs de weg’
uit met de ondertitel: ‘de moeizame weg naar
zelfstandigheid van migranten met een visuele
beperking’. In het boek portretteert ze zeven
slechtziende of blinde migranten. Het boek, dat

tot stand kwam dankzij sponsors, is gratis te
downloaden via de gelijknamige website. Tonny:
‘Ik hoef er niets aan verdienen.’

Oorlog
Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende
geschiedenissen, vindt ze, maar het verhaal van
de man uit Kosovo treft haar in het bijzonder.
‘Stel je voor hoe dat voelt als je met vrouw en
twee kleine kinderen door een oorlogsgebied
moet trekken. Je wilt hen beschermen terwijl de
bommen om je heen neervallen en je niet kunt
zien.’ Ook het portret van een Iranese albino-man
die in zijn land literatuurwetenschapper was,
gaat haar aan het hart. ‘Die man was al zes jaar
in Nederland voordat hij hoorde dat er zoiets
als Bartiméus bestond. Erg hè! Uiteindelijk heeft
Vluchtelingenwerk deze man doorverwezen.’
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Dat gaat naar
Den Bosch toe …
Karel Greven

Mijn lief is dol op de schilderijen
van Jheronimus Bosch. Ze kan
eindeloos – stukje voor stukje –
foto’s van zijn schilderijen onder
haar leesloep bewonderen. Steeds
weer opzoek naar een bizar monster of allegorisch figuur.

Tonny is sinds haar pensionering drukker dan ooit

Tonny wil meer doen dan alleen schrijven over
migranten met een visuele beperking. ‘Ik wil deze
mensen ook leren om Nederlands te verstaan
en te spreken, zodat ze naar buiten durven te
komen en kunnen meedoen in deze maatschappij.
Daarvoor schrijf ik nu een lesprogramma. In september start ik in Rotterdam met een training aan
vrijwilligers die deze migranten taalles gaan geven.
Het staat allemaal nog in de kinderschoenen en
het is een intensieve klus. Maar ik blijf me er met
hart en ziel voor inzetten.’

www.bloemenlangsdeweg.nl


Mijn lief wilde dus naar Den Bosch. Om de schilderijen in het echt te zien. Maar dat is er nooit van
gekomen. Om de magie van het werk van Bosch
echt te bevatten heeft ze veel tijd nodig. Ze moet
rustig voor het schilderij kunnen staan en dat met
haar RP-kokerzicht als een detective stukje bij
beetje tot zich nemen. Maar dat is onmogelijk in
de drukke heksenketel die de Jheronimus Boschtentoonstelling was.
Regelmatig duikt de discussie op of mensen met
een visuele handicap recht hebben op speciale
voordelen bij publieke voorzieningen zoals musea,
het theater of vliegveld. Gratis toegang of een
speciale fast lane zodat ze niet in de rij hoeven te
staan. Alsof een handicap recht moet geven op
voordeeltjes. Nut en noodzaak daarvan ontgaat
mij volledig. Om het in de woorden van mijn
vrouw te zeggen; ik heb wel slechte ogen, maar
met mijn benen is niets mis. Bovendien, een beetje
korting kan de pijn van de handicap niet verlichten.
Nee, om mensen met een handicap echt te
plezieren zouden musea iets heel anders moeten
doen. Speciale openstellingen. Rustige dagen met
veel minder bezoekers en geen gedrang. Zodat
ook mijn lief met volle teugen kan genieten van
de prachtige schilderijen En niet daarvan wordt
weggeduwd nog voordat ze ook maar iets heeft
Oog april 2016
gezien.
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Nieuwe aanpak uveïtis

Vroeg behandelen met
zware middelen
Tekst: Marie-Jeanne Bisscheroux | Foto’s: Gerben Grotenhuis

Joke de Boer achter meetapparatuur in haar spreekkamer

Zo’n 20.000 mensen in Nederland hebben te maken met uveïtis,
een ontsteking van de uvea (iris en vaatvlies) in het oog. Een
veelvoorkomende aandoening dus, die kan leiden tot slechtziendheid en
blindheid. Dr. Joke de Boer van het UMC Utrecht pleit bij uveïtis voor een
vroegtijdige aanpak met zware medicijnen om erger te voorkomen.
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‘Uveïtis kan acuut ontstaan en binnen drie
maanden weer overgaan’, aldus dr. Joke de Boer,
hoogleraar Oogheelkunde bij het UMC Utrecht.
‘Maar in de meeste gevallen is het een chronische
aandoening die bij tijd en wijle opvlamt. De aandoening komt voor bij mannen en vrouwen van
alle leeftijden, ook bij kinderen, maar vooral bij
volwassenen tussen de 20 en 40 jaar. Net de
leeftijd waarop de meeste mensen druk zijn met
werk en gezin. Uveïtis heeft dan ook een behoorlijke impact op hun leven. Met de behandeling van
uveïtis die wij nu voorstaan, willen we de schade
zoveel mogelijk beperken.’

Oorzaken en symptomen
De oorzaken van uveïtis zijn nogal divers. ‘In ongeveer een kwart van de gevallen ontstaat uveïtis
als gevolg van een infectie in het lichaam, terwijl
ongeveer een derde van de patiënten het krijgt
als gevolg van een auto-immuunziekte. Denk aan
reuma of de ziekte van Crohn’, legt Joke de Boer
uit. ‘Bij de overige patiënten is de oorzaak niet te
achterhalen. Erfelijkheid kan een rol spelen, maar
dit geldt voor een minderheid. De symptomen van
uveïtis verschillen. In acute gevallen is er sprake
van een rood, pijnlijk oog. De meeste mensen
hebben echter geen pijn, maar wel een slechter

11

zicht, met vlekken en vlokjes. Kinderen hebben
vaak helemaal geen symptomen. Dat vraagt om
extra alertheid. Omdat kinderen met jeugdreuma
een verhoogde kans hebben op uveïtis, worden zij
tegenwoordig uit voorzorg hierop gescreend.’

Vroeg behandelen
In maart 2016 zijn de resultaten van een
Amerikaans onderzoek gepubliceerd, waaruit
blijkt dat bij uveïtis een vroegtijdige behandeling
met sterke medicatie is aan te bevelen. Joke de
Boer: ‘Steeds meer studies tonen aan dat de kans
op complicaties toeneemt als de uveïtis te lang
voortsluimert. De ontsteking kan onomkeerbare
schade in het oog aanrichten, met slechtziendheid
of blindheid als gevolg. Door de ontsteking kan
glaucoom ontstaan: vocht hoopt zicht op in de
macula, de gele vlek in het netvlies. Dit kan de
oogzenuw beschadigen. Door bijtijds zware medicijnen toe te dienen, kun je dit soort complicaties
beter voorkomen. Het gaat daarbij om zware
ontstekingsremmers, meestal in tabletvorm of
via een injectie, zoals prednison, methotrexaat of
biologicals. Die laatste twee krijgen daarbij steeds
meer de voorkeur, omdat ze gerichter werken
en minder bijwerkingen hebben op de langere
termijn.’

Wat is uveïtis?
Uveïtis betekent letterlijk: ontsteking van de uvea
van het oog. De uvea bestaat uit de iris en het
vaatvlies. De iris aan de voorzijde van ons oog geeft
onze ogen kleur. Het vaatvlies is een netwerk van
bloedvaatjes achterin het oog, tussen het netvlies
en de harde oogrok. Bij een uveïtis kunnen ook het
netvlies en de harde oogrok zelf ontstoken raken.
De uveïtis kan ontstaan aan de voorkant, in het
midden of aan de achterkant van het oog.

