
Oud-militair Daniël Knegt 
strijdlustig en liefde voor avontuur

magazine
2019

De Nationale Oogbeurs
Over leven met minder zicht

15 en 16 maart 2019

Ondersteund door

Blind gaan 
voor goud



C O L O F O N

05 13

Dit magazine is uitgegeven ter 
gelegenheid van de ZieZo-beurs 
2019. Het magazine wordt vooraf 
digitaal en tijdens de beurs in 
gedrukte vorm verspreid.

De ZieZo-beurs is een initiatief 
van de ZieZo-vereniging
Vereniging ZieZo
Postbus 3041
3760 DA Soest
info@ziezo.org

De ZieZo-beurs wordt 
georganiseerd door:
Ben de Wild Productions B.V.
Hoofdstraat 123
3781 AD Voorthuizen
0342 – 473251

Bladconcept, realisatie  
en redactie
Anne-Jet Verbeek, Ben de Wild 
Productions BV
M.m.v. Daniël Knegt, Paul 
Verhagen, Annemiek van 
Munster, Solutions Radio, 
Babbage, Bartiméus, Hotel 
Middelpunt, Ctalents, Passend 
Lezen, Visio, CBB en Het Schild  

Art direction & vormgeving:
Sensum, Almere

Fotograaf coverfoto
Gert-Jan ten Pierick

Copyright
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever 

worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op 
enige andere manier.

Disclaimer
Alle in deze uitgave opgenomen 
informatie is met de grootste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
De juistheid en volledigheid 
kunnen echter niet worden 
gegarandeerd. Ben de Wild 
Productions B.V. en de bij deze 
uitgave betrokken redactie en 
medewerkers aanvaarden dan 
ook geen aansprakelijkheid 
voor schade die het directe 
of indirecte gevolg is van het 
gebruik van de opgenomen 
informatie. 

16

5 Paratriathleet Daniël Knegt: 
Blind gaan voor goud

11  Landelijke, regionale en 
lokale kranten worden je 
voorgelezen

12  Babbage op de ZieZo-beurs 
2019

13 Het ZieZo-oogsymposium 

14 Programma workshops

15  Concertfotograaf Paul 
Verhagen

19 Wat is de grootste uitdaging 
voor een slechtziende?  
Studeren of werken?

22 Er is een gigantische wereld 
voor mij opengegaan

25 Genieten van boeken, 
kranten en tijdschriften!

27 Ervaringsdeskundigheid:  
inzet van ex-cliënten  
die ertoe doet

28 Kennismaken met vlogster  
Annemiek van Munster 

33 Communicatie is voelbaar

34 Het Schild 
woonzorgcentrum voor  
blinden en slechtzienden

39 Beursplattegrond

2 Z I E Z O - B E U R S  M A G A Z I N E  2 0 1 9



Voorwoord
Beste ZieZo-bezoeker,

Welkom bij de ZieZo-beurs 2019! Al jarenlang hét 
evenement voor mensen die geïnformeerd willen 
worden over wonen, studeren, werken en ontspan-
nen met minder zicht. 

De ZieZo-beurs wordt net als in voorgaande jaren 
georganiseerd in het Beatrixgebouw in Utrecht, di-
rect naast Utrecht Centraal Station. Ook zijn er geen 
werkzaamheden meer rondom het Beatrixgebouw. 
Komt u met de taxi? Dan is er voor u een handige 
Kiss & Ride voor de deur van het Beatrixgebouw ge-
komen, voor brengen en ophalen. Zo is de beurs voor 
iedereen gemakkelijk bereikbaar.  

Ook dit jaar hebben we weer ons 
best gedaan om een mooi beurs-
programma samen te stellen dat 
aansluit op uw wensen. Om te 
beginnen zijn er meer stands dan 
vorig jaar! Daarbij zijn er diverse 
nieuwe standhouders aanwezig 
die zich richten op sport, vakantie 
of vrijetijdsbesteding. Het bezoek 
aan de stands kunt u afwisselen 
met een van de vele workshops. 
Of luister naar lezingen over me-
dische ontwikkelingen tijdens het 
nieuwe ZieZo-oogsymposium. 

Oftwel: volop mogelijkheden om een gezellige én in-
formatieve dag te hebben! Om zelfstandig en mobiel 
te blijven zijn hulpmiddelen onmisbaar. In de stands 
kunt u de nieuwste innovaties zien en uitproberen. 
Of het nu is voor de thuissituatie, de werkplek of 
studie: er is een breed aanbod voor elke toepassing. 
Van handige apps tot innovatieve brillen, horloges en 
meer. U kunt ervoor terecht bij onze standhouders 
die u met enthousiasme adviseren. Ook beantwoor-
den zij graag uw vragen rond vergoedingsmogelijk-
heden. Organisaties zoals de Oogvereniging, staan 
klaar om met u in gesprek te gaan over uw belangen.

Naast een overzicht van het workshopprogram-
ma, informatie over het ZieZo-oogsymposium en 

de beursplattegrond met deelnemen-
de standhouders, staat dit ZieZo-ma-
gazine vol met inspirerende verhalen. 
Verhalen over mensen die ondanks hun 
visuele beperking op unieke wijze hun 
dromen najagen. 

Alle deelnemers en de leden van de 
ZieZo-vereniging wensen u alvast een 
prettige beursdag en voor nu: veel lees-
plezier!

Bernard Bremmer
Voorzitter ZieZo-vereniging

22 28 3419
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Het gaat niet om 
hoeveel procent  
je ziet.  
Het gaat om  
hoeveel procent  
je leeft.

U bent van  

harte welkom 

op stand 

nummer 10

Wij zijn Bartiméus. We zijn er voor alle mensen met een visuele 
beperking. We zijn een expertiseorganisatie die actief is op het 
gebied van onderwijs, arbeidsparticipatie, wonen en dagbesteding, 
behandeling en diagnostiek. Zo stimuleren en ondersteunen we 
mensen die slechtziend of blind zijn om alles uit het leven te halen 
wat erin zit. Kijk voor meer informatie op bartimeus.nl
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‘Een ultieme race tegen jezelf, dat is triathlon voor mij.’ vertelt oud-militair Daniël 
Knegt. Door een ernstig ongeval tijdens een militaire trainingsmissie in 2005 verliest 
Daniël zijn zicht, maar niet zijn strijdlust en liefde voor avontuur. Zo vecht hij zich 
blindelings naar de top van de sport die zijn hart steelt: triathlon. Zijn doel? De 
Paralympische Spelen van Tokio 2020.

Opgeven is geen optie 
Niet voor niets is triathlon volgens Daniël Knegt de 
ultieme race tegen jezelf. Triathlon is namelijk een 
zogeheten combinatie-duursport waarbij je meerde-
re sporten op hoge snelheid direct achter elkaar doet. 
Er zijn verschillende afstanden mogelijk, maar Daniël 
focust zich op de zogeheten ITU sprintafstand. Het 
eerste onderdeel bestaat uit 750 meter zwemmen in 
open water. Vervolgens vanuit het water direct de 
fiets op en 20 kilometer racen door ruig terrein. Je 
voelt je benen verzuren, maar opgeven is geen optie. 

Want in de race naar de finish én de winst moet je 
nog een uitdaging doorstaan: 5 kilometer hardlopen. 
Topsporters zoals Daniël doen dit alles ook nog eens 
binnen slechts één uur. ‘Alles wat telt om te winnen 
is snelheid en uithoudingsvermogen. Iedere seconde 
doet er toe, juist dat is kicken!’ 

