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Samenvatting 
 
 
 
Het kunnen deelnemen aan de samenleving heeft een grote betekenis in het 
leven van mensen. Onvoldoende deelname aan de samenleving leidt vaak tot 
eenzaamheid en is daarmee een groot maatschappelijk probleem. Dit online 
vragenlijstonderzoek laat zien dat mensen die blind of slechtziend zijn de 
meeste moeite hebben met: 1. Reizen en verplaatsen, 2. Gevoelens, tijd en 
energie en 3. Opleiding, werk en geld. Er zijn daarbij geen verschillen in de 
antwoorden van mensen die blind of slechtziend zijn. Wel zien we verschillen 
tussen leeftijdsgroepen. Oplossingsrichtingen die het vaakst genoemd worden 
zijn: de ontwikkeling van een hulpmiddel, verandering van de houding van de 
maatschappij en ondersteuning door een naaste. 
 
Doelstelling van het onderzoek  
Het Nivel voerde het huidige onderzoek uit in opdracht van de Vereniging 
Bartiméus Sonneheerdt. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt streeft ernaar 
dat mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen 
participeren in de samenleving en doet dit door projecten te initiëren, 
financieren en realiseren die een bijdrage leveren aan deze doelstelling. De 
doelstelling van het onderzoek sluit daarbij aan en luidt: 
 
De aard en omvang van de huidige participatievraagstukken van mensen die 
blind of slechtziend zijn in kaart brengen en mogelijkheden tonen die deze 
mensen zelf zien en aandragen om daar verandering in te brengen. 
 
Participatiegebieden 
De drie gebieden waarmee mensen die blind en slechtziend zijn het meeste 
moeite hebben, zijn 1. Reizen en verplaatsen (70%), 2. Gevoelens, tijd en 
energie (52%) en 3. Opleiding, werk en geld (41%). Met de gebieden 
Huishouden (32%), Vrijetijdsbesteding (16%) en Zelfverzorging (10%) hebben 
mensen het minst moeite.  
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In de top drie zijn er geen verschillen in de antwoorden van mensen die blind 
zijn en mensen die slechtziend zijn. Voor andere gebieden zien we dat mensen 
die slechtziend zijn meer moeite hebben met Lezen en schrijven dan mensen 
die blind zijn. Communicatie en ICT zijn voor mensen die blind zijn significant 
belangrijker dan voor mensen die slechtziend zijn.  
 
In de antwoorden van de verschillende leeftijdsgroepen zijn er meer 
verschillen, ook in de top drie van gebieden. Jongere mensen (18-39 jaar) 
hebben meer moeite met Gevoelens, tijd en energie en Opleiding, werk en geld 
dan mensen van middelbare leeftijd (40-69 jaar) en ouderen (≥70 jaar). Voor 
ouderen (≥70 jaar) zijn Reizen en verplaatsen, Lezen en schrijven en 
Communicatie en ICT significant belangrijker dan voor de jongere 
leeftijdsgroepen.  
 
De resultaten laten daarmee zien dat het belangrijk is om bij het ontwikkelen 
van oplossingen rekening te houden met de specifieke behoeften van mensen 
die blind of slechtziend zijn en de verschillende behoeften van de 
leeftijdsgroepen.  
 
Samenhang participatiegebieden 
Een netwerkanalyse laat zien dat de participatiegebieden Lezen en schrijven en 
Communicatie en ICT sterk met elkaar verbonden zijn. Het gebied Lezen en 
schrijven hangt ook samen met Reizen en verplaatsen en heeft een zwakke 
binding met Vrijetijdsbesteding. Vrijetijdsbesteding hangt samen met Relaties 
met anderen. Deze verkenning laat zien dat sommige gebieden waarop mensen 
problemen ervaren met participatie, vaker samen voorkomen. Dit betekent dat 
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ook vaker moeite zullen 
ondervinden op het gebied van ICT, communicatie, reizen en relaties. 
 
Verschillen tussen doelgroepen 
Het gemiddelde aantal domeinen waar mensen moeite mee hebben is 3,5 (SD 
2,1). Hierbij zijn er geen significante verschillen tussen mensen die blind of 
slechtziend zijn of tussen de leeftijdsgroepen. Mensen waarvan het 
gezichtsvermogen geleidelijk is afgenomen hebben met gemiddeld meer 
domeinen moeite dan mensen waarbij het gezichtsvermogen hetzelfde is 
gebleven, respectievelijk 3,9 (SD 2,1) en 2,9 (SD 1,8).  
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Oplossingsrichtingen 
De oplossingsrichtingen die mensen met een visuele beperking aandragen 
verschillen per participatiegebied. Oplossingsrichtingen die het meest genoemd 
worden zijn de ontwikkeling van een hulpmiddel, verandering van de houding 
van de maatschappij en ondersteuning door een naaste. Voor het 
participatiegebied Reizen en verplaatsen wordt het vaakst een hulpmiddel als 
oplossingsrichting genoemd, voor Gevoelens, tijd en energie wordt een 
verandering in houding van de maatschappij het meest genoemd en voor 
Opleiding, werk en geld worden verandering in houding van de maatschappij en 
verandering in wetgeving en beleid het vaakst voorgesteld. 
 
Tevredenheid 
Iets meer dan 60% van de mensen met een visuele beperking is buitengewoon 
tevreden, zeer tevreden of tevreden met de participatie in de samenleving. 
Daarbij zijn er geen verschillen tussen mensen die blind of slechtziend zijn. Het 
blijft onverminderd belangrijk om te investeren in de ondersteuning van 
participatie van mensen met een visuele beperking. 
 
Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De 
vragenlijst werd uitgezet onder 322 mensen die zich vooraf hadden aangemeld 
en mensen die de vragenlijst via een open link invulden. Dit leverde een 
respons op van 472 ingevulde vragenlijsten. Hiervan waren er 393 bruikbaar. 
Inclusiecriteria voor deelname waren leeftijd (≥18 jaar), het hebben van een 
visuele beperking en in Nederland wonend. De vragenlijst en de onderwerpen 
die hierin worden behandeld zijn afgeleid van de International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF). 
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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar de maatschappelijke 
participatie van mensen met een visuele beperking. We hebben dat onderzocht 
op veel terreinen die voor alle mensen belangrijk zijn, zoals reizen, opleiding en 
werk, huishouden, omgaan met andere mensen en vrijetijdsbesteding. De 
uitkomsten laten zien dat mensen die slechtziend zijn of blind, op een aantal 
terreinen goed kunnen meedoen in de samenleving. Een groot deel van hen is 
daarover tevreden. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke knelpunten op gebieden, 
zoals omgaan met gevoelens, tijd en energie. Dat betekent dat mensen wel 
willen meedoen, maar dat ze dat onvoldoende kunnen. Aan de mensen die aan 
het onderzoek hebben meegedaan, hebben we gevraagd wat hen zou helpen 
om de ervaren belemmeringen te verminderen. Daaruit komen belangrijke 
suggesties naar voren, die aanknopingspunten bieden voor beleid.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Bartiméus 
Sonneheerdt. De Stichting Bartiméus Sonneheerdt was nauw bij de uitvoering 
betrokken. We danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun 
adviezen. Ook willen we de Oogvereniging bedanken voor haar inzet bij de 
helpdesk die mensen kon ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst als zij 
dit wensten. 
 
Tot slot willen we alle mensen bedanken die hebben meegedaan aan het 
onderzoek. 
 
De auteurs,  
 
April 2018 
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1 Inleiding 
 

 

 

 Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, de opdrachtgever van dit onderzoek, 
streeft ernaar dat mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk 
kunnen participeren in de samenleving. Zij doet dit door projecten te 
financieren die bijdragen aan deze doelstelling. 

 De hoofdvraag van het onderzoek luidt ‘Wat is de aard en omvang van 
huidige participatievraagstukken van mensen met een visuele beperking?’ 

 De onderzoeksvragen worden beantwoord door online vragenlijstonderzoek, 
uitgaande van het International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) systeem. 

 

 

1.1 Doel en vraagstelling 
 
Het eerste doel van het onderzoek is om de aard en omvang van de huidige 
participatievraagstukken van mensen die blind of slechtziend zijn in kaart te 
brengen. Het tweede doel is om de mogelijkheden te tonen die deze mensen 
zelf aandragen om daar verandering in te brengen.  
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  
 

‘Wat is de aard en omvang van huidige participatievraagstukken 
van mensen met een visuele beperking?’ 
 

Subvragen die beantwoord worden, zijn: 
a. In welke mate is er sprake van participatie van (subgroepen van) 

mensen met een visuele beperking binnen de 
participatiedomeinen van de ICF?  

b. Wat is de omvang en aard van de ervaren participatieproblemen 
binnen deze domeinen? 

c. In hoeverre komt de door (subgroepen van) mensen met een 
visuele beperking gerealiseerde participatie overeen met de door 
hen gewenste participatie in de voornoemde domeinen?  

d. Welke mogelijkheden zien (subgroepen van) mensen met een 
visuele beperking zelf om participatieproblemen op te lossen? 
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1.2 Aanleiding en relevantie  
 
Het kunnen deelnemen aan de samenleving heeft betekenis in het leven van 
mensen. Onvoldoende deelname aan de samenleving leidt vaak tot 
eenzaamheid en is daarmee een groot maatschappelijk probleem (Berger e.a., 
2013). Voor mensen waarbij het minder vanzelfsprekend is dat ze deel kunnen 
nemen aan de samenleving, kan voldoende begeleiding en ondersteuning eraan 
bijdragen dat participatie in de maatschappij wel mogelijk wordt. De eigen 
behoeften en wensen die mensen hebben, spelen daarbij een grote rol. 
Het Nivel voerde het huidige onderzoek uit in opdracht van de Vereniging 
Bartiméus Sonneheerdt. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt streeft ernaar 
dat mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen 
participeren in de samenleving en doet dit door projecten te initiëren, 
financieren en realiseren die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.  
 
Participatie / ICF 
Onder participatie wordt in de International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) verstaan ‘iemands deelname aan de samenleving’ 
die bijdraagt aan het individueel welbevinden en de persoonlijke ontplooiing 
van mensen (RIVM - Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2007). Het 
uitgangspunt is dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen in de 
samenleving, ook mensen voor wie het soms moeilijker is om mee te doen, 
zoals mensen met een visuele beperking. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), 
waarin is vastgelegd dat er recht is op gelijke behandeling als het gaat om 
wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer. Dit is ook het uitgangspunt van 
het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. In dit verdrag 
hebben de VN-landen de mensenrechten van mensen met een beperking 
erkend. Daarnaast is ook afgesproken wat er op allerlei vlakken gedaan moet 
worden om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen met een beperking 
een goed en actief leven kunnen hebben midden in de samenleving. Ze moeten 
net als iedereen eigen keuzes kunnen maken (Nederlandse vertaling: VWS, 
2007). 
In de ICF worden participatieproblemen omschreven als ‘problemen die iemand 
heeft met het deelnemen aan de samenleving’. De ICF beschrijft een negental 
levensgebieden, waaronder de zogenoemde ‘belangrijke levensgebieden’ en 
‘maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven’ (op het eerste niveau van de ICF-
classificatie). 
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De ICF beschrijft het menselijk functioneren vanuit drie perspectieven (figuur 
1-1): 

 het menselijk organisme (‘functies en anatomische eigenschappen’); 
 het menselijk handelen (‘activiteiten’); 
 de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven (‘participatie’). 

 
De ICF kent negen activiteiten en participatiedomeinen: 

1. Leren en toepassen van kennis; 
2. Algemene taken en eisen; 
3. Communicatie; 
4. Mobiliteit; 
5. Zelfverzorging; 
6. Huishouden; 
7. Tussenmenselijke interacties en relaties; 
8. Belangrijke levensgebieden; 
9. Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven. 

 
Belangrijk is dat de ICF ook een belangrijke rol toekent aan persoonlijke 
factoren en omgevingsfactoren (‘externe factoren’), die van invloed zijn op het 
menselijk functioneren. Persoonlijke factoren betreffen kenmerken zoals 
leeftijd, opleiding, persoonlijkheid en karakter, doorgemaakte ervaringen en 
bekwaamheden. De omgevingsfactoren betreffen zowel de sociale als de fysieke 
omgeving waarin mensen leven, bijvoorbeeld de houding van andere mensen, 
normen, wetgeving, faciliteiten, externe hulpbronnen, en de werk- en 
leefomgeving (RIVM - Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2007). 

Figuur 1-1: Het menselijk functioneren vanuit drie perspectieven volgens de ICF 
(RIVM - Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2007) 
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In de vragenlijst zijn de namen van de ICF domeinen door de onderzoekers 
soms tekstueel aangepast, zodat zij beter begrijpelijk zijn voor de doelgroep en 
dekkend zijn voor de onderliggende vragen in de vragenlijst. De negen 
participatiedomeinen worden in het onderzoek als volgt aangeduid:  
 

1. Leren en toepassen van kennis  lezen en schrijven 
2. Algemene taken en eisen  gevoelens, tijd en energie 
3. Communicatie  communicatie en ICT 
4. Mobiliteit  reizen en verplaatsen 
5. Zelfverzorging  zelfverzorging 
6. Huishouden  huishouden 
7. Tussenmenselijke interacties en relaties  relaties met anderen 
8. Belangrijke levensgebieden  opleiding, werk en geld 
9. Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven  vrijetijdsbesteding 

 
Bijlage E2 toont de vragenlijst met de onderwerpen en vragen die onder elk van 
de negen participatiedomeinen vallen. 
 
Visuele beperkingen 
Een groep waarbij participatie minder vanzelfsprekend is, is de groep mensen 
met een visuele beperking (Alma e.a., 2011b; Salminen en Karhula, 2014). Zij 
ondervinden belemmeringen op meerdere ICF domeinen vanwege hun visuele 
beperking (Alma e.a., 2011b; Salminen en Karhula, 2014). Volgens de richtlijn 
“Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing” van het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap zijn personen blind bij een visus van minder dan 0,05 of 
gezichtsveld met een totale openingshoek van 10 graden of minder in het beste 
oog met beste correctie (Vreeken e.a., 2011). Personen zijn slechtziend bij een 
visus van minder dan 0,3 maar beter of gelijk aan 0,05 of een gezichtsveld van 
30 graden of minder maar groter dan 10 graden in het beste oog met beste 
correctie. Daarnaast zijn er naast visus en gezichtsveld ook stoornissen als 
fotofobie, contrast zien of donkeradaptatie, die grote invloed hebben op de 
ernst van de visuele beperking.  
In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen met matige of ernstige visuele 
beperkingen (de Klerk e.a., 2012). In 2005 waren naar schatting 300.000 
Nederlanders blind of slechtziend. Ongeveer 76.000 van hen waren blind en 
circa 222.000 personen waren slechtziend (Limburg, 2007). Als gevolg van de 
vergrijzing zal het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland 
verder toenemen. Het aantal mensen met een visuele beperking zal mede 
hierdoor stijgen naar 378.800 in 2020 (Alma e.a., 2011a; Alma e.a., 2011b; 
Kempen e.a., 2012; Keunen e.a., 2011; Lamoureux e.a., 2004). Het is bekend 
dat mensen met een visuele beperking meer problemen ervaren in de 
participatie dan mensen zonder visuele beperking (Alma e.a., 2011b; 
Lamoureux e.a., 2004). Bij deze groep komen eenzaamheid en depressie vaak 
voor (Alma e.a., 2011a; Kempen e.a., 2012). 
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1.3 Onderzoeksopzet 
 
De onderzoeksvragen werden beantwoord middels online vragenlijstonderzoek. 
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de vragenlijst werd gebruik gemaakt 
van deskresearch en verkennende interviews. De vragenlijst werd getest op 
bruikbaarheid en toegankelijkheid door middel van interviews met mensen uit 
de doelgroep, zogenoemde cognitieve interviews.  
Het onderzoek werd uitgevoerd onder mensen met een visuele beperking van 
18 jaar en ouder. Voor de analyses werden de respondenten verdeeld in zes 
groepen van mensen met een visuele beperking, ingedeeld op basis van hun 
leeftijd en ernst van hun visuele beperking. Bijlage A geeft een nadere 
specificatie van de gebruikte onderzoeksmethoden. 
 
Het onderzoek is in de periode maart 2017 tot april 2018 uitgevoerd en bestond 
uit vijf fasen:  
1. Voorbereidend onderzoek; 
2. Vragenlijstontwikkeling; 
3. Werving respondenten; 
4. Dataverzameling; 
5. Analyse en rapportage. 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd, de 
onderzoeksvragen beantwoord en beschouwd. Hoofdstuk 3 geeft een 
uitgebreide beschrijving van de respondentengroep. In de daaropvolgende 
hoofdstukken 4 tot en met 13 worden per participatiegebied de problemen die 
mensen ervaren en de gewenste oplossingsrichtingen nader beschreven.  
In Bijlage F zijn per participatiegebied nog meer details te vinden over de 
problemen die mensen met een visuele beperking ervaren. Daarnaast worden 
in deze bijlage ook de oplossingsrichtingen weergegeven die respondenten zelf 
aangedragen hebben via de antwoordoptie ‘anders, namelijk…’.  
Overige bijlagen bevatten de onderzoeksmethode (Bijlage A), de resultaten van 
de deskresearch en verkennende interviews (Bijlage B), de topiclijsten van de 
verkennende interviews (Bijlage C), de akkoordverklaring/informed consent 
(Bijlage D) en de vragenlijst (Bijlage E). 
 
Lezen van tabellen 
In dit rapport zijn percentages over ervaren belemmeringen altijd weergegeven 
ten opzichte van de totale groep respondenten, dit vergemakkelijkt de 
vergelijking tussen de onderwerpen als het gaat om de omvang van ervaren 
belemmeringen. Alleen de percentages over oplossingsrichtingen worden 
uitgedrukt ten opzichte van het aantal mensen dat problemen ervaart met het 
desbetreffende onderwerp. 
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2 Participatie bij visuele beperkingen: 
belangrijkste resultaten, conclusies en 
beschouwing 

 

 

 

 De respondenten hebben de meeste moeite met de onderwerpen Reizen en 
verplaatsen, Gevoelens, tijd en energie en Werk, opleiding en geld. Dit zijn 
ook de onderwerpen die de respondenten het belangrijkst vinden om op te 
lossen. 

 Er zijn weinig verschillen tussen de antwoorden van mensen die blind of 
slechtziend zijn. Die verschillen zijn er wel in de antwoorden van de 
verschillende leeftijdsgroepen en er zijn verschillen die afhankelijk zijn van 
het proces van het ontstaan van de visuele beperking. 

 De meeste oplossingen worden gezocht in de vorm van een hulpmiddel of 
een verandering in de houding van de maatschappij. Het minst vaak werd 
een revalidatietraject of cursus/training als mogelijke oplossing genoemd. 

 Iets meer dan 60% van de respondenten is tevreden over de deelname aan 
de samenleving.  

 

 

2.1 Ervaren participatie, oplossingen en tevredenheid 
 

2.1.1 Participatie en ervaren belemmeringen 
 

Dominante probleemdomeinen en prioritering 
 
De meeste respondenten hebben moeite met de onderwerpen Reizen en 
verplaatsen, Gevoelens, tijd en energie en Opleiding, werk en geld (tabel 2-1). 
Deze drie onderwerpen vinden de respondenten ook het belangrijkst om op te 
lossen.  
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Tabel 2-1: Ervaren participatie en belemmeringen op de verschillende ICF-
domeinen voor de totale groep respondenten 
Onderwerp Moeite met 

domein 
(N=393) 
N (%) 

Belangrijk domein 
(N=393)  
N (%) 

Verdieping in 
hoofdstuk 

Reizen en verplaatsen  275 (70,0)  199 (50,6) Hoofdstuk 4 
Opleiding, werk en geld  162 (41,2)  106 (27,0) Hoofdstuk 5 
Gevoelens, tijd en energie  205 (52,2)  142 (36,1) Hoofdstuk 6 
Communicatie en ICT  156 (39,7)  94 (23,9) Hoofdstuk 7 
Huishouden  126 (32,1)  43 (10,9) Hoofdstuk 8 
Relaties met anderen  118 (30,0)  78 (19,8) Hoofdstuk 9 
Vrijetijdsbesteding  116 (29,5)  64 (16,3) Hoofdstuk 10 
Lezen en schrijven  156 (39,7)  100 (25,4) Hoofdstuk 11 
Zelfverzorging  38 (9,7)  13 (3,3) Hoofdstuk 12 
Anders  24 (6,1)  - Hoofdstuk 13 
Geen enkel onderwerp  30 (7,6)  - - 
 

 

Verschillen tussen doelgroepen 
 
Het gemiddelde aantal domeinen waar mensen moeite mee hebben is 3,5 (SD 
2,1). Mensen die blind zijn hebben gemiddeld met 3,2 (SD 2,0) domeinen 
moeite, terwijl dit bij slechtziende mensen gemiddeld 3,6 (SD 2,1) domeinen is. 
Dit verschil is niet statistisch significant.  
Het aantal domeinen waarmee de respondent moeite heeft is bij de 
leeftijdscategorie 40-69 jaar het kleinst, namelijk 3,3 domeinen (SD 2,1). Bij de 
leeftijdscategorie 17-39 is het gemiddeld aantal domeinen waarmee men 
moeite heeft het grootst, namelijk 3,9 (SD 2,0) domeinen. De verschillen 
tussen de leeftijdscategorieën zijn statistisch niet significant. 
Mensen waarvan het gezichtsvermogen geleidelijk is afgenomen hebben 
statistisch significant met gemiddeld meer domeinen moeite dan mensen 
waarbij het gezichtsvermogen altijd hetzelfde is gebleven, 3,9 (SD 2,1) 
respectievelijk 2,9 (SD 1,8). Mensen met een plotselinge verandering van het 
gezichtsvermogen hebben gemiddeld met 3,3 (SD 2,0) domeinen moeite en 
verschillen hiermee niet statistisch significant van de andere twee groepen. 
 
 



16  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

Tabel 2-2: Ervaren participatie en belemmeringen op de verschillende ICF-
domeinen naar mate van visuele beperking 
 Moeite met domein Belangrijk domein 

Blind 
(N=80) 

Slechtziend 
(N=313) 

Blind 
(N=80) 

Slechtziend 
(N=313) 

Reizen en verplaatsen  55 (68,8)  220 (70,3)  43 (53,8)  156 (49,8) 
Opleiding, werk en geld  35 (43,8)  127 (40,6)  26 (32,5)  80 (25,6) 
Gevoelens, tijd en 
energie 

 34 (42,5)  171 (54,6)  23 (28,7)  119 (38,0) 

Communicatie en ICT  37 (46,3)  119 (38,0)  27 (33,8)†  67 (21,4)† 
Huishouden  29 (36, 3  97 (31,0)  10 (12,5)  33 (10,5) 
Relaties met anderen  20 (25,0)  98 (31,3)  12 (15,0)†  66 (21,1)† 
Vrijetijdsbesteding  17 (21,3)  99 (31,6)  8 (10,0)  56 (17,9) 
Lezen en schrijven  18 (22,5)†  138 (44,1)†  12 (15,0)  88 (28,1) 
Zelfverzorging  4 (5,0)  34 (10,9)  4 (5,0)  9 (2,9) 
Anders  6 (7,5)  18 (5,8)  3 (3,8)  14 (4,5) 
Geen enkel onderwerp  7 (8,8)  23 (7,3) - - 
† Statistisch significant verschil tussen blinde en slechtziende mensen 
 

Tabel 2-3: Ervaren participatie en belemmeringen op de verschillende ICF-
domeinen naar leeftijdscategorie 
 Moeite met domein Belangrijk domein 

18-39 
(N=81) 

40-69 
(N=262) 

≥=70 
(N=50) 

18-39 
(N=81) 

40-69 
(N=262) 

≥=70 
(N=50) 

Reizen en 
verplaatsen 

55(67,9) 178 (67,9) 42(84,0) 32(39,5)† 136
(51,9)† 

31(62,0)† 

Opleiding, werk en 
geld 

54(66,7)† 103 (39,3)† 5(10,0)† 39(48,2)† 63(24,1)† 4(8,0)† 

Gevoelens, tijd en 
energie 

57(70,4)† 129 (49,2)† 19(38,0)† 39(48,2)† 93(35,5)† 10(20,0)† 

Communicatie en 
ICT 

28(34,6) 103 (39,3) 25(50,0) 12(14,8)† 63(24,1)† 19(38,0)† 

Huishouden 32(39,5) 81(30,9) 13(26,0) 11(13,6) 29(11,1) 3(6,0) 
Relaties met 
anderen 

29(35,8) 72(27,5) 17(34,0) 19(23,5) 49(18,7) 10(20,0) 

Vrijetijdsbesteding 30(37,0) 68(26,0) 18(36,0) 20(24,7)† 32(12,2)† 12(24,0)† 
Lezen en schrijven 25(30,9)† 97(37,0)† 34(68,0)† 10(12,4)† 62(23,7)† 28(56,0)† 
Zelfverzorging 7(8,6) 27(10,3) 4(8,0) 1(1,2) 10(3,8) 2(4,0)† 
Anders 1(1,2) 19(7,3) 4(8,0) 0(0,0) 14(5,3) 3(6,0)† 
Geen enkel 
onderwerp 

3(3,7) 24(9,2) 3(6,0) - - - 

† Statistisch significant verschil tussen de verschillende leeftijdscategorieën 
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2.1.2 Samenhang van domeinen 
 
Een netwerkanalyse brengt in kaart hoe en in welke mate de verschillende 
onderwerpen met elkaar samenhangen. Uit deze verkennende netwerkanalyse 
blijkt dat de onderwerpen Lezen en schrijven en Communicatie en ICT sterk 
met elkaar zijn verbonden (figuur 2-1).  

 
Het onderwerp Lezen en schrijven komt vaak samen voor met Communicatie 
en ICT. Op dezelfde wijze hangt Lezen en schrijven ook samen met Reizen en 
verplaatsen en met Vrijetijdsbesteding al is het verband hier iets zwakker. 
Vrijetijdsbesteding komt ook vaak samen voor met Relaties met anderen. Dit 
betekent dat mensen die belemmeringen ervaren op één van deze 
bovenstaande gebieden, naar alle waarschijnlijkheid ook belemmeringen 
ervaren op een van de andere gebieden. Oplossingen op een van deze 
gebieden, bijvoorbeeld lezen en schrijven, kunnen dan ook een verbetering 
betekenen op een ander gebied, bijvoorbeeld reizen of vrijetijdsbesteding. De 
overige onderwerpen komen niet vaak samen voor.  

Figuur 2-1 Netwerkdiagram voor samenhang tussen de verschillende onderwerpen 
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2.2 Oplossingen 
 
Oplossingen voor dominante probleemdomeinen 
 
Voor de belangrijkste probleemonderwerpen werden oplossingsrichtingen 
aangedragen door de respondenten (figuur 2-2):  

 Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
 Ondersteuning of hulp van een naaste 
 Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele 

beperking (bijv. Bartiméus of Koninklijke Visio) 
 Professionele hulp of ondersteuning 
 Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
 Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
 Volgen van een cursus of training 

 
De meeste oplossingen worden gezocht in de vorm van een hulpmiddel of een 
verandering in de houding van de maatschappij. Het minst genoemd als 
mogelijke oplossingen zijn een revalidatietraject of cursus/training. Tabel 2-5 
geeft de oplossingsrichtingen weer van de verschillende onderwerpen per 
groep. 
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Tabel 2-5: Samenvatting van oplossingsrichtingen per domein per groep 
Onderwerp 18-39 blind 40-69 blind ≥70 blind 18-39 slechtziend 40-69 slechtziend  ≥70 slechtziend  
Reizen en 
verplaatsen 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Ondersteuning of 

hulp 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Ondersteuning of 

hulp 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

Opleiding, 
werk en geld 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Verandering in 
wetgeving 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 -  Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 

Gevoelens, tijd 
en energie 

 Volgen van een 
cursus 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Volgen van een 
cursus 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Professionele 
hulp 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Revalidatietraject 

Communicatie 
en ICT 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Hulpmiddel  
 Volgen van een 

cursus 

 Hulpmiddel  
 Volgen van een 

cursus 

 Hulpmiddel  
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel  
 Volgen van een 

cursus 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 

Huishouden  Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 
 Verandering in 

wetgeving 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Professionele 
hulp 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 
 Volgen van een 

cursus 

 Professionele 
hulp 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 
 Volgen van een 

cursus  

 Hulpmiddel  
 Professionele 

hulp 
 Volgen van een 

cursus 

 Professionele 
hulp 

 Verandering in 
wetgeving 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Revalidatietraject 
 Verandering in 

houding 
maatschappij 

 Verandering in 
wetgeving 
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Onderwerp 18-39 blind 40-69 blind ≥70 blind 18-39 slechtziend 40-69 slechtziend  ≥70 slechtziend  
Relaties met 
anderen 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Volgen van een 
cursus 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Volgen van een 
cursus 

 Ondersteuning of 
hulp 

-  Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel 
 Volgen van een 

cursus 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Ondersteuning of 
hulp 

Vrijetijdsbeste
ding 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 

-  Ondersteuning of 
hulp 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 

 Hulpmiddel 
 Ondersteuning of 

hulp 

Lezen en 
schrijven 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Professionele 
hulp 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Volgen van een 
cursus 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Revalidatietraject 

Zelfverzorging -  Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Professionele 
hulp 

- -  Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Verandering in 
wetgeving 

 Verandering in 
houding 
maatschappij 

 Hulpmiddel, 
dienst of 

 Ondersteuning of 
hulp 

 Volgen van een 
cursus 
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2.2.1 Mate van tevredenheid 
 
Ongeveer 65% van de blinde respondenten en 62% van de slechtziende 
respondenten (63% van alle respondenten met een visuele beperking) is 
tevreden over de deelname aan de samenleving (figuur 2-3). Ongeveer 11% 
van de blinde respondenten en 14% van de slechtziende respondenten is niet 
zo tevreden over deze deelname. 
 