Afhankelijk van de plek waar de ontsteking zich
voordoet, verschillen de symptomen. De klachten
kunnen plotseling beginnen met een pijnlijk, rood
oog. Ze kunnen ook geleidelijk en pijnloos ontstaan,
met steeds waziger zien, zwarte vlekjes of sliertjes
zien. Sommige mensen kunnen fel licht slecht
verdragen. De ontsteking kan zorgen voor een
tijdelijke of blijvende zichtvermindering. In 10% van
de gevallen leidt uveïtis tot blindheid.
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“De kans op complicaties neemt toe als de uveïtis te lang voortsluimert”
Onderzoek
Juist vanwege de mogelijke bijwerkingen zijn veel
artsen en patiënten nogal huiverig voor zware
ontstekingsremmers die een effect hebben op
het hele lichaam. Zij geven de voorkeur aan
medicijnen met een lokale toepassing, zoals oogdruppels en injecties. ‘Maar deze behandelingen
kunnen op langere termijn ook staar of glaucoom
veroorzaken. Onze voorkeur gaat nu uit naar
deze ontstekingsremmers, omdat we door een
vroege aanpak met dit soort middelen het op
hol geslagen immuunsysteem mogelijk kunnen
‘terugdraaien’, vóórdat er blijvende veranderingen
in het afweersysteem ontstaan. Uit een Duitse
studie weten we al dat een vroegtijdige behandeling van kinderen met jeugdreuma leidt tot minder

gevallen van uveïtis. Met het wetenschappelijk
onderzoek dat we twee jaar geleden zijn gestart,
willen we het immuunsysteem in kaart brengen en
beter leren voorspellen hoe mensen reageren op
een behandeling. Hiermee willen we de zorg voor
mensen met chronische ontstekingen verbeteren
en hun kwaliteit van leven verhogen. Over twee
jaar hopen we de eerste onderzoeksresultaten te
presenteren.’

TNF-alfaremmers
Een nieuwkomer op de markt vormen de
zogeheten ‘biologicals’. Ze zijn afkomstig uit de
reumatologie. Biologicals zijn onder andere TNFalfaremmers: TNF-alfa is een eiwit dat overactief
is als je een auto-immuunziekte hebt. Daardoor
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valt het afweersysteem lichaamseigen cellen aan.
TNF-alfaremmers remmen dit eiwit. ‘Het middel
werkt heel gericht en heeft minder bijwerkingen
dan bijvoorbeeld prednison’, aldus Joke de Boer.
‘Maar de kans op infecties, zoals tuberculose,
neemt wel toe. Het kan met TNF-alfaremmers en
bij methotrexaat ook wel twee tot drie maanden
duren voordat het beter gaat, terwijl dat bij prednison veel sneller gaat. Vaak wordt een combinatie
gebruikt: prednison om mee te beginnen, en bij
het afbouwen hiervan starten met een ander
middel. Belangrijk is om je hierbij goed te laten
begeleiden door een specialist. Je bloed wordt
dan regelmatig gecheckt en je krijgt middelen om
bijwerkingen te beperken.’
Hoewel zware ontstekingsremmers perspectief bieden, is uveïtis voorlopig niet volledig te
genezen, verwacht Joke de Boer. ‘Je moet het
oog blijven behandelen om ontstekingen te
onderdrukken. In een enkel geval kan de ziekte
uitdoven. Vooral bij kinderen met uveïtis bestaat
de kans dat zij na hun puberteit over de aandoening heen groeien. De komende vijf jaar verwacht
ik nog wel meer ontstekingsremmers uit de
reumatologie die ook kunnen helpen tegen uveïtis.
Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dat
zeker melden op een van de patiëntcontactdagen
van de Oogvereniging.’

Therapietrouw
Onlangs is er een nieuwe behandelrichtlijn voor
uveïtis ontwikkeld, waarmee alle oogartsen
nu werken. Hierin is ook het gebruik van de
genoemde ontstekingsremmers opgenomen. Er is
daarnaast een patiëntenversie van deze behandelrichtlijn in de maak, zodat je als patiënt in duidelijke taal kunt lezen wat de behandelmogelijkheden zijn. Anneke Jansen van de Oogvereniging is
samen met de patiëntenfederatie NCPf betrokken
bij de ontwikkeling hiervan. Zij formuleerden tien
heldere vragen en antwoorden naar aanleiding
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van de behandelrichtlijn uveïtis en stemden deze
af met onder andere Joke de Boer. Ook werkte
Anneke mee aan de ontwikkeling van een zogeheten ‘option grid’, een document met uitleg over
de behandelmogelijkheden
bij uveïtis, en de bijbehorende voor- en nadelen.
Anneke Jansen: ‘Er valt
het een en ander te kiezen
voor patiënten, maar dan
moet je wel weten wát
er te kiezen valt. En wat
Anneke Jansen
de gevolgen zijn van een
(foto: Petra van Vliet)
bepaalde behandeling. Kies
je voor een lokale behandeling met druppels of een injectie in het oog?
Of kies je toch voor een systematische aanpak,
met tabletten of injecties waarbij het middel
onder de huid wordt gespoten of via een infuus
in je bloedbaan komt? Met de juiste informatie
kun je voor jezelf een goede beslissing nemen. De
ervaring leert dat patiënten die weloverwogen aan
een behandeling beginnen trouwer zijn aan hun
therapie.’
Het is de bedoeling dat de oogarts deze informatie meegeeft aan patiënten nadat de diagnose is
gesteld. De patiëntenversie van de behandelrichtlijn en het option grid worden waarschijnlijk in de
loop van dit jaar in gebruik genomen.
De patiëntengroep uveïtis van de Oogvereniging
organiseert twee maal per jaar een informatieve
bijeenkomst over actuele ontwikkelingen rondom
deze aandoening.

www.oogverening.nl/uveitus
uveitis@oogvereniging.nl
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Winnaars
hebben een plan
Tekst: Trea Scholten | Foto: Gerben Grotenhuis

Annemarie Nodelijk (32) studeerde aan de Mode Academie in Rotterdam. Op haar
23ste, tijdens haar afstudeerjaar, krijgt ze een hersentumor en wordt ze slechtziend.
Toch lukt het haar om af te studeren. En om een eigen tassenlijn op te zetten. In gesprek
met een goedlachse doorzetter.
In de kleurrijke woonkamer van Annemarie
hangen en staan overal foto’s van familieleden en
vrienden. ‘Zij zijn mijn grote steun en toeverlaat,’
vertelt Annemarie. ‘Als ik even in een dipje zit, kan
ik bij hen terecht.’

Kijken door een kokertje
Annemarie wilde altijd modeontwerpster worden.
Als klein meisje leerde ze het vak van haar
moeder, die een naaimachine kreeg als huwelijkscadeau van haar man. Annemarie rondde tijdens
haar studie een succesvolle stage in Amerika af en
werkte aan de productie van haar eindexamencollectie. Totdat bleek dat ze een hersentumor
had. Een zware operatie volgde.
Die operatie leek succesvol. De tumor was verwijderd, maar een paar weken later zorgde druk op
haar oogzenuw ervoor dat ze steeds slechter ging
zien. ‘Alsof ik door een kokertje keek. Volgens de
oogarts kon ik mijn carrière als modeontwerpster
op mijn buik schrijven.’
Droom in duigen
Vanuit het ziekenhuis werd ze de eerste weken
opgevangen door haar opa en oma. ‘Mijn moeder
is al jong overleden en mijn vader werkte fulltime
en zorgde ook nog voor mijn broertje.’ Haar oma

spoort haar aan om weer achter de naaimachine
te gaan zitten. Maar als ze vijf maanden na haar
operatie in revalidatiecentrum Het Loo Erf in
Apeldoorn komt, is ze nog steeds gedesillusioneerd. Haar droom ligt in duigen. ‘Ik was
natuurlijk onzeker. Vrienden, familie en begeleiders kwamen langs, belden op en stuurden
kaartjes. Veel van hun uitspraken werden mantra’s. Al die uitspraken schreef ik in een boekje.
Een vriendin zei: “An, je moet het zelf doen, maar
je hoeft het niet alleen te doen.” Zo raak! Als een
begeleider Annemarie hulpmiddelen en trucjes
aanreikt om het naaien weer serieus op te pakken,
gaat haar energie toch weer stromen. ‘Ik leerde
hoe een draad door het oog van de naald te
krijgen en patronen te knippen. Wow! Ik besloot
toch af te studeren. Stond ik daar tijdens de eindshow met mijn blindenstok. Een statement. Ik
wilde laten zien dat je met doorzettingsvermogen
en hulp je droom niet zomaar hoeft op te geven.’