Het legerleven
Zo’n 15 jaar geleden had Daniël nog niet kunnen be-
denken dat hij zich nu zou voorbereiden op de Pa-
ralympische Spelen. Hij zit op dat moment middenin 

‘Ik heb misschien aanpassingen nodig, 
maar ik bén geen aangepast sporter’

Blind 
gaan 
voor 
goud
Paratriathleet Daniël Knegt  
onderweg naar de Paralympics 2020 Fotografie: Gert-Jan ten Pierick
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het legerleven als luchtmobiel technisch specialist.  
Na een uitzending naar Irak besluit Daniël te sollicite-
ren bij het Korps Commando Troepen. En met succes: 
hij wordt toegelaten tot de opleiding! Alleen de aller-
sterkste militairen komen hiervoor in aanmerking.

Niet snel daarna slaat het noodlot echter toe tijdens 
een trainingsmissie. Door een zwaar ongeval loopt 
Daniël onder meer een meervoudige schedelbreuk op 
en een aangezichtstrauma. Er wordt gevreesd voor 
zijn leven. 

Maar Daniël vecht door. Na een groot aantal urenlan-
ge operaties en behandelingen, is hij eindelijk stabiel. 
Maar in de dagen die volgen, dringt de keiharde rea-
liteit pas tot hem door: hij kan niet meer zien. Niets 
lijkt meer zoals het was. Behalve de onvoorwaarde-
lijke steun van familie en vrienden. Het is dan ook 
Daniëls moeder die in het ziekenhuis zijn strijdlust 
met succes opnieuw weet aan te spreken: ‘Daniël, we 
kunnen twee dingen doen. Of we gaan wachten tot 
ze ooit je ogen kunnen genezen. Of we gaan er nu 
het beste van maken.’ Die keuze is voor Daniël snel 
gemaakt. Met de instelling er het beste van te ma-
ken, begint hij aan een intensief revalidatietraject.

Sport = met elkaar
Inmiddels is het 2019 en heeft Daniël zich on-
danks zijn handicap op vele terreinen bewezen als 

een enorme doorzetter, avonturier en bovenal groot 
sporttalent. Dat blijkt niet alleen tijdens de NK’s en 
WK’s, maar ook tijdens de Invictus Games, een in-
ternationaal sportevent voor gewonde militairen. In 
Toronto en Orlando behaalt Daniël Knegt zes gouden 
en twee bronzen medailles. Deze wedstrijden heb-
ben voor Daniël als ex-militair uiteraard een bijzon-
der randje. Hier en elders ervaart hij de verbindende 
werking van sport: ‘Samen sporten met andere ge-
wonde militairen is enorm bijzonder. Iedereen heeft 
een uniek verhaal, maar je deelt dezelfde basis. Sport 
is zoveel meer dan sport: het is met elkaar.’ Ook on-
derweg naar de Paralymipcs staat Daniël er alles-
behalve alleen voor. ‘In de afgelopen jaren is Team 
Daniël Knegt ontstaan, met de hulp van veel mensen 
met hart voor de sport. Mensen die niet terugdein-
zen voor mijn blindheid, maar de uitdaging willen 
aangaan. Intussen zwemmen, rennen en fietsen er 
zo steeds meer mensen om je heen. Ja, het is echt 
samen sterk met elkaar.’

Blind vertrouwen
Een unieke band deelt hij ook met zijn guide, Koen 
de Leeuw, op wie hij letterlijk en figuurlijk blind moet 
vertrouwen. Koen kan wel zien en ‘gidst’ Daniël door 
water en over land. Samen racen ze op de tandem, 
met Koen als piloot voorop. Tijdens het zwemmen 
en hardlopen zijn de twee met een soort armband 
aan elkaar verbonden. Samen brengen ze vele uren 
door. Niet alleen wedstrijden, maar vooral ook een 
ontelbaar aantal trainingsuren. Daniël en Koen weten 
elkaar door diepten en dalen op bijzondere wijze te 
motiveren. ‘Daar moet je weleens je trots voor opzij 
zetten, wat makkelijker gezegd is dan gedaan. Laatst 
moesten we een test lopen, daarvoor hebben we 
streeftijden. Tweederde gaat fantastisch en daarna 
klap ik eigenlijk in elkaar, waardoor ik een minuut te 
langzaam ben. En dat is balen. De eerste zeven, acht 
kilometer zeggen we dan niks tegen elkaar. Maar op 
een gegeven moment, als we de stoom kwijt zijn, 
zegt Koen: “En wie begint er?” En dan trekken we 
weer door. Je motiveert elkaar.” 

Strijden voor je dromen
Op diezelfde wijze geniet Daniël er enorm van om 
anderen te motiveren en inspireren. Hij is onder an-
dere ambassadeur van het Bartiméus Fonds en de 

Fotografie: Gert-Jan ten Pierick
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Doorzetter,  
avonturier  
en bovenal  
groot  
sporttalent.

Fotografie: Gert-Jan ten Pierick
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Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienst-
slachtoffers om zo anderen een spiegel voor te hou-
den. ‘Ik vind het prachtig om anderen te laten zien 
dat je handicap je doelen en dromen niet in de weg 
hoeft te staan. Mijn ervaring is dat er heel veel mo-
gelijk is voor wie er maar voor wil en durft te gaan. 
Helaas wordt nog vaak gedacht van niet, die voor-
oordelen blijven lastig. En ja, je hebt misschien net 
als ik voor het sporten misschien wel bepaalde aan-
passingen nodig, maar dat maakt je nog geen aan-
gepast sporter.’ 

Het avontuur tegemoet
Daniëls blindheid weerhoudt hem er allesbehalve van 
om vele avonturen aan te gaan, waaronder de Para-
lympische Spelen in 2020. Maar voor die tijd reist hij 
nog af naar verschillende verre oorden voor wedstrij-
den, waaronder Tasmanië, Japan, Turkije en Canada. 

In 2015 beklom hij ook al de Kilimanjaro in Tanza-
nia voor de RTL serie Blind naar de top. Deze berg is 
met 5895 meter de hoogste berg van Afrika. Naast 
de Spelen staat er nog een ander groot avontuur op 
Daniëls bucketlist: de Ironman. Dit is de naam van 
de originele triathlon. Een ongekend zware activiteit, 
want de Ironman bestaat uit 3,8 kilometer zwem-
men, 180 kilometer fietsen, en de marathon van 42,2 
kilometer lopen. Onafgebroken. ‘Wanneer? Dat weet 
ik nog niet, wel hoop ik die echt een keer te gaan 
doen. Maar op dit moment telt maar één doel: op 
naar Tokio!’  

Daniël Knegt volgen onderweg naar de Paralympische 
Spelen van Tokio 2020? Volg Team Daniël Knegt dan 
op Facebook, hier plaatst Daniël wekelijks een vlog. 
Of kijk op www.danielknegt.nl

Fotografie: Gert-Jan ten Pierick
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Hotel Middelpunt biedt zijn hotelgasten een unieke 

vakantie aan zee. We liggen op 600m van de dijk 

en het strand in Middelkerke. Onze faciliteiten zijn 

100% toegankelijk. Kamers en badkamers hebben 

alle luxe voor een geslaagde vakantie. Op onze ge-

zellige patio en dito terras kan je genieten van een 

drankje, zoetigheid of er gewoon luilekker genieten 

van de rust. Laat de zonnestralen je ‘body and face’ 

maar opwarmen. Onze chefs toveren met zorg een 

culinair gerecht op jouw bord. 