 

 

 

 

 

 

De resultaten over de tevredenheid met de participatie in de samenleving zijn 
vergeleken met een vergelijkbare vraag in de populatie van mensen met een 
lichamelijke beperking. Ruim de helft (58%) van de mensen met een 
lichamelijke beperking is in 2014 ‘buitengewoon tevreden’, ‘zeer tevreden’ of 
‘tevreden’ met het leven dat zij op dit moment leiden (versus ‘tamelijk 
tevreden’ of ‘niet zo tevreden’) (Meulenkamp e.a., 2015a; Meulenkamp e.a., 
2015b). Van de mensen met een ernstige lichamelijke beperking is in 2014 
32% ‘buitengewoon tevreden’, ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’ met het leven dat 
zij leiden.  
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Figuur 2-3: Tevreden met deelneming aan de samenleving uitgesplitst naar 
blindheid of slechtziendheid 
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2.3 Beschouwing 
 
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mensen met een visuele 
beperking kunnen meedoen in de samenleving, maar dat ze tegelijkertijd 
aanzienlijke belemmeringen ervaren. Dit betekent dat mensen met een visuele 
beperking vaak niet kunnen participeren zoals ze dat graag zouden willen en 
nog niet op gelijke voet met anderen kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Iets meer dan één op de tien mensen is niet zo tevreden over de participatie, 
terwijl tegelijkertijd iets minder dan een kwart buitengewoon of zeer tevreden 
is over de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. 
Wanneer we inzoomen op de aard van de ervaren belemmeringen springen er 
drie gebieden uit waar het niet zo goed gaat. De meeste respondenten 
rapporteren dat ze moeite hebben met Reizen en verplaatsen en met Opleiding, 
werk en geld. Deze studie bevestigt daarmee de uitkomsten van de 
deskresearch waaruit naar voren kwam dat er op deze gebieden veel 
problemen worden ervaren. In dit onderzoek geeft 70% aan moeite te hebben 
met Reizen en verplaatsen en 40% met Opleiding, werk en geld. Hoog scoorde 
ook een in de literatuur minder bekend probleem, namelijk dat ruim 50% van 
de mensen met een visuele beperking moeite heeft met Gevoelens, tijd en 
energie. Dat betekent dat mensen vaak kampen met vermoeidheid en gebrek 
aan concentratie om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren en dat ze het 
lastig vinden om met anderen om te gaan. Daarnaast ervaart een derde van de 
mensen hindernissen op verschillende communicatie gerelateerde 
onderwerpen, zoals lezen en schrijven, de invulling van de vrije tijd, relaties en 
gebruik van de computer. Lezen en schrijven staat centraal in de verkennende 
netwerkanalyse die door ons is uitgevoerd. 
 
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt streeft ernaar dat mensen met een 
visuele beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de 
samenleving. Met dit onderzoek kan door hen op verschillende manieren naar 
verbeteringen worden gekeken. De gebieden waarop mensen problemen 
ervaren bieden hier aanknopingspunten voor. Het gaat daarbij om de gebieden 
waarop veel mensen zeggen dat ze niet voluit kunnen meedoen en die ze 
prioriteit geven. Een van de gebieden die door dit onderzoek aan het licht is 
gekomen, is het omgaan met gevoelens, tijd en energie. Communicatie en ICT 
is vooral een onderwerp dat problemen oplevert bij ouderen met een visuele 
beperking. 
Maatregelen om de situatie voor mensen met een visuele beperking te 
verbeteren, kunnen zich ook richten op bepaalde doelgroepen. In het 
onderzoek is te lezen hoe het gaat met verschillende doelgroepen. Mensen die 
qua leeftijd en ernst van de visuele beperking van elkaar verschillen, hebben 
soms moeite met andere gebieden. Reizen en verplaatsen is voor respondenten 
uit alle subgroepen een probleem. Wanneer we kijken naar het verloop blijkt 
dat mensen die altijd hetzelfde gezichtsvermogen hebben gehad, minder 
problemen ervaren dan mensen die een geleidelijke vermindering van het 
gezichtsvermogen kennen. 
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Het onderzoek heeft een schat aan suggesties voor oplossingen opgeleverd. 
Deze lopen van oplossingen die te maken hebben met de samenleving, zoals 
hoe mensen met elkaar omgaan en de wet- en regelgeving, tot meer 
individuele benaderingen, zoals hulpmiddelen, training en opleiding. 
Vanzelfsprekend moeten oplossingen passen bij de ervaren problemen. Zo ligt 
het voor de hand dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven denken 
aan ondersteuning door een naaste of een professional of aan een hulpmiddel 
en dat mensen die aangeven moeite te hebben met opleiding en werk meer 
denken aan oplossingen in de maatschappij. Bij Reizen en verplaatsen worden 
zowel hulpmiddelen genoemd als een mentaliteitsverandering in de omgeving 
en een verandering van wetgeving en beleid.  
Verbeteringen van ervaren knelpunten kunnen soms worden gerealiseerd door 
veranderingen van de persoon met een visuele beperking en soms door 
veranderingen in de omgeving. Dit sluit aan bij het VN-Verdrag voor de rechten 
van mensen met een handicap, dat duidelijk uitgaat van de wisselwerking 
tussen het individu en diens omgeving wanneer het gaat om ervaren 
belemmeringen in participatie. Mensen met een visuele beperking kunnen 
belang hebben bij een geschikt hulpmiddel en een training om te leren reizen, 
maar zijn tegelijkertijd gebaat bij vervoer en stations met duidelijke 
bewegwijzering voor mensen met een visuele beperking, zoals brailletekens, 
belijning en heldere verlichting. 
Negentig procent van de mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek 
is bekend bij Bartiméus en/of Visio. Sommigen van hen zijn bekend vanwege 
een zorgvraag en een aanzienlijk deel heeft de afgelopen vijf jaar contact met 
deze organisaties gehad. Dat biedt Bartiméus de kans om hen te raadplegen, 
hun precieze vragen verder te verdiepen en het aanbod verder op hen af te 
stemmen.  
 
Over dit onderzoek 
Voor het onderzoek vulden bijna vierhonderd mensen een vragenlijst in waarop 
ze probleemgebieden én prioriteiten voor oplossingen konden aangeven. Het 
brede terrein dat is verkend, levert goede aanknopingspunten voor verbetering 
van de zorg en initiatieven om participatie te stimuleren. 
De werving van mensen met een visuele beperking vond plaats via 
verschillende kanalen. Hiermee is getracht een goede afspiegeling te krijgen 
van deze groep en de participatie in de Nederlandse samenleving. Dat is niet 
helemaal gelukt voor de groep ouderen, die in het onderzoek wat 
ondervertegenwoordigd is ten opzichte van de algemene bevolking. Hiervoor 
had nog meer gerichte inspanning nodig geweest, naast de activiteiten die zijn 
ondernomen zoals het bellen van zorgorganisaties en berichten op websites, 
directe mailing en de kanalen voor ouderen van de sociale media. Qua geslacht 
en ernst van de visuele beperking lijken de respondenten wel een afspiegeling 
van de mensen met een visuele beperking in Nederland, al is het percentage 
mannelijke respondenten iets hoger. 
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De ICF bevat 9 participatiedomeinen. Deze domeinen zijn abstract 
geformuleerd en niet een op een om te zetten in vragen die kunnen worden 
gesteld in een onderzoek naar participatie. Voor het doel van dit onderzoek zijn 
de domeinen en de subdomeinen daarom geherformuleerd door de 
onderzoekers in samenwerking met de begeleidingscommissie. Vervolgens zijn 
ze omgezet in vragen. Op deze manier gaan de vragen over onderwerpen die 
voor mensen met een visuele beperking relevant zijn en mogelijk knelpunten 
opleveren.  
Mensen die deelnamen aan het onderzoek hebben zelf aangegeven hoe het is 
gesteld met hun gezichtsvermogen en aan welke oogaandoening zij lijden. We 
hebben niet kunnen controleren of respondenten dit juist hebben ingevuld en 
ook niet of ze een door een arts gediagnosticeerde oogaandoening hebben. 
Wanneer mensen zelf niet hadden aangegeven dat ze blind zijn of slechtziend, 
is gekeken naar de informatie die ze hadden gegeven over gezichtsscherpte en 
–veld. Hieruit konden we, eventueel in combinatie met de door hen genoemde 
oogaandoening, in een aantal gevallen afleiden of de respondenten slechtziend 
of blind waren. Indien dit niet het geval was, zijn deze vragenlijsten niet 
meegenomen in het onderzoek. 
De oplossingscategorieën waaruit mensen met een visuele beperking konden 
kiezen op de vragenlijst, zijn globaal geformuleerd. Respondenten konden 
kiezen voor bijvoorbeeld ‘de ontwikkeling van een hulpmiddel’, ‘volgen van een 
training’ of ‘verandering van wetgeving’. Hiervoor is gekozen om van zoveel 
mogelijk respondenten suggesties te krijgen en de balans te behouden tussen 
detaillering van de vragen en de belasting van het invullen. Door deze aanpak 
kunnen we in het onderzoek wel richtingen aangeven om knelpunten te 
verbeteren, maar geen concrete suggesties doen. Overigens kregen 
respondenten de mogelijkheid om open vragen te beantwoorden, waar ze 
voorbeelden, ervaringen en suggesties in hun eigen woorden konden 
opschrijven. Een groot aantal van hen heeft hiervan gebruik gemaakt. 
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3 Achtergrondkenmerken respondenten 
 

 

 

 Er zijn 393 bruikbare vragenlijsten ingezonden. 
 Het merendeel van de respondenten was slechtziend en tussen de 40 en 69 

jaar. 
 Van de meeste respondenten was het opleidingsniveau midden of hoog en 

ongeveer 25% had betaald werk. 
 De meeste respondenten woonden samen met anderen in een huishouden. 
 Het merendeel van de respondenten was bekend bij Bartiméus of Visio. 
 

 

3.1 Respons vragenlijstonderzoek 
 

De vragenlijst werd naar 322 respondenten verstuurd via een persoonlijke link. 
Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van een open link om de vragenlijst in 
te vullen. Uiteindelijk zijn 472 vragenlijsten ontvangen. Van de respondenten 
met een persoonlijke link hebben uiteindelijk 60 deelnemers de vragenlijst niet 
ingevuld. 
Vragenlijsten die niet bruikbaar waren voor verdere analyse werden 
geëxcludeerd, bijvoorbeeld omdat gegevens over leeftijd of ernst van de visuele 
beperking ontbraken. Een aantal vragenlijsten werd geëxcludeerd omdat de 
respondent te weinig vragen over de participatie had ingevuld. In totaal hebben 
393 respondenten een bruikbare vragenlijst ingevuld (figuur 3-1).  

 

Respons
N=472

Gestart met invullen 
van de vragenlijst

(N=412)

Vragenlijst niet geopend 
(persoonlijke link)

(N=60)

Onvoldoende vragen 
ingevuld
(N=19)

Bruikbare 
vragenlijsten

(N=393)

Figuur 3-1: Flow diagram respons 
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3.2 Kenmerken van respondenten 
 
De vragenlijst werd ingevuld door 393 mensen met een visuele beperking, 
waarvan op basis van zelfrapportage 80% slechtziend was en 20% blind. Van 
de respondenten was 13% ouder dan 70 jaar. Vergeleken met de algemene 
Nederlandse bevolking zijn ouderen ondervertegenwoordigd in de steekproef. 
Er is geen significant verschil in gemiddelde leeftijd tussen de groep mensen die 
aangegeven hebben blind te zijn en de mensen die aangegeven hebben 
slechtziend te zijn. De meeste respondenten hadden een midden tot hoger 
opleidingsniveau en ongeveer 25% van de respondenten had betaald werk. Het 
percentage mannen dat de vragenlijst invulde is met name in de hogere 
leeftijdsgroep hoger dan op grond van het onderzoek van Limburg (2007) 
verwacht mag worden (zie Figuur 3-2).  
Gemiddeld was het opleidingsniveau van de respondenten hoger dan in de 
algemene bevolking, maar het percentage met een betaalde baan lager 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Ruim 70% van alle respondenten 
woonde samen met anderen. 
 
 

 

 
  

Figuur 3-2: Visuele beperking in Nederland naar leeftijd en naar geslacht (Limburg, 
2007) 
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Tabel 3-1: Demografische kenmerken van respondenten uitgesplitst per groep 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

>70 
blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

Geslacht 
(% mannen) 

 11,1  46,2  60,0  25,4  36,7  57,5  37,7 

Leeftijd 
Gemiddeld (sd) 

 
31,1
(7,0) 

 
54,5
(8,7) 

 
72,8
(2,4) 

 
29,3 (6,4) 

 
55,5 (8,3) 

 
77,4 (5,9) 

 

52,7

(15,7) 

Opleidingsniveau (%) 
 Lager onderwijs 
 VMBO / Mavo 
 Havo / VWO 
 HBO / WO 
 Anders 
 Missing 

 
 5,6 
 33,3 
 5,6 
 38,9 
 11,1 
 5,6 

 
 1,9 
 21,2 
 5,8 
 65,4 
 1,9 
 3,9 

 
 0,0 
 30,0 
 0,0 
 50,0 
 10,0 
 10,0 

 
 1,6 
 42,9 
 4,8 
 46,0 
 4,8 
 4,8 

 
 4,3 
 40,5 
 8,1 
 40,0 
 5,2 
 5,2 

 
 12,5 
 30,0 
 17,5 
 35,0 
 5,0 
 5,0 

 
 4,3 
 36,6 
 7,9 
 44,0 
 5,9 
 5,1 

Samenstelling 
huishouden (%) 

 Geen andere personen 
 Partner/echtgenoot 
 Thuiswonende 

kinderen < 18 
 Thuiswonende 

kinderen ≥18 
 Ouders 
 Inwonend bij kind 
 Anders 
 Missing 

  
  
 38,9 
 38,9 
 5,6 
 
 0,0 
 
 22,2 
 0,0 
 0,0 
 5,6 

 
  
 21,2 
 73,1 
 11,5 
 
 13,5 
 
 0,0 
 0,0 
 1,9 
 3,9 

 
  
 20,0 
 70,0 
 0,0 
  
 10,0 
  
 0,0 
 0,0 
 0,0 
 10,0 

 
 
 28,6 
 41,3 
 17,5 
 
 1,6 
  
 17,5 
 0,0 
 7,9 
 4,8 

 
  
 24,8 
 65,7 
 15,2 
 
 10,0 
  
 1,0 
 0,0 
 2,9 
 5,2 

 
 
 15,0 
 75,0 
 0,0 
 
 2,5 
 
 0,0 
 0,0 
 2,5 
 7,5 

 
 
 24,4 
 62,6 
 12,7 
 
 7,9 
 
 4,3 
 0,0 
 3,3 
 5,3 

Arbeidsmarkt (%) 
 Schoolgaand/ 

studerend 
 Betaald werk 
 Werkloos/werkzoekend 
 (Gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt 
 Huisvrouw/huisman 
 (Vervroegd) pensioen 
 Vrijwilligerswerk 
 Missing 

 
 11,1 
 
 33,3 
 5,6 
 38,9 
 
 0,0 
 0,0 
 5,6 
 5,6 

 
 0,0 
 
 26,9 
 9,6 
 21,2 
 
 1,9 
 11,5 
 25,0 
 3,9 

 
 0,0 
 
 0,0 
 0,0 
 0,0 
 
 0,0 
 70,0 
 20,0 
 10,0 

 
 15,9 
 
 36,5 
 1,6 
 36,5 
 
 0,0 
 0,0 
 4,8 
 4,8 

 
 0,0 
 
 29,1 
 1,4 
 33,3 
 
 6,2 
 14,3 
 10,5 
 5,2 

 
 0,0 
 
 0,0 
 0,0 
 0,0 
 
 5,0 
 80,0 
 7,5 
 7,5 

 
 3,1 
 
 24,5 
 2,5 
 28,2 
 
 4,1 
 19,1 
 11,2 
 5,3 

 

3.3 Informatie over visuele beperking 
 

Glaucoom, retinitis pigmentosa en nystagmus zijn de belangrijkste oorzaken 
van blindheid of slechtziendheid in de groep respondenten (figuur 3-3). 
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Figuur 3-3: Oogaandoeningen van de respondenten 

 
 

 

Gemiddeld waren mensen 21,8 jaar oud toen ze blind of slechtziend werden. 
Respondenten die blind zijn, waren gemiddeld 14,8 jaar (95% BI 10,1-19,5) en 
respondenten die slechtziend zijn 23,6 jaar (95% BI 20,7 – 26,4). In het 
ontstaan van de visuele beperking (plotseling, geleidelijk of altijd hetzelfde) is 
geen statistisch significant verschil tussen de beide groepen. 
Tien procent van de respondenten is niet bekend bij de zorginstelling Bartiméus 
of Visio en 64% is hiermee wel bekend vanwege een zorgvraag. De overige 
26% is wel bekend bij Bartiméus of Visio, maar niet vanwege een zorgvraag.  
Op dit moment heeft 24,7% van de respondenten contact met Bartiméus of 
Visio. Voor 46,8% van de respondenten was het laatste contact minder dan vijf 
jaar geleden, terwijl dit contact voor 13,7% van de respondenten meer dan vijf 
jaar geleden is. 
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4 Reizen en verplaatsen 
 

 

 

 7 op de 10 respondenten heeft moeite met Reizen en verplaatsen. Van alle 
respondenten die de vragenlijst ingevuld hebben, vindt de helft het 
belangrijk om de ervaren problemen op dit gebied op te lossen.  

 Binnen Reizen en verplaatsen ondervinden de meeste mensen problemen 
met mobiliteit buitenshuis, het OV en de toegankelijkheid van onbekende 
gebouwen. 

 De respondenten die problemen ervaren met Reizen en verplaatsen wensen 
dat de problemen opgelost worden door middel van een hulpmiddel, een 
verandering in de houding van de maatschappij en/of door een verandering 
in wetgeving of beleid. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Reizen en verplaatsen. 
Daarnaast komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze 
problemen. Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies 
moeite mee heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden 
in bijlage F.1.  
 

 

4.1 Ervaren belemmeringen 
 

Van de 393 mensen die de vragenlijst ingevuld hebben, heeft 70% van de 
mensen moeite met Reizen en verplaatsen (zie tabel 4-1). De helft (50,6%) 
van al deze 393 respondenten vindt het belangrijk om ervaren problemen op te 
lossen. De problemen spelen vooral bij mensen van 70 jaar en ouder en blinden 
tussen de 18 en 39 jaar.  
Als gevraagd wordt waar mensen precies moeite mee hebben met betrekking 
tot Reizen en verplaatsen antwoorden de meeste respondenten: mobiliteit 
buitenshuis (42,0%), het OV (37,4%) en de toegankelijkheid van onbekende 
gebouwen (35,9%). Een stuk minder mensen heeft moeite met fietsen 
(17,8%), auto of motor rijden (16,5%), snorfiets, bromfiets, scootmobiel of 
brommobiel rijden (10,7%), gemeentevervoer (9,9%) en de toegankelijkheid 
van een bekend gebouw (6,1%). Er is één iemand die moeite heeft om zich te 
verplaatsen in zijn of haar eigen huis.  
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Tabel 4-1 Ervaren belemmeringen Reizen en verplaatsen 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
Reizen en 
verplaatsen 

 15 83,3
  

32  61,5
  

8  80,0
  

40 63,5
  

146  69,5
  

 34  85,0 275
  

70,0
  

Oplossing 
belangrijk* 

10 55,6 25 48,1 8 80,0 22 34,9 111 52,9 23 57,5 199 50,6 

Verplaatsen in 
eigen huis 

0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Toegankelijk-
heid van 
bekend 
gebouw 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 16 7,6 3 7,5 24 6,1 

Toegankelijk-
heid van 
onbekende 
gebouwen 

8 44,4 20 38,5 7 70,0 13 20,6 79 37,6 14 35,0 141 35,9 

Mobiliteit 
buitenshuis 

6 33,3 24 46,2 8 80,0 17 27,0 90 42,9 20 50,0 165 42,0 

Openbaar 
vervoer: bus, 
trein, metro of 
tram 

8 44,4 14 26,9 7 70,0 18 28,6 83 39,5 17 42,5 147 37,4 

Gemeente-
vervoer of 
regiovervoer 

3 16,7 7 13,5 0 0,0 2 3,2 21 10,0 6 15,0 39 9,9 

Fietsen 1 5,6 5 9,6 1 10,0 8 12,7 39 18,6 16 40,0 70 17,8 
Snorfiets, 
bromfiets, 
scootmobiel of 
brommobiel 

2 11,1 1 1,9 1 10,0 7 11,1 26 12,4 5 12,5 42 10,7 

Auto of motor 1 5,6 3 5,8 2 20,0 11 17,5 41 19,5 7 17,5 65 16,5 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Reizen en 
verplaatsen is opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De 
resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage F.1.  
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4.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

Van de 199 mensen die de problemen rondom Reizen en verplaatsen opgelost 
willen hebben, wensen de meeste respondenten dat de problemen opgelost 
worden door middel van een hulpmiddel (54,8%), een verandering in de 
houding van de maatschappij (38,2%) en/of door een verandering in wetgeving 
of beleid (36,7%). Dit wordt getoond in tabel 4-2. Oplossingen die daarna het 
vaakst gekozen worden zijn: ondersteuning van een naaste (29,6%), het 
volgen van een cursus of training (11,6%), professionele hulp (10,6%) en een 
revalidatietraject (9,5%). De antwoordopties ‘weet ik niet’ en ‘anders’ zijn beide 
door 29 mensen gekozen (14,6%). Andere oplossingen die respondenten 
noemen, zijn onder andere toegankelijke reisinformatievoorziening in het 
openbaar vervoer, zoals gesproken informatie in bussen, eenduidige 
communicatie op stations, het bewust doelmatig inzetten van licht en geluid in 
verkeer en openbare ruimte en borden ophangen op een logische plek of op 
ooghoogte. Voor een overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie 
bijlage F.10.1. 
 

Tabel 4-2 Gewenste oplossingsrichtingen Reizen en verplaatsen 
 18-39 

blind 
(N=10) 

40-69 
blind 
(N=25) 

≥70 blind 
(N=8) 

18-39 
slechtziend 
(N=22) 

40-69 
slechtziend 
(N=111) 

≥70 
slechtziend 
(N=23) 

Totaal 
(N=199) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 7 70,0 16 64,0 6 75,0 14 63,6 54 48,6 12 52,2 109 54,8 
Ondersteuning 
naaste 

3 30,0 6 24,0 2 25,0 2 9,1 36 32,4 10 43,5 59 29,6 

Revalidatietraject 0 0,0 5 20,0 0 0,0 0 0,0 8 7,2 6 26,1 19 9,5 
Professionele 
hulp 

1 10,0 4 16,0 2 25,0 0 0,0 9 8,1 5 21,7 21 10,6 

Verandering 
houding 
maatschappij 

6 60,0 11 44,0 3 37,5 8 36,4 42 37,8 6 26,1 76 38,2 

Verandering 
wetgeving of 
beleid 

8 80,0 11 44,0 6 75,0 8 36,4 33 29,7 7 30,4 73 36,7 

Cursus of 
training volgen 

1 10,0 3 12,0 1 12,5 1 4,5 13 11,7 4 17,4 23 11,6 

Anders 1 10,0 3 12,0 2 25,0 3 13,6 17 15,3 3 13,0 29 14,6 
Weet ik niet 1 10,0 2 8,0 1 12,5 3 13,6 18 16,2 4 17,4 29 14,6 
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5 Opleiding, werk en geld 
 

 

 

 41,2% van de respondenten ervaart problemen met Opleiding, werk en geld. 
Van alle respondenten die de vragenlijst ingevuld hebben, vindt 27% het 
belangrijk om ervaren problemen op te lossen.  

 Binnen Opleiding, werk en geld ondervinden de meeste mensen problemen 
met een opleiding of cursus volgen, solliciteren en werkzaamheden op het 
werk. 

 De respondenten die problemen ervaren met Opleiding, werk en geld wensen 
dat de problemen opgelost worden door middel van een verandering in de 
houding van de maatschappij, een hulpmiddel en/of door een verandering in 
wetgeving of beleid. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Opleiding, werk en geld. 
Daarnaast komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze 
belemmeringen. Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies 
moeite mee heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden 
in bijlage F.2.  
 

 

5.1 Ervaren belemmeringen 
 

Uit tabel 5-1 blijkt dat 41,2% van alle respondenten problemen ervaart op het 
gebied Opleiding, werk en geld. Van alle respondenten die de vragenlijst 
ingevuld hebben, vindt 27% het belangrijk om ervaren problemen op te lossen. 
De problemen gelden vooral voor de mensen tussen de 18 en 39 jaar (66,7%) 
gevolgd door de mensen tussen de 40 en 69 jaar (rond de 40%). Binnen de 
groep blind en ouder dan 70 jaar ervaart niemand problemen op het gebied van 
Opleiding, werk en geld. Voor slechtzienden in dezelfde leeftijdscategorie geldt 
dit niet: van de 40 respondenten binnen deze groep ervaren 5 mensen 
problemen op dit gebied en vinden 4 mensen het belangrijk dat deze 
problemen opgelost worden.  
 
Binnen Opleiding, werk en geld ondervinden de meeste mensen problemen met 
een opleiding of cursus volgen (27%), solliciteren (15,5%) en werkzaamheden 
op het werk (13,7%). Met het regelen van geldzaken hebben een stuk minder 
mensen moeite (5,6%).  
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Tabel 5-1 Ervaren belemmeringen Opleiding, werk en geld 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
Opleiding 
werk en geld 

12 66,7 23 44,2 0 0,0 42 66,7 80 38,1 5 12,5 162 41,2 

Oplossing 
belangrijk* 

9 50,0 17 32,7 0 0,0 30 47,6 46 21,9 4 10,0 106 27,0 

Opleiding of 
cursus volgen 

6 33,3 9 17,3 0 0,0 19 30,2 25 11,9 2 5,0 61 15,5 

Solliciteren 7 38,9 10 19,2 0 0,0 18 28,6 19 9,0 0 0,0 54 13,7 
Werkzaamhe-
den op het 
werk 

4 22,2 5 9,6 0 0,0 14 22,2 28 13,3 1 2,5 52 13,2 

Geldzaken 
regelen 

1 5,6 6 11,5 0 0,0 6 9,5 6 2,9 3 7,5 22 5,6 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Opleiding, werk en 
geld is opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten 
van deze vragen zijn te vinden in bijlage F.2. 
 