Mijlpalen
Tijdens de revalidatie hield Annemarie ook een
mijlpalenboekje bij. ‘Ik wilde mijn successen
vieren, hoe klein ook. Dus schreef ik op wanneer
ik voor het eerst alleen douchte, mijn eigen kopje
thee inschonk en alleen buiten wandelde.’
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“Ik wilde mijn successen vieren, hoe klein ook”
Ondanks haar positieve instelling heeft Annemarie
af en toe angstbuien. ‘Ik doe op onbekend terrein
geen stap zonder aan iemands arm te lopen. In
het begin van mijn revalidatie durfde ik de straat
helemaal niet op. Alleen het idee al zorgde voor
paniekaanvallen. Nog steeds vermijd ik onbekende
plekken en restaurantbezoeken met mensen die ik
niet goed ken.’

Tassenfreak
Na haar eindexamen gaat Annemarie werken in
het atelier van een kringloopwinkel. Daar ontstaat
het idee voor een eigen tassenlijn. Annemarie is
een echte tassenfreak. In haar huis annex atelier
hangen 75 tassen in allerlei formaten, soorten
en kleurstellingen. ‘Zelfgemaakte, maar ook van
anderen. Ter inspiratie.’ Hoewel haar tassenlijn
goed verkoopt, kan ze er niet van leven.
‘Het UWV vult mijn inkomen aan.’

Salsa
Naast haar liefde voor tassen, ontdekte
Annemarie nog een passie. Drie jaar geleden
deed ze mee aan een salsaworkshop voor visueel
beperkten. ‘Te gek! Ik zocht naar mogelijkheden om dit voor meer mensen mogelijk te
maken. Inmiddels regelt ze salsacursussen voor
mensen met een visuele en/of hoorbeperking in
Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam. En zijn
er plannen voor Utrecht, Leiden en Apeldoorn.
Ambitieus? ‘Welnee,’ lacht Annemarie. ‘Focus op
wat je wil en gebruik alle hulptroepen die daarvoor nodig zijn. Zo ontdek je dat je nooit alleen
staat. Er is zoveel meer mogelijk dan je in eerste
instantie denkt. Geef niet te snel op en herpak je
na elke tegenslag. Verliezers hebben een excuus,
winnaars een plan.’
www.anniestijl.nl en www.blindeliefdevoorsalsa.nl
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Beter lezen met een
beeldschermloep
Tekst: Joke van der Leij

Met een visuele beperking heb je vaak hulpmiddelen nodig om optimaal te blijven
functioneren. Wat is er allemaal op dit gebied en waar moet je op letten? In deze
rubriek lees je over hulpmiddelen en alles wat daarmee samenhangt. Dit keer aandacht
voor beeldschermloepen.
Een beeldschermloep is eigenlijk geen loep, maar
een elektronisch vergrootapparaat waarmee je
teksten beter kunt lezen en foto’s beter kunt
bekijken. Dit hulpmiddel bestaat uit een beeldscherm ter grootte van een computerscherm,
en een camera met daaronder een leesplateau
waarop de camera is gericht. Op dit plateau leg
je wat je beter wilt zien of lezen. De camera laat
dit dan live op de monitor zien. Dit beeld kun je
vergroten en aanpassen.
Alle beeldschermloepen kun je instellen op een
manier die het beste past bij de aard en ernst van
je oogaandoening. Zo kun je de vergroting en
het contrast apart instellen, met ‘valse kleuren’
werken (bijvoorbeeld zwarte letters op gele
achtergrond), en leeslijnen gebruiken. De meeste
loepen vergroten van 3 à 3,5 keer tot wel 40
keer. Maar er zijn ook beeldschermloepen die
een lagere of juist veel sterkere vergroting geven.
Ook kun je het contrast op een beeldschermloep
vergroten door de achtergrondkleur te veranderen. Een zwarte achtergrond op een witte
letter bijvoorbeeld of omgekeerd. Of een gele
achtergrond op een zwarte letter. Verder hebben
de meeste beeldschermloepen een speciale fotostand, waarmee je foto’s en beeldmateriaal

in heldere kleuren kunt weergeven. De kwaliteit
van de camera, de grootte van het beeldscherm
en de mogelijkheden om te vergroten en contrast
te maken verschillen per uitvoering en merk.

Voor wie?
Beeldschermloepen kunnen geschikt zijn voor
mensen met verschillende oogaandoening, zoals
maculadegeneratie (MD), diabetische retinopathie
of glaucoom. Uitgangspunt is dat je niet meer met
een eenvoudig hulpmiddel kunt lezen en meer
vergroting en/of bijvoorbeeld contrastverbetering nodig hebt. De oogarts stelt de medische
diagnose vast. Low vision-specialisten bij visuele
adviescentra als Visio of Bartiméus kunnen
adviseren en beschrijven wat voor soort beeldschermloep het beste bij je past en verzorgen vaak
ook de aanvraag bij de verzekering.
Mobiel en vast
Er zijn draagbare en vaste beeldschermloepen.
Vaste beeldschermloepen zijn door hun omvang
en gewicht niet makkelijk verplaatsbaar en
worden meestal op een vaste plaats in huis
neergezet.
Elektronische handloepen (beeldschermloep
in zakformaat) en mobiele beeldschermloepen
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Een voorleesloep: uitkomst voor slechtzienden die veel
moeite hebben met lezen (foto: Arjan Gotink)

Met de KNFB Reader-app kun je elke gedrukte tekst
scannen en laten voorlezen (foto: Michiel Wijnbergh)

(beeldschermloep in tabletformaat) zijn draagbare
loepen die je in principe overal naartoe kunt
meenemen.

smartphone in opkomst als alternatief voor
bestaande hulpmiddelen, zoals de mobiele beeldschermloep. Zo kun je met de KNFB Reader-app op
een moderne smartphone elk type gedrukte tekst
scannen en laten voorlezen. Apps kunnen daarom
nog wel eens dé hulpmiddelen van de toekomst
worden en bestaande hulpmiddelen gedeeltelijk
gaan vervangen.