Ontspannen kan je in onze aangepaste infrarood- 

sauna en kanteljacuzzi. Onze tandem en strandrol-

wagens zijn de ideale manier om de kustlijn te ont-

dekken. Adem de zeelucht in, laat de wind een om-

metje maken met je snoet. Ons hotel is voorzien van 

veel contrastkleuren en heel veel natuurlijke lichtin-

val. Alle gangen zijn vrij van obstakels. In onze liften 

zijn stemgeluid en brailleknoppen aanwezig. Kom je 

als groep, koppel, gezin of familie voor een ontspan-

nende, toegankelijke vakantie dan verwachten wij 

jou in Middelpunt. Kom en beleef jouw vakantie.

Uw vakantie bij 
Hotel Middelpunt

Hotel Middelpunt  |  Westendelaan 37 8430  |  Middelkerke

(tel) +32 59 30 70 70  |  info@middelpunt.be  |  www.middelpunt.be

Een zorgeloze vakantie aan de Belgische kust
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Go-b x
Gesproken TV-ondertiteling voor slechtzienden  

Omdat niet iedereen ondertitels goed kan lezen, is er de 
Go-box. Een compact hulpmiddel dat via een HDMI kabel 
wordt aangesloten en vervolgens ondertitels voorleest. 
 
Meer weten? Ga naar go-box.nl of bel 015-26 25 955

Spreekt ook ondertiteling uit van  
DVD, Netflix en Uitzending gemist

Go-box is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

SOL19003_ZiezoMag_GoBoxAdv_185x130_v1.indd   1 08/02/2019   13:54

Realtime geprinte of digitale
tekst lezen en gezichten herkennen. 
Met de OrCam MyEye kunt u weer lezen 
waar én wanneer u dat wilt!

Kom ons bezoeken op stand nr. 40
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“Het is echt een super uitvinding,” vertelt Corné Kre-
mers. Hij is 49 jaar en door een oogziekte volledig 
blind geworden. “Veel van de aangeboden lectuur 
wordt door een echte menselijke stem voorgelezen. 
De gesproken ondertiteling en nieuws van bijvoor-
beeld teletekst en websites niet, daarvoor maakt het 
apparaat gebruik van een kunstmatige spraak. Maar 
ook die lijkt op een menselijke stem en is prettig om 
naar te luisteren.”

“Vanaf het eerste model was ik enthousiast over de 
mogelijkheden voor mensen met een leesprobleem. 
Niet alleen blinden en slechtzienden, maar ook ou-
deren waarvoor soms ondertiteling te snel gaat of 
mensen met dyslectische klachten, kunnen zeker 
voordeel hebben bij een Webbox.” Kremers was van-
af het begin betrokken bij de ontwikkeling van de 
Webbox. “Klopt, ze waren op zoek naar testpersonen 
om het apparaat in de praktijk te verbeteren. Samen 
met diverse andere mensen met een leesbeperking 
hebben we de ontwikkelaars van de Webbox tips en 
suggesties gegeven. Deze hebben ze grotendeels 
kunnen verwerken in de speler.”

Uitbreiding collectie
De ontwikkelingen staan echter niet stil. “Door de 
mogelijkheden van het internet is veel informatie 
beschikbaar. Maar als blinde is het niet altijd mak-
kelijk om de gewenste informatie te vinden.” Corné 
noemt als voorbeeld het lokale nieuws. “Zelf ben ik 
uitgever van een wekelijkse lokale huis-aan-huis 
krant in de gemeente Mill. Het is uiteraard prettig 
als iedereen je krant kan lezen. Die wens bracht ik bij 
Solutions Radio onder de aandacht en dat niet zon-
der succes.”

Lokale huis-aan-huis kranten
Solutions Radio heeft ondertussen tal van lokale 
huis-aan-huis bladen toegankelijk kunnen maken 
zodat deze ook voor mensen met een leesbeperking 
te lezen zijn. “Dat gebeurt dan door een kunstmati-
ge stem. Via de knoppen op de Webbox kun je door 
de artikelen bladeren en koppen lezen. Het artikel 
wat je interessant vindt kun je vervolgens helemaal 
voor laten lezen.” Op deze manier is er een groei-
ende collectie landelijke, regionale en lokale kranten 
beschikbaar.

Landelijke, regionale en lokale 
kranten worden je voorgelezen
Corné Kremers over zijn ervaringen met de Webbox
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Babbage levert specialistische oplossingen voor de 
studie-, werk- en thuissituatie. Zo leveren wij het 
meest ruime assortiment brailleleesregels met 22 
verschillende modellen. In onze stand presente-
ren we een aantal hulpmiddelen voor in de klas of 
collegezaal zoals schoolsystemen, bordcamera’s of 
mobiele leessystemen. Daarnaast is Babbage de eni-
ge leverancier die alle beschikbare vergrotings- en 
schermleessoftware levert, waaronder NVDA, JAWS, 
Zoomtext Fusion, Supernova en het door Babbage 
ontwikkelde softwarepakket Ultimate Screen Access.

Op de ZieZo-beurs 2019 presenteren we graag de 
nieuwste innovaties op hulpmiddelgebied voor scho-
lieren, studenten en werkenden. Zo vind je bij ons 
bijvoorbeeld de Braille Sense Polaris brailleleesregel 
met Android, de Nordic Eye bordcamera, de ver-
nieuwde Orcam bril voor het direct lezen van gedruk-
te teksten voor studie en werk en de revolutionaire 
Hims QBraille XL brailleleesregel met geïntegreerde 
Microsoft Windows bediening.

Onze professionals staan klaar om je alle informatie 
te geven over de unieke dienstverlening van Babbage. 
We vertellen je graag meer over onze eigen Babbage 
Academy met trainingen zoals de Expert Professio-
nal Training of de specialistische training van visueel 
naar non-visueel werken waarbij je effectief en met 
meer energie leert werken op basis van spraak en 
toetsenbordbediening.

Ook geven we je meer inzicht in onze unieke pro-
jectmatige aanpak voor de realisatie van werkple-
kaanpassingen. Door het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige hulpmiddelen, professionele trainin-
gen gericht op het verbeteren van compensatievaar-
digheden en de uitgebreide hoogstaande technische 
mogelijkheden om bedrijfssoftware toegankelijk te 
maken, behalen we het optimale resultaat voor iede-
re werkplek. Niet voor niets kiezen steeds meer orga-
nisaties zoals telecom-aanbieders, grote gemeenten, 
zorgverzekeraars, banken en vele andere dienstver-
lenende bedrijven voor een samenwerkingsverband 
met Babbage.

Ctalents zal als onze partner in onze stand aanwezig 
zijn om informatie te geven over hun unieke trai-
neeship en mogelijkheden voor het vinden van werk 
bij diverse organisaties. 

Workshops 
Babbage verzorgt tijdens de beurs iedere dag vijf 
verschillende workshops op het gebied van studeren 
met een visuele beperking, effectief werken, OrCam 
voor studie en werk, Ultimate Screen Access en inno-
vaties op hulpmiddelgebied. 
Verderop in dit beursmagazine lees je meer over de 
inhoud van deze workshops die elke dag op de bo-
venverdieping worden verzorgd.