 

5.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

De 106 mensen die het belangrijk vinden dat ervaren belemmeringen op het 
gebied van Opleiding, werk en geld opgelost worden, wensen dat de problemen 
opgelost worden door middel van een verandering in de houding van de 
maatschappij (58,5%), een hulpmiddel (54,7%), en/of door een verandering in 
wetgeving of beleid (53,8%) (zie tabel 5-2). De oplossingsrichting cursus of 
training volgen wordt veel minder vaak gekozen, namelijk door 23,6% van de 
mensen. Evenals de opties professionele hulp (21,7%) en ondersteuning door 
een naaste (20,8%). Een revalidatietraject volgen zien de minste mensen als 
gewenste oplossingsrichting (11,3%). Eveneens 11,3% van de mensen weet 
niet hoe het probleem opgelost kan worden. Als andere oplossingen noemen 
respondenten bijvoorbeeld daadkrachtige ondersteuning bij het verkrijgen van 
een aangepaste werkplek of een vervoersvoorziening zonder inkomensgrens. 
Voor een overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie bijlage 
F.10.2. 
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Tabel 5-2 Gewenste oplossingsrichtingen Opleiding, werk en geld 
 18-39 

blind 
(N=9) 

40-69 
blind 
(N=17) 

≥70 blind 
(N=0) 

18-39 
slechtziend 
(N=30) 

40-69 
slechtziend 
(N=46) 

≥70 
slechtziend 
(N=4) 

Totaal 
(N=106) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 6 66,7 9 52,9 - - 12 40,0 28 60,9 3 75,0 58 54,7 
Ondersteuning 
naaste 

1 11,1 3 17,6 - - 6 20,0 12 26,1 0 0,0 22 20,8 

Revalidatietraject 0 0,0 1 5,9 - - 2 6,7 8 17,4 1 25,0 12 11,3 
Professionele 
hulp 

2 22,2 2 11,8 - - 6 20,0 12 26,1 1 25,0 23 21,7 

Verandering 
houding 
maatschappij 

8 88,9 8 47,1 - - 20 66,7 25 54,3 1 25,0 62 58,5 

Verandering 
wetgeving of 
beleid 

7 77,8 13 76,5 - - 15 50,0 21 45,7 1 25,0 57 53,8 

Cursus of 
training volgen 

2 22,2 5 29,4 - - 6 20,0 11 23,9 1 25,0 25 23,6 

Anders 2 22,2 6 35,3 - - 2 6,7 8 17,4 2 50,0 20 18,9 
Weet ik niet 0 0,0 2 11,8 - - 6 20,0 3 6,5 1 25,0 12 11,3 
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6 Gevoelens, tijd en energie 
 

 

 

 Ruim de helft van alle respondenten heeft moeite met Gevoelens, tijd en 
energie. Ruim een derde van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is 
om op te lossen. 

 Binnen Gevoelens, tijd en energie ondervinden de meeste mensen 
problemen met energie en concentratie, omgaan met gevoelens en praten en 
omgaan met anderen. 

 Respondenten die moeite hebben met Gevoelens, tijd en energie wensen dat 
de problemen opgelost worden door middel van een verandering in de 
houding van de maatschappij, een hulpmiddel, en/of door ondersteuning van 
een naaste. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Gevoelens, tijd en energie. 
Daarnaast komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze 
belemmeringen. Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies 
moeite mee heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden 
in bijlage F.3.  
 

 

6.1 Ervaren belemmeringen 
 

Uit tabel 6-1 blijkt dat ruim de helft van alle respondenten belemmeringen 
ervaart met Gevoelens, tijd en energie (52,2%). Ruim een derde van alle 
respondenten, die de vragenlijst ingevuld hebben, geeft aan dat dit belangrijk 
is om op te lossen (36,1%). De problemen spelen vooral bij slechtzienden 
tussen de 18 en 39 jaar (77,8%), gevolgd door slechtzienden tussen de 40 en 
69 jaar (50,5%). De andere groepen liggen tussen de 40 en 45%, behalve de 
groep blinden ouder dan 70 jaar (30%).  
 
Binnen Gevoelens, tijd en energie ondervinden de meeste mensen problemen 
met energie en concentratie (32,1%), omgaan met gevoelens (19,1%) en 
praten en omgaan met anderen (12,7%). Problemen met tijd en afspraken 
worden het minst genoemd (7,4%). 
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Tabel 6-1 Ervaren belemmeringen Gevoelens, tijd en energie 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
gevoelens, 
tijd en 
energie 

8 44,4 23 44,2 3 30,0 49 77,8 106 50,5 16 40,0 205 52,2 

Oplossing 
belangrijk* 

5 27,8 16 30,8 2 20,0 34 54,0 77 36,7 8 20,0 142 36,1 

Omgaan met 
uw gevoelens 

4 22,2 6 11,5 1 10,0 16 25,4 41 19,5 7 17,5 75 19,1 

Praten en 
omgaan met 
anderen 

4 22,2 3 5,8 1 10,0 12 19,0 25 11,9 5 12,5 50 12,7 

Energie en 
concentratie 

4 22,2 15 28,8 0 0,0 32 50,8 69 32,9 6 15,0 126 32,1 

Tijd en 
afspraken 

0 0,0 4 7,7 0 0,0 5 7,9 18 8,6 2 5,0 29 7,4 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Gevoelens, tijd en 
energie is opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De 
resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage F.3. 
 
 

6.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

Volgens de 142 respondenten, die het belangrijk vinden dat ervaren 
belemmeringen op het gebied van Gevoelens, tijd en energie opgelost worden, 
zijn de meest gewenste oplossingsrichtingen: een verandering in de houding 
van de maatschappij (35,2%), een hulpmiddel (28,9%) en/of door 
ondersteuning van een naaste (28,2%) (zie tabel 6-2). Professionele hulp, een 
cursus of training of een revalidatietraject wordt minder vaak gekozen; 
respectievelijk door 21,1%, 19% en 14,1% van de mensen. 29,6% koos voor 
de optie weet ik niet. Andere oplossingen die respondenten aandragen, hebben 
te maken met meer bewustzijn, erkenning en begrip voor de gevolgen van een 
visuele beperking. Voor een overzicht van andere genoemde 
oplossingsrichtingen zie bijlage F.10.3. 
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Tabel 6-2 Gewenste oplossingsrichtingen Gevoelens, tijd en energie 
 18-39 

blind 
(N=5) 

40-69 
blind 
(N=16) 

≥70 blind 
(N=2) 

18-39 
slechtziend 
(N=34) 

40-69 
slechtziend 
(N=77) 

≥70 
slechtziend 
(N=8) 

Totaal 
(N=142) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 2 40,0 4 25,0 0 0,0 7 20,6 27 35,1 1 12,5 41 28,9 
Ondersteuning 
naaste 

2 40,0 7 43,8 0 0,0 7 20,6 19 24,7 5 62,5 40 28,2 

Revalidatietraject 1 20,0 1 6,3 1 50,0 2 5,9 13 16,9 2 25,0 20 14,1 
Professionele 
hulp 

2 40,0 2 12,5 0 0,0 10 29,4 15 19,5 1 12,5 30 21,1 

Verandering 
houding 
maatschappij 

1 20,0 6 37,5 1 50,0 9 26,5 32 41,6 1 12,5 50 35,2 

Cursus of 
training volgen 

3 60,0 4 25,0 1 50,0 3 8,8 15 19,5 1 12,5 27 19,0 

Anders 0 0,0 4 25,0 0 0,0 4 11,8 8 10,4 1 12,5 17 12,0 
Weet ik niet 2 40,0 2 12,5 1 50,0 12 35,3 22 28,6 3 37,5 42 29,6 
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7 Communicatie en ICT 
 

 

 

 Bijna 40 procent van de mensen heeft moeite met Communicatie en ICT. 
23,9% van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen.  

 Binnen het gebied Communicatie en ICT ondervinden de meeste mensen 
problemen met computer en internet en herkenning van mensen en 
communicatie. 

 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van een 
hulpmiddel. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Communicatie en ICT. 
Daarnaast komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze 
belemmeringen. Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies 
moeite mee heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden 
in bijlage F.4. 
 

 

7.1 Ervaren belemmeringen 
 

Uit tabel 7-1 blijkt dat bijna 40 procent van alle respondenten moeite heeft met 
Communicatie en ICT. 23,9% van de mensen geeft aan dat dit belangrijk is om 
op te lossen. Het probleem lijkt vooral te spelen bij blinden van 70 jaar en 
ouder (80%). Bij de andere groepen ligt het percentage mensen dat moeite 
heeft met Communicatie en ICT tussen de 33 en 45 procent.  
 
Binnen Communicatie en ICT ondervinden de meeste mensen problemen met 
computer en internet (16,3%) en herkenning van mensen en communicatie 
(16%). Andere problemen die ervaren worden, hebben te maken met de 
telefoon, tablet of andere communicatie apparatuur (12,2%), regelgeving, 
informatie en instanties (11,5%) en persoonlijke administratie en 
correspondentie (9,7%).  
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Tabel 7-1 Ervaren belemmeringen Communicatie en ICT 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
communicati
e en ICT 

6 33,3 23 44,2 8 80,0 22 34,9 80 38,1 17 42,5 156 39,7 

Oplossing 
belangrijk* 

4 22,2 17 32,7 6 60,0 8 12,7 46 21,9 13 32,5 94 23,9 

Herkenning 
van mensen 
en 
communicatie 

1 5,6 9 17,3 3 30,0 8 12,7 31 14,8 11 27,5 63 16,0 

Persoonlijke 
administratie 
en correspon-
dentie  

2 11,1 8 15,4 2 20,0 1 1,6 16 7,6 9 22,5 38 9,7 

Computer en 
internet 

2 11,1 13 25,0 4 40,0 2 3,2 32 15,2 11 27,5 64 16,3 

Telefoon, 
tablet of 
andere 
communicatie
apparatuur 

0 0,0 6 11,5 1 10,0 3 4,8 27 12,9 11 27,5 48 12,2 

Regelgeving, 
informatie en 
instanties 

2 11,1 8 15,4 4 40,0 5 7,9 19 9,0 7 17,5 45 11,5 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Communicatie en ICT 
is opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.4. 
 

 

7.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

Van de 94 mensen, die het belangrijk vinden dat ervaren problemen op het 
gebied van Communicatie en ICT opgelost worden, wensen 57 mensen (60,6%) 
dat deze problemen opgelost worden door middel van een hulpmiddel. 
Oplossingen die iets minder vaak genoemd worden zijn ondersteuning door een 
naaste (40,4%), een verandering in houding van de maatschappij en een 
cursus of training volgen (beide 39,4%).  
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Oplossingsrichtingen die het minst vaak genoemd worden zijn professionele 
hulp (25,5%) en revalidatietraject (19,1%). 14,9% koos voor de optie anders. 
Als andere oplossingen noemen respondenten bijvoorbeeld websites die voor 
iedereen toegankelijk zijn en gesproken informatie in gebouwen. Voor een 
overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie bijlage F.10.4. 
 

Tabel 7-2 Gewenste oplossingsrichtingen Communicatie en ICT 
 18-39 

blind 
(N=4) 

40-69 
blind 
(N=17) 

≥70 blind 
(N=6) 

18-39 
slechtziend 
(N=8) 

40-69 
slechtziend 
(N=46) 

≥70 
slechtziend 
(N=13) 

Totaal 
(N=94) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 2 50,0 11 64,7 5 83,3 7 87,5 25 54,3 7 53,8 57 60,6 
Ondersteuning 
naaste 

2 50,0 8 47,1 3 50,0 1 12,5 15 32,6 9 69,2 38 40,4 

Revalidatietraject 1 25,0 3 17,6 3 50,0 1 12,5 5 10,9 5 38,5 18 19,1 
Professionele 
hulp 

1 25,0 5 29,4 3 50,0 1 12,5 10 21,7 4 30,8 24 25,5 

Verandering 
houding 
maatschappij 

3 75,0 8 47,1 3 50,0 6 75,0 15 32,6 2 15,4 37 39,4 

Cursus of 
training volgen 

1 25,0 9 52,9 4 66,7 2 25,0 16 34,8 5 38,5 37 39,4 

Anders 1 25,0 4 23,5 1 16,7 2 25,0 6 13,0 0 0,0 14 14,9 
Weet ik niet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 13,0 2 15,4 8 8,5 
   



42  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

8 Huishouden 
 

 

 

 Bijna een derde van de mensen heeft moeite met het Huishouden. Slechts 
10,9% van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen.  

 Binnen het Huishouden ondervinden de meeste mensen problemen met 
opruimen schoonmaken, klussen en kleding herstellen. 

 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van 
professionele hulp of een hulpmiddel. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Huishouden. Ook komt aan bod 
welke soorten oplossingen zij wensen voor deze belemmeringen. Per ervaren 
belemmering is ook gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De 
gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage F.5. 
 

 

8.1 Ervaren belemmeringen 
 

Bijna een derde van de mensen heeft moeite met het Huishouden 32,1%. 
Opvallend is dat slechts 10,9% van de mensen aangeeft dat dit belangrijk is om 
op te lossen (zie tabel 8-1). Dit is ongeveer een derde van de mensen die er 
moeite mee hebben. Tussen de verschillende groepen ligt het percentage 
mensen dat belemmeringen ervaart ongeveer gelijk: tussen de 30 en 40%, met 
uitzondering van de groep slechtzienden van 70 jaar en ouder: 22,5%.  
 
Binnen het Huishouden ondervinden de meeste mensen problemen met 
opruimen schoonmaken (8,7%), klussen (7,4%) en kleding herstellen (6,9%). 
Iets minder mensen geven aan moeite te hebben met boodschappen doen 
(6,4%), de was doen en strijken (5,6%), winkelen (4,8%), planten of tuin 
onderhouden (4,6%) en koken (4,1%). De minste mensen ervaren problemen 
met het zorgen voor anderen, bezoek ontvangen en het verzorgen van 
huisdieren.  
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Tabel 8-1 Ervaren belemmeringen Huishouden 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
Huishouden 

7 38,9 18 34,6 4 40,0 25 39,7 63 30,0 9 22,5 126 32,1 

Oplossing 
belangrijk* 

2 11,1 7 13,5 1 10,0 9 14,3 22 10,5 2 5,0 43 10,9 

Boodschappen 
doen 

2 11,1 4 7,7 1 10 5 7,9 12 5,7 1 2,5 25 6,4 

Winkelen 1 5,6 3 5,8 1 10 4 6,3 9 4,3 1 2,5 19 4,8 
Koken 0 0 5 9,6 1 10 3 4,8 6 2,9 1 2,5 16 4,1 
Bezoek 
ontvangen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 3 1,4 1 2,5 6 1,5 

Was doen en 
strijken 

1 5,6 5 9,6 0 0 7 11,1 9 4,3 0 0 22 5,6 

Opruimen en 
schoonmaken 

0 0 6 11,5 1 10 6 9,5 20 9,5 1 2,5 34 8,7 

Kleding 
herstellen 

0 0 5 9,6 0 0 5 7,9 16 7,6 1 2,5 27 6,9 

Huisdieren 
verzorgen 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 1 0,5 0 0 5 1,3 

Zorgen voor 
anderen 

0 0 2 3,8 0 0 4 6,3 1 0,5 1 2,5 8 2 

Planten of tuin 0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 8 3,8 2 5 18 4,6 
Klussen 0 0 5 9,6 0 0 6 9,5 17 8,1 1 2,5 29 7,4 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot het Huishouden is 
opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.5. 
 

 

8.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

Mensen die het belangrijk vinden dat de problemen omtrent het huishouden 
opgelost worden, zoeken die oplossing vooral in de richting van professionele 
hulp (58,1%) of een hulpmiddel (44,2%) (zie tabel 8-2). Andere 
oplossingsrichtingen die vaak genoemd worden zijn ondersteuning van een 
naaste (37,2%), verandering in wetgeving of beleid en cursus of training volgen 
(beide 34,9%). De minst genoemde oplossingsrichting is een revalidatietraject. 
Zes respondenten weten niet hoe het opgelost kan worden.  
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Twee mensen noemen een andere oplossing, namelijk: een (hogere) financiële 
vergoeding via overheid of zorgverzekering. 
 
Tabel 8-2 Gewenste oplossingsrichtingen Huishouden 
 18-39 

blind 
(N=2) 

40-69 
blind 
(N=7) 

≥70 blind 
(N=1) 

18-39 
slechtziend 
(N=9) 

40-69 
slechtziend 
(N=22) 

≥70 
slechtziend 
(N=2) 

Totaal 
(N=43) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 1 50,0 5 71,4 1 100,0 7 77,8 5 22,7 0 0,0 19 44,2 
Ondersteuning 
naaste 

1 50,0 5 71,4 1 100,0 2 22,2 6 27,3 1 50,0 16 37,2 

Revalidatietraject 0 0,0 2 28,6 0 0,0 1 11,1 4 18,2 1 50,0 8 18,6 
Professionele 
hulp 

0 0,0 6 85,7 1 100,0 6 66,7 12 54,5 0 0,0 25 58,1 

Verandering 
houding 
maatschappij 

1 50,0 4 57,1 0 0,0 0 0,0 6 27,3 1 50,0 12 27,9 

Verandering 
wetgeving of 
beleid 

1 50,0 4 57,1 0 0,0 2 22,2 7 31,8 1 50,0 15 34,9 

Cursus of 
training volgen 

0 0,0 5 71,4 1 100,0 3 33,3 6 27,3 0 0,0 15 34,9 

Anders 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 2 4,7 
Weet ik niet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,7 1 50,0 6 14,0 
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9 Relaties met anderen 
 

 

 

 Bijna een derde van de mensen heeft moeite met Relaties met anderen. 
19,8% van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen.  

 Binnen het gebied Relaties met anderen ondervinden de meeste mensen 
problemen met de omgang met vreemden. 

 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van een 
veranderingen in de houding van de maatschappij. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Relaties met anderen. 
Daarnaast komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze 
belemmeringen. Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies 
moeite mee heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden 
in bijlage F.6. 
 
 
9.1 Ervaren belemmeringen 
 

Van alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben heeft bijna een derde 
moeite met Relaties met anderen 30,0%. 19,8% van de mensen geeft aan dat 
dit belangrijk is om op te lossen (zie tabel 9-1). Binnen de groep mensen die 
blind zijn en 70 jaar of ouder ervaart maar één iemand (10%) problemen op dit 
gebied, maar deze persoon vindt dit niet (het meest) belangrijk om op te 
lossen. De problemen spelen het meest bij de groepen ‘≥70 slechtziend’ (40%) 
en ’18-39 blind’ (38,9%). Bij de overige groepen liggen de percentages tussen 
de 23,1% voor de groep ‘40-69 blind’ en 34,9% voor de groep ’18-39 
slechtziend’. 
 
Binnen Relaties met anderen ondervinden de meeste mensen problemen met 
de omgang met vreemden (15,5%). In de relaties met naasten ervaren een 
stuk minder mensen belemmeringen (7,6%). De minste problemen worden 
ervaren in de omgang met collega’s (4,8%). 
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Tabel 9-1 Ervaren belemmeringen Relaties met anderen 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
relaties met 
anderen 

7 38,9 12 23,1 1 10,0 22 34,9 60 28,6 16 40,0 118 30,0 

Oplossing 
belangrijk* 

5 27,8 7 13,5 0 0,0 14 22,2 42 20,0 10 25,0 78 19,8 

Relaties met 
naasten 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 21 10,0 4 10,0 30 7,6 

Omgang met 
collega’s 

3 16,7 2 3,8 0 0,0 4 6,3 9 4,3 1 2,5 19 4,8 

Omgang met 
vreemden 

3 16,7 7 13,5 0 0,0 11 17,5 31 14,8 9 22,5 61 15,5 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Relaties met anderen 
is opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.6. 
 

 

9.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

78 mensen vinden het belangrijk dat de problemen op het gebied van relaties 
met anderen opgelost worden. Volgens deze mensen kunnen deze problemen 
het best opgelost worden doordat de maatschappij een andere houding 
aanneemt (47,4%) (zie tabel 9-2). Andere oplossingsrichtingen die vaak 
genoemd worden zijn een hulpmiddel (20,5%), ondersteuning van een naaste 
(19,2%) en een cursus of training volgen (17,9%). De minst genoemde 
oplossingsrichtingen zijn een revalidatietraject en professionele hulp, beide zijn 
door 9 mensen genoemd (11,5%). 17 mensen weten niet wat de gewenste 
oplossing is (21,8%). Tien mensen noemen andere oplossingen, bijvoorbeeld: 
ervaringsdeskundige lotgenoten spreken en leren hoe je jezelf zichtbaar kunt 
maken. Voor een overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie 
bijlage F.10.6. 
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Tabel 9-2 Gewenste oplossingsrichtingen Relaties met anderen 
 18-39 

blind 
(N=5) 

40-69 
blind 
(N=7) 

≥70 blind 
(N=0) 

18-39 
slechtziend 
(N=14) 

40-69 
slechtziend 
(N=42) 

≥70 
slechtziend 
(N=10) 

Totaal 
(N=78) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 0 0,0 1 14,3 - - 3 21,4 9 21,4 3 30,0 16 20,5 
Ondersteuning 
naaste 

0 0 2 28,6 - - 1 7,1 8 19 4 40 15 19,2 

Revalidatietraject 0 0 0 0 - - 0 0 6 14,3 3 30 9 11,5 
Professionele 
hulp 

0 0 0 0 - - 1 7,1 6 14,3 2 20 9 11,5 

Verandering 
houding 
maatschappij 

3 60 2 28,6 - - 6 42,9 22 52,4 4 40 37 47,4 

Cursus of 
training volgen 

1 20 2 28,6 - - 1 7,1 9 21,4 1 10 14 17,9 

Anders 0 0 3 42,9 - - 3 21,4 4 9,5 0 0 10 12,8 
Weet ik niet 2 40 1 14,3 - - 3 21,4 9 21,4 2 20 17 21,8 
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10 Vrijetijdsbesteding 
 

 

 

 Bijna een derde van de mensen heeft moeite met Vrijetijdsbesteding 29,5%. 
16,3% van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen.  

 Binnen Vrijetijdsbesteding ondervinden de meeste mensen problemen met 
sociale gelegenheden, vakantie en uitstapjes, sport en lichaamsbeweging en 
tv kijken. 

 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van een 
hulpmiddel of ondersteuning van een naaste. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Vrijetijdsbesteding. Daarnaast 
komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze belemmeringen. 
Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies moeite mee 
heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage 
F.7. 
 

 

10.1 Ervaren belemmeringen 
 

Bijna een derde van de mensen ervaart belemmeringen met Vrijetijdsbesteding 
29,5%. 16,3% van de mensen geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen 
(zie tabel 10-1). Binnen de groep mensen die blind zijn en 70 jaar of ouder 
ervaart maar één iemand (10%) problemen op dit gebied, maar deze persoon 
vindt dit niet (het meest) belangrijk om op te lossen. De groep slechtzienden 
lijkt meer belemmeringen te ervaren (26-43%) dan de groep blinden (10-
24%).  
 
Binnen Vrijetijdsbesteding ondervinden de meeste mensen problemen met 
sociale gelegenheden (10,9%), vakantie en uitstapjes (9,7%), sport en 
lichaamsbeweging (8,9%) en tv kijken (8,1%). Andere activiteiten waarbij vaak 
problemen ervaren worden zijn spelletjes spelen (6,9%), uit eten gaan (6,6%) 
en creatieve activiteiten (5,9%). Activiteiten waar de minste mensen 
belemmeringen mee ervaren vanwege hun visuele beperking zijn intellectuele 
activiteiten (4,6%), klussen voor plezier (4,1%), muziek instrument bespelen of 
zingen (3,3%) en nieuws en actualiteiten volgen (2,8%).  
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Tabel 10-1 Ervaren belemmeringen Vrijetijdsbesteding 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
vrijetijds-
besteding 

4 22,2 12 23,1 1 10,0 26 41,3 56 26,7 17 42,5 116 29,5 

Oplossing 
belangrijk* 

4 22,2 4 7,7 0 0,0 16 25,4 28 13,3 12 30,0 64 16,3 

Nieuws en 
actualiteiten 
volgen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 4 1,9 5 12,5 11 2,8 

TV kijken 1 5,6 1 1,9 0 0 3 4,8 17 8,1 10 25 32 8,1 
Sociale 
gelegenheden, 
zoals bezoek 
aan café of 
feestje 

2 11,1 2 3,8 0 0 12 19 21 10 6 15 43 10,9 

Uit eten gaan 0 0 1 1,9 0 0 8 12,7 12 5,7 5 12,5 26 6,6 
Vakanties en 
uitstapjes 

2 11,1 2 3,8 0 0 13 20,6 15 7,1 6 15 38 9,7 

Sport en 
lichaams-
beweging 

3 16,7 3 5,8 0 0 12 19 14 6,7 3 7,5 35 8,9 

Muziek 
instrument 
spelen of 
zingen 

1 5,6 0 0 0 0 3 4,8 6 2,9 3 7,5 13 3,3 

Intellectuele 
activiteiten, 
zoals 
boekenclub of 
lezingen  

0 0 1 1,9 0 0 5 7,9 10 4,8 2 5 18 4,6 

Spelletjes 
spelen 

1 5,6 2 3,8 0 0 6 9,5 11 5,2 7 17,5 27 6,9 

Creatieve 
activiteiten, 
zoals tekenen, 
verzamelen, 
knutselen of 
fotograferen 

1 5,6 1 1,9 0 0 7 11,1 11 5,2 3 7,5 23 5,9 

Klussen voor 
plezier 

1 5,6 1 1,9 0 0 2 3,2 8 3,8 4 10 16 4,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Vrijetijdsbesteding is 
opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.7. 
 

 

10.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

De 64 mensen die het belangrijk vinden dat de problemen met 
Vrijetijdsbesteding opgelost worden, wensen vooral een oplossing in de vorm 
van een hulpmiddel (42,2%) of ondersteuning van een naaste (39,1%). 
Oplossingsrichtingen die daarna het vaakst genoemd worden zijn: verandering 
in houding van de maatschappij (21,9%) en verandering in wetgeving of beleid 
(18,8%). Een cursus of training volgen en professionele hulp worden beide door 
15,6% van de mensen genoemd. Een revalidatietraject wordt het minst 
genoemd (10,9%). 26,6% van de mensen weet geen oplossing. Andere 
oplossingen die respondenten noemen zijn bijvoorbeeld aangepast licht of een 
vrijwilliger die helpt om patronen voor te lezen of op kleur te leggen. Voor een 
overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie bijlage F.10.7. 
 

Tabel 10-2 Gewenste oplossingsrichtingen Vrijetijdsbesteding 
 18-39 

blind 
(N=4) 

40-69 
blind 
(N=4) 

≥70 blind 
(N=0) 

18-39 
slechtziend 
(N=16) 

40-69 
slechtziend 
(N=28) 

≥70 
slechtziend 
(N=12) 

Totaal 
(N=64) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 2 50 2 50 X X  7 43,8 9 32,1 7 58,3 27 42,2 
Ondersteuning 
naaste 

0 0 3 75 X X 10 62,5 7 25 5 41,7 25 39,1 

Revalidatietraject 0 0 0 0 X X 0 0 4 14,3 3 25 7 10,9 
Professionele 
hulp 

1 25 0 0 X X 5 31,3 1 3,6 3 25 10 15,6 

Verandering 
houding 
maatschappij 

2 50 0 0 X X 7 43,8 3 10,7 2 16,7 14 21,9 

Verandering in 
wetgeving of 
beleid 

1 25 0 0 X X 6 37,5 2 7,1 3 25 12 18,8 

Cursus of 
training volgen 

0 0 1 25 X X 4 25 3 10,7 2 16,7 10 15,6 

Anders 1 25 2 50 X X 0 0 5 17,9 1 8,3 9 14,1 
Weet ik niet 1 25 0 0 X  X 4 25 9 32,1 3 25 17 26,6 
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11 Lezen en schrijven 
 

 

 

 Bijna 40% van de mensen heeft moeite met Lezen en schrijven (39,7%). 
Een kwart van alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te 
lossen (25,4%).  

 Mensen hebben net iets meer moeite met lezen dan met schrijven.  
 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van een 

hulpmiddel of ondersteuning van een naaste. 
 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Lezen en schrijven. Daarnaast 
komt aan bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze belemmeringen. 
Per ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies moeite mee 
heeft. De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage 
F.8. 
 

11.1 Ervaren belemmeringen 
 

Bijna 40% van de mensen heeft moeite met Lezen en schrijven (39,7%). Een 
kwart van de mensen geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen (25,4%). 
De problemen komen vooral veel voor bij mensen van 70 jaar en ouder en 
meer bij mensen die slechtziend zijn, dan bij mensen die blind zijn. 
 
In tabel 11-1 is te zien dat mensen net iets meer moeite hebben met lezen 
(23,9%) dan met schrijven (17,3%).  
 

Tabel 11-1 Ervaren belemmeringen Lezen en schrijven 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
lezen en 
schrijven 

3 16,7 10 19,2 5 50,0 22 34,9 87 41,4 29 72,5 156 39,7 

Oplossing 
belangrijk* 

2 11,1 6 11,5 4 40,0 8 12,7 56 26,7 24 60,0 100 25,4 

Lezen 2 11,1 6 11,5 3 30,0 8 12,7 53 25,2 22 55,0 94 23,9 
Schrijven 1 5,6 5 9,6 4 40,0 2 3,2 36 17,1 20 50,0 68 17,3 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Lezen en schrijven is 
opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.8. 
 