Wat kun je ermee?
Vaste beeldschermloepen zijn geschikt voor
allerlei activiteiten. De krant lezen, foto’s bekijken
of een gedrukte of geschreven tekst bekijken,
zoals een boodschappenbriefje of een bijsluiter.
Elektronische handloepen kun je gebruiken om
bijvoorbeeld prijskaartjes in winkels te lezen of de
menukaart in een restaurant. Je legt de loep op
de te vergroten tekst of afbeelding. Deze wordt
dan vergroot weergegeven op het scherm. Ook
met de mobiele beeldschermloep kun je op deze
manier tekst en beeld vergroten. Maar deze loep
is door zijn tabletformaat vooral handig op het
werk of als je met vakantie gaat. Zowel de elektronische handloep als de mobiele beeldschermloep hebben vaak standaard een ‘freeze’- functie.
Daarmee kun je het beeld vastzetten om bijvoorbeeld een prijs van dichtbij te kunnen aflezen.
Voorleesloepen en apps
Een nieuwe trend bij beeldschermloepen is dat
deze teksten niet alleen kunnen vergroten maar
ook voorlezen. Voor mensen die (bijna) niets
meer zien kan dit een uitkomst zijn. Dankzij
de ontwikkelingen op ICT-gebied is ook de

Visuele adviescentra en aanbieders van
(mobiele) beeldschermloepen
www.freedomscientific.nl
www.irishuys.nl
www.lexima-reinecker.nl
www.lowvisiontotaal.nl
www.optelec.nl
www.saarberg.info
www.vanlentsystems.nl
www.bartimeus.nl
www.visio.org

Waarop moet je letten?
Ga van tevoren goed na waarvoor je een beeldschermloep precies wilt gebruiken en of je dit
ook écht gaat doen. Vraag anderen naar hun
ervaringen of ga eens naar een adviescentrum
van Visio of Bartiméus. Daar kun je samen met
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een deskundige verschillende beeldschermloepen
uitproberen. Neem ook een voorbeeld mee
van wat je zou willen kunnen lezen. Zo kun
je zelf ervaren wat voor jou het beste werkt.
Verder zijn hulpmiddelenbeurzen heel geschikt
om je te oriënteren op verschillende (mobiele)
beeldschermloepen.

Vergoeding en verzekering
Beeldschermloepen worden alleen voor thuisgebruik vergoed vanuit het basispakket van de

Tip

Stel op een beeldschermloep niet een te
hoge vergroting in, maar net groot genoeg om
comfortabel te kunnen lezen. Zo behoud je het
grootst mogelijke overzicht.
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zorgverzekering. Een (mobiele) beeldschermloep
krijg je in principe altijd in bruikleen, niet in
eigendom. Je hoeft dan geen eigen bijdrage te
betalen en levert het apparaat weer in als je
het niet meer nodig hebt. Wil je een nieuwe
beeldschermloep aanschaffen, dan moet je dit zelf
betalen. Het onderzoek bij een visueel adviescentrum komt altijd ten laste van je eigen risico.
Voor 2016 is dit vastgesteld op € 385,-.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met
Anuschka van de Lisdonk-Dammer, low visionspecialist bij Visio in Eindhoven.


Beeldschermloepen vergeleken
1

Vaste beeldschermloep

 Voordelen

2

 Voordelen

• Makkelijke bediening met vaak maar twee
of drie knoppen.
• Door grootte van beeldscherm houd je
een breed blikveld en overzicht.
• Veel instelmogelijkheden op het gebied
van contrast, kleur en grootte.
• Aparte instelfuncties voor bekijken van foto’s.



Nadelen
• Door omvang en gewicht gebonden
aan vaste plaats in huis.
• Ondanks grotere scherm, toch nog schuiven
met de tekst om te lezen.
• Kostbaar om zelf aan te schaffen,
tussen € 1.800,- en € 3.000,-.
• Bijna altijd tweedehands bij bruikleen
via verzekering.

Mobiele beeldschermloep
• Licht, klein en compact en dus makkelijk
mee te nemen.
• Overal op elke locatie te gebruiken.
• Freeze-functie en automatische
scherpstelfunctie.
• Goedkoper om zelf aan te schaffen,
tussen € 500,- en € 1.500,-.



Nadelen
• Werkt op batterijen of oplaadbare accu
die je regelmatig moet vervangen of opladen.
• Kleiner scherm, dus minder overzicht.
• Kunnen omgaan met moderne apparatuur is
voor sommige modellen een vereiste.
• Voor de meeste mensen ongeschikt om
langdurig mee te lezen door het vele schuiven
met de loep over de tekst.
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De Oogvereniging komt op voor de positie van
mensen met een oogaandoening. Wat we doen,
hoe, en met welk resultaat, lees je in deze rubriek.

IN ACTIE

8 oktober: Oogcongres
in Utrecht
Goed nieuws voor iedereen die alles wil
weten over de nieuwste ontwikkelingen in
de oogzorg. Op 8 oktober vindt op initiatief
van de Oogvereniging en het Oogfonds
in de Utrechtse Jaarbeurs het allereerste
Oogcongres plaats.

(foto: Gerben Grotenhuis)

Specialisten in de oogzorg en ooggenetica geven
lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van nieuwe oogoperatietechnieken en
robotica tot en met de laatste stand van zaken op
het gebied van gentherapie om erfelijke oogaandoeningen te repareren. Ook zijn er lezingen over
specifieke oogaandoeningen, zoals glaucoom, RP
en maculadegeneratie. Specialisten die spreken
zijn onder anderen: dr. Caroline Klaver van het
Erasmus MC, gespecialiseerd in erfelijkheid en
netvliesaandoeningen, en glaucoomspecialist
dr. Nomdo Jansonius van het UMC Groningen.
Recente artikelen over hun werk verschenen in
de rubriek Zicht op Zorg in Oog nr 5, 2015 en
Oog nr 1, 2016. Het Oogcongres wordt georganiseerd door de Oogvereniging en de andere oogpatiëntenorganisaties, samen met het Oogfonds.

Houd de website van de Oogvereniging in de
gaten voor actuele gegevens over de aanmelding
en het programma.
www.oogvereniging.nl

EU-akkoord over
toegankelijke websites
en mobiele apps
Op 3 mei is in de Europese Unie een politiek akkoord bereikt over de allereerste
EU-richtlijn voor webtoegankelijkheid. Het
voorziet in toegankelijke online informatie
en diensten van (semi-) overheidsinstellingen in heel Europa voor iedereen. Dus
ook voor mensen met een visuele, of andere
functiebeperking.

De nieuwe EU-richtlijn richtlijn geldt niet alleen
voor websites. Ook mobiele apps, intranets
en extranets en pdf-documenten moeten
hieraan voldoen. En juist daarvoor hebben de
Oogvereniging en MaculaVereniging in samenwerking met de European Blind Union (EBU) en
het European Disability Forum (EDF) maandenlang
gelobbyd. ‘Er is goed naar onze inbreng geluisterd’,
zegt Walter van Opzeeland, coördinator Digitale
Toegankelijkheid van de Oogvereniging. ‘We zijn
heel blij met dit resultaat’. Het akkoord wordt
naar verwachting later dit jaar formeel bekrachtigd door het Europees Parlement.


Tekst: Joke van der Leij
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Oogvereniging helpt zorgvrager én Wmo-ambtenaar

Goed voorbereid
het keukentafelgesprek in
Tekst: Mayke Peters | Foto’s: Ed van Rijswijk

Hulp is vaak onmisbaar als je een functiebeperking hebt. Sinds de invoering van de Wmo
moet je daarvoor bij de gemeente zijn. Dat stelt zowel mensen met een oogaandoening
als Wmo-ambtenaren voor nieuwe uitdagingen. De Oogvereniging helpt daarbij!
Door de invoering van de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo) in 2015 zijn veel zorgtaken
overgeheveld naar gemeenten. Sommige mensen
kregen al snel met veranderingen te maken,
zoals uitbetalingsproblemen rond het persoonsgebonden budget (pgb) of een hogere eigen
bijdrage. Anderen worden er nu pas mee
geconfronteerd omdat zij voorheen onder het
overgangsrecht vielen. De nieuwe wetgeving
maakt het regelen van passende ondersteuning
soms tot een puzzel. Voor burgers én gemeenten.
De Oogvereniging kan je hierin bijstaan, zodat
je steviger staat tijdens het keukentafelgesprek.
Dit is het gesprek waarin de Wmo-ambtenaar je
ondersteuningsvraag toetst.