Babbage op de 
ZieZo-beurs 2019
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Om voor u een nog aantrekkelijker 
beursprogramma neer te zetten, 
organiseren wij in 2019 voor het  eerst 
een oogsymposium als onderdeel van 
de ZieZo-beurs. Tijdens dit symposium 
nemen  oogartsen en wetenschappers 
u mee in diverse interessante 
ontwikkelingen en achtergronden  
rondom het leven met minder zicht.  
Op deze pagina vindt u een impressie 
van het programma.
Presentatie: Marc Asselbergs, 
directeur Ergra Low Vision

Kunnen we binnenkort 
erfelijke blindheid  
genezen?
Spreker: Prof. dr. Hoyng, oogarts  
en hoogleraar Radboud UMC

Er zijn in Nederland ongeveer 
8000 mensen blind door een er-
felijke afwijking in het  netvlies. 
De oorzaak ligt in een foutje in het 
DNA. Tot nu was daar niets aan te 
doen. 
Recent zijn wetenschappers er in 
geslaagd om één van deze fout-
jes te herstellen door  gentherapie. 
Hierdoor zijn een aantal kinderen 
in de Verenigde Staten gaan zien. 
Met  voldoende vervolgonderzoek 
zullen dat er hopelijk snel meer 
worden.

De klap na  
de vuurpijl:  
gedogen kost ogen
Sprekers: Drs. De Faber, oogarts  
& prof. dr. Keunen, hoogleraar 

Oud en nieuw vieren is leuk! Maar 
niet voor iedereen. Een te groot 
aantal mensen loopt letsel door 
vuurwerk op, tot blindheid toe. 
Dat willen we voorkomen! Drs. De 
Faber (tijdens ronde 1) en prof. dr. 
Keunen (tijdens ronde 2), initiators 
van Het Nationale Vuurwerkmani-
fest, spreken hierover. Om meer 
oogletsel te voorkomen, pleit het 
Vuurwerkmanifest er onder meer 
voor dat vuurwerk uitsluitend in 
handen moet zijn van professio-
nals. 

Steunt u het Vuurwerkmanifest? 
Teken dan zelf ook! Tussen 12.15 
en 12.45 uur vindt er een officiële 
ondertekeningsceremonie plaats in 
de symposiumzaal (217, 2e etage). 
Bent u erbij?  

Buitenspelen om 
slechtziendheid te 
voorkomen
Spreker: Jan Roelof Polling,  
orthoptist Erasmus MC

Bijziendheid (myopie) dreigt de ko-
mende decennia tienduizenden Ne-
derlanders blind te maken, doordat 
kinderen te weinig buiten spelen 
en teveel dichtbij kijken op scher-
men of in boeken. Alleen drastische 
maatregelen kunnen die toename 
voorkomen. Nederland ziet al de-
cennia groei van het aantal mensen 
met myopie. Een deel van hen krijgt 
echt slechte ogen (min-6 of erger); 
van deze hoogbijzienden wordt 1 op 
de 3 vóór het pensioen slechtziend 
aan beide ogen.

Het ZieZo- 
oogsymposium 
Z AT E R DAG  1 6  M A A RT O M  1 1  U U R  E N  1 3  U U R

ZieZo-oogsymposium:  
zaterdag 16 maart, om 11 uur en 13 uur
Het symposium duurt 1 uur en vindt 
twee keer plaats in zaal 217,  
op de 2e etage van het Beatrixgebouw. 
De toegang is gratis

N I E U W  O P  D E  Z I E Z O - B E U R S

Ondersteund door
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Een goede bewegwijzering is voor 
ieder mens prettig. Brailleplan 
ontwikkelt en vervaardigt
braillebordjes in diverse 
materialen.

Wilt u meer informatie? 
Vraag vrijblijvend naar 
de mogelijkheden.

Brailleplan.nl | Eckertstraat 23 |

8263 CB Kampen | sales@brailleplan.nl

Op weg naar
Betere Toegankelijkheid

De ZieZo-beurs is een activiteit van de 
ZieZo-vereniging en wordt georganiseerd 

door Ben de Wild Productions B.V.
Wij ontzorgen u bij de complete inrichting van 

evenementen, beurzen en bijeenkomsten. Daarnaast 
zijn wij een zeer ervaren partner voor technische 

productie en projectmanagement.

 Hoofdstraat 123 - 3781 AD Voorthuizen - 0342 - 473251 - 
info@bendewild.nl

Uitgelichte workshops
Op weg naar werk
Door Ctalents
Ctalents ondersteunt mensen die blind of 
slechtziend zijn bij het vinden van betaald 
werk. 90% van de mensen die zij plaatsen, 
zijn na een jaar nog steeds aan het werk bij 
dezelfde opdrachtgever. Tijdens de work-
shops van Ctalents op de ZieZo-beurs wordt 
je geïnformeerd over hun werkwijze. Ook ga 
je met elkaar in gesprek over het opstellen 
van een goed CV. Neem daarom jouw CV mee, 
ontvang handige feedback en laat een foto 
maken voor op je CV! 

Objecten herkennen  
met de spraaklabel app
Door Speechlabel
Tijdens deze workshop kunt u zelf aan de slag 
met de handige Spraaklabel app, waarmee u 
objecten kunt labelen en herkennen. De app 
is volledig toegankelijk met VoiceOver en 
TalkBack. Ook herkent de app 13 verschillen-
de soorten barcodes en alle gangbare soorten 
NFC-tags. Er worden diverse soorten stickers 
uitgedeeld die u kunt uitproberen. Na het 
scannen van een sticker kunt u een label in-
typen of inspreken. Het is handig als u de app 
van tevoren downloadt op uw telefoon.
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Vrijdag 15 maart 2019 Programma workshops

Zaal 218 (2e etage) Zaal 219 (2e etage) Zaal 316 (3e etage) Zaal 319 (3e etage)

WORKSHOPS EN PRESENTATIES VAN 
VERSCHILLENDE EXPOSANTEN

WORKSHOPS EN PRESENTATIES VAN 
VERSCHILLENDE EXPOSANTEN

WORKSHOPS EN PRESENTATIES  
VAN BABBAGE

WORKSHOPS EN PRESENTATIES  
VAN KONINKLIJKE VISIO

11:00 – 11:45 
SOLUTIONS RADIO
Gesproken ondertiteling, kranten en 
veel meer via 1 simpel apparaat

11:00 – 11:45 
BARTIMÉUS
Praktische tips voor een 
dagje uit

11:00 – 11:45 
BABBAGE
Ultimate Screen Access: nieuw 
softwarepakket voor vergroting,  
spraak en braille

12:00 – 12:45 
OXSIGHT
OXSIGHT Wearable Low Vision 
Technology - The future is here 
(Nederlandse vertaling)

12:00 – 12:45
BARTIMÉUS
Doe mee met nieuwe innovaties

12:00 – 12:45 
BABBAGE
Succesvol studeren met  
een visuele beperking

12:00 – 12:45 
KONINKLIJKE VISIO
Van intensieve revalidatie  
naar Braillepluim

13:00 – 13:45 
SPEECHLABEL
Objecten herkennen met  
de Spraaklabel app

13:00 – 13:45 
BARTIMÉUS FONDS
Scribit: YouTube video’s kijken met een 
visuele beperking!

13:00 – 13:45
BABBAGE
De OrCam voor scholieren, 
studenten en werkenden

13:00 – 13:45 
KONINKLIJKE VISIO
Sporten, zo kan het ook!