11.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

Volgens de 100 mensen die de problemen rondom Lezen en schrijven opgelost 
willen hebben, kunnen de problemen het best opgelost worden door middel van 
een hulpmiddel (54%) of ondersteuning van een naaste (35%). Een 
verandering in de houding van de maatschappij en een cursus of training 
volgen heeft daarna de voorkeur (respectievelijk 18% en 16%). Een 
revalidatietraject of professionele hulp worden beide het minst gekozen als 
oplossing (14%). 8% van de mensen weet geen oplossing. Andere oplossingen 
die mensen aandragen zijn bijvoorbeeld meer gebruik maken van gesproken 
tekst en een medische oplossing voor een netvliesbeschadiging. Voor een 
overzicht van andere genoemde oplossingsrichtingen zie bijlage F.10.8. 
 

Tabel 11-2 Gewenste oplossingsrichtingen Lezen en schrijven 
 18-39 

blind 
(N=2) 

40-69 
blind 
(N=6) 

≥70 blind 
(N=4) 

18-39 
slechtziend 
(N=8) 

40-69 
slechtziend 
(N=56) 

≥70 
slechtziend 
(N=24) 

Totaal 
(N=100) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 2 100 6 100 1 25 3 37,5 32 57,1 10 41,7 54 54 
Ondersteuning 
naaste 

1 50 5 83,3 3 75 3 37,5 10 17,9 13 54,2 35 35 

Revalidatietraject 1 50 1 16,7 1 25 1 12,5 4 7,1 6 25 14 14 
Professionele 
hulp 

1 50 3 50 1 25 0 0 4 7,1 5 20,8 14 14 

Verandering 
houding 
maatschappij 

0 0 2 33,3 2 50 1 12,5 11 19,6 2 8,3 18 18 

Cursus of 
training volgen 

1 50 2 33,3 2 50 1 12,5 6 10,7 4 16,7 16 16 

Anders 1 50 0 0 1 25 0 0 5 8,9 1 4,2 8 8 
Weet ik niet 0 0 0 0 1 25 3 37,5 14 25 5 20,8 23 23 
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12 Zelfverzorging 
 

 

 

 Bijna 1 op de 10 mensen heeft moeite met Zelfverzorging. Slechts 3,3% van 
alle respondenten geeft aan dat dit belangrijk is om op te lossen.  

 Binnen Zelfverzorging ondervinden de meeste mensen problemen met 
persoonlijke verzorging. 

 De problemen kunnen het best opgelost worden door middel van 
ondersteuning van een naaste of een hulpmiddel. 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen weergegeven welke belemmeringen 
mensen met een visuele beperking ervaren met Zelfverzorging. Ook komt aan 
bod welke soorten oplossingen zij wensen voor deze belemmeringen. Per 
ervaren belemmering is ook gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. 
De gedetailleerde resultaten van deze vragen zijn te vinden in bijlage F.9. 
 

 

12.1 Ervaren belemmeringen 
 

In tabel 12-1 is te zien dat bijna 1 op de 10 mensen moeite heeft met 
Zelfverzorging (9,7%). Slechts 3,3% van de mensen geeft aan dat dit 
belangrijk is om op te lossen. Binnen de groepen ‘18-39 blind’ en ‘≥70 blind’ 
had niemand moeite met Zelfverzorging. De overige groepen ervaren ongeveer 
evenveel problemen met dit onderwerp, percentages variëren van 7,7% door 
de groep ‘40-69 blind’ tot 11,1% door de groep ’18-39 slechtziend’. 
 
Binnen het onderwerp zelfverzorging ondervinden de meeste mensen 
problemen met persoonlijke verzorging (2,3%). Met aankleden en persoonlijke 
gezondheid en medicijngebruik hadden respectievelijk 1,3% en 1% van de 
mensen moeite.  
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Tabel 12-1 Ervaren belemmeringen bij Zelfverzorging 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
zelf-
verzorging 

0 0,0 4 7,7 0 0,0 7 11,1 23 11,0 4 10,0 38 9,7 

Oplossing 
belangrijk* 

0 0,0 4 7,7 0 0,0 1 1,6 6 2,9 2 5,0 13 3,3 

Persoonlijke 
verzorging 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 5 2,4 1 2,5 9 2,3 

Aankleden 0 0,0 1 1,9 0 0,0 1 1,6 2 1,0 1 2,5 5 1,3 
Persoonlijke 
gezondheid en 
medicijn-
gebruik 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 4 1,0 

Eten en 
drinken 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 0,5 0 0,0 2 0,5 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

Bij iedere voorgenoemde belemmering met betrekking tot Zelfverzorging is 
opnieuw gevraagd waar iemand precies moeite mee heeft. De resultaten van 
deze vragen zijn te vinden in bijlage F.9. 
 

 

12.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
Volgens de 13 mensen die de problemen rondom Zelfverzorging opgelost willen 
hebben, kunnen de problemen het best opgelost worden door middel van 
ondersteuning van een naaste (53,8%) of een hulpmiddel (46,2%) (zie tabel 
12-2). De oplossingsrichtingen ‘professionele hulp’, ‘verandering in houding van 
de maatschappij’, ‘cursus of training volgen’ en ‘anders’ zijn allemaal even vaak 
genoemd (23,1%). Een revalidatietraject wordt maar door één iemand 
genoemd (7,7%). 15,4% van de mensen weet geen oplossing. Voor dit 
onderwerp worden geen alternatieve antwoorden gegeven door respondenten.  
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Tabel 12-2 Gewenste oplossingsrichtingen Zelfverzorging 
 18-39 

blind 
(N=0) 

40-69 
blind 
(N=4) 

≥70 blind 
(N=0) 

18-39 
slechtziend 
(N=1) 

40-69 
slechtziend 
(N=6) 

≥70 
slechtziend 
(N=2) 

Totaal 
(N=13) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel - - 3 75 - - 0 0 2 33,3 1 50 6 46,2 
Ondersteuning 
naaste 

- - 2 50 - - 0 0 4 66,7 1 50 7 53,8 

Revalidatietraject - - 1 25 - - 0 0 0 0 0 0 1 7,7 
Professionele 
hulp 

- - 2 50 - - 0 0 1 16,7 0 0 3 23,1 

Verandering 
houding 
maatschappij 

- - 1 25 - - 0 0 2 33,3 0 0 3 23,1 

Cursus of 
training volgen 

- - 1 25 - - 0 0 2 33,3 0 0 3 23,1 

Anders - - 1 25 - - 0 0 1 16,7 1 50 3 23,1 
Weet ik niet - - 0 0 - - 1 100 1 16,7 0 0 2 15,4 

   



56  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

13 Andere problemen 
 

 

 

 Zes procent van alle respondenten geeft aan Andere problemen te hebben 
dan de problemen in de negen domeinen van de ICF, die in de voorgaande 
hoofdstukken behandeld zijn. Vier procent van alle respondenten geeft aan 
dat deze Andere problemen belangrijk zijn om op te lossen.  

 De aard van de ervaren Andere problemen loopt sterk uiteen. De meeste 
problemen zijn gerelateerd aan de onderwerpen uit de ICF, die in de 
voorgaande hoofdstukken behandeld zijn. 

 De meest gewenste oplossingsrichtingen voor Andere problemen zijn andere 
oplossingsrichtingen dan de richtingen die aangeboden werden. Daarnaast 
wordt vooral een verandering in de houding van de maatschappij het vaakst 
gekozen als gewenste oplossingsrichting (29%). 

 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke andere problemen mensen met een 
visuele beperking ervaren naast de negen onderwerpen uit de ICF die in 
voorgaande hoofdstukken besproken zijn. Respondenten konden deze 
problemen zelf invullen bij de optie ‘anders, namelijk’ bij de eerste vraag in de 
vragenlijst, waarin gevraagd werd op welke gebieden iemand moeite heeft. 
Daarna komt aan bod welke soorten oplossingen mensen wensen voor deze 
problemen. Een overzicht van alle open antwoorden van de oplossingsvraag is 
te vinden in bijlage F.10.10. 
 

 

13.1 Ervaren belemmeringen 
 

6% van alle respondenten heeft moeite met Andere problemen. 4,3% van alle 
respondenten geeft aan dat deze belangrijk zijn om op te lossen (zie tabel 
13-1).  
 

Tabel 13-1 Ervaren belemmeringen Andere problemen 
 
 

18-39 
blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Moeite met 
Anders, 
namelijk 

0 0,0 5 9,6 1 10,0 1 1,6 14 6,7 3 7,5 24 6,1 

Oplossing 
belangrijk* 

0 0,0 2 3,8 1 10,0 0 0,0 12 5,7 2 5,0 17 4,3 
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Veel problemen zijn gerelateerd aan de negen onderwerpen uit de ICF, die in 
de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, zoals werk of het huishouden. 
Daarnaast wordt door een aantal mensen gewezen op specifieke ervaringen, 
zoals ervaringen met specifieke uitgaven door de visuele beperking, rondkomen 
en vooroordelen van anderen. Ook genoemd wordt dat het hebben van een 
ander uiterlijk aanleiding kan zijn tot pesten en het niet geaccepteerd worden. 
Tot slot komt uit een enkel antwoord naar voren dat de opstapeling van 
problemen moeilijk is om mee om te gaan. 
 
 

13.2 Gewenste oplossingsrichtingen 
 

In tabel 13-2 is weergegeven welke oplossingen de 17 respondenten wensen 
voor de Andere problemen die zij ervaren. De oplossingsrichtingen komen sterk 
overeen met de oplossingsrichtingen die in eerdere hoofdstukken gekozen zijn. 
Zo wordt een verandering in de houding van de maatschappij het vaakst 
gekozen (29,4%). De oplossingsrichtingen ‘hulpmiddel’, ‘ondersteuning van een 
naaste’, ‘verandering in wetgeving of beleid’ en ‘cursus of training volgen’, 
worden allemaal door 23,5% van de respondenten gekozen. De minst gekozen 
oplossingsrichting is wederom het volgen van een revalidatietraject (11,8%). 
Eveneens 11,8% van de mensen geeft aan dat ze geen oplossing weet voor de 
ervaren problemen. De oplossingsrichting ‘professionele hulp’ is door niemand 
gekozen. 47,1% van de mensen kiest voor de optie anders. Een andere 
oplossing die genoemd wordt is bijvoorbeeld een professionele hulpverlener 
vergelijkbaar met de functie van een tolk voor doven. Een overzicht van andere 
oplossingen is de vinden in bijlage F.10.10. 
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Tabel 13-2 Gewenste oplossingsrichtingen Andere problemen 
 18-39 

blind 
(N=0) 

40-69 
blind 
(N=2) 

≥70 blind 
(N=1) 

18-39 
slechtziend 
(N=0) 

40-69 
slechtziend 
(N=12) 

≥70 
slechtziend 
(N=2) 

Totaal 
(N=17) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Hulpmiddel 0 0,0 1 50,0 1 100 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 23,5 
Ondersteuning 
naaste 

0 0,0 1 50,0 1 100 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 23,5 

Revalidatietraject 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 1 8,3 0 0,0 2 11,8 
Professionele 
hulp 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Verandering 
houding 
maatschappij 

0 0,0 1 50,0 1 100 0 0,0 3 25,0 0 0,0 5 29,4 

Verandering in 
wetgeving of 
beleid 

0 0,0 1 50,0 1 100 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 23,5 

Cursus of 
training volgen 

0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 3 25,0 0 0,0 4 23,5 

Anders 0 0,0 1 50,0 1 100 0 0,0 5 41,7 1 50,0 8 47,1 
Weet ik niet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 50,0 2 11,8 

   



Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018  59 

Literatuur 
 
Alma, M.A., van der Mei, S.F., Feitsma, W.N., Groothoff, J.W., van Tilburg, T.G. en Suurmeijer, T.P. 

(2011a). "Loneliness and self‐management abilities in the visually impaired elderly." Journal of 
aging and health: 0898264311399758. 

Alma, M.A., van der Mei, S.F., Melis‐Dankers, B.J., van Tilburg, T.G., Groothoff, J.W. en Suurmeijer, T.P. 
(2011b). "Participation of the elderly after vision loss." Disabil Rehabil 33(1): 63‐72. 

Berger, S., McAteer, J., Schreier, K. en Kaldenberg, J. (2013). "Occupational therapy interventions to 
improve leisure and social participation for older adults with low vision: a systematic review." 
Am J Occup Ther 67(3): 303‐311. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). "Arbeidsmarkt in cijfers." 
de Klerk, M., Fernee, H., Woittiez, I. en Ras, M. (2012). Factsheet Mensen met lichamelijke of 

verstandelijke beperkingen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Kempen, G.I., Ballemans, J., Ranchor, A.V., van Rens, G.H. en Zijlstra, G.R. (2012). "The impact of low 

vision on activities of daily living, symptoms of depression, feelings of anxiety and social 
support in community‐living older adults seeking vision rehabilitation services." Quality of life 
research 21(8): 1405‐1411. 

Keunen, J., Verezen, C.A., Imhof, S.M., van Rens, G., Asselbergs, M. en Limburg, J. (2011). "Toename in 
de vraag naar oogzorg in Nederland 2010‐2020." Ned Tijdschr Geneeskd 155(41): A3461. 

Lamoureux, E.L., Hassell, J.B. en Keeffe, J.E. (2004). "The determinants of participation in activities of 
daily living in people with impaired vision." American journal of ophthalmology 137(2): 265‐
270. 

Limburg, H. (2007). Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. 
Grootebroek, Health Information Services. 

Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., Hoek, L., Boeije, H. en Rijken, M. (2015a). Deelname aan 
de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: 
rapportage participatiemonitor 2015. Utrecht, Nivel. 

Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., Hoek, L., Boeije, H. en Rijken, M. (2015b). Deelname aan 
de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: 
tabellenbijlage participatiemonitor 2015. Utrecht, Nivel. 

RIVM ‐ Nederlands WHO‐FIC Collaborating Centre. (2007). "ICF, Nederlandse vertaling van de 
International Classification of Functioning, Disability and Health." from 
http://www.rivm.nl/who‐ficicf.htm. 

Salminen, A.L. en Karhula, M.E. (2014). "Young persons with visual impairment: challenges of 
participation." Scand J Occup Ther 21(4): 267‐276. 

Vreeken, H., van Rens, G. en van Nispen, R. (2011). Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing, 
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Willis, G.B. (2004). Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design, Sage Publications. 

 

  



60  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

Bijlagen 
 

 

Bijlage A Methode 61 
A.1 Deskresearch en verkennende interviews 61 
A.2 Ontwikkeling vragenlijst 64 
A.3 Dataverzameling 66 
A.4 Data-analyse 67 

Bijlage B Resultaten deskresearch en verkennende interviews 68 

Bijlage C Topiclijsten verkennende interviews 72 
C.1 Topiclijst verkennende interviews – medewerkers stichting Bartiméus 72 
C.2 Topiclijst verkennende interviews – mensen met een visuele beperking75 

Bijlage D Akkoordverklaring/Informed Consent 78 

Bijlage E Vragenlijst 80 
E.1 Achtergrondvragen 80 
E.2 Vragenlijst 83 

Bijlage F Resultaten vragenlijst in tabellen 104 
F.1 Reizen en verplaatsen 104 
F.2 Opleiding, werk en geld 112 
F.3 Gevoelens, tijd en energie 116 
F.4 Communicatie en ICT 120 
F.5 Huishouden 125 
F.6 Relaties met anderen 135 
F.7 Vrijetijdsbesteding 138 
F.8 Lezen en schrijven 149 
F.9 Zelfverzorging 150 
F.10 Oplossingsrichtingen per onderwerp 154 

 

   



Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018  61 

Bijlage A Methode 
 

 

 

 De onderzoeksvragen in dit rapport zijn beantwoord door middel van 
kwantitatief vragenlijstonderzoek. Aan de hand van deskresearch en 
verkennende interviews is een online vragenlijst ontwikkeld.  

 De uiteindelijke vragenlijst is gebaseerd op de domeinen uit het International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) systeem.  

 De vragenlijst is getest door mensen met een visuele beperking.  
 Respondenten zijn via diverse instanties benaderd om zichzelf vooraf aan te 

melden voor het invullen van de vragenlijst. Daarnaast is ook een open link 
verspreid waarmee mensen zonder vooraanmelding de vragenlijst konden 
invullen.  

 

 

A.1 Deskresearch en verkennende interviews 
 

Deskresearch 
Het onderzoek is gestart met deskresearch naar studies op het gebied van 
participatie van mensen met een visuele beperking. Hierbij is gebruik gemaakt 
van Nivels eigen onderzoek, zoals de participatiemonitor, en het onderzoek en 
de informatie die Bartiméus al heeft binnen de organisatie, zoals de verslagen 
van eerder gehouden focusgroepen en de rapportage van een literatuurstudie 
die zij eerder liet uitvoeren. 
 

 Quick scan 
Het Nivel heeft deze documenten aangevuld met relevante artikelen en 
onderzoeksrapporten op basis van een quick scan in wetenschappelijke 
databases en op internet. Doel van deze quick scan was input verkrijgen voor 
een vragenlijst om de participatiebehoeften en –knelpunten in kaart te brengen 
van mensen met een visuele beperking in Nederland. Hiervoor is gezocht naar 
artikelen en overige documenten waarin (resultaten van) vragenlijsten 
beschreven zijn, aanvullend op het literatuuronderzoek van de Vereniging 
Bartiméus Sonneheerdt (Terpstra, 2016).  
 
De vraag die met deze quick scan is beantwoord luidt:  
Welke (resultaten van) vragenlijsten/vragenlijstonderzoek (schriftelijk/digitaal 
of mondeling afgenomen) zijn er op het gebied van participatie van mensen 
met een visuele beperking? 
 
Studies zijn geïncludeerd als ze de volgende zoekthema’s bevatten: visuele 
beperking en participatie. In Tabel A-3 staan de specifieke benamingen en 
synoniemen die hiervoor zijn gebruikt. 
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Tabel A-3: Zoektermen quick scan 
Thema  Visuele beperking  Participatie  Type studies 

Zoektermen   Low vision 
 Visual impairment 

 Vision disorders 
 Blindness 

 Social 

participation 

 Social interaction 

 Systematic reviews 

 Meta‐analyses 

 Randomised controlled trials 

inclusief cluster randomized 

trials 

 Observational studies 

 Studies gebaseerd op 

vragenlijsten 

 

Tussen de thema’s is gecombineerd met “AND” en tussen de zoektermen 
binnen een thema met “OR”. De zoekstrategie is opgesteld in EMBASE (Tabel 
A-3)en vervolgens aangepast aan de te doorzoeken databases en websites. 
 

Andere inclusiecriteria van studies:  
 Tijd: artikelen gepubliceerd vanaf 1-1-2010 zullen zijn geïncludeerd, 

omdat ouder onderzoek naar verwachting mogelijk niet meer voldoende 
actueel is als het gaat om participatie (o.a. nieuwe technologie). 

 Taal: uitsluitend Nederlandstalige en Engelstalige artikelen zijn 
geïncludeerd 

 Geografisch: uitsluitend artikelen uit westerse landen zijn geïncludeerd 
(Tabel A-4). 

 De studie moet een vragenlijst of de resultaten van een 
vragenlijstonderzoek beschrijven. Vragenlijsten kunnen schriftelijk, 
digitaal of telefonisch ingevuld/afgenomen zijn. In het geval van 
telefonische afname, worden dit soms interviews genoemd. 

 

Tabel A-4: Westerse landen wordt gedefinieerd als: EU28/EEA, USA, Canada, 
Australië en Nieuw Zeeland [Statistics Norway] 

1 Austria 17 Lithuania 33 USA 
2 Belgium 18 Luxembourg 34 Canada 
3 Bulgaria 19 Malta 35 Australia 
4 Croatia 20 Netherlands 36 New Zealand 
5 Cyprus 21 Poland  
6 Czech Republic 22 Portugal  
7 Denmark 23 Romania  
8 Estonia 24 Slovakia  
9 Finland 25 Slovenia  
10 France 26 Spain  
11 Germany 27 Sweden  
12 Greece 28 United Kingdom  
13 Hungary 29 Iceland  
14 Ireland 30 Liechtenstein  
15 Italy 31 Norway  
16 Latvia 32  Switzerland  
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Databases die zijn doorzocht:  
 Cochrane Database of Systematic Reviews 
 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) 
 Embase 
 Publicat (Literatuur database NIVEL) 

 

Tabel A-5: Zoekstrategie en resultaten Embase (24 april 2017) 
No. Query 

low vision + 
participation 
+ tijd + taal 
+ leeftijd 

'low vision' OR blindness OR 'visual impairment' OR 'visual impairments' OR 'vision 
disorders' AND (participation OR 'social interaction') AND (2010:py OR 2011:py OR 
2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py) AND 
([dutch]/lim OR [english]/lim) AND ([young adult]/lim OR [adult]/lim OR [middle 
aged]/lim OR [aged]/lim OR [very elderly]/lim) 

 

Overige bronnen: 
 Websites Visio, Bartiméus Sonneheerdt, ZonMw Inzicht. 

 

Verkennende interviews 
Naast de deskresearch heeft het Nivel drie gesprekken gevoerd met 
medewerkers van Bartiméus (1 ergotherapeut / zelfstandigheidstherapeut,  
1 mobiliteitstrainer, 1 maatschappelijk werker) en met zes mensen uit de 
doelgroep, één uit elke subgroep (Tabel A-6), met als doel om verdiepende 
informatie te ontvangen over de participatieproblemen die mensen met een 
visuele beperking ervaren.  
 
Tabel A-6: Groepsindeling respondenten 
Doelgroep 
Voor het onderzoek zijn mensen met een visuele beperking betrokken van 18 
jaar en ouder die wilsbekwaam zijn en in Nederland wonen. Deze mensen zijn 
ingedeeld in zes groepen op basis van leeftijd en de ernst van de visuele 
beperking: 18-39 jaar en blind, 40-69 jaar en blind, 70 jaar en ouder en blind, 
18-39 jaar en slechtziend, 40-69 jaar en slechtziend, 70 jaar en ouder en 
slechtziend. 

18 - 39 jaar
blind

40 - 69 jaar
blind

≥70 jaar
blind

18 - 39 jaar
slechtziend

40 - 69 jaar
slechtziend

≥70 jaar
slechtziend
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De respondenten van de verkennende interviews zijn aangedragen door 
opdrachtgever Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De topiclijsten die gebruikt 
zijn voor deze verkennende interviews zijn te vinden in Bijlage C. De interviews 
vonden plaats bij de deelnemers thuis (of een andere plek van voorkeur) en 
duurden ongeveer drie kwartier. 
 
Op basis van de deskresearch en de thema’s die zijn aangedragen door de 
deelnemers in de focusgroepen en door de cliënten en medewerkers van 
Bartiméus zijn items samengesteld en geprioriteerd voor de vragenlijst. De 
resultaten van de deskresearch (inclusief de quick scan) en de verkennende 
interviews zijn te vinden in Bijlage B.  
 

 

A.2 Ontwikkeling vragenlijst 
 
De online vragenlijst is gebaseerd op de domeinen uit het International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) systeem. Bij de 
ontwikkeling van de vragenlijst zijn zo kort mogelijke vragen geformuleerd die 
bij de woordkeuze en belevingswereld van de respondenten aansluiten. 
Daarnaast is er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van automatische routing, 
zodat vragen die niet van toepassing zijn worden overgeslagen. In de volgende 
paragraaf wordt toegelicht hoe de vragenlijst ingevuld wordt. In Bijlage E is de 
volledige vragenlijst te vinden.  
 
 
Toelichting op de vragenlijst  
Afgezien van de achtergrondvragen, werkt de vragenlijst als een soort trechter 
die steeds specifieker ingaat op de onderwerpen waarvan de respondent 
aangeeft er moeite mee te hebben. Vragen behorende bij een onderwerp, zoals 
Reizen en verplaatsen, worden dus alleen voorgelegd als men hier moeite mee 
heeft. Binnen een onderwerp kan men kiezen voor verschillende 
deelonderwerpen. Een deelonderwerp wordt alleen ingevuld wanneer men 
aangeeft hier problemen mee te ervaren.  
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Ter illustratie: De totale oppervlakte van de cirkel in figuur 13-1 staat voor alle 
respondenten (donker blauwe cirkel). Een deel van deze mensen geeft aan dat 
ze moeite heeft met een bepaald onderwerp (grijze cirkel). Van deze mensen 
vindt een deel het onderwerp het belangrijkst en worden bijbehorende vragen 
over het onderwerp ingevuld (lichtblauwe cirkel). Binnen een onderwerp kan 
men kiezen voor verschillende deelonderwerpen. Deelonderwerpen worden 
ingevuld wanneer iemand aangeeft hier problemen mee te ervaren (rode 
cirkel). 

 

 

Wanneer mensen aangeven dat ze met geen enkel onderwerp moeite hebben, 
slaan zij de vragen over de onderwerpen over. Mensen die kiezen voor de optie 
‘anders, namelijk…’, kunnen hun moeilijkheden opschrijven in een open vraag 
en sluiten dit, net als alle andere onderwerpen, af met de vraag over gewenste 
oplossingsrichtingen voor de genoemde belemmeringen. In de vraag naar 
gewenste oplossingsrichtingen wordt ook de mogelijkheid geboden om de optie 
‘anders, namelijk…’ in te vullen. De open antwoorden die hier genoemd zijn, 
zijn per onderwerp te vinden in Bijlage F. 
 
Cognitieve interviews 
De vragenlijst is kleinschalig uitgetest onder de betreffende doelgroep via 
cognitieve interviews. In een cognitief interview wordt de vragenlijst voorgelegd 
aan de deelnemer met het verzoek deze hardop denkend in te vullen (thinking 
aloud) (Willis, 2004). Zo konden we nagaan of de vragen en de 
antwoordcategorieën begrijpelijk zijn voor de doelgroep, leesbaar/verstaanbaar 
zijn, of de opbouw van het meetinstrument logisch is en of er vragen en/of 
antwoordmogelijkheden ontbreken. Daarnaast werd aanvullend gebruik 

Alle 
respondenten 

Moeite met 
onderwerp 

Onderwerp 
belangrijk 

Deelonderwerp 

Figuur 13-1: Visuele weergave hoe de vragenlijst ingevuld wordt 
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gemaakt van probing.  
Dit houdt in dat de interviewer gericht doorvraagt op momenten wanneer dit 
nodig is, bijvoorbeeld wanneer respondenten moeite lijken te hebben met het 
beantwoorden van een vraag of een antwoord kiezen dat niet in 
overeenstemming lijkt met wat zij eerder hebben gezegd. Dit doorvragen heeft 
inzicht gegeven in de precieze problemen. Verder was er tijdens de interviews 
ruimte om te vragen of er nog belangrijke aspecten of vragen ontbreken. 
Voor de interviews zijn in afstemming met Bartiméus zes nieuwe mensen met 
een visuele beperking benaderd, één uit elke subgroep ( 
Tabel A-6). De interviews vonden plaats bij de deelnemers thuis (of een andere 
plek van voorkeur) en duurden ongeveer drie kwartier.  
Tijdens de interviews zijn vragen met problemen geïdentificeerd. Op basis van 
deze informatie zijn de vragen en de lay-out/toegankelijkheid aangepast.  
 

 

A.3 Dataverzameling 
 

Vooraanmelding vragenlijst 
Om respondenten te werven is er een oproep verspreid waarin mensen met een 
visuele beperking ouder dan 18 en woonachtig in Nederland worden verzocht 
om zich aan te melden om mee te doen aan het onderzoek. Voor het 
verspreiden van de oproep zijn meer dan 50 organisaties of netwerken 
benaderd, die contact hebben met mensen met een visuele beperking. Hen is 
verzocht om de oproep voor deelname aan de online vragenlijst te delen met 
hun netwerk via e-mail, sociale media (Facebook, Twitter en Linked-in), flyers 
en/of nieuwsbrieven. Daarnaast zijn mensen met een visuele beperking 
persoonlijk benaderd voor deelname door medewerkers van het Nivel op de 
Ziezo-beurs (d.d. 24-25 maart 2017). 
 
Uitzetten vragenlijst  
De online vragenlijst is door middel van een persoonlijke link uitgezet naar de 
mensen die zich aangemeld hadden voor het onderzoek. Via deze persoonlijke 
link kwamen zij direct bij de vragenlijst en hoefden zij niet opnieuw 
achtergrondgegevens in te voeren die ze al in het aanmeldformulier ingevoerd 
hadden. Zij konden het invullen van de vragenlijst tussentijds afbreken en later 
weer hervatten. 
 
Naast de persoonlijke link is er ook een algemene link naar de vragenlijst 
verspreid. Deze vragenlijst kon door iedereen ingevuld worden en bevatte 
daarom ook de informatie over het onderzoek, de akkoordverklaring/informed 
consent en de vragen over persoonlijke achtergrondgegevens. In tegenstelling 
tot de persoonlijke link kon deze vragenlijst niet tussentijds afgesloten worden, 
ingevoerde gegevens zouden dan verloren gaan.  
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A.4 Data-analyse 
 

De data voortkomend uit de persoonlijke link en open link zijn samengevoegd 
voor de analyse. Ingevulde vragenlijsten zijn verwijderd uit de analyse indien:  

 Leeftijd en/of de ernst van visuele beperking (blind of slechtziend) 
ontbrak; 

 Leeftijd jonger was dan 18 jaar; 
 Er minder dan één onderwerp compleet ingevuld was;  
 Mensen volgens eigen zeggen geen visuele beperking hadden.  