Bruggen bouwen
‘Ik sla bruggen tussen mensen met een visuele
beperking en Wmo-ambtenaren’, vertelt Laura
Hoogstraten, themacoördinator Transitie in
de Zorg bij de Oogvereniging. ‘Mijn kennis
van gemeentepolitiek en ervaring als raadslid
komen goed van pas, net als mijn werkervaring
bij Bartiméus. Ik ken de vragen van mensen met
een visuele beperking én van Wmo-ambtenaren

van binnenuit. Dat helpt om de onderlinge kloof
te overbruggen. Als Oogvereniging helpen we
mensen met een visuele beperking om zich goed
voor te bereiden op het keukentafelgesprek,
zodat dit betere resultaten oplevert. Tegelijkertijd
scholen wij Wmo-ambtenaren bij over de
gevolgen van een visuele beperking of doofblindheid. Daardoor kunnen zij ondersteuningsvragen
beter beoordelen en beter meedenken.’

Welwillend maar onwetend
‘Mensen met een oogaandoening hebben voorzieningen op maat nodig’, aldus Laura. ‘Veel Wmoambtenaren zijn van goede wil, maar weten te
weinig over oogaandoeningen en de impact ervan.
Dat leidt regelmatig tot misverstanden. Dan
begrijpt de ambtenaar bijvoorbeeld niet waarom
iemand met maculadegeneratie wél door zijn
woonomgeving kan fietsen, maar niet met het OV
kan reizen. Door kennisgebrek wijzen gemeenten
regelmatig zorg af, of wijzen niet-passende ondersteuning toe.’ Laura kent allerlei voorbeelden van
gemeentelijke misvattingen door onwetendheid.
‘Mensen met doofblindheid bijvoorbeeld zijn
buitenshuis snel het overzicht kwijt. Daarom
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“Wij maken onze achterban mondiger en scholen Wmo-ambtenaren
bij over de gevolgen van oogaandoeningen.”
hebben zij een vaste begeleider nodig die hun
wensen en de gevolgen van doofblindheid kent,
en bovendien flexibel inzetbaar is. Helaas kopen
gemeenten vanuit kostenbewustzijn en efficiency
de begeleiding vaak extern in. Met als gevolg dat
er wisselende begeleiders worden ingezet zonder
kennis van doofblindheid. Dat werkt niet.’

Bijscholing voor Wmo-ambtenaren
‘Gemeenten hebben vaak weinig met visueel
beperkte inwoners te maken’, legt Laura uit.
‘Je kunt niet verwachten dat ze weten wat het
inhoudt om zo’n beperking te hebben. Daarom
organiseert de Oogvereniging bijscholingen voor

Wmo-ambtenaren over de gevolgen van visuele
beperkingen en doofblindheid – vooral om hun
bewustwording op dit punt te vergroten. Tijdens
zo’n bijeenkomst moeten mensen bijvoorbeeld
in tweetallen hun stoel opzoeken, waarbij één
van hen een donkere bril draagt. Ook gebruik ik
de ZIEN-app van Bartiméus die oogaandoeningen
simuleert. Die app geeft een indruk van wat
mensen met bijvoorbeeld retinis pigmentosa
of glaucoom zien. Een ander onderdeel is het
gesprek met ervaringsdeskundigen. We informeren Wmo-ambtenaren dus niet alleen over
allerlei beperkingen, maar maken hen tevens
bewust van de impact ervan. Verder adviseren
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we altijd om bij vragen de Ooglijn te bellen!’
Bijkomend voordeel van de trainingen is dat de
Oogvereniging beter in beeld komt bij gemeenten.
De wederzijdse drempel wordt lager. Vrijwilligers
worden uitgenodigd om mee te denken over de
uitvoering van de Wmo in de gemeente. Laura
verwacht dat mede hierdoor de Wmo-uitvoering
voor visueel beperkte burgers zal verbeteren.
‘Bovendien is bij gemeenten de stress over de
bezuinigingen gedaald. Ze houden Wmo-geld over
en willen hiermee de uitvoering verbeteren, onder
meer door beter contact tussen sociale teams en
zorgvragers.’

Laura: “Ga het keukentafelgesprek nooit alleen aan!”
Doorvragen
Tineke Eelkema, consulent sociaal team in de
gemeente Zeist, woonde zo’n bijscholingsavond
bij. ‘In mijn werk voer ik gesprekken met mensen
om hun hulpvraag te verhelderen. Dat kan een
maatwerkvoorziening opleveren. De informatieavond van de Oogvereniging vond ik heel zinnig.
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Mijn kennis over oogaandoeningen is opgefrist en
uitgebreid. Er zijn zó veel soorten slechtziendheid,
allemaal met verschillende gevolgen. Eigenlijk
weet ik dat wel. Maar zo’n avond stimuleert mij
om beter door te vragen. Cliënten vergeten vaak
om hun specifieke beperkingen te benoemen.
Voor hen zijn deze logisch. Maar ik kan niet altijd
bedenken waar zij problemen mee hebben. Ook
de gesprekken met ervaringsdeskundigen vond ik
erg leerzaam.’

Participatie vereist emancipatie
‘Maar de bal ligt natuurlijk niet alleen bij
gemeenten’, vervolgt Laura. ‘De Wmo stelt ook
nieuwe eisen aan onze achterban. Iedereen moet
zélf zorgen voor de juiste zorg! Daarom helpen wij
mensen om sterker te staan in het onderhandelen
met de gemeente over de best passende ondersteuning. Door samen het keukentafelgesprek
goed voor te bereiden en te bepalen wat je
zonder de gemeente kunt of wilt oplossen. Het
gaat erom dat je je niet laat overvallen door de
Wmo-ambtenaar, maar assertief kunt zijn. En dat
je uitsluitend voorzieningen accepteert die echt bij
je passen. Vraag ook om een gespreksverslag; daar
heb je recht op. Als je een oogaandoening hebt
moet je trouwens niet alleen duidelijk maken wat
je nodig hebt, maar ook de juiste ondersteuning
vragen. Aarzel daarom niet om eventuele vragen
voor te leggen aan de Ooglijn. Wij kunnen jouw
zaken niet regelen, maar onze adviezen helpen
je wel bij je aanvraagproces.’ Zorgt dit alles
nu voor een gunstige afhandeling? ‘Niet altijd’,
reageert Laura. ‘De zorgvraag, maar ook het
inkomen is bepalend. Overigens daalt het aantal
zorgaanmeldingen. Vooral middeninkomens lijken
zorgmijdend te worden. Zij moeten steeds meer
zelf betalen (eigen risico zorgverzekering, Wmobijdrage), zonder recht op aanvullende bijzondere
bijstand. Op ons aandringen gaat VWS deze ontwikkeling nader onderzoeken.’
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Met de Bartiméus Zien-app krijgt deze deelnemer een indruk van wat iemand met glaucoom ziet

Wmo-vrijwilliger aan je zijde
‘Ga het keukentafelgesprek nooit alleen aan!’,
zo luidt misschien nog wel het allerbelangrijkste
advies van Laura. ‘Zorg altijd dat iemand je bijstaat. Want het gaat niet alleen om inhoud. Het
zijn juist emoties die vaak verstorend werken.
Als je niet wordt begrepen of geloofd door de
Wmo-ambtenaar, word je kwetsbaar. Dan gaan
onhandige emoties of machteloosheid opspelen.
Daardoor kun je je belangen niet meer goed
behartigen. Laat je dus vergezellen door iemand
die jou steunt: je mantelzorger, een vriend, een
kennis. Of een vrijwillige Wmo-begeleider van de
Oogvereniging, dat kan ook!’ Laura legt uit dat
deze Wmo-vrijwilligers hiervoor speciaal getraind
zijn, dankzij subsidie van Bartiméus Sonneheert en
NOVUM. ‘We hebben nu ongeveer achttien vrijwilligers. Zij zijn geschoold in de Wmo, gespreksvoering en het blootleggen van de vraag achter de
vraag. De vrijwilliger kan het keukentafelgesprek
helpen voorbereiden en kan er desgewenst bij
aanwezig zijn. Bovendien kan hij of zij steun bieden