14:00 – 14:45 
ORCAM
OrCam’s new features
(In het Nederlands)

14:00 – 14:45 
ERGRA LOW VISION
Beter zien is beter leven:
Wat Ergra voor u kan betekenen

14:00 – 14:45 
BABBAGE
Optimaal werken met  
een visuele beperking 

14:00 – 14:45 
KONINKLIJKE VISIO
Visio Online: Kennisportaal  
en Helpdesk

15:00 – 15:45 
CTALENTS
Op weg naar werk

15:00 – 15:45 
DB-CONNECT
Documentaire ‘Met blind  
vertrouwen naar Santiago’

15:00 – 15:45 
BABBAGE
Innovaties op hulpmiddelgebied

15:00 – 15:45 
KONINKLIJKE VISIO
Samen zingen in een koor

Zaterdag 16 maart 2019 Programma workshops

11:00 – 11:45
SOLUTIONS RADIO
Gesproken ondertiteling, kranten en 
veel meer via 1 simpel apparaat 

11:00 – 11:45
BARTIMÉUS
Praktische tips voor een 
dagje uit

11:00 – 11:45
BABBAGE
Ultimate Screen Access: nieuw 
softwarepakket voor vergroting,  
spraak en braille

11:00 – 11:45
KONINKLIJKE VISIO
Visio Online: Kennisportaal  
en Helpdesk

12:00 – 12:45
ENVISION 
Co-creatie sessie voor Envision Glasses: 
de slimme bril

12:00 – 12:45
BARTIMÉUS 
Doe mee met nieuwe innovaties

12:00 – 12:45
BABBAGE
Succesvol studeren met  
een visuele beperking

12:00 – 12:45
KONINKLIJKE VISIO 
Gamen, iets voor u?

13:00 – 13:45
SPEECHLABEL 
Objecten herkennen  
met de Spraaklabel app

13:00 – 13:45
BABBAGE
De OrCam voor scholieren,  
studenten en werkenden

13:00 – 13:45
KONINKLIJKE VISO
Living Experience en 
ADL technologie

14:00 – 14:45
SUNU BAND
Sunu’s journey creating  
new technology for the blind

14:00 – 14:45
OXSIGHT 
OXSIGHT Wearable Low Vision 
Technology - The future is here
(Nederlandse vertaling)

14:00 – 14:45
BABBAGE 
Optimaal werken met een visuele 
beperking

14:00 – 14:45
KONINKLIJKE VISIO 
Online shoppen met Google Home

15:00 – 15:45
CTALENTS
Op weg naar werk

15:00 – 15:45
DB-CONNECT
Documentaire ‘Met blind  
vertrouwen naar Santiago’

15:00 – 15:45
BABBAGE
Innovaties op hulpmiddelgebied

Het is niet nodig u vooraf aan te melden voor een workshop.  
Wijzigingen onder voorbehoud. Kijk voor het actuele programma op www.ziezo.org.

15Z I E Z O - B E U R S  M A G A Z I N E  2 0 1 9



‘Door fotografie zie ik misschien  
wel meer dan ooit: met mijn  
camera haal ik de wereld dichterbij.’  

In de afgelopen jaren kreeg concertfotograaf Paul Verhagen al honderden artiesten 

voor zijn lens, vooral rock- en metalbands. Hij is huisfotograaf bij poppodium de 

Effenaar in Eindhoven en freelancer voor de Volkskrant. Maar je kunt Paul gewapend 

met camera ook tegenkomen op grote festivals zoals zijn favoriet: Roadburn, 

waar hij zich eveneens huisfotograaf mag noemen. Zwart-witfoto’s zijn Paul’s 

handelsmerk en dat heeft een bijzondere reden. Want wat slechts weinig mensen 

vermoeden als ze zijn foto’s zien, is dat deze fotograaf slechts 15% zicht heeft én 

100% kleurenblind is.

Concertfotograaf Paul Verhagen  
ziet slechts 15% én is 100% kleurenblind

Foto’s: Paul Verhagen Photography
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Als er iets is waarbij het aankomt op je gezichtsver-
mogen, dan is het wel fotografie, toch? ‘Veel mensen 
vinden fotografie natuurlijk een ietwat vreemde keu-
ze als hobby voor een slechtziende.’ merkt Paul op. 
Maar met zijn hobby als concertfotograaf bewijst hij 
het tegendeel. En dat is hem met de paplepel inge-
goten: ‘Gewoon doen, kijk maar hoe ver je komt. Niet 
teveel uitzondering zijn en gewoon meedoen met de 
rest. Met die mentaliteit ben ik opgevoed.’ vertelt Paul. 

Zwart-wit als handelsmerk
Paul is geboren met de aandoening achromatop-
sie. Dit bekent niet alleen dat hij geen kleuren kan 
waarnemen, maar ook dat hij onscherp ziet en dat 
zijn ogen overgevoelig zijn voor licht. Het is om die 
reden, dat je Paul’s foto’s kunt herkennen aan een 
unieke eigenschap: ze zijn allemaal zwart-wit. Hier 
kiest Paul bewust voor, omdat hij zelf ook in een 
wereld zonder kleur leeft. Op deze manier zet hij zijn 
visuele beperking in als een kracht en prachtig per-
soonlijk handelsmerk. 

Muziek en fotografie combineren
De liefde voor fotografie ontdekt Paul wanneer hij 
op huwelijksreis is. Paul en zijn vrouw trekken in die 
tijd door Rusland en Azië, waar hij de smaak van het 
fotograferen al snel te pakken krijgt. Hij start de reis 
met een klein compactcameraatje, maar komt uit-
eindelijk thuis met zijn eerste spiegelreflexcamera 
inclusief zoomlenzen én een nieuw plan: ‘Mijn en-
thousiasme voor muziek – liefst harde gitaarmuziek 
- en nu ook fotografie: hoe perfect zou het zijn als 
ik die twee hobby’s zou kunnen combineren?’ Zo ge-
zegd, zo gedaan. 

Paul was al actief als zanger in verschillende rock- 
en metalbands. Via zijn netwerk in de muziekscene 
krijgt hij zo de kans om als concertfotograaf aan de 
slag te gaan. Dat begint in wat bruine kroegen, waar 
hij ontdekt hoe enorm lastig het eigenlijk is om in het 

donker én met beperkt zicht mooie foto’s te maken. 
Vanaf dat moment bijt Paul zich vast in het ontwik-
kelen van zijn vaardigheden. ‘Een kwestie van pro-
beren, proberen en nog eens proberen. Ontdekken 
wat voor jou in verschillende (licht)omstandigheden 
het beste werkt om een geslaagde foto te produce-
ren.’ Kortom: een ontdekkingsreis die gepaard gaat 
met vallen en opstaan. 

Camera als verlengstuk
Op de vele uiteenlopende concerten, evenementen 
en festivals waar Paul sindsdien in opdracht heeft 
mogen fotografen, streeft hij ernaar om de energie 
van de artiesten en het publiek vast te leggen. ‘Waar 
andere fotografen zich eigenlijk blind staren op de 
mooiste kleur licht om hun foto bij te maken, let ik 
meer op contrast, contour en vooral op emotie. Dat 
levert per definitie al een ander soort beelden op dan 
die van mijn collegafotografen.’ Hulpmiddelen ge-
bruikt Paul niet voor het fotograferen, integendeel. 
‘Voor mij als slechtziende was het een openbaring 
wat een camera met zoomlens eigenlijk kan doen: 
je haalt de wereld een stukje dichterbij. Gezichts-
uitdrukkingen die normaal te ver weg zijn, zie ik nu 
vaak wel. Het is voor mij dus ook een soort verrekij-
ker. Door fotografie zie ik misschien wel meer dan 
ooit.’ 