Met beschrijvende statistiek en variantieanalyses zijn voor mensen met een 
visuele beperking de aard en omvang van de participatieproblemen 
weergegeven. Met variantieanalyses zijn de antwoorden van de verschillende 
leeftijdsgroepen en de verschillende categorieën visuele beperkingen met 
elkaar vergeleken. 
 
Lezen van tabellen 
In dit rapport zijn percentages over ervaren belemmeringen altijd weer 
gegeven ten opzichte van de totale groep respondenten, dit vergemakkelijkt de 
vergelijking tussen de onderwerpen als het gaat om de omvang van ervaren 
belemmeringen. Alleen de percentages over oplossingsrichtingen worden 
uitgedrukt ten opzichte van het aantal mensen dat problemen ervaart met het 
desbetreffende onderwerp.  
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Bijlage B Resultaten deskresearch en 
verkennende interviews 

 

 

 

De eerste onderzoeksfase van het onderzoek bestond uit twee onderdelen: 
deskresearch en verkennende interviews. Deze bijlage geeft de resultaten van 
beide weer. De gebruikte onderzoeksmethoden staan beschreven in Bijlage A. 
 
Tabel B-1 Resultaten database searches 
 Aantal hits Aantal 

geïncludeerde 
studies 

Aantal unieke 
geïncludeerde 
studies 

Embase (search:24-
4-2017) 

339 9 8 

Cochrane Database 
of Systematic 
Reviews 

8 0 0 

CENTRAL 22 0 0 
Publicat NIVEL 
(search: 24-4-2017) 

16 0 0 

ZonMw Inzicht 
(search: 24-4-2017) 

75 3 3 

Bartiméus 
(Wetenschappelijke 
publicaties in 2014 
en 2015) (search: 
24-4-2017) 

53 0 0 

Koninklijke Visio 
(publicaties 2010 
t/m 2016) (search: 
24-4-2017) 

56 3 1 

Totaal 569 15 12* 
* Geïncludeerde studies zie referentielijst aan het einde van deze bijlage 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partic

 

 

 

+ + 
oude
+ = 
en/o
+/- 
erva
- = d
oude
 

Figu
visue

cipatie van me

 = domein 
eren en/of 
 domein w
of dat voor 
= domein 
ren worde
domein wa
eren en/of 

ur 13-2 Be
ele beperki

ensen met een

 waarop ve
 dat voor h
aar proble
 hen van b
waar door 
n en/of da

aar weinig 
 dat voor h

lang van de
ing 

n visuele bepe

eel problem
hen erg be
men ervar

belang is. 
 sommige 

at voor hen
problemen

hen minder
 

e ICF partic

erking, Nivel 2

men ervare
langrijk is.
ren worden

 groepen (
n van belan
n ervaren w
r belangrijk

cipatiedom

2018 

en worden 
  

n door zow

ouderen of
ng is. 
worden doo
k is. 

einen voor 

 door zowe

el jongeren

f jongeren)

or zowel jo

 mensen m

el jongeren

n als oude

) probleme

ongeren als

met een 

69 

n als 

ren 

en 

s 



70 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld
oplossing:
‐Meer 
bekendhe
creëren 
omtrent 
visuele 
beperking 
betekenis 
geleidesto

Figuur 13
beperkin

d van 
: 

id 

en 

ok. 

3-3 Impres
ng 

ssie van de 

Par

 resultaten 

rticipatie van m

 uit de verk

mensen met e

kennende in

een visuele be

V
o
‐
a
k
g
d
e
k
b

V
o
‐
s
g
w
v
d
w
v
m
o
e
b
(
w
v

nterviews m

eperking, Nive

Voorbeeld van 
oplossing: 
‐Mensen 
adviseren om te 
kijken wat ze 
graag zelf willen 
doen en wat ze 
eventueel uit 
kunnen 
besteden. 

Voorbeeld van 
oplossing: 
‐Wanneer 
sporten wel 
goed gaat, 
wordt dit 
veroorzaakt 
door de 
welwillendheid 
van trainers of 
medesporters 
om te helpen 
en/of te 
begeleiden. 
(Oplossing: 
welwillendheid 
vergroten). 

met Mense

el 2018 

n met een vvisuele 



Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018  71 

Geïncludeerde studies 
 
 Alma M.A., Van der Mei S.F., Groothoff J.W., Suurmeijer T.P. Determinants 

of social participation of visually impaired older adults. Quality of life 
research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care 
and rehabilitation 2012 21:1 (87-97) 

 Bruijning J., van Nispen R., Verstraten P., van Rens G. A Dutch ICF Version 
of the Activity Inventory: Results from Focus Groups with Visually Impaired 
Persons and Experts, Ophthalmic Epidemiology 2010, 17:6, 366-377, DOI: 
10.3109/09286586.2010.528133 

 De Haan G.A., Heutink J., Melis-Dankers B.J.M., Brouwer W.H., Tucha O. 
Difficulties in daily life reported by patients with homonymous visual field 
defects. Journal of Neuro-Ophthalmology 2015 35:3 (259-264) 

 de Haan, G. A. (2016). Homonymous Hemianopia: Impact on Daily Life and 
the Effects of Scanning Training on Mobility [Groningen]: Rijksuniversiteit 
Groningen 

 Elsman E.B.M., van Rens G.H.M.B, van Nispen R.M.A. Impact of visual 
impairment on the lives of young adults in the Netherlands: a concept-
mapping approach, Disability and Rehabilitation 2016, DOI: 
10.1080/09638288.2016.1236408 

 Jaarsma E.A., Dekker R., Koopmans S.A., Dijkstra P.U., Geertzen J.H. 
Barriers to and facilitators of sports participation in people with visual 
impairments. Adapted physical activity quarterly : APAQ 2014 31:3 (240-
264)  

 Latham K., Baranian M., Timmis M.A., Pardhan S. Difficulties with goals of 
the Dutch ICF activity inventory: Perceptions of those with retinitis 
pigmentosa and of those who support them. Investigative Ophthalmology 
and Visual Science 2015 56:4 (2381-2391) 

 Leissner J., Coenen M., Froehlich S., Loyola D., Cieza A. What explains 
health in persons with visual impairment? Health and Quality of Life 
Outcomes 2014 12:1 Article Number 65 

 Rees G., Tee H.W., Marella M., Fenwick E., Dirani M., Lamoureux E.L. Vision-
specific distress and depressive symptoms in people with vision impairment. 
Investigative Ophthalmology and Visual Science 2010 51:6 (2891-2896) 

 Tabrett D.R., Latham K. Factors influencing self-reported vision-related 
activity limitation in the visually impaired. Investigative Ophthalmology and 
Visual Science 2011 52:8 (5293-5302) 

 van Leeuwen L.M., Rainey L., Kef S., van Rens G.H.M.B. van Nispen R.M.A. 
Investigating rehabilitation needs of visually impaired young adults according 
to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Acta 
Ophthalmol. 2015: 93: 642–650 

 Yang Y., Trope G.E., Buys Y.M., Badley E.M., Gignac M.A.M., Shen C., Jin Y.-
P. Glaucoma Severity and Participation in Diverse Social Roles: Does Visual 
Field Loss Matter? Journal of Glaucoma 2016 25:7 (e697-e703)  

 

   



72  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

Bijlage C Topiclijsten verkennende interviews 
 

 

 

C.1 Topiclijst verkennende interviews – medewerkers 
stichting Bartiméus 

 

Achtergrond gegevens 
Functie: ___________________________________ 
 
Specialisme binnen beroepsgroep: _____________________________ 
 
Korte beschrijving dagelijkse werkzaamheden van de functie? Waarvoor komen 
cliënten bij u?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Definities 
Visueel beperkt:  Mensen die blind of slechtziend zijn 

WHO richtlijnen /de International Classification of Diseases (ICD):  
blindheid: als de visus van het beste oog (<0,05) (met optimale 
brilcorrectie) minder dan 0,05 bedraagt of het gezichtsveld van 
het beste oog (<= 10) 10 graden of minder bedraagt.  
slechtziendheid: als de best gecorrigeerde gezichtsscherpte 0,05 
tot 0,3 bedraagt of het gezichtsveld tussen de 10 en 30 graden is. 

Doelgroep:  18+ zonder verstandelijke beperking/wilsbekwaam/ zelfstandig 
functioneren en beslissingen kunnen nemen. 

ICF:   International Classification of Functioning, Disability and Health 
RMO:   Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
Participatie: Actief deelnemen aan de samenleving.  

ICF: ‘betrokkenheid in levenssituaties’ 
RMO: ‘meedoen in de sociale rollen die de samenleving te bieden 
heeft in bijvoorbeeld scholing, (vrijwilligers)werk, wonen, sociale 
relaties en vrijetijdsbesteding’. 

 
Ervaringen omtrent participatie 
Aard en omvang van de problemen: waar lopen ze tegenaan en hoeveel last 
hebben ze hiervan?  

1. Kunnen mensen met een visuele beperking over het algemeen goed 
meedoen in de samenleving volgens u? Kunnen ze de activiteiten 
ondernemen die ze (redelijkerwijs) willen? 

2. Welke (participatie)problemen ervaren uw cliënten/mensen met een 
visuele beperking het meest volgens u? En welke impact heeft dit op de 
mate van hun participatie? 

3. Welke problemen hebben, denkt u, de meeste impact op mensen met 
een visuele beperking? 
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De ICF kent negen activiteiten en participatie domeinen (om te meten 
hoe iemand functioneert): 

Leren en toepassen van kennis:  
leren lezen, schrijven en rekenen, doelbewust gebruik van zintuigen, 
contrast, systematiek, compensatoir handelen, toepassen van kennis en 
besluiten nemen. 
Algemene taken en eisen:  
ondernemen van enkelvoudige taak, ondernemen van meervoudige taak, 
uitvoeren van routinehandelingen, omgaan met stress en andere mentale 
eisen. 
Communicatie:  
schrijven en lezen met hulpmiddelen, gebruiken van 
communicatieapparatuur (telefoon, computer, braille) en tijdswaarneming. 
Mobiliteit:  
oriëntatie in de ruimte, verplaatsen binnenshuis, verplaatsen buitenshuis, 
verplaatsen ’s avonds, verplaatsen in andere gebouwen, gebruik van 
vervoersmiddelen. 
Zelfverzorging:  
wassen, toiletgang, verzorgen, aankleden, eten & drinken en make-up 
aanbrengen. 
Huishouden:  
woonruimte vinden en onderhouden, boodschappen doen, bereiden van 
maaltijden, huishouden doen, schoonmaken, wassen en verzorgen van 
planten en dieren. 
Tussenmenselijke interacties en relaties:  
aangaan van relaties, omgang met relaties, familierelatie, intieme relaties, 
lotgenotencontact. 
Belangrijke levensgebieden:  
zoeken of behouden van studie, werk, of vrijwilligerswerk, geldbeheer, 
administratie, financiën, financiële voorzieningen. 
Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven:  
spel, sport, kunst en cultuur, handenarbeid, hobby’s, sociale activiteiten, 
religie en spiritualiteit. 

 
4. Kunt u de domeinen op volgorde zetten van weinig naar veel vragen/ 

problemen die u erover krijgt? 
5. Op de laatste 3 domeinen (met de meeste vragen) doorvragen:  

Wat zijn de voorkomende problemen in het domein …[naam domein 
invoegen]… ? 

 
Verschillen tussen subgroepen 

6. Hebben mensen die blind zijn volgens u problemen op andere 
participatiedomeinen dan mensen die slechtziend zijn? Zo ja, waar zitten 
volgens u de verschillen? 
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7. Zijn er volgens u verschillen tussen de participatiedomeinen waarmee 
jongeren problemen hebben en de domeinen waarmee ouderen 
problemen hebben? Zo ja, waar zitten volgens u de verschillen? 

 
Oplossingen 
Van het belangrijkste probleem dat genoemd is:  

8. Hoe denkt u dat dit probleem opgelost kan worden?  
9. Wie of wat is er nodig om de oplossing uit te voeren? 

 
Afronding 

10. Zijn er nog andere belangrijke punten die u mij mee wilt geven en die 
eerder in dit gesprek nog niet genoemd zijn? 
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C.2 Topiclijst verkennende interviews – mensen met een 
visuele beperking 

 

Achtergrond gegevens 
1. Wat is uw leeftijd:  
2. Bent u blind of slechtziend? 
3. Welke oogaandoening heeft u? 
4. Sinds wanneer bent u blind/slechtziend? 
5. Kunt u uw gezichtsvermogen beschrijven?/ Kunt u beschrijven wat u 

wel/niet ziet? 
6. Geografische ligging woonplaats: stad/dorp/platteland 

 
Definities 
Visueel beperkt:  Mensen die blind of slechtziend zijn 

WHO richtlijnen /de International Classification of Diseases 
(ICD):  
blindheid: als de visus van het beste oog (<0,05) (met 
optimale brilcorrectie) minder dan 0,05 bedraagt of het 
gezichtsveld van het beste oog (<= 10) 10 graden of 
minder bedraagt.  
slechtziendheid: als de best gecorrigeerde 
gezichtsscherpte 0,05 tot 0,3 bedraagt of het gezichtsveld 
tussen de 10 en 30 graden is. 

Doelgroep:  18+ 
zonder verstandelijke beperking/wilsbekwaam/ zelfstandig 
functioneren en beslissingen kunnen nemen. 

ICF:    International Classification of Functioning, Disability and 
Health 
RMO:    Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
WHO:    World Health Organisation 
Participatie: Actief deelnemen aan de samenleving.  

ICF: ‘betrokkenheid in levenssituaties’ 
RMO: ‘meedoen in de sociale rollen die de samenleving te 
bieden heeft in bijvoorbeeld scholing, (vrijwilligers)werk, 
wonen, sociale relaties en vrijetijdsbesteding’. 

 
Ervaringen omtrent participatie 
Aard en omvang van de problemen: waar lopen ze tegenaan en hoeveel last 
hebben ze hiervan?  

1. Hoe ervaart u het meedoen in de samenleving over het algemeen? Kunt 
u over het algemeen (ondanks uw visuele beperking) de activiteiten 
ondernemen die u (redelijkerwijs) wilt? 

2. Ervaart u over het algemeen (participatie)problemen in het dagelijks 
leven vanwege uw visuele beperking?  
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Om te meten hoe iemand functioneert zijn er negen categorieën van 
activiteiten gemaakt:  
Gemaakt door de WHO, genaamd ICF ‘activiteiten en participatie domeinen’ 

Leren en toepassen van kennis:  
leren lezen, schrijven en rekenen, doelbewust gebruik van zintuigen, 
contrast, systematiek, compensatoir handelen, toepassen van kennis en 
besluiten nemen. 
Algemene taken en eisen:  
ondernemen van enkelvoudige taak, ondernemen van meervoudige taak, 
uitvoeren van routinehandelingen, omgaan met stress en andere mentale 
eisen. 
Communicatie:  
schrijven en lezen met hulpmiddelen, gebruiken van 
communicatieapparatuur (telefoon, computer, braille) en tijdswaarneming. 
Mobiliteit:  
oriëntatie in de ruimte, verplaatsen binnenshuis, verplaatsen buitenshuis, 
verplaatsen ’s avonds, verplaatsen in andere gebouwen, gebruik van 
vervoersmiddelen. 
Zelfverzorging:  
wassen, toiletgang, verzorgen, aankleden, eten & drinken en make-up 
aanbrengen. 
Huishouden:  
woonruimte vinden en onderhouden, boodschappen doen, bereiden van 
maaltijden, huishouden doen, schoonmaken, wassen en verzorgen van 
planten en dieren. 
Tussenmenselijke interacties en relaties:  
aangaan van relaties, omgang met relaties, familierelatie, intieme relaties, 
lotgenotencontact. 
Belangrijke levensgebieden:  
zoeken of behouden van studie, werk, of vrijwilligerswerk, geldbeheer, 
administratie, financiën, financiële voorzieningen. 
Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven:  
spel, sport, kunst en cultuur, handenarbeid, hobby’s, sociale activiteiten, 
religie en spiritualiteit. 

 
3. Zijn er (vergelijkbare) activiteiten uit bovenstaand lijstje waar u moeite 

mee heeft/waarbij u problemen ervaart? En zo ja, met welke activiteiten 
ervaart u (de meeste) problemen? 

 
Probleem 1 

4. Wat is het probleem precies?/ Waar heeft u precies moeite mee? 
5. a. Heeft u om hulp gevraagd bij dit probleem?  

b. Krijgt u hulp bij deze activiteit? 
c. Ervaart u het als een probleem/vervelend dat u deze hulp nodig heeft? 

6. Hoe kan het probleem volgens u opgelost worden?/ Hoe wenst u dat de 
oplossing voor eerder genoemd probleem eruit ziet?/ Waar heeft u 
behoefte aan? 

7. Wie of wat is er nodig om de oplossing uit te voeren? 
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Probleem 2 
8. Wat is het probleem precies?/ Waar heeft u precies moeite mee? 
9. a. Heeft u om hulp gevraagd bij dit probleem?  

b. Krijgt u hulp bij deze activiteit?  
c. Ervaart u het als een probleem/vervelend dat u deze hulp nodig heeft? 

10. Hoe kan het probleem volgens u opgelost worden?/ Hoe wenst u dat de 
oplossing voor eerder genoemd probleem eruit ziet?/ Waar heeft u 
behoefte aan? 

11. Wie of wat is er nodig om de oplossing uit te voeren? 
 
Probleem 3 

12. Wat is het probleem precies?/ Waar heeft u precies moeite mee? 
13. a. Heeft u om hulp gevraagd bij dit probleem?  

b. Krijgt u hulp bij deze activiteit?  
c. Ervaart u het als een probleem/vervelend dat u deze hulp nodig heeft? 

14. Hoe kan het probleem volgens u opgelost worden?/ Hoe wenst u dat de 
oplossing voor eerder genoemd probleem eruit ziet?/ Waar heeft u 
behoefte aan? 

15. Wie of wat is er nodig om de oplossing uit te voeren? 
 
Afronding 

16. Zijn er activiteiten die u niet (zelfstandig) kunt doen vanwege uw visuele 
beperking en die u redelijkerwijs wel (zelfstandig) zou willen doen? 

17. Zijn er nog andere belangrijke punten die u mij mee wilt geven en die 
eerder in dit gesprek nog niet genoemd zijn?  
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Bijlage D Akkoordverklaring/Informed 
Consent 

 

 

 

Uitleg over het onderzoek  
Bent u blind of slechtziend en ervaart u hierdoor wel eens problemen op uw 
werk, met uw studie of in uw vrije tijd? Of juist helemaal niet? We zijn op 
zoek naar mensen die hun ervaringen en ideeën willen delen over het 
meedoen in de samenleving met een visuele beperking.  
 
Uw ervaringen, belemmeringen, behoeften en gewenste oplossingen worden 
met dit onderzoek in kaart gebracht. Bartiméus gebruikt deze uitkomsten 
om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van mensen met een 
visuele beperking. Het NIVEL voert het onderzoek uit. 
Via het aanmeldingsformulier meldt u zich aan voor het onderzoek ‘Zien en 
gezien worden’. Na aanmelding ontvangt u in september 2017 een e-mail 
met een link naar de digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst 
duurt maximaal 20 minuten.  
 
U kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer u:  

 Een visuele beperking heeft;  
 18 jaar of ouder bent;  
 In Nederland woont. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 september 2017.  
Vragen over het onderzoek kunt u richten aan Henrieke Kappen 
(onderzoeker) via h.kappen@nivel.nl of via 030-2729715. 
 
Aanvulling op uitleg over het onderzoek 
Als u meedoet aan het onderzoek, wordt al uw informatie anoniem verwerkt 
en is alleen toegankelijk voor onderzoekers, die zich schriftelijk tot 
geheimhouding hebben verplicht. De resultaten van het onderzoek zullen 
dusdanig worden gepresenteerd en gepubliceerd, dat de informatie nimmer 
te herleiden is tot individuele personen die hun medewerking aan dit 
onderzoek hebben verleend. 
 
Akkoordverklaring (bij akkoord graag alle vier de vakjes aanvinken 
a.u.b.) 
 
□ Ik weet waar het onderzoek over gaat. Ik had genoeg tijd om te 

beslissen of ik meedoe. 
□ Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik ben me ervan bewust dat 

ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor 
hoef ik geen reden te geven. 

□ Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen 
anoniem en vertrouwelijk verwerkt zullen worden. 



Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018  79 

□ Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen 
die in de uitleg over het onderzoek staan. Mocht er aanleiding zijn om 
de gegevens te gebruiken voor een ander onderzoeksdoel dan zal 
opnieuw toestemming aan mij worden gevraagd. 
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Bijlage E Vragenlijst 
 

 

 

Bent u blind of slechtziend en ervaart u hierdoor wel eens problemen op uw 
werk, met uw studie of in uw vrije tijd? Of juist helemaal niet? We zijn op 
zoek naar mensen die hun ervaringen en ideeën willen delen over het 
meedoen in de samenleving met een visuele beperking. Uw ervaringen, 
belemmeringen, behoeften en gewenste oplossingen worden met dit 
onderzoek in kaart gebracht. Bartiméus gebruikt deze uitkomsten om nog 
beter in te spelen op de wensen en behoeften van mensen met een visuele 
beperking. Het NIVEL voert het onderzoek uit. De Oogvereniging 
ondersteunt het onderzoek. 
U kunt deelnemen aan het onderzoek indien u een visuele beperking heeft, 
18 jaar of ouder bent en in Nederland woont. U kunt deze vragenlijst tot 
1 januari 2018 invullen. 
 
Als u meedoet aan het onderzoek, wordt uw informatie anoniem verwerkt 
en is alleen toegankelijk voor onderzoekers. De resultaten van het 
onderzoek zullen zo worden gepresenteerd en gepubliceerd, dat de 
informatie niet te herleiden is tot individuele personen die hun medewerking 
aan dit onderzoek hebben verleend. 
 
De Oogvereniging biedt telefonische hulp bij het invullen van de vragenlijst 
als u dat wenst. U kunt hiervoor een afspraak maken via de Ooglijn. De 
Ooglijn is telefonisch te bereiken via 030-2945444 (maandag t/m vrijdag 
van 09.00-15.30 uur) of per e-mail ooglijn@oogvereniging.nl. 
 

E.1 Achtergrondvragen 
 

1. Leeftijd: 
      
 

2. Postcode (alleen de 4 cijfers): 
      
 

3. Geslacht: 
□ Man 
□ Vrouw 
 

4. Bent u visueel beperkt? 
□ Ja, ik ben blind 
□ Ja, ik ben slechtziend 
□ Nee, met bril of contactlenzen kan ik alles voldoende zien. 
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5. In welke mate kunt u (eventueel met bril of contactlenzen) de krantenkoppen 
lezen? 

□ Goed 
□ Matig 
□ Slecht 
□ Niet 
 

6. In welke mate kunt u (eventueel met bril of contactlenzen) de gewone letters 
van de krant lezen? 

□ Goed 
□ Matig 
□ Slecht 
□ Niet 
 

7. In welke mate kunt u (eventueel met bril of contactlenzen) het gezicht 
herkennen van mensen die op ongeveer 5 meter van u staan binnenshuis? 

□ Goed 
□ Matig 
□ Slecht 
□ Niet 
 

8. Welke oogaandoening(en) heeft u? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Albinisme 
□ Cataract 
□ CVI (Cerebrale Visuele Stoornis / Congenitale Visuele Stoornis) 
□ Diabetische retinopathie 
□ Glaucoom 
□ Hemianopsie 
□ Achromatopsie 
□ Maculadegeneratie 
□ Nachtblindheid 
□ Niet aangeboren hersenletsel (door bijvoorbeeld ongeval of hersenbloeding) 
□ Nystagmus 
□ Retinitis Pigmentosa 
□ Syndroom van Usher 
□ Uveïtis 
□ Overig, namelijk:       
□ Weet ik niet 
 

9. Vanaf welke leeftijd bent u blind/slechtziend?  
      
 

10. Hoe is uw gezichtsvermogen verminderd? 
□ Plotseling/in zeer korte tijd 
□ Geleidelijk 
□ Altijd hetzelfde gebleven/ stabile 
 
Nu volgt een aantal vragen over uw gezichtsscherpte en gezichtsveld. Mogelijk weet u het 
antwoord hierop niet. Kruis dan het vakje ‘weet ik niet’ aan. 
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11. Wat is uw gezichtsscherpte rechts (VOD) met de best mogelijke correctie in 
procenten? 

□ Weet ik niet 
□       
 

12. Wat is uw gezichtsscherpte links (VOS) met de best mogelijke correctie in 
procenten? 

□ Weet ik niet 
□       
 

13. Wat is de grootte van uw gezichtsveld rechts in graden? 
□ Weet ik niet 
□       
 

14. Wat is de grootte van uw gezichtsveld links in graden? 
□ Weet ik niet 
□       
 

15. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
□ Lager onderwijs of lager beroepsonderwijs 
□ Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs 
□ Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
□ Hoger beroepsonderwijs of universiteit 
□ Anders, namelijk:       
 

16. Welke omschrijving is op dit moment het meest op u van toepassing? 
□ Schoolgaand/studerend 
□ Betaald werk 
□ Werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het UWV) 
□ (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt: WIA (WGA / IVA) / WAO / WAZ / Wajong 
□ Huisvrouw of huisman 
□ AOW/ pensioen/ vervroegd pensioen (bijvoorbeeld VUT, OBU / FPU) 
□ Vrijwilligerswerk 
 

17. Kunt u aangeven welke mensen op dit moment deel uitmaken van uw 
huishouden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Geen andere personen buiten mijzelf 
□ Partner/echtgenoot/echtgenote 
□ Kinderen jonger dan 18 jaar die nog thuis wonen (Ga naar vraag 18) 
□ Kinderen van 18 jaar en ouder die nog thuis wonen (Ga naar vraag 19) 
□ Ouders 
□ Kind bij wie ik inwoon 
□ Anderen, namelijk:       
 

18. Hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar wonen er nog thuis? 
      
 

19. Hoeveel kinderen ouder dan 18 jaar wonen er nog thuis? 
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20. Bent u bekend bij Bartiméus of Koninklijke Visio? 
□ Nee 
□ Ja, vanwege zorgvraag 
□ Ja, maar niet vanwege zorgvraag 
 

21. Hoelang geleden had u voor het laatst contact met Bartiméus of Koninklijke 
Visio? 

□ Ik heb momenteel contact 
□ Minder dan 5 jaar geleden 
□ Meer dan 5 jaar geleden 
 

22. Mogen we u in de toekomst nog eens benaderen voor onderzoek? 
□ Ja (Ga naar vraag 23) 
□ Nee 
 

23. E-mailadres: 
      
 
E.2 Vragenlijst 
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het meedoen in de samenleving. 
Het gaat om alle vormen van meedoen: van het vergroten van zelfredzaamheid 
tot toegankelijkheid van de digitale wereld, openbare ruimte of de 
arbeidsmarkt. Deze vragenlijst begint algemeen en gaat steeds dieper in op uw 
ervaringen met de door u gekozen onderwerpen. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. Er zijn geen foute antwoorden. 
Om een antwoord te selecteren kunt u het keuzerondje naast het antwoord 
aanvinken of op de tekst klikken. 
Als u een vraag heeft beantwoord en op ‘verder’ drukt, worden deze 
antwoorden opgeslagen. 
Als u hulp wilt bij het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen 
met de Ooglijn van de Oogvereniging. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
de Ooglijn. De Ooglijn is telefonisch te bereiken via 030-2945444 (maandag 
t/m vrijdag van 09.00-15.30 uur) of per e-mail ooglijn@oogvereniging.nl. 