bij aanverwante zaken zoals een vervoersaanvraag
of bezwaarschrift. Iedereen kan een vrijwilliger
aanvragen via de Ooglijn. De ervaringen zijn zeer
positief. Onze achterban voelt zich geholpen en
krijgt vaker de hulp die nodig is. De vrijwilligers
vinden veel voldoening in dit werk en leren er zelf
ook van.’
Wmo-vrijwilligers gezocht
Sta je stevig in je schoenen, ben je mobiel
en sta je open voor anderen? Meld je aan als
Wmo-vrijwilliger via de Ooglijn!
• 030 294 54 44 of ooglijn@oogvereniging.nl
• Wmo-stappenplan: www.oogvereniging.nl/
zelfstandig-leven
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Slaapproblemen

vaak niet herkend
Tekst: Joke van der Leij

Mensen met een visuele beperking hebben
vaak last van vermoeidheid, slapeloosheid en
slaperigheid. Meestal wordt dit geweten aan
de visuele beperking. Maar uit een enquête
van GZ-psycholoog Karin van Rijn blijkt dat
bij deze mensen vermoeidheid overdag vaak
samenhangt met een slaapstoornis. En daar
kun je zelf veel aan doen.

In Nederland kampt zo’n 30% van de bevolking
met slaapproblemen. Slapeloosheid kan een
tijdelijk gevolg zijn van stress of een emotionele
gebeurtenis. Maar het kan ook chronisch zijn en
je kwaliteit van leven ernstig verminderen. Uit
wetenschappelijke studies blijkt dat meer dan
50% van de mensen met een visuele beperking in
Nederland kampt met slapeloosheid.

Waarom een enquête naar slaapproblemen bij mensen met
een visuele beperking?
‘Zowel privé als in mijn werk heb ik veel contact
met blinden en slechtzienden’, vertelt Karin van
Rijn, GZ-psycholoog bij het Slaapcentrum van het
MCH Bronovo in Den Haag. Zij is gespecialiseerd
in slaap- en waakstoornissen. ‘Mij viel op dat
zowel de doelgroep zelf als veel zorgprofessionals vermoeidheid en slapeloosheid meestal
beschouwen als een bijverschijnsel van de visuele
beperking. Compenseren voor je visuele beperking kost immers veel energie. Maar ik herkende
hun klachten vaak als typisch behorend bij een
slaapstoornis. Bovendien: als zoveel Nederlanders
slaapproblemen hebben, waarom zou dit dan ook

geen rol kunnen spelen bij mensen met een visuele
beperking? Samen met mijn collega-onderzoekers
Maurits Joosse en Gerard Kerkhof besloten we
een enquête te ontwikkelen om daar meer zicht
op te krijgen.’

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
‘We hebben een online vragenlijst opgesteld’,
zegt Karin. ‘Deze bevatte niet alleen vragen over
slapeloosheid en slaapproblemen, maar ook over
de visuele beperking, persoonlijke omstandigheden en slaapgewoonten. Denk aan vragen als:
hoe is je dagritme? Wat doe je gedurende de dag?
Val je overdag echt in slaap of voel je je alleen
maar slaperig? Aan het onderzoek deden blinden
en slechtzienden mee, maar ook hun ziende
partners. Via de landelijke ZieZo-beurs en patiëntenorganisaties als de Oogvereniging hebben
uiteindelijk 300 mensen de online vragenlijst
ingevuld. Het onderzoek is recent afgerond met
een wetenschappelijke publicatie in het Jaarboek
van de Nederlandse Vereniging voor slaap- en
waakonderzoek.’
Wat waren de uitkomsten?
‘Een ruime meerderheid van de geënquêteerden
(54%) bleek een slaapstoornis te hebben’, vervolgt
Karin. ‘Daarbij ging het om problemen met in- en
doorslapen, en met het slaap-waakritme. Bij dit
laatste hebben mensen slaappatronen die niet
overeenkomen met de gebruikelijke slaaptijden
’s nachts. Beide slaapstoornissen komen
twee keer zoveel voor als bij de gemiddelde
Nederlandse bevolking.’
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Karin van Rijn in het Slaapcentrum van het MCH Bronovo in Den Haag (foto: Gerben Grotenhuis)

‘Uit de enquête blijkt verder dat een onregelmatig
dagritme de meest bepalende factor is voor het
ontwikkelen van een slaapstoornis. Verder spelen
ook de aard en ernst van iemands oogaandoening
een rol. Bij een volledig beschadigde oogzenuw
of kapotte netvliescellen bijvoorbeeld, komt er
geen licht meer via je oog naar binnen. Dat is van
invloed op je biologische klok, een mechanisme
dat wakker zijn en slapen stuurt en zich iedere
dag gelijk stelt met het licht dat via je ogen naar
binnen komt. Komt er helemaal geen licht naar
binnen, dan vergroot dit de kans op slapeloosheid. Kunnen je ogen nog wel enig licht en donker
onderscheiden, dan helpt dit al om je biologische
klok te regelen. De kans op slaapklachten is
dan veel kleiner. Tot slot blijkt een gebrek aan
dagelijkse activiteiten de kans op slapeloosheid te
vergroten.’

Hoe kunnen mensen met een visuele
beperking van jouw onderzoek profiteren?
‘Deze enquête bevestigt dat het zinvol is om
bij de aanpak van vermoeidheidsproblemen bij
mensen met een visuele beperking ook kennis
te betrekken over de behandeling van slaapstoornissen. Zo adviseren we bij een ontregeld
slaap-waakritme bijvoorbeeld om elke dag op een
vaste tijd op te staan en overdag geen dutjes te
doen. Wees ook actief op vaste tijden. Zo kun je
een intern ritme opbouwen. Aan slaapproblemen
kun je zelf veel doen. Dat is misschien nog wel de
allermooiste uitkomst van dit onderzoek.’
• Boek ‘Omgaan met slapeloosheid’ via
Bibliotheekservice Passend Lezen: www.tiny.cc/
OmgaanmetSlapeloosheid
• www.mchaaglanden.nl/slaapcentrum › zoek:
‘Slaapproblemen’
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Eindelijk een smartphone voor slechtzienden
en blinden die wel toegankelijk is.

DORO CLARIA
SMARTPHONE

649,-

Doro 820 Mini Claria is de meest
complete gebruiksvriendelijke
smartphone voor blinde of
slechtziende gebruikers.

CLARIA ZOOM

273,50

De vergroting en spraakondersteuning maken het mogelijk
om met verminderd zicht toch vlot
je smartphone te gebruiken.

Bestel online via www.lowvisionshop.nl
of bel naar 0181-764122

www.ivagroep.nl

b.v.

Iris Huys heeft leesoplossingen!
VERLICHTING

Portable lampen
Bureaulampen
Vloerlampen
Werkplekverlichting
Schilderslampen

VERGROTING

SPRAAK

Handloepen
Loeplampen
Beeldschermloepen
Grootlettertoetsenborden
Grootcijfertelefoons

Computeraanpassingen
Voorleesapparaten
Spraaksoftware
Spraaksynthesizers

BRAILLE

Brailleleesregels
Portable leesregels
Werkplekaanpassingen
Brailleprinters

www.irishuys.nl | info@irishuys.nl | 0182-525 889

Iris Huys

James Wattstraat 13-B

2809 PA Gouda
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Updates van blinden en slechtzienden die online actief zijn.
Op www.oogvereniging.nl/websight vind je een overzicht
van alle webadressen uit deze rubriek.