Maak gebruik van jouw perspectief
Zou je zelf ook aan de slag willen met fotografie? 
Paul: “Gewoon doen! Laat je vooral niet tegenhouden 
door andere mensen die zeggen: ‘Jij ziet daarvoor 
niet genoeg.’ Fotografie heeft te maken met gevoel 
en creativiteit. Het zit hem in de manier waarop jij 
de wereld ziet. Dat perspectief is uniek en kun je op 
je eigen manier vastleggen. Juist als je slechtziend of 
blind bent.”

Nieuwsgierig naar meer van Pauls’ foto’s?  
Kijk dan op www.paulverhagen.nl
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Petra Huidink-de Jong is binnenkort twaalf jaar be-
zig met haar bedrijf Tekst- en vertaalbureau De 
Woordsmederij. Na kort op een kantoor te hebben 
gewerkt, wat haar niet echt beviel, besloot Petra op 
een dag voor zichzelf te beginnen.

Het werken als zelfstandig tekstschrijver en verta-
ler bevalt haar prima. “Ik vind het leuk om iemands 
verhaal te schrijven, om ergens in te duiken. Gespe-
cialiseerd in een bepaald onderwerp ben ik niet. Mo-
menteel doe ik vooral veel vertaalwerk, bijvoorbeeld 
voor een aantal makelaars.”

Petra werkt vanuit huis en maakt vanwege haar 
blindheid gebruik van hulpmiddelen. “Ik heb niet al-
tijd met hulpmiddelen van Babbage gewerkt. Wat ik 
fijn vind aan Babbage, is dat ze heel erg gericht zijn 

op mensen die werken. Dus als er iets stuk is of als 
je iets nodig hebt, denken ze heel erg in oplossingen. 
Je hoeft dus niet weken te wachten voordat er iets 
gebeurt. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat ze 
het belang van werk inzien.”
Babbage biedt volgens Petra goede service. “Babbage 
denkt mee met de klant. Ook vind ik de communi-
catie met de klant heel goed. En als er toch iets mis-
gaat, lossen ze dat snel op. Dat vind ik positief.”

Behoefte aan training
“Zinvol vond ik ook de QuickScan die Babbage een 
keer op mijn werkplek gedaan heeft. Omdat bleek dat 
ik heel vaak PDF’s niet kon lezen, werd een nieuw 
programma geadviseerd waarmee ik PDF’s en inge-
scande teksten kan omzetten, zodat ik ze wel kan 
lezen. Dat hielp enorm. Uit dat gesprek kwam te-
vens naar voren dat ik niet begreep hoe je effectief 
over een website kunt navigeren; dat had ik nooit ge-
leerd. Op de middelbare school krijg je wel informatie 
over hulpmiddelen en daarna denk je dat je het wel 
redt. In de praktijk valt dat vaak tegen. Vandaar dat 
ik ook een aantal Babbage Academy trainingen heb 
gevolgd.”

Bezoek de stand van Babbage op de ZieZo-beurs 
voor meer informatie of neem deel aan de workshop 
“Optimaal werken met een visuele beperking”.

‘Babbage denkt  
heel erg  
in oplossingen’
Door: Chrit Wilshaus
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Een studiekeuze maken
‘Toen ik in 5 vwo zat ben ik me gaan oriënteren op 
mijn studiekeuze. Heel lastig als je 17 bent, want je 
weet nog helemaal niet wat je écht leuk vindt. Voor 
mij viel de keuze op de studie Bouwkunde aan de 
TU Delft. Nu alleen nog eindexamen doen. Tijdens 
het examenjaar werd er een oogaandoening bij mij 
geconstateerd. Het zal allemaal wel, dacht ik. En ik 
ging op rijles. Ik slaagde meteen. Niet voor mijn vwo 
helaas. Dat kostte me nog een jaartje.’

Studeren veranderde mijn leven
‘In het eerste jaar van mijn studie veranderde mijn 
hele leven. Ik ging op kamers. Ik genoot van de vrij-
heid en maakte mijn eigen keuzes. Steeds vaker 

merkte ik iets van mijn oogaandoening. Ik maakte er 
grapjes over. De studie was best zwaar. Daarbij wa-
ren er veel leuke dingen te doen als student. Ik haal-
de lang niet alle vakken en dat bleek een zware last 
in de jaren daarna. De studie vergde veel tijd. Vaak 
werkte ik meer dan 80 uur in de week. Soms werkte 
ik ‘s nachts door. In mijn derde jaar begon ik last te 
krijgen van mijn beperkte zicht en ging ik maar eens 
langs de decaan. Ik had moeite met het hoge tem-
po waarop je op de computer moest tekenen. Wat 
als het nog erger wordt? De decaan vertelde mij: ‘Je 
krijgt een half jaar extra studiefinanciering. Hoera!’ 
Niks hoera, dacht ik. Ik heb elk kwartaal een extra 
week tijd nodig, geen extra geld. Maar dat kon ui-
teraard niet. Ik ging mijn studiejaren anders indelen. 

Wat is de grootste 
uitdaging voor  
een slechtziende?  
Studeren of 
werken?

Victor (slechtziend) is afgestudeerd bouwkundige. In 2016 vond Victor met hulp 
van Ctalents een baan als ontwerper bij de luchtverkeersleiding. Hier werkt hij nog 
steeds met veel plezier. Hoe is hij hier terecht gekomen? En wat is volgens Victor de 
grootste uitdaging voor een slechtziende? Studeren of werken?
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Niet de gebruikelijke 60 punten per jaar, maar 45. 
Dan had ik voor alle vakken wat meer tijd. Dit lever-
de me inderdaad meer punten per jaar op. Maar nog 
geen 45. Het werd een lange studie.’

Liever stage lopen dan studeren
‘Ik wilde vanaf het begin al graag stage lopen en in 
het bestuur van een studievereniging. Ga ik dat dan 
niet doen omdat ik slechtziend ben? Dacht het niet. 
De stage bij een projectontwikkelaar vond ik veel 
leerzamer en leuker dan mijn studie. Ik bleef er na 
de stage 2 dagen per week werken. Ze boden me een 
fulltime contract aan en eigenlijk wilde ik dat aanne-
men. Maar die studie…

Uiteindelijk zag ik in 2014 nog maar 15% toen ik mijn 
studie afrondde. Het was een martelgang geworden. 
Ik wilde sinds 2012 eigenlijk helemaal niet meer stu-
deren. Maar ik wilde per se het papiertje. Ik dacht dat 
ik dat nodig ging hebben.’

Eindelijk op zoek naar een baan
‘Begin 2015 kon ik dus eindelijk op zoek naar een 
baan. Hallo, ik ben Victor, ik wil architect worden en 
ik ben slechtziend. Geen reactie. Snap ik ook wel. Op 
papier zou ik mezelf ook niet aannemen. Ik wilde me 
ergens kunnen presenteren. Maar ik kreeg die kans 
niet. Op internet vond ik Ctalents. Een bedrijf dat de 
essentiële schakel is tussen de onzekere werkgever en 
de enthousiaste werkzoekende met een visuele be-

perking. Een wereld ging open. Bij de eerste sollicita-
tie werd ik aangenomen. Blij als ik toen was, bleek de 
functie niet ideaal voor mij. Ik moest in hoog tempo 
tekenen zonder mijn eigen inbreng. Daar heb ik geen 
meerwaarde. Ik kan beter de ontwerper zijn. Niet 
de uitwerker. Dus ging ik weer op zoek. Ik vond een 
mooie vacature en ik belde Ctalents. Zij hadden ook 
nog een interessante optie. Ik solliciteerde op beide 
functies en werd bij alle twee gekozen. Zowaar een 
luxe probleem. Ik heb nu een baan waarin ik zonder 
te hoge tijdsdruk al mijn energie kan steken in de 
werkzaamheden waar ik goed in ben.’
‘Vier jaar geleden zat ik dus nog met mijn handen 
in het haar. Inmiddels heb ik een perfect passende 
baan, met een salaris waar menig slechtziende ja-
loers op zal zijn. Dat zeg ik niet om op te scheppen, 
maar om hoop te geven aan alle slechtzienden met 
ambities die geblokkeerd lijken te worden door hun 
beperking. Je moet er soms voor vechten en om hulp 
durven vragen. Dan is alles mogelijk. Wees vooral 
eerlijk naar jezelf en ken je eigen mogelijkheden.’