 
1. Hoe tevreden bent u op dit moment over uw deelname aan de samenleving? 
□ Buitengewoon tevreden 
□ Zeer tevreden 
□ Tevreden 
□ Tamelijk tevreden 
□ Niet zo tevreden 
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2. Met welk van onderstaande onderwerpen heeft u moeite vanwege uw visuele 
beperking? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Reizen en verplaatsen 
□ Opleiding, werk, geld 
□ Gevoelens, tijd en energie 
□ Communicatie en ICT 
□ Huishouden 
□ Relaties met anderen 
□ Vrijetijdsbesteding 
□ Lezen en schrijven 
□ Zelfverzorging 
□ Anders, namelijk:       
□ Ik heb geen moeilijkheden op bovengenoemde onderwerpen 
 

3. U heeft zojuist aangegeven met welke onderwerpen u moeite heeft. Kies 
hieronder de onderwerpen die u het belangrijkst vindt. Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Reizen en verplaatsen (Ga naar vraag 5) 
□ Opleiding, werk, geld  (Ga naar vraag 17) 
□ Gevoelens, tijd en energie  (Ga naar vraag 23) 
□ Communicatie en ICT  (Ga naar vraag 29) 
□ Huishouden  (Ga naar vraag 36) 
□ Relaties met anderen  (Ga naar vraag 51) 
□ Vrijetijdsbesteding  (Ga naar vraag 56) 
□ Lezen en schrijven (Ga naar vraag 70) 
□ Zelfverzorging  (Ga naar vraag 74) 
□ Anders, namelijk:          
 

4. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Revalidatietraject bij een instelling voor mensen met een visuele beperking 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Problemen en oplossingsrichtingen per onderwerp 
 

Onderwerp 1: Reizen en verplaatsen 
 

5. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Verplaatsen in eigen huis (Ga naar vraag 6) 
□ Toegankelijkheid van bekend gebouw  (Ga naar vraag 7) 
□ Toegankelijkheid van onbekende gebouwen (Ga naar vraag 8) 
□ Mobiliteit buitenshuis: bekende en onbekende plekken (Ga naar vraag 9) 
□ Vervoersmiddelen, bijvoorbeeld openbaar vervoer, auto of fiets (Ga naar vraag 10) 
 

6. Verplaatsen in eigen huis: Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Rondlopen zonder stoten of vallen 
□ Verlichting 
□ Traplopen 
 

7. Toegankelijkheid van bekend gebouw: waar heeft u moeite mee? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ De weg vinden in het gebouw 
□ Rondlopen zonder stoten of vallen 
□ Traplopen 
□ Speciale ruimten vinden, bijvoorbeeld toilet of kantine 
 

8. Toegankelijkheid van onbekende gebouwen: waar heeft u moeite mee? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Weten waar u bent 
□ Rondlopen zonder stoten of vallen 
□ Verlichting 
□ Traplopen 
□ Speciale ruimten vinden, bijvoorbeeld toilet of vergaderruimte 
 

9. Mobiliteit buitenshuis: waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Hulp inschakelen voorafgaand of tijdens de reis 
□ Bekende route vinden 
□ Onbekende route vinden 
□ Verkeersborden lezen 
□ Rekening houden met andere weggebruikers 
□ Andere weggebruikers houden te weinig rekening met mij 
□ Obstakels opmerken en oversteken 
□ Toegankelijkheid park en openbare ruimten 
□ Vermoeidheid 
□ Verlichting 
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10. Vervoersmiddelen, bijvoorbeeld openbaar vervoer, auto of fiets. Waar heeft u 
moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Openbaar vervoer: bus, trein, metro of tram (Ga naar vraag 11) 
□ Gemeente- of regiovervoer (Ga naar vraag 12) 
□ Fietsen: standaard fiets, tandem of elektrisch  (Ga naar vraag 13) 
□ Snorfiets, bromfiets, scootmobiel of brommobiel  (Ga naar vraag 14) 
□ Auto of motor (Ga naar vraag 15) 
 

11. OV: bus, trein, metro of tram. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Angst om op pad te gaan 
□ Reizen in onbekende omgeving 
□ Route uitzoeken 
□ Vervoersbewijs kopen en gebruiken 
□ Halte, perron en lijndienst herkennen 
□ Op- en afstapjes 
□ Wijzigingen, omleidingen en storingen opmerken 
□ Vermoeidheid 
□ Geleidelijnen lopen niet goed 
□ Gesproken reisinformatie ontbreekt 
 

12. Gemeente- of regiovervoer. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Afspraak maken 
□ Vervoerder komt niet of niet op tijd 
□ Vervoerder heeft problemen met hulphond 
□ Inflexibiliteit vervoerder 
 

13. Fietsen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Voorrijder voor tandem vinden 
□ Route vinden 
□ Fietspaden en lijnen zien 
□ Obstakels ontwijken en oversteken 
□ Rekening houden met andere weggebruikers 
□ Andere weggebruikers houden te weinig rekening met mij 
□ Verkeersborden en verkeerslicht zien 
□ Verlichting, bijvoorbeeld zon of koplampen 
 

14. Snorfiets, bromfiets, scootmobiel of brommobiel. Waar heeft u moeite mee? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Route vinden 
□ Rekening houden met andere weggebruikers 
□ Andere weggebruikers houden te weinig rekening met mij 
□ Verkeersborden lezen en verkeerslicht zien 
□ Wegmarkering zien: lijnen, vakken en pijlen 
□ Meters aflezen 
□ Tanken 
□ Verlichting, bijvoorbeeld zon of koplampen 
□ Ik kan/ mag dit niet, maar zou dit wel willen 
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15. Auto of motor. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Route vinden 
□ Rekening houden met andere weggebruikers 
□ Andere weggebruikers houden te weinig rekening met mij 
□ Verkeersborden lezen en verkeerslicht zien 
□ Wegmarkering zien: lijnen, vakken en pijlen 
□ Meter aflezen 
□ Tanken 
□ Verlichting, bijvoorbeeld zon of koplampen 
□ Ik kan/ mag dit niet, maar zou dit wel willen 
 

16. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 2:  Opleiding, werk en geld 
 
17. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Opleiding of cursus volgen  (Ga naar vraag 18) 
□ Solliciteren (Ga naar vraag 19) 
□ Werkzaamheden op het werk (Ga naar vraag 20) 
□ Geldzaken regelen (Ga naar vraag 21) 
 

18. Opleiding of cursus volgen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Een geschikte opleiding of cursus vinden voor mensen met een visuele beperking 
□ Reizen naar de opleiding 
□ Lessen of werkgroepen volgen 
□ Toegankelijk lesmateriaal krijgen 
□ Toegankelijke toetsen, zoals opdrachten en examens 
 

19. Solliciteren. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Passende vacatures vinden 
□ Sollicitatiebrief schrijven 
□ Sollicitatiegesprek voeren 
□ Uw visuele beperking kenbaar maken aan een potentiële werkgever 
□ Op de hoogte zijn van regelgeving voor slechtzienden als het gaat over werk 
 

20. Werkzaamheden op het werk. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Nieuwe informatie opnemen of vaardigheden leren 
□ Taken binnen werktijd afkrijgen 
□ Spullen opbergen en terugvinden 
□ Met kantoorapparaten werken, zoals printers 
□ Juiste werkplekinrichting op de werkplek krijgen 
□ Werkzaamheden volhouden 
□ Toegankelijkheid software 
□ Samenwerken met collega’s 
□ Bejegening door collega's 
 

21. Geldzaken regelen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Gebruik van een geldautomaat 
□ Belastingaangifte doen 
□ Financiële administratie, zoals bankgegevens inzien of geld overschrijven 
□ Rekeningen of acceptgirokaarten lezen 
□ Internetbankieren 
□ Geldbriefjes of munten onderscheiden 
□ Pinnen bij afrekenen 
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22. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 3: Gevoelens, tijd en energie 
 
23. Waar heeft u moeite mee vanwege uw visuele beperking? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. 
□ Omgaan met uw gevoelens (Ga naar vraag 24) 
□ Praten en omgaan met anderen (Ga naar vraag 25) 
□ Energie en concentratie (Ga naar vraag 26) 
□ Tijd en afspraken (Ga naar vraag 27) 
 

24. Omgaan met gevoelens. Waar heeft u last van? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Eenzaamheid 
□ Sombere of treurige gevoelens 
□ Frustratie, boosheid of wanhoop 
□ Angst 
□ Stress 
□ Minderwaardigheid of nutteloosheid 
 

25. Praten en omgaan met anderen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Open uitkomen voor uw visuele beperking 
□ Omgaan met onbegrip van anderen 
□ Anderen uitleggen wat u wel en niet kunt zien 
□ Hulp vragen 
□ Hulp afslaan 
□ Omgaan met veranderende rollen door uw visuele beperking (binnen relatie, gezin, 

familie of vrienden) 
 

26. Energie en concentratie. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals huishouden en werk 
□ Vermoeidheid en energieverdeling over de dag 
□ Dag- en nachtritme aanhouden 
□ Activiteiten ondernemen in vrije tijd 
□ Onthouden 
 

27. Tijd en afspraken. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Op de klok of horloge kijken 
□ Wekker of alarm gebruiken 
□ Gebruik van agenda of kalender 
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28. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van andere mensen 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 4: Communicatie en ICT 
 
29. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Herkenning van mensen en communicatie (Ga naar vraag 30) 
□ Persoonlijke administratie en correspondentie (Ga naar vraag 31) 
□ Computer of internet (Ga naar vraag 32) 
□ Telefoon, tablet of andere communicatieapparatuur (Ga naar vraag 33) 
□ Regelgeving, informatie en instanties (Ga naar vraag 34) 
 

30. Herkenning en communicatie. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Mensen herkennen van dichtbij 
□ Mensen herkennen van veraf 
□ Lichaamstaal en gebaren zien 
□ Gezichtsuitdrukkingen zien 
□ Contact leggen 
□ Deelnemen aan groepsgesprek 
 

31. Persoonlijke administratie en correspondentie. Waar heeft u moeite mee? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Post lezen 
□ Post onderscheiden van reclame 
□ Invullen en ondertekenen van formulieren 
□ Adressenboekje of contactgegevens gebruiken 
□ Gebruik van kantoorapparaten 
□ Digitale communicatie, bijvoorbeeld via e-mail 
 

32. Computer of internet. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Computerscherm lezen, toetsenbord, sneltoetsen of muis gebruiken 
□ Hulpmiddelen gebruiken, zoals brailleleesregel, spraakprogramma’s, vergrotingssoftware 
□ Tekstverwerken 
□ Computerspelletjes spelen 
□ Digitale communicatie, bijvoorbeeld e-mail en skype 
□ Toegankelijkheid websites 
□ Digitale administratie, zoals belastingformulieren en bankieren 
□ Sociale media, zoals facebook en twitter 
 

33. Telefoon, tablet of andere communicatieapparatuur. Waar heeft u moeite mee? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Contactgegevens beheren 
□ Bellen 
□ Skype of facetime gebruiken 
□ Sms-en en sociale media, bijvoorbeeld whatsapp, twitter 
□ Toegankelijkheid van apps 
□ iPad of tablet gebruiken 
□ Daisy speler gebruiken 
□ Memorecorder gebruiken 
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34. Regelgeving en informatievoorziening. Waar heeft u moeite mee? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Toegankelijkheid van informatie van instanties, zoals OV of verzekeraar 
□ Informatie verkrijgen over regelgeving voor mensen met visuele beperkingen 
□ Op de hoogte blijven van hulpmiddelen of voorzieningen voor mensen met een visuele 

beperking 
 

35. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 5: Huishouden 
 

36. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Boodschappen doen  (Ga naar vraag 37) 
□ Winkelen (Ga naar vraag 38) 
□ Koken (Ga naar vraag 39) 
□ Bezoek ontvangen (Ga naar vraag 40) 
□ Was doen en strijken (Ga naar vraag 41) 
□ Opruimen en schoonmaken (Ga naar vraag 42) 
□ Kleding herstellen (Ga naar vraag 43) 
□ Huisdieren verzorgen (Ga naar vraag 44) 
□ Zorgen voor anderen (Ga naar vraag 45) 
□ Planten of tuin verzorgen (Ga naar vraag 48) 
□ Klussen (Ga naar vraag 49) 
 

37. Boodschappen doen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Overzicht van huidige voorraad thuis 
□ Toegankelijkheid van de winkel 
□ In de winkel producten vinden 
□ Gebruik digitale weegschaal voor groenten en fruit 
□ Hulp inschakelen van winkelpersoneel of klanten 
□ Boodschappen thuis brengen 
 

38. Winkelen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Toegankelijkheid van de winkel 
□ Producten kopen in winkels waar u zelden komt 
□ Kleding kopen: bijvoorbeeld maat en kleur zoeken 
□ Elektrische apparatuur kopen: bijvoorbeeld inzicht krijgen in gebruiksgemak 
□ Hulp inschakelen van winkelpersoneel of klanten 
 

39. Koken. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Lezen van recept of tekst op verpakking, zoals houdbaarheidsdatum 
□ Beoordelen of product bedorven is 
□ Producten onderscheiden en benodigdheden vinden 
□ Ingrediënten afwegen, vloeistoffen afmeten of overgieten 
□ Etenswaren wassen, snijden of schillen 
□ Gaarheid beoordelen 
□ Pannen afgieten 
□ Veilig werken 
□ Keukenapparatuur bedienen, zoals fornuis, magnetron, of mixer 
□ Koffie en thee zetten 
□ Tafel dekken 
□ Eten opscheppen 
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40. Bezoek ontvangen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Koffie en thee zetten 
□ Drinken inschenken 
□ Melk of suiker nemen 
□ Voorkomen dat u drinken omstoot 
□ Eten opdienen en presenteren 
□ Hapjes pakken 
□ Koken voor meerdere mensen 
□ Vuile en schone vaat onderscheiden 
 

41. Was doen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Vlekken opmerken 
□ Wasvoorschriften lezen 
□ Kleding sorteren op kleur of van verschillende personen 
□ Juiste wasmiddel kiezen 
□ Juiste hoeveelheid wasmiddel afmeten 
□ Wasmachine of droger bedienen 
□ Strijken 
□  

42. Opruimen en schoonmaken. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Beoordelen wanneer er schoongemaakt moet worden 
□ Opruimen 
□ Juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel afmeten 
□ Stofzuigen of dweilen 
□ Stoffen of poetsen 
□ Vaat wassen 
□ Ramen zemen 
 

43. Kleding herstellen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Kleding repareren, vermaken of verstellen 
□ Draad door een naald steken 
□ Met de hand naaien 
□ Knoop vast naaien 
□ Met een naaimachine werken 
 

44. Huisdieren verzorgen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Eten geven 
□ Uitlaten 
□ Hok of bak verschonen 
□ Controleren op teken en vlooien 
□ Ziekte opmerken 
 

45. Zorgen voor anderen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Zorgen voor een volwassene (Ga naar vraag 46) 
□ Zorgen voor een kind (Ga naar vraag 47) 
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46. Zorgen voor een volwassene. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Iemand anders verzorgen, bijvoorbeeld wassen en aankleden 
□ Toezicht houden op iemand anders 
□ Medisch technische handelingen uitvoeren bij iemand anders 
 

47. Zorgen voor een kind. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Een kind aankleden 
□ Toezicht houden op het kind 
□ Signaleren wat kind nodig heeft, bijv. eten, drinken, verschoning 
□ Helpen met huiswerk 
□ Activiteiten doen 
 

48. Planten of tuin verzorgen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Planten verzorgen 
□ Gras maaien 
□ Onkruid herkennen 
□ Grove tuinwerkzaamheden, bijvoorbeeld snoeien of schoffelen 

49. Klussen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Juiste materialen vinden 
□ Spijkers inslaan, gaten boren of schroeven vastdraaien 
□ Klussen aan elektriciteit 
□ Afmeten 
□ Handleidingen en werktekeningen lezen 
□ Schilderen 
□ Batterijen vervangen of opladen 
□ Thermostaat instellen 
 

50. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:        
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 6: Relaties met anderen 
 
51. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Relaties met naasten (Ga naar vraag 52) 
□ Omgang met collega’s (Ga naar vraag 53) 
□ Omgang met mensen die ik niet ken (Ga naar vraag 54) 
 

52. Relaties met naasten. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Omgaan met veranderde verhoudingen of rolpatronen 
□ Omgaan met spanningen in de relatie met uw naasten 
□ Omgaan met onbegrip over uw visuele beperking 
□ Zelfstandig blijven 
□ Behoeften herkennen van uw naasten 
□ Contact onderhouden 
□ Non-verbale communicatie 
 

53. Omgang met collega’s. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Openlijk voor uw visuele beperking uitkomen 
□ Omgaan met onbegrip van collega’s of leidinggevenden over uw visuele beperking 
□ Grenzen aangeven of hulp vragen 
□ Omgaan met veranderde rolpatronen en arbeidsverhoudingen 
□ Uzelf presenteren bij formele contacten 
□ Deelnemen aan een vergadering of sociale gelegenheden met collega’s 
□ Non-verbale communicatie 
 

54. Omgang met vreemden. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Contact met iemand maken 
□ Omgaan met onbegrip als het gaat over uw visuele beperking 
□ Non-verbale communicatie 
 

55. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 7: Vrijetijdsbesteding 
 
56. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Nieuws en actualiteiten volgen (Ga naar vraag 57) 
□ TV kijken (Ga naar vraag 58) 
□ Sociale gelegenheden, zoals bezoek aan café of feestje (Ga naar vraag 59) 
□ Uit eten gaan (Ga naar vraag 60) 
□ Vakantie en uitstapjes (Ga naar vraag 61) 
□ Sport en lichaamsbeweging (Ga naar vraag 62) 
□ Hobby’s (Ga naar vraag 63) 
 

57. Nieuws en actualiteiten volgen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Krantenartikelen lezen 
□ Een artikel opzoeken in tijdschrift of krant 
□ Nieuws volgen op de radio of tv 
□ Nieuws online volgen 
 

58. TV kijken. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ TV-gids lezen 
□ Afstandsbediening gebruiken 
□ Video-, dvd- of andere film-apparatuur bedienen 
□ Een TV programma of film volgen 
□ Ondertiteling lezen 
□ Gesproken ondertiteling of audiodescriptie volgen 
□ Teletekst gebruiken 
 

59. Sociale gelegenheden. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Gepaste kleding uitzoeken 
□ Reizen naar de sociale gelegenheid 
□ Mensen herkennen 
□ Meepraten in een groep 
 

60. Uit eten gaan. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Toegankelijkheid van een restaurant 
□ Menu lezen 
□ Contact maken met personeel 
□ Voorwerpen op de eettafel vinden 
□ Drinken inschenken 
□ Voorkomen dat u drinken omstoot 
□ Eten opeten 
□ Afrekenen 
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61. Vakantie en uitstapjes. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk 

□ Vakantie boeken 
□ Reizen naar de bestemming 
□ Bezienswaardigheden bezoeken en ervaren 
□ Uw omgeving zien, zoals dieren in het wild of bijzondere gebouwen 
□ Culturele activiteiten, zoals musea, een voorstelling of de bioscoop 
□ Grote evenementen en concerten bezoeken 
□ Attractieparken bezoeken 
□ Hoge prijs door extra begeleidingskosten 
 

62. Sport en lichaamsbeweging. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk. 

□ Een geschikte sport vinden 
□ Reizen naar de sportlocatie 
□ Toegankelijkheid van de sportlocatie 
□ Medesporters en instructeur vertellen over uw visuele beperking 
□ Instructies van trainer opvolgen 
□ Kleding terugvinden 
 

63. Hobby’s. Welke hobby’s zijn relevant voor u? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Muziekinstrument spelen of zingen (Ga naar vraag 64) 
□ Intellectuele activiteiten, zoals boekenclub of lezingen (Ga naar vraag 65) 
□ Spelletjes spelen (Ga naar vraag 66) 
□ Creatieve activiteiten, zoals tekenen, verzamelen,  

knutselen of fotograferen (Ga naar vraag 67) 
□ Klussen voor uw plezier, zoals werken met hout, metaal of elektra (Ga naar vraag 68) 
 

64. Muziekinstrument spelen of zingen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Reizen naar de muzieklocatie 
□ Toegankelijkheid van de muzieklocatie 
□ Bladmuziek lezen 
□ Zangtekst lezen 
□ Signalen oppikken van dirigent of medespelers 
□ Instrument bespelen 
 

65. Intellectuele activiteiten. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Reizen naar de locatie 
□ Toegankelijkheid van de locatie 
□ Toegankelijk lesmateriaal krijgen 
□ Deelnemen aan cursussen of scholing 
 

66. Spelletjes spelen. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Signalen oppikken van een medespeler 
□ Spelregels of handleiding lezen 
□ Speelkaarten lezen 
□ Bordspel zien 
□ Woordpuzzels invullen 
□ Computerspelletjes spelen 
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67. Creatieve activiteiten. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Beeldhouwen of boetseren 
□ Schilderen of tekenen 
□ Modelbouw of knutselen 
□ Fotograferen of foto’s bewerken 
□ Verzamelingen, zoals postzegels 
□ Handwerken 
 

68. Klussen voor uw plezier. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Materialen bewerken, zoals hout, metaal en papier 
□ Klussen aan elektriciteit 
□ Gereedschap gebruiken 
□ Handleidingen en werktekeningen lezen 
□ Afmeten 
 

69. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 8: Lezen en schrijven 
 
70. Waar heeft u moeite mee vanwege uw visuele beperking? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. 
□ Lezen (Ga naar vraag 71) 
□ Schrijven (Ga naar vraag 72) 
 

71. Lezen. Waar heeft u moeite mee vanwege uw visuele beperking? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Aangepaste tekst vinden (lettergrootte, kleur, contrast) 
□ Informatie vinden, bijvoorbeeld in een krant 
□ Braille lezen 
□ Lezen via CD-speler of daisy speler 
 

72. Schrijven. Waar heeft u moeite mee vanwege uw visuele beperking? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Formulier invullen 
□ Handtekening zetten 
□ Op of binnen de lijntjes schrijven 
□ Tekst typen of tekst verwerken 
 

73. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 
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Onderwerp 9: Zelfverzorging 
 
74. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Persoonlijke verzorging (Ga naar vraag 75) 
□ Aankleden (Ga naar vraag 76) 
□ Persoonlijke gezondheid en medicijngebruik (Ga naar vraag 77) 
□ Eten en drinken (Ga naar vraag 78) 
 

75. Persoonlijke verzorging. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 

□ Bril of contactlenzen verzorgen 
□ Nagels verzorgen 
□ Tanden verzorgen 
□ Haar verzorgen 
□ Verzorgingsproducten onderscheiden 
□ Gezicht verzorgen: scheren of make-up aanbrengen 
□ Douchen of in bad gaan 
□ Toiletgang 
□  

76. Aankleden. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Kleur herkennen 
□ Kledingcombinaties maken 
□ Juiste kleding in een kast vinden 
□ Kleding vastmaken: knoopjes, ritsen, veters etc. 
□ Vlekken of slijtage herkennen 
□ Passende sieraden vinden 
□ Uw uiterlijk beoordelen 
 

77. Persoonlijke gezondheid en medicijngebruik. Waar heeft u moeite mee? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

□ Medicatie onderscheiden 
□ Etiket en bijsluiter lezen 
□ Kleine hoeveelheid vloeistof afmeten 
□ Oogdruppels toedienen 
□ Lichaamsgewicht meten 
□ Temperatuur opmeten 
□ Wond verzorgen 
□ Voedingsinformatie op verpakking lezen 
□ Bezoek aan een zorgverlener regelen 
 

78. Eten en drinken. Waar heeft u moeite mee? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
□ Eten vinden op het bord 
□ Eten snijden 
□ Eten naar uw mond brengen 
□ Drinken inschenken 
□ Voorkomen dat u drinken omstoot 
□ Gemorst eten opruimen 
□ Hapjes pakken 
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79. Wat voor soort oplossingen wenst u voor deze problemen? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

□ Hulpmiddel, dienst of technologische oplossing 
□ Ondersteuning of hulp van een naaste 
□ Revalidatietraject volgen bij een instelling voor mensen met een visuele beperking (bijv. 

Bartiméus of Koninklijke Visio) 
□ Professionele hulp of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of klusjesdienst 
□ Verandering in de houding van mensen in de omgeving of maatschappij 
□ Verandering in wetgeving of beleid van bijvoorbeeld overheidsinstanties 
□ Volgen van een cursus of training 
□ Anders, namelijk:       
□ Weet ik niet 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. 
Uw antwoorden zijn verstuurd. 

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite. 
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Bijlage F  Resultaten vragenlijst in tabellen 
 

 

 

F.1 Reizen en verplaatsen 
 
F.1.1 Verplaatsen in eigen huis 

 

 18-39 blind 
(N=18) 

40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Verplaatsen 
in eigen 
huis* 

0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Rondlopen 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 
Verlichting 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Traplopen 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

F.1.2 Toegankelijkheid van bekend gebouw 
 

 18-39 blind 
(N=18) 

40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Toegankelij
kheid van 
bekend 
gebouw* 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 16 7,6 3 7,5 24 6,1 

De weg 
vinden in het 
gebouw 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 13 6,2 3 7,5 21 5,3 

Rondlopen 0 0,0 1 1,9 0 0,0 1 1,6 9 4,3 1 2,5 12 3,1 
Traplopen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 9 4,3 1 2,5 12 3,1 
Speciale 
ruimte 
vinden 

0 0,0 1 1,9 0 0,0 2 3,2 15 7,1 3 7,5 21 5,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.1.3 Toegankelijkheid van onbekende gebouwen 
 

 18-39 blind 
(N=18) 

40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Toeganke-
lijkheid van 
onbekende 
gebouwen* 

8 44,4 20 38,5 7 70,0 13 20,6 79 37,6 14 35,0 141 35,9 

Weten waar 
u bent 

7 38,9 16 30,8 6 60,0 5 7,9 46 21,9 10 25,0 90 22,9 

Rondlopen 2 11,1 8 15,4 4 40,0 5 7,9 38 18,1 4 10,0 61 15,5 
Verlichting 0 0,0 2 3,8 3 30,0 6 9,5 56 26,7 11 27,5 78 19,8 
Traplopen 0 0,0 4 7,7 1 10,0 5 7,9 33 15,7 4 10,0 47 12,0 
Speciale 
ruimten 
vinden 

7 38,9 17 32,7 7 70,0 13 20,6 69 32,9 12 30,0 125 31,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 



106  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

F.1.4 Mobiliteit buitenshuis 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Mobiliteit 
buitenshuis
* 

6 33,3 24 46,2 8 80,0 17 27,0 90 42,9 20 50,0 165 42,0 

Hulp 
inschakelen 
voorafgaand 
of tijdens de 
reis 

2 11,1 7 13,5 2 20,0 3 4,8 23 11,0 6 15,0 43 10,9 

Bekende 
route vinden 

0 0,0 4 7,7 2 20,0 1 1,6 7 3,3 3 7,5 17 4,3 

Onbekende 
route vinden 

6 33,3 22 42,3 6 60,0 14 22,2 78 37,1 17 42,5 143 36,4 

Verkeers-
borden lezen 

3 16,7 10 19,2 7 70,0 14 22,2 52 24,8 12 30,0 98 24,9 

Rekening 
houden met 
andere weg-
gebruikers 

3 16,7 9 17,3 4 40,0 8 12,7 38 18,1 10 25,0 72 18,3 

Andere weg-
gebruikers 
houden te 
weinig 
rekening met 
mij 

3 16,7 18 34,6 4 40,0 9 14,3 38 18,1 7 17,5 79 20,1 

Obstakels 
opmerken en 
oversteken 

3 16,7 17 32,7 7 70,0 9 14,3 70 33,3 17 42,5 123 31,3 

Toeganke-
lijkheid park 
en openbare 
ruimten 

4 22,2 13 25,0 4 40,0 2 3,2 31 14,8 8 20,0 62 15,8 

Vermoeid-
heid 

3 16,7 9 17,3 0 0,0 8 12,7 40 19,0 5 12,5 65 16,5 

Verlichting 1 5,6 2 3,8 3 30,0 9 14,3 64 30,5 16 40,0 95 24,2 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.1.5 Openbaar vervoer: bus, trein metro of tram 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Openbaar 
vervoer: 
bus, trein 
metro of 
tram* 

8 44,4 14 26,9 7 70,0 18 28,6 83 39,5 17 42,5 147 37,4 

Angst om op 
pad te gaan 

1 5,6 7 13,5 2 20,0 5 7,9 24 11,4 4 10,0 43 10,9 

Reizen in 
onbekende 
omgeving 

4 22,2 11 21,2 7 70,0 11 17,5 66 31,4 15 37,5 114 29,0 

Route 
uitzoeken 

2 11,1 5 9,6 5 50,0 6 9,5 29 13,8 9 22,5 56 14,2 

Vervoers-
bewijs kopen 
en gebruiken 

4 22,2 4 7,7 3 30,0 5 7,9 18 8,6 5 12,5 39 9,9 

Halte, perron 
en lijndienst 
herkennen 

6 33,3 11 21,2 6 60,0 13 20,6 70 33,3 14 35,0 120 30,5 

Op- en 
afstapjes 

3 16,7 7 13,5 4 40,0 7 11,1 58 27,6 12 30,0 91 23,2 

Wijzigingen, 
omleidingen 
en storingen 
opmerken 

2 11,1 11 21,2 5 50,0 15 23,8 58 27,6 13 32,5 104 26,5 

Vermoeid-
heid 

4 22,2 7 13,5 0 0,0 7 11,1 40 19,0 2 5,0 60 15,3 

Geleidelijnen 
lopen niet 
goed 

3 16,7 6 11,5 2 20,0 4 6,3 13 6,2 2 5,0 30 7,6 

Gesproken 
reisinfor-
matie 
ontbreekt 

4 22,2 8 15,4 5 50,0 7 11,1 27 12,9 8 20,0 59 15,0 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.1.6 Gemeente- of regio vervoer 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Gemeente- 
of regio 
vervoer* 