Twitter
Gezonde Kinderogen
Interessant artikel @Kinderopvang_
MV: Twee uur buiten spelen goed
voor kinderogen.
@MHOlijslagers  tiny.cc/GezondeKinderogen

Ooglidcorrectie
Ooglidcorrectie bij gezichtsveldbeperking mogelijk
weer vergoed. Blij dat @ZorginstituutNL aansluit
bij ons advies!

Web
Blog Mijlpalen
Esther Klaassen (29) is getrouwd
met Jonathan. Zij zijn de ouders van
Nathanaël. Hij is 14 weken te vroeg
geboren en volledig blind geworden
door ROP (prematuren retinopathie).
Op de website van de Oogvereniging blogt Esther
over de mijlpalen in de ontwikkeling van hun kind.
 tiny.cc/BlogMijlpalen

Verrekijkers
Elma (23) en Jur (18) gaan steeds slechter zien.
De documentaire #Verrekijkers vertelt hun verhaal.
Lees interview met Elma en filmmaker Tessa in Oog
nr 2, pg. 28–29

All of me
Hoe ga je om met je vrienden,
een nieuwe baan, seks, uitgaan,
onzekerheid? Soms wil je gewoon
dingen weten die je niet met je arts,
ouders of vrienden wilt bespreken.
De website allofme.nl helpt jonge mensen met een
chronische aandoening om baas te zijn over hun
eigen leven.

@Oogvereniging  tiny.cc/DocuVerrekijkers

 www.allofme.nl

Tandemclinics
Ontdek je talent! Doe mee aan de tandemclinics van
KNWU en Visio op 22 juni in Grave of zaterdag 9 juli
2016 op Papendal.

Niet blind
Nederlandse oogwetenschappers willen het aantal
mensen dat slechtziend wordt omlaag brengen.
Daarvoor is meer onderzoek nodig. Via de stichting
Niet Blind kun je doneren of mensen sponsoren die
sponsoracties ondernemen voor Niet Blind.
Zo deed oogarts Joke de Boer van het UMC Utrecht
(lees interview met haar op pagina 10–13) mee aan
de Ride New York om ook op deze sportieve wijze
haar bijdrage te leveren aan het goede doel.

@Oogvereniging  tiny.cc/VergoedingOoglidcorrectie

@RunningVosje  tiny.cc/TandemClinicsKNWUVisio

Facebook
Blinde en slechtziende ouders
Deze nieuwe Facebookgroep is speciaal opgericht
voor blinde en slechtziende ouders. Je kunt hier
ervaringen uitwisselen, vragen stellen en informatie
of andere zaken met elkaar delen.
 tiny.cc/VIPouders

www.nietblind.nl  www.ridenewyork.nl/joke-de-boer

Handicap en studie
Deze website is een must voor (aanstaande)
studenten en onderwijsprofessionals die meer willen
weten over studeren met een functiebeperking.
Handicap-studie.nl biedt concrete studietips en een
schat aan informatie, onder andere over wet- en
regelgeving en de toegankelijkheid van onderwijs.
 www.handicap-studie.nl
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Oogarts Martijn Kanis:

Ik zet graag zoveel mogelijk
stappen op één dag
Tekst: Mayke Peters

Wat drijft professionals in de oogzorg?
Wat maakt het beroep van bijvoorbeeld
een oogarts, ooggeneticus, optometrist,
technisch oogheelkundig assistent of wetenschapper zo mooi of bijzonder? Deze keer is
het woord aan dr. Martijn Kanis, oogarts in
Tergooi in Blaricum/Hilversum.

‘Als kind was ik al heel nieuwsgierig. Ik wil weten
hoe dingen in elkaar zaten, snappen waarom het is
zoals het is. Vroeger heb ik heel wat apparaten uit
elkaar gehaald én weer in elkaar gezet. Een paar
jaar terug heb ik dat nog eens met een automotor
gedaan’, grinnikt Martijn. ‘Mijn interesse in het
medische kwam pas later; ik kom helemaal niet
uit een medisch milieu. Ik ben geneeskunde gaan
studeren in Antwerpen, want hier was ik uitgeloot. Daarna wilde ik aan het werk in Nederland.
Maar dat was lastig, want ze kenden me hier niet.
Daarom ben ik gaan promoveren in Utrecht, op
oogheelkundige fysica. Oogheelkunde is namelijk
een heel technisch vak waarbij je veel apparaten
gebruikt. Die techniek vind ik erg interessant.
Bovendien doe je als oogarts alles zelf: ik zie de
patiënt, doe het onderzoek, stel de diagnose en
los het probleem op. Die snelheid en de korte
lijnen vind ik heel prettig. In een streekziekenhuis
is daarvoor ook alle ruimte. Daarom past dat goed
bij mij. Academisch ziekenhuizen hebben veel
meer lagen.’

Afwisseling
Is oogheelkunde in een streekziekenhuis niet
saaier dan in een academisch ziekenhuis? Martijn:
‘Helemaal niet! Natuurlijk is het zo dat de
nieuwste ontwikkelingen in academische ziekenhuizen plaatsvinden. En het klopt dat eenvoudige
klachten als ‘droge ogen’ minder boeiend zijn.
Maar dan maak ik het zelf gewoon leuker: door
goede uitleg te geven, zodat de patiënt tevreden
naar buiten gaat. In academische ziekenhuizen
werken superspecialisten. Zij zien vooral uitzonderlijke gevallen binnen hun specialisme. Wij zien
juist heel veel verschillende soorten patiënten,
met zeer uiteenlopende aandoeningen. Dat vind ik
aantrekkelijker. Ook ben ik blij met de afwisseling
tussen spreekuren, operaties en kleine verrichtingen, zoals ooglidcorrecties, of tumortjes weghalen. Daarnaast heb ik nog andere taken, zoals
managen. We werken hier nu bijvoorbeeld aan de
invoering van het elektronisch patiëntendossier,
waar ik heel druk mee ben naast mijn medische
werk. Juist dat totaalpakket vind ik interessant,

“Soms kan het zicht zelfs
verbeteren. Dat geeft mij
veel voldoening.”
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Rianne Geelen (midden), met Fleur (links) en Maartje (rechts)

Martijn Kanis in de Groene Kas van het Tergooiziekenhuis in Blaricum (foto: Gerben Grotenhuis)

met de bijbehorende diversiteit en voortdurende
veranderingen. Bovendien voelen patiënten zich
meestal sneller op hun gemak in een streekziekenhuis. Het is kleiner en dichter bij huis. Die sfeer
spreekt mij ook aan.’

Mensenwerk
Martijn is gespecialiseerd in staar, leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diagnostische oogechografie. Ondanks de technische kant ziet hij
zijn vak toch vooral als mensenwerk. ‘Vergeet niet
dat zien heel belangrijk is voor mensen. De angst
om blind te worden is groot. Ik kan mijn patiënten
vaak geruststellen. Veel aandoeningen zijn steeds
beter te behandelen. We kunnen bijvoorbeeld
vormen van maculadegeneratie veelal vertragen
met nieuwe medicijnen. Soms kan het zicht zelfs
verbeteren. Dat geeft mij veel voldoening, net
als staaroperaties: mensen komen relatief slechtziend binnen, maar kunnen daags na de ingreep

weer goed zien. Ik kan mensen blij maken! Niet
iedereen helaas, maar meestal kan ik mensen
naar tevredenheid helpen. Ik probeer steeds de
positieve kant van de zaak te belichten en geef niet
te snel op. Tegelijkertijd ga ik niet té lang door.
Je moet je plek kennen, vind ik. Als ik er niet
uitkom, overleg ik met collega’s of verwijs ik door.
Ik vind het belangrijk dat patiënten zeggen: ‘Joh,
wat ben ik fijn opgevangen hier. Ik ben prettig
voorgelicht, de operatie is vlot verlopen en het
resultaat is prima.” Dat is waar ik voor ga! Daar
is trouwens nog wel wat te winnen. Nu moeten
patiënten in sommige gevallen meermaals terugkomen. Ik zou graag zoveel mogelijk stappen op
één dag willen zetten. Daarom kijk ik uit naar ons
nieuwe ziekenhuis in 2020, waar we alle oogheelkundige zorg willen concentreren op één locatie.
Dat zou ik grote winst vinden!’
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ooglijn@oogvereniging.nl
030 294 54 44 ma–do 9.00–15.30 uur,
di-avond 19.00–21.00 uur

Wat te doen aan terrasmeubilair op de looproute?
V: Nu het weer volop zomer is en er overal
terrassen zijn, is het voor mij lastig mijn weg te
vinden: overal staat terrasmeubilair. Bovendien
belemmeren staande reclameborden van
winkels en eetgelegenheden op de stoep mij
op mijn looproute. Wat kan ik hieraan doen?