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op  
ctalents.nl. Ctalents is jouw partner voor het vinden 
van een (nieuwe) baan! Ben jij blind of slechtziend 
en wil je graag aan het werk of een volgende 
stap maken in jouw carrière? Schrijf je in als 
werkzoekende op www.ctalents.nl.
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Een smartphone is tegenwoordig van alle gemakken 
voorzien, zelfs voor mensen met een visuele beper-
king. Je kan je telefoon met spraak bedienen, er be-
staan smartphones met extra grote knoppen en met 
een paar klikken heb je alle informatie opgevraagd 
die je maar zou willen. Maar wat nou als zo’n smart-
phone toch veel te klein is, of als je de techniek ge-
woonweg niet onder de duim krijgt? 

De Webbox is nóg makkelijker in gebruik 
De Webbox is een uniek hulpmiddel voor blinden en 
slechtzienden. Het is een multimediaspeler waarmee 
u gesproken leesmateriaal kunt beluisteren. Met de 
Webbox kunt u luisteren naar het laatste nieuws, 
dagelijkse kranten, tijdschriften, gesproken boeken, 
gesproken tv-ondertitels, radiostations en nog veel 
meer. Deze opties kunt u ook met een smartphone 
benaderen, maar dat is lang niet zo makkelijk als het 
zicht steeds beperkter wordt. Zodra de Webbox is 
aangesloten op een internetverbinding, krijg je toe-
gang tot het menu waar je met een druk op de knop 
kan kiezen uit alle bovengenoemde opties.

De Webbox naast een smartphone 
gebruiken? 
We hebben meerdere Webbox-gebruikers gevraagd 
waarom zij naast hun smartphone ook de Webbox 
gebruiken en wat hier de meerwaarde van is. Daarom 
laten we tot slot enkele gebruikers aan het woord: 

‘De Webbox gebruik ik voor ontspanning, mijn telefoon 
alleen voor het noodzakelijke zoals bellen’. 

‘Met maar 6 knopjes kan je de hele audiowereld benade-
ren, iets wat mij met een smartphone écht niet lukt’.

‘Bij de Webbox is alle informatie op dezelfde manier te 
vinden maar op mijn smartphone is het één groot dool-
hof. Ik ben veel langer bezig om een podcast te vinden op 
mijn telefoon dan op de Webbox’. 

Je smartphone kan alles?  
De Webbox ook! 

Laat u door Solutions Radio verder informeren 
over de Webbox op de ZieZo-beurs.  
U kunt Solutions Radio vinden in stand 4.
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Er is een 
gigantische 

wereld voor mij  
opengegaan

Ouder worden, betekent voor veel mensen 

dat ze slechter gaan zien. Dat geldt ook 

voor mensen die al slechtziend zijn. 

Onafhankelijk van alles en iedereen op 

pad gaan, blijkt moeilijker te worden. 

Veel mensen verkleinen zo stapsgewijs 

hun wereld, terwijl die wereld met een 

paar stappen in de goede richting binnen 

handbereik blijft.
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Met het openbaar vervoer naar een andere plaats reizen. 
Nieuwe routes verkennen. Zelf cadeautjes kopen voor 
verjaardagen. Naar de kapper gaan. Maar ook: met een 
stok gaan lopen. Het zijn allemaal activiteiten die Carine 
Lichtenberg als ergotherapeut, instructeur en ambulant 
begeleider bij Bartiméus samen met cliënten oefent. ‘Als 
de ogen sterk achteruit zijn gegaan, probeert elk mens 
toch dat stukje zicht nog volop te benutten’, zegt Carine. 
‘Dat kan erg vermoeiend zijn. Dan kan het ook fijn zijn 
om te ervaren hoe je je andere zintuigen in kunt zetten 
om onafhankelijk te functioneren én energie over te hou-
den voor leuke dingen.’

Verdriet
Dat klinkt allemaal simpeler dan dat het in de praktijk is, 
geeft ze zelf toe. ‘Het kan veel verdriet veroorzaken als je 
steeds minder gaat zien. De een heeft echt tijd nodig om 
dat te verwerken, terwijl de ander graag snel aan de slag 
wil. Ik probeer er altijd achter te komen wat er speelt. 
Soms zijn mensen bang dat ze niet meer voor vol worden 
aangezien of dat ze kwetsbaarder zijn, als ze met een 
stok gaan lopen. Ik begrijp die gevoelens en daarom ga ik 
altijd het gesprek aan.’

Te haastig
Paul Brummelhuis (65 jaar) laat zich niet snel klein krij-
gen en houdt van zijn onafhankelijkheid. Hij was als kind 
al slechtziend. Nu hij ouder is geworden, is zijn zicht ach-
teruit gegaan én wilde hij nieuwe routes en vaardighe-
den leren. ‘Ik heb me gemeld bij Bartiméus met de vraag 
wat ze voor me konden betekenen. Zo ben ik in contact 
gekomen met Carine.’

De twee zijn aan elkaar gewaagd, zegt Paul. Carine: ‘Samen 
met hem heb ik onderzocht wat hij zou willen leren en hoe 
we dat aan zouden kunnen pakken. Het viel mij meteen op 
dat Paul eigenlijk veel te haastig liep en te veel vertrouwde 
op wat hij nog kon zien. Daardoor zag hij letterlijk obstakels 
over het hoofd.’ Paul: ‘Daarnaast kwam naar boven dat mijn 
stok te kort was. Ik was ook beter geholpen met een ander 
model met een schijf eraan.’

Routes
Carine: ‘Paul wilde ook een aantal routes oefenen. Ik heb 
hem kennis laten maken met echolokalisatie. Dat is een 
techniek waardoor je informatie krijgt over je omgeving 
door de kaatsing van het geluid te beoordelen. Hij is daar 
erg blij mee.’ 

‘Vooral omdat ik in paardenstallen werk waar je niet 
altijd hoort of er een staldeur openstaat’, vult Paul aan. 
‘Door echolokalisatie toe te passen, ben ik me veel be-
wuster van mijn omgeving. Er is een gigantische wereld 
voor mij opengegaan. En het mooie is: ik heb niet te veel 
en niet te weinig geleerd. De kennis die ik heb opgedaan, 
past perfect bij mij. Als ik straks meer met navigatie via 
mijn smartphone ga doen, weet ik dat ik weer bij hen kan 
aankloppen. De deur staat altijd open, zeg maar.’

Workshops
Mobiel blijven, zelfstandig uw weg weten te vin-
den op straat maar ook bijvoorbeeld in de su-
permarkt of gewoon thuis bij het gebruiken van 
allerlei apparaten. Bartiméus vindt het belang-
rijke thema’s voor elke leeftijd, maar zeker ook 
voor mensen die al wat ouder zijn. Er kan veel 
met technologie. Bent u nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden? Bezoek een van de workshops 
van Bartiméus op de ZieZo-beurs. 