3 16,7 7 13,5 0 0,0 2 3,2 21 10,0 6 15,0 39 9,9 

Afspraak 
maken 

2 11,1 1 1,9 0 0,0 1 1,6 4 1,9 2 5,0 10 2,5 

Vervoerder 
komt niet of 
niet op tijd 

2 11,1 6 11,5 0 0,0 1 1,6 14 6,7 4 10,0 27 6,9 

Vervoerder 
heeft 
problemen 
met 
hulphond 

1 5,6 2 3,8 0 0,0 0 0,0 3 1,4 0 0,0 6 1,5 

Inflexibiliteit 
vervoerder 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 10 4,8 5 12,5 20 5,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.1.7 Fietsen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Fietsen* 1 5,6 5 9,6 1 10,0 8 12,7 39 18,6 16 40,0 70 17,8 
Voorrijder 
voor tandem 
vinden 

1 5,6 5 9,6 0 0,0 2 3,2 6 2,9 2 5,0 16 4,1 

Route vinden 0 0,0 2 3,8 1 10,0 2 3,2 11 5,2 7 17,5 23 5,9 
Fietspaden 
en lijnen zien 

0 0,0 2 3,8 1 10,0 2 3,2 28 13,3 10 25,0 43 10,9 

Obstakels 
ontwijken en 
oversteken 

0 0,0 2 3,8 1 10,0 4 6,3 26 12,4 14 35,0 47 12,0 

Rekening 
houden met 
andere weg-
gebruikers 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 4 6,3 19 9,0 8 20,0 33 8,4 

Andere weg-
gebruikers 
houden te 
weinig 
rekening met 
mij 

1 5,6 2 3,8 0 0,0 5 7,9 16 7,6 7 17,5 31 7,9 

Verkeers-
borden en 
verkeers-
lichten zien 

0 0,0 2 3,8 1 10,0 3 4,8 24 11,4 6 15,0 36 9,2 

Verlichting 0 0,0 2 3,8 1 10,0 6 9,5 31 14,8 12 30,0 52 13,2 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 



110  Participatie van mensen met een visuele beperking, Nivel 2018 

F.1.8 Snorfiets, bromfiets, scootmobiel of brommobiel 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Snorfiets, 
bromfiets, 
scootmobiel 
of 
brommobiel
* 

2 11,1 1 1,9 1 10,0 7 11,1 26 12,4 5 12,5 42 10,7 

Route vinden 0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 6 2,9 3 7,5 13 3,3 
Rekening 
houden met 
andere weg-
gebruikers 

0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 3,2 6 2,9 3 7,5 12 3,1 

Andere weg-
gebruikers 
houden te 
weinig 
rekening met 
mij 

2 11,1 1 1,9 0 0,0 1 1,6 8 3,8 4 10,0 16 4,1 

Verkeers-
borden lezen 
en verkeers-
lichten zien 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 8 3,8 2 5,0 14 3,6 

Weg-
markering 
zien: lijnen, 
vakken en 
pijlen 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 1 1,6 8 3,8 4 10,0 15 3,8 

Meters 
aflezen 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 0 0,0 7 3,3 3 7,5 12 3,1 

Tanken 0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 1 0,5 3 7,5 8 2,0 
Verlichting 0 0,0 1 1,9 0 0,0 2 3,2 8 3,8 4 10,0 15 3,8 
Ik kan/mag 
dit niet, maar 
zou dit wel 
willen 

1 5,6 0 0,0 1 10,0 5 7,9 20 9,5 3 7,5 30 7,6 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.1.9 Auto of motor 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Auto of 
motor* 

1 5,6 3 5,8 2 20,0 11 17,5 41 19,5 7 17,5 65 16,5 

Route vinden 0 0,0 1 1,9 1 10,0 1 1,6 7 3,3 3 7,5 13 3,3 
Rekening 
houden met 
andere weg-
gebruikers 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 1 1,6 6 2,9 3 7,5 12 3,1 

Andere weg-
gebruikers 
houden te 
weinig 
rekening met 
mij 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 4 1,9 4 10,0 11 2,8 

Verkeers-
borden lezen 
en verkeers-
lichten zien 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 14 6,7 3 7,5 21 5,3 

Weg-
markering 
zien: lijnen, 
vakken en 
pijlen 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 1 1,6 12 5,7 4 10,0 19 4,8 

Meters 
aflezen 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 0 0,0 8 3,8 4 10,0 14 3,6 

Tanken 0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 1 0,5 3 7,5 8 2,0 
Verlichting 0 0,0 1 1,9 0 0,0 1 1,6 16 7,6 5 12,5 23 5,9 
Ik kan/mag 
dit niet, maar 
zou dit wel 
willen 

1 5,6 3 5,8 2 20,0 9 14,3 29 13,8 6 15,0 50 12,7 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft. 
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F.2 Opleiding, werk en geld 
 

F.2.1 Opleiding of cursus volgen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Opleiding of 
cursus 
volgen * 

6 33,3 9 17,3 0 0,0 19 30,2 25 11,9 2 5,0 61 15,5 

Geschikte 
opleiding of 
cursus 
vinden 

3 16,7 4 7,7 0 0,0 10 15,9 19 9,0 2 5,0 38 9,7 

Reizen naar 
de opleiding 

3 16,7 2 3,8 0 0,0 5 7,9 15 7,1 1 2,5 26 6,6 

Lessen of 
werkgroepen 
volgen  

1 5,6 3 5,8 0 0,0 10 15,9 15 7,1 1 2,5 30 7,6 

Toegankelijk 
lesmateriaal 
krijgen 

6 33,3 8 15,4 0 0,0 9 14,3 13 6,2 0 0,0 36 9,2 

Toe-
gankelijke 
toetsen, 
zoals 
opdrachten 
en examens 

5 27,8 4 7,7 0 0,0 7 11,1 11 5,2 0 0,0 27 6,9 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.2.2 Solliciteren 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Solliciteren
* 

7 38,9 10 19,2 0 0,0 18 28,6 19 9,0 0 0,0 54 13,7 

Passende 
vacatures 
vinden 

6 33,3 8 15,4 0 0,0 13 20,6 16 7,6 0 0,0 43 10,9 

Sollicitatie-
brief 
schrijven 

1 5,6 1 1,9 0 0,0 4 6,3 1 0,5 0 0,0 7 1,8 

Sollicitatie-
gesprek 
voeren 

3 16,7 1 1,9 0 0,0 6 9,5 2 1,0 0 0,0 12 3,1 

Uw visuele 
beperking 
kenbaar 
maken aan 
een 
potentiële 
werkgever 

2 11,1 3 5,8 0 0,0 11 17,5 12 5,7 0 0,0 28 7,1 

Op de hoogte 
zijn van 
regelgeving 
voor 
slechtzienden 
als het gaat 
over werk 

4 22,2 3 5,8 0 0,0 6 9,5 10 4,8 0 0,0 23 5,9 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.2.3 Werkzaamheden op het werk 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Werkzaamh
eden op het 
werk * 

4 22,2 5 9,6 0 0,0 14 22,2 28 13,3 1 2,5 52 13,2 

Nieuwe 
informatie 
opnemen of 
vaardigheden 
leren 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 3 4,8 16 7,6 1 2,5 22 5,6 

Taken binnen 
werktijd 
afkrijgen 

1 5,6 2 3,8 0 0,0 5 7,9 19 9,0 0 0,0 27 6,9 

Spullen 
opbergen en 
terugvinden 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 6 2,9 0 0,0 9 2,3 

Met kantoor-
apparaten 
werken, 
zoals printers 

3 16,7 3 5,8 0 0,0 6 9,5 11 5,2 1 2,5 24 6,1 

Juiste 
werkplek-
inrichting op 
de werkplek 
krijgen 

2 11,1 2 3,8 0 0,0 9 14,3 11 5,2 0 0,0 24 6,1 

Werkzaam-
heden 
volhouden 

1 5,6 1 1,9 0 0,0 12 19,0 17 8,1 0 0,0 31 7,9 

Toegankelijk-
heid software 

4 22,2 5 9,6 0 0,0 7 11,1 16 7,6 0 0,0 32 8,1 

Samen-
werken met 
collega’s 

1 5,6 1 1,9 0 0,0 1 1,6 6 2,9 0 0,0 9 2,3 

Bejegening 
door 
collega's 

1 5,6 1 1,9 0 0,0 3 4,8 7 3,3 0 0,0 12 3,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.2.4 Geldzaken regelen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Geldzaken 
regelen * 

1 5,6 6 11,5 0 0,0 6 9,5 6 2,9 3 7,5 22 5,6 

Gebruik van 
een geld-
automaat 

1 5,6 5 9,6 0 0,0 1 1,6 3 1,4 3 7,5 13 3,3 

Belastingaan-
gifte doen 

1 5,6 6 11,5 0 0,0 5 7,9 4 1,9 3 7,5 19 4,8 

Financiële 
administratie 
zoals bank-
gegevens 
inzien of geld 
overschrijven 

0 0,0 4 7,7 0 0,0 4 6,3 6 2,9 2 5,0 16 4,1 

Rekeningen 
of 
acceptgiro-
kaarten lezen 

1 5,6 6 11,5 0 0,0 3 4,8 3 1,4 0 0,0 13 3,3 

Internet-
bankieren 

1 5,6 3 5,8 0 0,0 2 3,2 5 2,4 2 5,0 13 3,3 

Geldbriefjes 
of munten 
onder-
scheiden 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 4 1,9 2 5,0 9 2,3 

Pinnen bij 
afrekenen 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 2 1,0 1 2,5 8 2,0 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.3 Gevoelens, tijd en energie 
 

F.3.1 Omgaan met uw gevoelens 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Omgaan 
met uw 
gevoelens * 

4 22,2 6 11,5 1 10,0 16 25,4 41 19,5 7 17,5 75 19,1 

Eenzaamheid 1 5,6 3 5,8 0 0,0 5 7,9 15 7,1 1 2,5 25 6,4 
Sombere of 
treurige 
gevoelens 

2 11,1 5 9,6 1 10,0 12 19,0 29 13,8 5 12,5 54 13,7 

Frustratie, 
boosheid of 
wanhoop 

3 16,7 4 7,7 0 0,0 12 19,0 33 15,7 4 10,0 56 14,2 

Angst 2 11,1 0 0,0 0 0,0 4 6,3 22 10,5 2 5,0 30 7,6 
Stress 2 11,1 4 7,7 1 10,0 7 11,1 23 11,0 2 5,0 39 9,9 
Minder-
waardigheid 
of 
nutteloosheid 

1 5,6 3 5,8 0 0,0 11 17,5 23 11,0 3 7,5 41 10,4 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.3.2 Praten en omgaan met anderen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Praten en 
omgaan 
met 
anderen* 

4 22,2 3 5,8 1 10,0 12 19,0 25 11,9 5 12,5 50 12,7 

Open 
uitkomen 
voor uw 
visuele 
beperking 

0 0,0 1 1,9 0 0,0 5 7,9 9 4,3 2 5,0 17 4,3 

Omgaan met 
onbegrip van 
anderen 

3 16,7 2 3,8 1 10,0 5 7,9 15 7,1 4 10,0 30 7,6 

Anderen 
uitleggen wat 
u wel en niet 
kunt zien 

2 11,1 1 1,9 0 0,0 6 9,5 16 7,6 4 10,0 29 7,4 

Hulp vragen 2 11,1 1 1,9 1 10,0 9 14,3 16 7,6 3 7,5 32 8,1 
Hulp afslaan 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 3,2 3 1,4 0 0,0 7 1,8 
Omgaan met 
veranderend
e rollen door 
uw visuele 
beperking 
(binnen 
relatie, gezin, 
familie of 
vrienden) 

2 11,1 2 3,8 1 10,0 6 9,5 15 7,1 3 7,5 29 7,4 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.3.3 Energie en concentratie 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Energie en 
concentra-
tie* 

4 22,2 15 28,8 0 0,0 32 50,8 69 32,9 6 15,0 126 32,1 

Het uitvoeren 
van 
dagelijkse 
taken, zoals 
huishouden 
en werk 

1 5,6 3 5,8 0 0,0 20 31,7 36 17,1 4 10,0 64 16,3 

Vermoeidhei
d en 
energieverdel
ing over de 
dag 

3 16,7 12 23,1 0 0,0 30 47,6 61 29,0 5 12,5 111 28,2 

Dag- en 
nachtritme 
aanhouden 

0 0,0 5 9,6 0 0,0 5 7,9 14 6,7 2 5,0 26 6,6 

Activiteiten 
ondernemen 
in vrije tijd 

1 5,6 9 17,3 0 0,0 17 27,0 42 20,0 4 10,0 73 18,6 

Onthouden 1 5,6 1 1,9 0 0,0 4 6,3 22 10,5 2 5,0 30 7,6 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.3.4 Tijd en afspraken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Tijd en 
afspraken* 

0 0,0 4 7,7 0 0,0 5 7,9 18 8,6 2 5,0 29 7,4 

Op de klok of 
horloge 
kijken  

0 0,0 2 3,8 0 0,0 2 3,2 7 3,3 2 5,0 13 3,3 

Wekker of 
alarm 
gebruiken 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 2 3,2 3 1,4 2 5,0 9 2,3 

Gebruik van 
agenda of 
kalender 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 11 5,2 1 2,5 15 3,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.4 Communicatie en ICT 
 

F.4.1 Herkenning van mensen en communicatie 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Herkenning 
van mensen 
en 
communi-
catie* 

1 5,6 9 17,3 3 30,0 8 12,7 31 14,8 11 27,5 63 16,0 

Mensen 
herkennen 
van dichtbij 

0 0,0 8 15,4 3 30,0 7 11,1 19 9,0 8 20,0 45 11,5 

Mensen 
herkennen 
van veraf 

0 0,0 8 15,4 3 30,0 8 12,7 30 14,3 10 25,0 59 15,0 

Lichaamstaal 
en gebaren 
zien 

1 5,6 8 15,4 3 30,0 6 9,5 24 11,4 7 17,5 49 12,5 

Gezichtsuit-
drukkingen 
zien 

1 5,6 8 15,4 3 30,0 7 11,1 30 14,3 9 22,5 58 14,8 

Contact 
leggen 

0 0,0 5 9,6 1 10,0 2 3,2 7 3,3 4 10,0 19 4,8 

Deelnemen 
aan groeps-
gesprek 

1 5,6 6 11,5 2 20,0 4 6,3 10 4,8 8 20,0 31 7,9 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.4.2 Persoonlijke administratie en correspondentie 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Persoon-
lijke 
admini-
stratie en 
corres-
pondentie* 

2 11,1 8 15,4 2 20,0 1 1,6 16 7,6 9 22,5 38 9,7 

Post lezen 2 11,1 5 9,6 2 20,0 1 1,6 12 5,7 7 17,5 29 7,4 
Post onder-
scheiden van 
reclame 

1 5,6 4 7,7 1 10,0 0 0,0 2 1,0 2 5,0 10 2,5 

Invullen en 
onder-
tekenen van 
formulieren 

2 11,1 8 15,4 2 20,0 1 1,6 14 6,7 8 20,0 35 8,9 

Adressen-
boekje of 
contact-
gegevens 
gebruiken 

1 5,6 2 3,8 1 10,0 1 1,6 5 2,4 7 17,5 17 4,3 

Gebruik van 
kantoor-
apparaten 

2 11,1 4 7,7 1 10,0 1 1,6 5 2,4 5 12,5 18 4,6 

Digitale 
communi-
catie, 
bijvoorbeeld 
via e-mail 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 1 1,6 9 4,3 6 15,0 19 4,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.4.3 Computeren en internet 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Computer 
en 
internet* 

2 11,1 13 25,0 4 40,0 2 3,2 32 15,2 11 27,5 64 16,3 

Computer-
scherm 
lezen, 
toetsenbord, 
sneltoetsen 
of muis 
gebruiken 

0 0,0 8 15,4 4 40,0 2 3,2 23 11,0 8 20,0 45 11,5 

Hulpmiddelen 
gebruiken, 
zoals 
braillelees-
regel, 
spraakpro-
gramma’s, 
vergrotings-
software 

0 0,0 5 9,6 0 0,0 1 1,6 11 5,2 3 7,5 20 5,1 

Tekst-
verwerken 

0 0,0 4 7,7 1 10,0 1 1,6 10 4,8 4 10,0 20 5,1 

Computers-
pelletjes 
spelen 

0 0,0 5 9,6 1 10,0 1 1,6 9 4,3 3 7,5 19 4,8 

Digitale 
communi-
catie, 
bijvoorbeeld 
e-mail en 
Skype 

0 0,0 4 7,7 1 10,0 1 1,6 8 3,8 5 12,5 19 4,8 

Toegankelijk-
heid websites 

2 11,1 13 25,0 4 40,0 1 1,6 25 11,9 5 12,5 50 12,7 

Digitale 
administratie 
zoals 
belasting-
formulieren 
en bankieren 

1 5,6 11 21,2 2 20,0 2 3,2 23 11,0 11 27,5 50 12,7 

Sociale 
media, zoals 
Facebook en 
Twitter 

0 0,0 6 11,5 1 10,0 1 1,6 16 7,6 6 15,0 30 7,6 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.4.4 Telefoon, tablet of andere communicatieapparatuur 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Telefoon, 
tablet of 
andere 
communi-
catie-
apparatuur
* 

0 0,0 6 11,5 1 10,0 3 4,8 27 12,9 11 27,5 48 12,2 

Contactgegev
ens beheren 

0 0,0 3 5,8 1 10,0 0 0,0 10 4,8 6 15,0 20 5,1 

Bellen 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 5 2,4 5 12,5 11 2,8 
Skype of 
facetime 
gebruiken 

0 0,0 4 7,7 1 10,0 1 1,6 9 4,3 3 7,5 18 4,6 

Sms-en en 
sociale 
media, 
bijvoorbeeld 
whatsapp, 
twitter 

0 0,0 5 9,6 1 10,0 1 1,6 9 4,3 9 22,5 25 6,4 

Toegankelijk
heid van 
apps 

0 0,0 5 9,6 1 10,0 2 3,2 19 9,0 6 15,0 33 8,4 

iPad of tablet 
gebruiken 

0 0,0 1 1,9 1 10,0 2 3,2 12 5,7 8 20,0 24 6,1 

Daisy speler 
gebruiken 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,0 2 5,0 4 1,0 

Memo-
recorder 
gebruiken 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 4 10,0 5 1,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.4.5 Regelgeving, informatie en instanties 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Regel-
geving, 
informatie 
en 
instanties* 

2 11,1 8 15,4 4 40,0 5 7,9 19 9,0 7 17,5 45 11,5 

Toegankelijk
heid van 
informatie 
van 
instanties, 
zoals OV of 
verzekeraar 

2 11,1 8 15,4 4 40,0 5 7,9 17 8,1 7 17,5 43 10,9 

Informatie 
verkrijgen 
over 
regelgeving 
voor mensen 
met visuele 
beperkingen 

2 11,1 7 13,5 4 40,0 3 4,8 15 7,1 4 10,0 35 8,9 

Op de hoogte 
blijven van 
hulpmiddelen 
of voor-
zieningen 
voor mensen 
met een 
visuele 
beperking 

0 0,0 2 3,8 1 10,0 4 6,3 10 4,8 4 10,0 21 5,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5 Huishouden 
 

F.5.1 Boodschappen doen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Bood-
schappen 
doen* 

2 11,1 4 7,7 1 10 5 7,9 12 5,7 1 2,5 25 6,4 

Overzicht 
van huidige 
voorraad 
thuis 

1 5,6 1 1,9 0 0 2 3,2 2 1 1 2,5 7 1,8 

Toegankelijk
heid van de 
winkel 

2 11,1 3 5,8 0 0 2 3,2 7 3,3 0 0 14 3,6 

In de winkel 
producten 
vinden 

2 11,1 4 7,7 1 10 5 7,9 12 5,7 1 2,5 25 6,4 

Gebruik 
digitale 
weegschaal 
voor 
groenten en 
fruit 

1 5,6 2 3,8 1 10 5 7,9 5 2,4 1 2,5 15 3,8 

Hulp 
inschakelen 
van winkel-
personeel of 
klanten 

0 0 0 0 1 10 2 3,2 5 2,4 1 2,5 9 2,3 

Boodschap-
pen thuis 
brengen 

1 5,6 1 1,9 0 0 4 6,3 2 1 1 2,5 9 2,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.2 Winkelen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Winkelen* 1 5,6 3 5,8 1 10 4 6,3 9 4,3 1 2,5 19 4,8 
Toegankelijk-
heid van de 
winkel 

1 5,6 3 5,8 0 0 2 3,2 5 2,4 1 2,5 12 3,1 

Producten 
kopen in 
winkels waar 
u zelden 
komt 

1 5,6 3 5,8 0 0 4 6,3 7 3,3 1 2,5 16 4,1 

Kleding 
kopen: 
bijvoorbeeld 
maat en 
kleur zoeken 

1 5,6 3 5,8 1 10 4 6,3 9 4,3 1 2,5 19 4,8 

Elektrische 
apparatuur 
kopen: 
bijvoorbeeld 
inzicht 
krijgen in 
gebruiksgem
ak 

1 5,6 3 5,8 0 0 4 6,3 8 3,8 1 2,5 17 4,3 

Hulp 
inschakelen 
van winkel-
personeel of 
klanten 

0 0 0 0 0 0 2 3,2 3 1,4 0 0 5 1,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.3 Koken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Koken* 0 0 5 9,6 1 10 3 4,8 6 2,9 1 2,5 16 4,1 
Lezen van 
recept of 
tekst op 
verpakking, 
zoals 
houdbaar-
heidsdatum 

0 0 4 7,7 1 10 3 4,8 6 2,9 1 2,5 15 3,8 

Beoordelen 
of product 
bedorven is 

0 0 5 9,6 0 0 3 4,8 5 2,4 1 2,5 14 3,6 

Producten 
onder-
scheiden en 
benodigd-
heden vinden 

0 0 5 9,6 1 10 2 3,2 3 1,4 1 2,5 12 3,1 

Ingrediënten 
afwegen, 
vloeistoffen 
afmeten of 
overgieten 

0 0 5 9,6 1 10 2 3,2 3 1,4 1 2,5 12 3,1 

Etenswaren 
wassen, 
snijden of 
schillen 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 3 1,4 1 2,5 6 1,5 

Gaarheid 
beoordelen 

0 0 2 3,8 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 6 1,5 

Pannen 
afgieten 

0 0 3 5,8 0 0 1 1,6 3 1,4 1 2,5 8 2 

Veilig werken 0 0 4 7,7 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 8 2 
Keuken-
apparatuur 
bedienen, 
zoals fornuis, 
magnetron, 
of mixer 

0 0 3 5,8 1 10 2 3,2 5 2,4 1 2,5 12 3,1 

Koffie en 
thee zetten 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 2 0,5 

Tafel dekken 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 2 0,5 
Eten 
opscheppen 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 1 0,5 0 0 3 0,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.4 Bezoek ontvangen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Bezoek 
ontvangen* 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 3 1,4 1 2,5 6 1,5 

Koffie en 
thee zetten 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 2 0,5 

Drinken 
inschenken 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 5 1,3 

Melk of 
suiker nemen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 2 0,5 

Voorkomen 
dat u drinken 
omstoot 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 5 1,3 

Eten 
opdienen en 
presenteren 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 4 1 

Hapjes 
pakken 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 2 0,5 

Koken voor 
meerdere 
mensen 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2,5 3 0,8 

Vuile en 
schone vaat 
onder-
scheiden 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 1 2,5 4 1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.5 Was doen en strijken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Was doen 
en strijken* 

1 5,6 5 9,6 0 0 7 11,1 9 4,3 0 0 22 5,6 

Vlekken 
opmerken 

1 5,6 5 9,6 0 0 6 9,5 9 4,3 0 0 21 5,3 

Wasvoor-
schriften 
lezen 

1 5,6 5 9,6 0 0 5 7,9 9 4,3 0 0 20 5,1 

Kleding 
sorteren op 
kleur of van 
verschillende 
personen 

1 5,6 4 7,7 0 0 5 7,9 4 1,9 0 0 14 3,6 

Juiste 
wasmiddel 
kiezen 

1 5,6 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 

Juiste 
hoeveelheid 
wasmiddel 
afmeten 

1 5,6 3 5,8 0 0 4 6,3 3 1,4 0 0 11 2,8 

Wasmachine 
of droger 
bedienen 

0 0 3 5,8 0 0 4 6,3 5 2,4 0 0 12 3,1 

Strijken 0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 7 3,3 0 0 16 4,1 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.6 Opruimen en schoonmaken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Opruimen 
en schoon-
maken* 

0 0 6 11,5 1 10 6 9,5 20 9,5 1 2,5 34 8,7 

Beoordelen 
wanneer er 
schoon-
gemaakt 
moet worden 

0 0 5 9,6 1 10 4 6,3 13 6,2 1 2,5 24 6,1 

Opruimen 0 0 3 5,8 0 0 3 4,8 7 3,3 1 2,5 14 3,6 
Juiste 
hoeveelheid 
schoonmaak
middel 
afmeten 

0 0 4 7,7 1 10 4 6,3 5 2,4 1 2,5 15 3,8 

Stofzuigen of 
dweilen 

0 0 5 9,6 1 10 4 6,3 12 5,7 1 2,5 23 5,9 

Stoffen of 
poetsen 

0 0 6 11,5 0 0 4 6,3 14 6,7 1 2,5 25 6,4 

Vaat wassen 0 0 3 5,8 0 0 2 3,2 4 1,9 1 2,5 10 2,5 
Ramen 
zemen 

0 0 6 11,5 0 0 4 6,3 15 7,1 1 2,5 26 6,6 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.7 Kleding herstellen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Kleding 
herstellen* 

0 0 5 9,6 0 0 5 7,9 16 7,6 1 2,5 27 6,9 

Kleding 
repareren, 
vermaken of 
verstellen 

0 0 5 9,6 0 0 5 7,9 15 7,1 1 2,5 26 6,6 

Draad door 
een naald 
steken 

0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 15 7,1 1 2,5 25 6,4 

Met de 
hand naaien 

0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 14 6,7 1 2,5 24 6,1 

Knoop vast 
naaien 

0 0 4 7,7 0 0 5 7,9 12 5,7 1 2,5 22 5,6 

Met een 
naaimachine 
werken 

0 0 5 9,6 0 0 5 7,9 14 6,7 1 2,5 25 6,4 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

F.5.8 Huisdieren verzorgen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Huisdieren 
verzorgen* 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 1 0,5 0 0 5 1,3 

Eten geven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uitlaten 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 0 0 1 0,3 
Hok of bak 
verschonen 

0 0 0 0 0 0 2 3,2 1 0,5 0 0 3 0,8 

Controleren 
op teken en 
vlooien 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 1 0,5 0 0 5 1,3 

Ziekte 
opmerken 

0 0 0 0 0 0 3 4,8 1 0,5 0 0 4 1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.9 Zorgen voor anderen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Zorgen voor 
anderen* 

0 0 2 3,8 0 0 4 6,3 1 0,5 1 2,5 8 2 

Zorgen voor 
een 
volwassene 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 5 1,3 

Zorgen voor 
een kind 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 7 1,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

F.5.10 Zorgen voor een volwassene 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Zorgen voor 
een 
volwassene
* 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 5 1,3 

Iemand 
anders 
verzorgen, 
bijvoorbeeld 
wassen en 
aankleden 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 1 0,5 1 2,5 4 1,0 

Toezicht 
houden op 
iemand 
anders 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 1 0,5 1 2,5 4 1,0 

Medisch 
technische 
handelingen 
uitvoeren bij 
iemand 
anders 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 1 0,5 1 2,5 4 1,0 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.11 Zorgen voor een kind 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Zorgen voor 
een kind * 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 7 1,8 

Een kind 
aankleden 

0 0 1 1,9 0 0 2 3,2 1 0,5 1 2,5 5 1,3 

Toezicht 
houden op 
het kind 

0 0 1 1,9 0 0 2 3,2 1 0,5 1 2,5 5 1,3 

Signaleren 
wat kind 
nodig heeft, 
bijv. eten, 
drinken, 
verschoning 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 6 1,5 

Helpen met 
huiswerk 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 1 0,5 1 2,5 6 1,5 

Activiteiten 
doen 

0 0 2 3,8 0 0 2 3,2 1 0,5 0 0 5 1,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