A: Elke gemeente heeft eigen gemeentelijke
wetten en regels die zijn opgenomen in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin
staan regels voor bijvoorbeeld parkeren, het
stallen van fietsen, terrassen, reclame-uitingen,
uitstallingen en bouwwerkzaamheden. Deze
regels verschillen per gemeente, maar zijn er
altijd op gericht de veiligheid en leefbaarheid
zo groot mogelijk te houden.

de BuitenBeter-app. Voordeel van deze app is
dat je het probleem via je smartphone meteen
kunt melden op de plek en het moment waarop
je dit signaleert. Wat je allemaal kunt doorgeven?
Behalve terrasmeubilair dat je route verspert ook
zwerfvuil, niet-werkende lantaarnpalen, losliggende stoeptegels en ontoegankelijke verkeerssituaties. De BuitenBeter-app is geschikt voor iOS
en Android, en met schermlezer VoiceOver (iOS)
goed te bedienen.
• BuitenBeter-app: www.buitenbeter.nl/apps
en via de app-winkels van Apple (App Store)
en Android (Play Store).
• www.oogvereniging.nl/leven-werken/
obstakels-op-straat/

Voldoende doorloopruimte
Het uitgangspunt bij het plaatsen van meubilair
of borden op de stoep is dat voetgangers met of
zonder hulpmiddel, rolstoelers en mensen met
een kinderwagen voldoende loopruimte overhouden en geen gebruik hoeven te maken van de
rijweg. Terrassen en reclameborden op stoepen
zijn dus vaak toegestaan, mits er voldoende
loopruimte is. Als je last hebt van terrasmeubilair
en reclameborden op de looproute dan kun je dit
aankaarten bij de gemeente. De gemeente gaat
dan na of de ondernemer in kwestie zich aan de
regels houdt.
Buiten Beter-app
Sinds een paar maanden kun je klachten over de
buitenomgeving bij de gemeente ook melden via
een speciaal hiervoor ontwikkelde gratis app:
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Oog volgende keer
Rietje Krijnen
In de volgende redactioneel stelt Rietje Krijnen
zich voor. Zij is de nieuwe hoofdredacteur van
Oog. Rietje Krijnen heeft een brede ervaring in
de journalistiek en communicatie, en is onder
andere gespecialiseerd in sociale wetgeving en
gezondheidszorg.

Wetenschap
Jan Willem Beenakker is natuurkundig onderzoeker bij het Leidse UMC. Hij gaat een MRItechniek ontwikkelen om een beperking van het
gezichtsveld als gevolg van een staaroperatie te
voorkomen. Onder voorbehoud vertelt hij hier
in Oog nr 4 meer over.

Heb je een suggestie voor een artikel in Oog of een leuke website,
of vind je dat jouw verhaal hier niet mag ontbreken?
Laat het ons weten!
redactieoog@oogvereniging.nl
Postbus 2344
3500 GH Utrecht

Advertentie

De Webbox, niks voor mij...

Mijn naam is Jaap Brandsen. Ik ben 10 jaar geleden, van de een op andere dag zeer slechtziend geworden.
Ik vond het erg heftig om zo snel zo slechtziend te worden en heb me hier in ‘t begin
innerlijk tegen verzet. Dankzij alle hulpmiddelen en mijn eigen doorzettingsvermogen
ben ik erg blij hoe het nu gaat. De Webbox
heeft het leven voor mij de afgelopen
maanden nog wat rooskleuriger gemaakt.
Samen met Visio ben ik op zoek gegaan naar
hulpmiddelen die bij mij passen. Sprekende
software voor de computer, een sprekend klokje, een opname-apparaatje voor de afspraken
en ook een toestel voor gesproken ondertiteling
van de televisie; de Komfox.
Dit ging allemaal prima tot ik een nieuw televisietoestel kreeg. De Komfox kon ik niet meer
aansluiten op het nieuwe toestel dus zat ik
zonder gesproken ondertiteling.

toegevoegde waarde had. En had de gedachte
“moet ik dat ook nog gaan leren op mijn leeftijd?”
Maar omdat ik de gesproken ondertiteling
wel miste, ben ik me toch in de Webbox gaan
verdiepen.
Ik heb een afspraak gemaakt met Solutions
Radio in Delft voor een demonstratie. Eerst
kreeg ik wat uitleg en vervolgens mocht ik zelf
met de Webbox spelen. Ik was stomverbaasd,
de bediening was zo simpel en de mogelijkheden oneindig.
Zij hebben me geholpen met de aanvraag bij
mijn zorgverzekering. Binnen de kortste keren
had ik de Webbox in huis. Het instaleren ging
ook ook erg makkelijk. De Webbox werkte
direct en met één druk op de OK-knop kan ik
nu luisteren naar wat ik wil. Of het nu ondertiteling, boeken, het weerbericht of het regio
nieuws is, alles is mogelijk.

Acr796270029256424575.pdf
De Webbox
kende ik wel maar dit1was21-01-15
naar mijn16:05
idee zo’n uitgebreid en ingewikkeld apparaat
dat dat niks voor mij was. Ik dacht dat het geen
Voordat ik de Webbox had, was ik al een com-

Webbox 2:
Ik ben méér dan
een DAISY-speler

putergebruiker. De computer gebruik ik voor
internetbankieren, mailen en ik laat mijn krant
voorlezen door de spraaksoftware. Dat laatste
kan de Webbox ook. Het regionieuws beluister
ik ook via de Webbox.
Sinds ik de Webbox in huis heb, beluister ik het
ANP nieuws zo’n drie keer per dag, het televisie
overzicht van nu en straks speel ik graag af en
het nieuws vanuit regio Maasland mis ik nu ook
niet meer. Mijn interesseveld is zeker verbreed
sinds ik de Webbox in mijn bezit heb.
Met dit bericht wil ik andere mensen bereiken
die net als ik slechtziend zijn en wellicht hetzelfde beeld van de Webbox hebben als ik had.
Neem van mij aan dat het echt heel simpel te
bedienen is en al drukt u eens te vroeg op de
OK-knop, dan is dat ook geen ramp. Ik kom
nog steeds onderwerpen tegen die nieuw voor
me zijn. Het onbekende is niet eng maar juist
een uitdaging!

biedt nieuws, informatie en ontspanning
is snel, slim en simpel te bedienen
de TV-ondertiteling
spreek ik ook uit

...en ook het laatste
nieuws en de dagelijks
gesproken krant!
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Y
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MY

Wilt u de
Webbox
eens
bekijken?

CY

CMY

...ik ben tevens
een (internet)
radio ontvanger

K

ik word (onder
voorwaarden) vergoed
door de zorgverzekeraar

ORIONWebbox: actuele gesproken informatie op afroep!
Meer informatie bel met 015-262 59 55 of mail naar
info@orionwebbox.org of kijk op www.orionwebbox.org

Bel ons op nummer
015-2625955 en vraag
naar Theo of Claudia.
Zij regelen het dan voor u!