F.5.12 Planten of tuin 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Planten of 
tuin* 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 8 3,8 2 5 18 4,6 

Planten 
verzorgen 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 5 2,4 2 5 15 3,8 

Gras maaien 0 0 3 5,8 0 0 2 3,2 2 1 1 2,5 8 2 
Onkruid 
herkennen 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 8 3,8 1 2,5 17 4,3 

Grove 
tuinwerk-
zaamheden, 
bijvoorbeeld 
snoeien of 
schoffelen 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 7 3,3 1 2,5 16 4,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.5.13 Klussen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Klussen* 0 0 5 9,6 0 0 6 9,5 17 8,1 1 2,5 29 7,4 
Juiste 
materialen 
vinden 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 10 4,8 1 2,5 19 4,8 

Spijkers 
inslaan, 
gaten boren 
of schroeven 
vastdraaien 

0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 16 7,6 1 2,5 26 6,6 

Klussen aan 
elektriciteit 

0 0 5 9,6 0 0 6 9,5 15 7,1 0 0 26 6,6 

Afmeten 0 0 5 9,6 0 0 6 9,5 13 6,2 0 0 24 6,1 
Hand-
leidingen en 
werk-
tekeningen 
lezen 

0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 15 7,1 0 0 24 6,1 

Schilderen 0 0 5 9,6 0 0 4 6,3 16 7,6 0 0 25 6,4 
Batterijen 
vervangen of 
opladen 

0 0 2 3,8 0 0 1 1,6 7 3,3 1 2,5 11 2,8 

Thermostaat 
instellen 

0 0 4 7,7 0 0 4 6,3 9 4,3 0 0 17 4,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.6 Relaties met anderen 
 

F.6.1 Relaties met naasten 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Relaties 
met 
naasten* 

0 0,0 3 5,8 0 0,0 2 3,2 21 10,0 4 10,0 30 7,6 

Omgaan met 
veranderde 
verhoudingen 
of 
rolpatronen 

0 0 3 5,8 0 0 1 1,6 11 5,2 3 7,5 18 4,6 

Omgaan met 
spanningen 
in de relatie 
met uw 
naasten 

0 0 3 5,8 0 0 1 1,6 12 5,7 2 5 18 4,6 

Omgaan met 
onbegrip 
over uw 
visuele 
beperking 

0 0 3 5,8 0 0 0 0 14 6,7 1 2,5 18 4,6 

Zelfstandig 
blijven 

0 0 3 5,8 0 0 1 1,6 7 3,3 1 2,5 12 3,1 

Behoeften 
herkennen 
van uw 
naasten 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 8 3,8 3 7,5 13 3,3 

Contact 
onderhouden 

0 0 1 1,9 0 0 2 3,2 11 5,2 2 5 16 4,1 

Non-verbale 
communica-
tie 

0 0 3 5,8 0 0 1 1,6 12 5,7 3 7,5 19 4,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.6.2 Omgang met collega’s 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Omgang 
met 
collega’s* 

3 16,7 2 3,8 0 0,0 4 6,3 9 4,3 1 2,5 19 4,8 

Openlijk voor 
uw visuele 
beperking 
uitkomen 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 4 1,9 0 0 5 1,3 

Omgaan met 
onbegrip van 
collega’s of 
leidinggeven
den over uw 
visuele 
beperking 

2 11,1 1 1,9 0 0 2 3,2 5 2,4 0 0 10 2,5 

Grenzen 
aangeven of 
hulp vragen 

3 16,7 1 1,9 0 0 0 0 8 3,8 0 0 12 3,1 

Omgaan met 
veranderde 
rolpatronen 
en arbeids-
verhoudingen 

1 5,6 1 1,9 0 0 2 3,2 3 1,4 1 2,5 8 2 

Uzelf 
presenteren 
bij formele 
contacten 

1 5,6 0 0 0 0 1 1,6 7 3,3 1 2,5 10 2,5 

Deelnemen 
aan een 
vergadering 
of sociale 
gelegen-
heden met 
collega’s 

1 5,6 0 0 0 0 0 0 7 3,3 1 2,5 9 2,3 

Non-verbale 
communi-
catie 

3 16,7 2 3,8 0 0 4 6,3 6 2,9 1 2,5 16 4,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.6.3 Omgang met vreemden 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Omgang 
met 
vreemden* 

3 16,7 7 13,5 0 0,0 11 17,5 31 14,8 9 22,5 61 15,5 

Contact met 
iemand 
maken 

3 16,7 4 7,7 0 0,0 7 11,1 19 9,0 7 17,5 40 10,2 

Omgaan met 
onbegrip als 
het gaat over 
uw visuele 
beperking 

1 5,6 3 5,8 0 0,0 6 9,5 18 8,6 5 12,5 33 8,4 

Non-verbale 
communi-
catie 

3 16,7 7 13,5 0 0,0 9 14,3 26 12,4 7 17,5 52 13,2 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7 Vrijetijdsbesteding 
 

F.7.1 Nieuws en actualiteiten volgen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Nieuws en 
actuali-
teiten 
volgen* 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 4 1,9 5 12,5 11 2,8 

Kranten-
artikelen 
lezen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 4 1,9 5 12,5 10 2,5 

Een artikel 
opzoeken in 
tijdschrift of 
krant 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 4 1,9 5 12,5 10 2,5 

Nieuws 
volgen op de 
radio of tv 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 10 6 1,5 

Nieuws 
online volgen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 3 1,4 4 10 9 2,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.2 TV kijken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
TV kijken* 1 5,6 1 1,9 0 0 3 4,8 17 8,1 10 25 32 8,1 
Tv-gids lezen 0 0 1 1,9 0 0 0 0 9 4,3 6 15 16 4,1 
Afstands-
bediening 
gebruiken 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,4 5 12,5 10 2,5 

Video-, dvd- 
of andere 
film-
apparatuur 
bedienen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 5 2,4 7 17,5 13 3,3 

Een tv 
programma 
of film volgen 

1 5,6 1 1,9 0 0 2 3,2 14 6,7 7 17,5 25 6,4 

Ondertiteling 
lezen 

1 5,6 1 1,9 0 0 3 4,8 16 7,6 10 25 31 7,9 

Gesproken 
ondertiteling 
of audio-
descriptie 
volgen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 2 5 5 1,3 

Teletekst 
gebruiken 

1 5,6 1 1,9 0 0 0 0 8 3,8 3 7,5 13 3,3 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.3 Sociale gelegenheden, zoals bezoek aan café of feestje 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slecht-
ziend 
(N=63) 

40-69 
slecht-
ziend 
(N=210) 

≥70 
slecht-
ziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Sociale 
gelegen-
heden, 
zoals 
bezoek 
aan café of 
feestje* 

2 11,1 2 3,8 0 0 12 19 21 10 6 15 43 10,9 

Gepaste 
kleding 
uitzoeken 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 6 2,9 4 10 11 2,8 

Reizen naar 
de sociale 
gelegenheid 

0 0 2 3,8 0 0 6 9,5 13 6,2 3 7,5 24 6,1 

Mensen 
herkennen 

2 11,1 2 3,8 0 0 11 17,5 18 8,6 6 15 39 9,9 

Meepraten 
in een 
groep 

2 11,1 1 1,9 0 0 10 15,9 11 5,2 3 7,5 27 6,9 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.4 Uit eten gaan 
 18-39 

blind 
(N=18) 

40-69 
blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slecht-
ziend 
(N=63) 

40-69 
slecht-
ziend 
(N=210) 

≥70 
slecht-
ziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Uit eten 
gaan* 

0 0 1 1,9 0 0 8 12,7 12 5,7 5 12,5 26 6,6 

Toe-
gankelijkheid 
van een 
restaurant 

0 0 1 1,9 0 0 5 7,9 8 3,8 3 7,5 17 4,3 

Menu lezen 0 0 1 1,9 0 0 7 11,1 8 3,8 5 12,5 21 5,3 
Contact 
maken met 
personeel 

0 0 1 1,9 0 0 4 6,3 4 1,9 4 10 13 3,3 

Voorwerpen 
op de 
eettafel 
vinden 

0 0 0 0 0 0 2 3,2 6 2,9 5 12,5 13 3,3 

Drinken 
inschenken 

0 0 1 1,9 0 0 4 6,3 7 3,3 5 12,5 17 4,3 

Voorkomen 
dat u drinken 
omstoot 

0 0 0 0 0 0 3 4,8 9 4,3 4 10 16 4,1 

Eten opeten 0 0 0 0 0 0 2 3,2 0 0 5 12,5 7 1,8 
Afrekenen 0 0 0 0 0 0 3 4,8 5 2,4 5 12,5 13 3,3 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.5 Vakanties en uitstapjes 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Vakanties 
en 
uitstapjes* 

2 11,1 2 3,8 0 0 13 20,6 15 7,1 6 15 38 9,7 

Vakantie 
boeken 

0 0 2 3,8 0 0 6 9,5 3 1,4 3 7,5 14 3,6 

Reizen naar 
de 
bestemming 

2 11,1 1 1,9 0 0 10 15,9 8 3,8 6 15 27 6,9 

Beziens-
waardig-
heden 
bezoeken en 
ervaren 

1 5,6 2 3,8 0 0 9 14,3 12 5,7 4 10 28 7,1 

Uw omgeving 
zien, zoals 
dieren in het 
wild of 
bijzondere 
gebouwen 

1 5,6 2 3,8 0 0 10 15,9 11 5,2 5 12,5 29 7,4 

Culturele 
activiteiten, 
zoals musea, 
een 
voorstelling 
of de 
bioscoop 

1 5,6 2 3,8 0 0 8 12,7 14 6,7 5 12,5 30 7,6 

Grote 
evenementen 
en concerten 
bezoeken 

2 11,1 2 3,8 0 0 9 14,3 11 5,2 3 7,5 27 6,9 

Attractiepark
en bezoeken 

1 5,6 1 1,9 0 0 5 7,9 8 3,8 4 10 19 4,8 

Hoge prijs 
door extra 
begeleidings-
kosten 

1 5,6 2 3,8 0 0 6 9,5 3 1,4 3 7,5 15 3,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.6 Sport en lichaamsbeweging 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Sport en 
lichaamsbe
weging* 

3 16,7 3 5,8 0 0 12 19 14 6,7 3 7,5 35 8,9 

Een 
geschikte 
sport vinden 

2 11,1 2 3,8 0 0 11 17,5 9 4,3 3 7,5 27 6,9 

Reizen naar 
de 
sportlocatie 

2 11,1 2 3,8 0 0 4 6,3 12 5,7 2 5 22 5,6 

Toegankelijk
heid van de 
sportlocatie 

1 5,6 2 3,8 0 0 2 3,2 5 2,4 1 2,5 11 2,8 

Mede-
sporters en 
instructeur 
vertellen 
over uw 
visuele 
beperking 

1 5,6 0 0 0 0 2 3,2 3 1,4 1 2,5 7 1,8 

Instructies 
van trainer 
opvolgen 

2 11,1 1 1,9 0 0 6 9,5 4 1,9 1 2,5 14 3,6 

Kleding 
terugvinden 

1 5,6 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 2,5 3 0,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.7 Muziek instrument spelen of zingen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Muziek 
instrument- 
spelen of 
zingen* 

1 5,6 0 0 0 0 3 4,8 6 2,9 3 7,5 13 3,3 

Reizen naar 
de 
muzieklocatie 

0 0 0 0 0 0 2 3,2 1 0,5 3 7,5 6 1,5 

Toegankelijk
heid van de 
muzieklocatie 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 2 5 3 0,8 

Bladmuziek 
lezen 

1 5,6 0 0 0 0 2 3,2 5 2,4 3 7,5 11 2,8 

Zangtekst 
lezen 

0 0 0 0 0 0 2 3,2 2 1 1 2,5 5 1,3 

Signalen 
oppikken van 
dirigent of 
medespelers 

1 5,6 0 0 0 0 1 1,6 2 1 1 2,5 5 1,3 

Instrument 
bespelen 

1 5,6 0 0 0 0 2 3,2 3 1,4 1 2,5 7 1,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.8 Intellectuele activiteiten, zoals boekenclub of lezingen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Intellectu-
ele 
activiteiten, 
zoals 
boekenclub 
of lezingen* 

0 0 1 1,9 0 0 5 7,9 10 4,8 2 5 18 4,6 

Reizen naar 
de locatie 

0 0 1 1,9 0 0 3 4,8 9 4,3 1 2,5 14 3,6 

Toegankelijk-
heid van de 
locatie 

0 0 1 1,9 0 0 2 3,2 3 1,4 1 2,5 7 1,8 

Toegankelijk 
lesmateriaal 
krijgen 

0 0 1 1,9 0 0 4 6,3 4 1,9 1 2,5 10 2,5 

Deelnemen 
aan 
cursussen of 
scholing 

0 0 1 1,9 0 0 4 6,3 3 1,4 2 5 10 2,5 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.9 Spelletjes spelen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Spelletjes 
spelen* 

1 5,6 2 3,8 0 0 6 9,5 11 5,2 7 17,5 27 6,9 

Signalen 
oppikken van 
een 
medespeler 

1 5,6 1 1,9 0 0 4 6,3 9 4,3 5 12,5 20 5,1 

Spelregels of 
handleiding 
lezen 

0 0 2 3,8 0 0 4 6,3 10 4,8 5 12,5 21 5,3 

Speelkaarten 
lezen 

0 0 2 3,8 0 0 4 6,3 5 2,4 6 15 17 4,3 

Bordspel zien 1 5,6 2 3,8 0 0 4 6,3 8 3,8 5 12,5 20 5,1 
Woord-
puzzels 
invullen 

1 5,6 2 3,8 0 0 2 3,2 9 4,3 5 12,5 19 4,8 

Computer-
spelletjes 
spelen 

0 0 2 3,8 0 0 3 4,8 8 3,8 3 7,5 16 4,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.10 Creatieve activiteiten, zoals tekenen, verzamelen, 
 knutselen of fotograferen 

 18-39 blind 
(N=18) 

40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Creatieve 
activiteiten, 
zoals 
tekenen, 
verzamelen, 
knutselen 
of foto-
graferen* 

1 5,6 1 1,9 0 0 7 11,1 11 5,2 3 7,5 23 5,9 

Beeldhouwen 
of boetseren 

1 5,6 0 0 0 0 1 1,6 3 1,4 1 2,5 6 1,5 

Schilderen of 
tekenen 

0 0 1 1,9 0 0 5 7,9 6 2,9 1 2,5 13 3,3 

Modelbouw 
of knutselen 

1 5,6 0 0 0 0 2 3,2 3 1,4 1 2,5 7 1,8 

Fotograferen 
of foto’s 
bewerken 

0 0 1 1,9 0 0 5 7,9 5 2,4 2 5 13 3,3 

Verzame-
lingen, zoals 
postzegels 

1 5,6 1 1,9 0 0 1 1,6 1 0,5 1 2,5 5 1,3 

Handwerken 1 5,6 1 1,9 0 0 4 6,3 6 2,9 2 5 14 3,6 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.7.11 Klussen voor plezier 
 
 

18-39 blind 
(N=18) 

40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Klussen 
voor 
plezier* 

1 5,6 1 1,9 0 0 2 3,2 8 3,8 4 10 16 4,1 

Materialen 
bewerken, 
zoals hout, 
metaal en 
papier 

1 5,6 1 1,9 0 0 1 1,6 5 2,4 3 7,5 11 2,8 

Klussen aan 
elektriciteit 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 5 2,4 2 5 8 2 

Gereedschap 
gebruiken 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 5 2,4 1 2,5 7 1,8 

Handleidinge
n en 
werktekening
en lezen 

1 5,6 1 1,9 0 0 1 1,6 6 2,9 4 10 13 3,3 

Afmeten 0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 7 3,3 4 10 13 3,3 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.8 Lezen en schrijven 
 

F.8.1 Lezen 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Lezen* 2 11,1 6 11,5 3 30,0 8 12,7 53 25,2 22 55,0 94 23,9 
Aangepaste 
tekst vinden 
(letter-
grootte, 
kleur, 
contrast) 

0 0 2 3,8 1 10 2 3,2 26 12,4 12 30 43 10,9 

Informatie 
vinden, 
bijvoorbeeld 
in een krant 

2 11,1 5 9,6 4 40 2 3,2 35 16,7 15 37,5 63 16 

Braille lezen 0 0 3 5,8 0 0 0 0 6 2,9 3 7,5 12 3,1 
Lezen via cd-
speler of 
daisy speler 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 6 2,9 7 17,5 14 3,6 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
 

F.8.2 Schrijven 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Schrijven* 1 5,6 5 9,6 4 40,0 2 3,2 36 17,1 20 50,0 68 17,3 
Formulier 
invullen 

1 5,6 4 7,7 3 30 1 1,6 33 15,7 16 40 58 14,8 

Hand-
tekening 
zetten 

0 0 2 3,8 2 20 0 0 9 4,3 5 12,5 18 4,6 

Op of binnen 
de lijntjes 
schrijven 

1 5,6 4 7,7 2 20 2 3,2 33 15,7 18 45 60 15,3 

Tekst typen 
of tekst 
verwerken 

1 5,6 1 1,9 2 20 0 0 8 3,8 8 20 20 5,1 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.9 Zelfverzorging 
 

F.9.1 Persoonlijke verzorging 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Persoon-
lijke 
verzorging* 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 1 1,6 5 2,4 1 2,5 9 2,3 

Bril of 
contact-
lenzen 
verzorgen 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 0 0 1 0,3 

Nagels 
verzorgen 

0 0 2 3,8 0 0 1 1,6 5 2,4 1 2,5 9 2,3 

Tanden 
verzorgen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 1 0,5 0 0 3 0,8 

Haar 
verzorgen 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 1 2,5 2 0,5 

Verzorgings-
producten 
onder-
scheiden 

0 0 2 3,8 0 0 1 1,6 4 1,9 1 2,5 8 2 

Gezicht 
verzorgen: 
scheren of 
make-up 
aanbrengen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 3 1,4 0 0 5 1,3 

Douchen of 
in bad gaan 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 1 0,5 0 0 2 0,5 

Toiletgang 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 0 0 1 0,3 
* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.9.2 Aankleden 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Aankleden* 0 0,0 1 1,9 0 0,0 1 1,6 2 1,0 1 2,5 5 1,3 
Kleur 
herkennen 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 1 0,5 0 0 3 0,8 

Kleding-
combinaties 
maken 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,6 2 1 0 0 4 1 

Juiste kleding 
in een kast 
vinden 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 2 1 0 0 3 0,8 

Kleding 
vastmaken: 
knoopjes, 
ritsen, veters 
etc. 

0 0 0 0 0 0 1 1,6 1 0,5 1 2,5 3 0,8 

Vlekken of 
slijtage 
herkennen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,8 

Passende 
sieraden 
vinden 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 

Uw uiterlijk 
beoordelen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,8 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.9.3 Persoonlijke gezondheid en medicijngebruik 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Persoon-
lijke 
gezondheid 
en 
medicijn-
gebruik* 

0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 4 1,0 

Medicatie 
onder-
scheiden 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 

Etiket en 
bijsluiter 
lezen 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,8 

Kleine 
hoeveelheid 
vloeistof 
afmeten 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 

Oogdruppels 
toedienen 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0,5 

Lichaams-
gewicht 
meten 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,8 

Temperatuur 
opmeten 

0 0 1 1,9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,8 

Wond 
verzorgen 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 

Voedings-
informatie op 
verpakking 
lezen 

0 0 2 3,8 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 

Bezoek aan 
een 
zorgverlener 
regelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.9.4 Eten en drinken 
 18-39 blind 

(N=18) 
40-69 blind 
(N=52) 

≥70 blind 
(N=10) 

18-39 
slechtziend 
(N=63) 

40-69 
slechtziend 
(N=210) 

≥70 
slechtziend 
(N=40) 

Totaal 
(N=393) 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Eten en 
drinken* 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 0,5 0 0,0 2 0,5 

Eten vinden 
op het bord 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eten snijden 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 0,3 
Eten naar uw 
mond 
brengen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drinken 
inschenken 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 0,5 0 0,0 2 0,5 

Voorkomen 
dat u drinken 
omstoot 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 

Gemorst eten 
opruimen 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 

Hapjes 
pakken 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Aantal respondenten dat bij minimaal één van de onderdelen moeite heeft.  
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F.10 Oplossingsrichtingen per onderwerp 
 

In deze bijlage vatten we de oplossingsrichtingen per onderwerp samen. Het 
betreft oplossingen die mensen hebben genoemd bij de antwoordmogelijkheid 
'Anders, namelijk:…’. 
 

F.10.1 Reizen en verplaatsen 
 

Fysieke aanpassingen aan de (openbare) ruimte 
‐ Braillebordjes op trapleuningen van stations 
‐ Niet alleen digitale informatie 
‐ Meer gesproken informatie, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer 

omgeroepen welke lijn het is, welke richting die opgaat en welke halte er 
aan komt. 

‐ Doelmatiger inzetten van licht en geluid in de openbare omgeving 
‐ Uniforme, duidelijke geleidelijnen 
‐ Belangrijke informatie op ooghoogte plaatsen 
‐ Aanpassen van de lettergrootte van de informatie 
‐ Duidelijk onderscheid maken tussen straat en stoep 
 
Hulp van anderen / maatschappij 
- Reizen met een menselijke begeleider 
- Meer hulp in openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen 
- Chauffeurs meer kennis geven over mensen met een visuele beperking 
- Maatschappij meer voorlichten over visuele beperkingen 
- Maatschappij voorlichten over verkeersregels mbt visuele beperkingen 
- Verbetering van planning van regiovervoer 
- Verbetering van traject voor het aanvragen van hulpmiddelen zoals een 

taststok 
- Meer vergoedingen voor hulp en hulpmiddelen 
- In stand houden van openbaar vervoer, ook in dun bevolkte gebieden 
- Meer aandacht voor meervoudige beperkingen 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
- Zelf meer hulp gaan vragen, zelf meer gaan doen 
 

F.10.2 Opleiding, werk en geld 
 

Fysieke aanpassingen / ICT aanpassingen 
‐ (Digitale) bedrijfssystemen ook geschikt maken voor mensen met visuele 

beperkingen. Hier bij de aanschaf al rekening mee houden; 
‐ Bij opleidingen ook zorgen dat elearning aangepast is voor mensen met een 

visuele beperking; 
‐ Meer mogelijkheden voor flexibel werken in verband met energiebalans 
‐ Sprekende Edentifier voor bankzaken; 
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‐ Kassasysteem voor mensen met visuele beperking, bijvoorbeeld sprekend. 
‐ Mogelijkheden open blijven houden voor mensen die geen gebruik willen of 

kunnen maken van digitale mogelijkheden, zoals internetbankieren. 
‐ Beter onderscheid maken in muntgeld; 
‐ Langere zichtbaarheid inlogcodes, bijvoorbeeld bij internetbankieren. 

 
Verandering in houding van anderen/maatschappij 
‐ Verandering van de houding van re-integratiebureau’s, het UWV en 

werkgevers; 
‐ Goede ondersteuning van een jobcoach op de werkvloer; 
‐ Betere begeleiding bij zoeken naar betaalde arbeid. Hierbij moet niet alleen 

geadviseerd worden, maar ook daadwerkelijk mee worden geholpen. 
‐ Voorlichting aan werkgevers over mensen met visuele beperkingen; 
‐ Meer aandacht voor mensen die niet meer kunnen werken 

(verliesverwerking); 
 
Wetgeving/vergoedingen 
‐ Tegemoetkoming in kosten voor aanpassingen van de opleidingen die 

worden voorgesteld door UWV; 
‐ Ontheffing sollicitatieplicht binnen WW boven 60 jaar; 
‐ Vergoedingen voor reizen zonder inkomensgrens, zodat alle werkplekken 

bereikbaar zijn. 
‐ Betere regelgeving voor het toewerken naar een betaalde baan voor 

mensen zonder uitkering; 
‐ Mogelijkheden uitbreiden voor slechtziende ZZP-ers; 
 

 

F.10.3 Gevoelens, tijd en energie 
 

Eigen verantwoordelijkheid 
‐ Zelf voldoende bewust zijn van de gevolgen van de visuele beperking; 
‐ Wat meer tot rust komen en meer rust in het hoofd krijgen; 
 
Hulp van anderen 
‐ Meer vrijwilligers 
‐ Af en toe gesprekken hebben met professionals, zoals psychologen of 

maatschappelijk werkers. 
‐ Meer daadkracht van belangenorganisaties. 
‐ Meer begrip vanuit de omgeving 
‐ Combinatie doofheid en blindheid maakt het extra lastig om gesprekken te 

volgen. Mensen moeten dan meer begrip hebben en langzaam en één voor 
één praten. 

 
Overig 
‐ Meer tijd in een dag 
‐ Minder uren werken om energie te kunnen besparen; 
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‐ Afspraken kosten meer tijd, door een langere reistijd 
‐ Werk en lezen kost meer tijd. Hiervoor meer begrip. 
 
F.10.4 Communicatie 

 

Wetgeving en vergoedingen 
‐ Meer wetgeving over toegankelijkheid van websites en 

informatievoorziening; 
‐ Betere vergoedingen voor noodzakelijke hulpmiddelen 
 
Communicatiemiddelen 
‐ Fouten bij updates van software voorkomen 
‐ Design for all door bouwers van websites en ontwerpers van digitale 

formulieren. 
‐ Verbetering spraakmodules voor o.a. lezen van websites; 
‐ Hulpmiddel om post te kunnen lezen; 
‐ Specifiekere trainingen voor apparatuur/software; 
‐ Trainingen in kleinere groepen of individueel 
‐ Betere mogelijkheden voor het (digitaal) invullen van formulieren 
‐ Meer gesproken informatie in openbare gebouwen 
 

 

F.10.5 Huishouden 
 

Vergoedingen 
‐ Verhoging van persoonsgebonden budget voor begeleiding van mensen met 

een visuele beperking voor hulp binnens- en buitenshuis; 
‐ Betere vergoeding voor optische hulpmiddelen, zoals medisch noodzakelijke 

brillen. 
 
 

F.10.6 Relaties met anderen 
 

Eigen verantwoordelijkheid 
‐ Bijstellen van eigen verwachtingen 
 
Hulp van anderen 
‐ Psychologische ondersteuning 
‐ Leren hoe je met een visuele beperking wordt ingeschat door anderen, hoe 

de ander op je reageert; 
‐ Leren hoe je jezelf zichtbaar kunt maken; 
‐ Leren om mensen te herkennen; 
‐ Spreken met lotgenoten/ervaringsdeskundigen; 
‐ Leren wanneer je wel of niet zegt dat je een visuele beperking hebt 
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Overig 
- Voorkomen van eenzaamheid 
 

 
F.10.7 Vrijetijdsbesteding 

 

Hobby zoeken 
‐ Geschikte hobby vinden 
‐ Hobby vinden waarvoor reistijd niet belemmerend werkt; 
‐ Overzicht van spellen (ook computer en apps) die geschikt zijn voor blinden 

en slechtzienden en die eventueel alleen te gebruiken zijn; 
 
Hulp van anderen 
‐ Vrijwilliger die helpt bij uitvoering van de hobby of bijvoorbeeld voor 

wandelen en fietsen; 
 
Aanpassingen aan omgeving / hulpmiddelen 
‐ Aangepaste verlichting 
‐ Hulpmiddelen voor lezen en puzzelen 
‐ Aangepaste bril voor hobby’s 
 

 

F.10.8 Lezen en schrijven 
 

Eigen verantwoordelijkheid 
‐ Leren om te gaan met de gevolgen van de visuele beperking 
 
Fysieke aanpassingen 
‐ Meer gebruik maken van digitale informatievoorzieningen en digitale 

mogelijkheden; 
‐ Gebruik van leeshulpmiddelen, zoals vergrootglas en loep; 
‐ Gebruik van apparaten met spraak, zoals thermostaat 
‐ Tekst laten voorlezen 
 
Overig 
‐ Genezing van de oogaandoening 

 

 

F.10.9 Zelfverzorging 
 

Voor dit onderwerp zijn geen open antwoorden over oplossingsrichtingen 
gegeven.  
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F.10.10 Anders 
 

Hulpverlening en hulpmiddelen 
‐ Begeleiding voor onderzoek naar een geleidehond. 
‐ Augmented Reality, zodat je gezichtsuitdrukkingen kunt lezen/horen. 
‐ Professionele hulpverlener. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
‐ Zelfacceptatie. 
 
Werk / hobby 
‐ Betaalde arbeid zorgt voor vele andere mogelijkheden, zoals inkomen en 

sociale contacten. 
 
Hulp van anderen 
‐ Meer erkenning en kennis. 
‐ Meer voorlichting in de maatschappij. 
‐ Een maatje of vrijwilliger. 
 
 