11.00-12.00: Praktische tips voor een dagje uit 
Zaal 219, 2e etage Beatrixgebouw

12.00-13.00: Doe mee met nieuwe innovaties 
Zaal 219, 2e etage Beatrixgebouw

Praktische tips
Wilt u praktische tips om uw mobiliteit te vergroten? 
Kom naar de Bartiméus stand (nr 10). Krijg uitleg 
over diverse Bartiméus producten, waarmee u het 
leven kunt leiden zoals u dat wilt. U maakt bovendien 
kans op een gratis diner in het donker voor twee of 
een stylingsadvies voor twee personen.

Bartiméus.100% leven 
www.bartimeus.nl

Stand 8 en 10 op de ZieZo-beurs

De kennis die ik  
heb opgedaan, past  
perfect bij mij

Fotografie: Marieke Amelink, Special Edition Photography.
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Will be holding workshops on

Friday 15-03-2019
12:00 - 12:45

Saturday 16-03-2019
14:00 - 14:45

Find out more 
about the lightest 
low vision smart 
glasses on the 
market.

OXSIGHT glasses are designed to help people with peripheral vision loss such as 
glaucoma, retinitis pigmentosa and homonymous hemianopia.

OXSIGHT glasses are fitted with a camera which streams a live feed into two 
high-resolution video displays placed directly in front of the eyes and the images 
produced are manipulated to fit into the user’s area of useable vision. OXSIGHT 
glasses have seven modes, with features including: increased image contrast, super 
colour mode, edge enhancement, text mode, inverted colour, and a digital zoom.

For more information, please visit www.oxsight.co.uk and follow us on social media  
@OXSIGHT.

Ethan 
Yun

Digitally 
signed by 
Ethan Yun 
Date: 
2019.02.11 
16:02:10 Z

Wolfhezerweg 101, Wolfheze
(026) 482 11 77
info@hetschild

@HetSchild
www.facebook.com/hetschild

www.hetschild.nl

"Daardoor voel ik me
veilig en gesteund. En ik

word verzorgd als dat nodig is."
Bovenstaande uitspraak is van

één van onze bewoners. U bent van
harte welkom om dit zelf te komen

ervaren! Wij ontvangen u graag
bij onze stand voor een

persoonlijke kennismaking.

“Hier vindt iedereen het
heel normaal dat ik niet

goed kan zien”

centrum voor blinden en slechtzienden
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Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen 
met een leesbeperking een passende oplossing op 
het gebied van lezen. Met een collectie bestaande uit 
meer dan 75.000 gesproken boeken, van streekroman 
tot detective, van Maarten ’t Hart tot Dan Brown, is 
er voor ieder wat wils. Naast gesproken boeken zijn 
er circa 125 gesproken titels van populaire kranten 
en tijdschriften die beluisterd en/of digitaal gelezen 
kunnen worden, zo’n 1.000 hoorspelen en ruim 150 
hoorcolleges. De gesproken lectuur is op verschillen-
de manieren te beluisteren: via de Daisylezer-app, de 
online player op de website of andere afspeelappara-
ten voor streaming én op Daisy-cd. 

Lees je in braille? Onze collectie brailleboeken bestaat 
uit ruim 15.000 titels. Je vindt hier klassiekers, maar 
ook recent verschenen boeken worden snel aan de 
collectie toegevoegd. We bieden ook tijdschriften in 
braille en voelbare kaarten! Bovendien is er voor be-
ginnende braillelezers een gevarieerde collectie be-
schikbaar.

Meer weten?  
Bezoek ons op de ZieZo-beurs!
Kom op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart alles te weten 
over de dienst Passend Lezen. Maak kennis met de 
producten en diensten, ga in gesprek met de mede-
werkers van Passend Lezen en ontdek eindeloos lees-
plezier! Nu al meer weten? 
Bezoek www.passendlezen.nl/ziezo.

Leestips!
Wil je heerlijk ontspannen met een goed boek of 
ben je meer op zoek naar avontuur? Onze lezers 
kunnen je inspireren! Dit zijn de meest gelezen 
boeken van 2018!

De heilige Rita van Tommy Wieringa
Een vijftiger die met zijn vader in een uitgestor-
ven dorpje in Oost-Nederland woont, raakt na 
een overval op zijn beste vriend uit balans. 

De dag van de doden van Nicci French
Al acht jaar lang wordt Frieda Klein achtervolgd 
door Dean Reeve. In dit boek gaat ze voor het 
laatst de confrontatie met hem aan. 

Maia’s verhaal van Lucinda Riley
Zeven zussen krijgen na het overlijden van hun 
rijke adoptievader aanwijzingen over hun achter-
grond.

Wees onzichtbaar van Murat Isik
Een Turkse jongen groeit met zijn zusje op in de 
Bijlmer in de jaren 80 en 90. 

Oorsprong van Dan Brown
Kirsch, miljardair en wetenschapper die zijn tijd 
ver vooruit is, besluit zijn laatste ontdekking aan 
de wereld te presenteren in het Guggenheim 
Museum in Bilbao.

Genieten van 
boeken, kranten 
en tijdschriften!
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Van Gogh
op gevoel

Interactief programma speciaal voor blinden
en slechtzienden, én hun ziende vrienden,
familie en begeleiders

Meer informatie en reserveren:
vangoghmuseum.nl/vangoghopgevoel

Advertentie slechtziende 185x272_V4.indd   1 30-01-19   13:51
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Het was 2015. Sinds janua-
ri had ik contact met Visio. 
Jaren van verwarring over 
het behouden van mijn werk 
gingen hieraan vooraf. Jaren 
van onzekerheid en vragen 

vanwege mijn nog zeer beperkte visus door Retinitis 
Pigmentosa (RP).

Werkdagen van 12 tot 16 uur
Destijds werkte ik officieel nog drie dagen als ont-
werper bij een standbouw- en interieurbedrijf. Da-
gelijks zat ik 12 tot 16 uur achter mijn computer, op 
het werk en thuis. Dat hield ik vol tot 18 juni 2015. 
Na 36 jaar moest ik mijn passie voor ontwerpen 
opgeven. Ik meldde me ziek bij mijn werkgever en 
meldde me voor revalidatie aan bij Visio Het Loo Erf. 
Vanaf toen begon de cooling down! Een tijd van veel 
slapen, nadenken en twijfels.

Revalidatietraject, een bijzondere tijd
In september 2015 ben ik mijn revalidatie gestart. 
Het werd een bijzondere tijd waarin ik veel heb ge-
leerd en nieuwe kansen heb omarmd. Hier kwam ook 
de omslag waarbij ik mij voornam om lotgenoten 
steun te bieden. Mij viel op dat revalidanten vooral 

veel troost vinden door hun eigen ervaringen te de-
len. Even weg uit de ziende wereld en geen vragen 
van goedzienden die de antwoorden nooit kunnen en 
zullen begrijpen. 

Pilot ervaringsdeskundigheid
Deelname aan de pilot Ervaringsdeskundigheid in 
2016 was me dan ook op het lijf geschreven. Ik mocht 
diverse cliënten vanuit Visio Breda en Eindhoven tij-
dens hun revalidatieproces begeleiden. Daarnaast 
gaf ik als ambassadeur voorlichting over mijn erva-
ringen als visueel beperkte man.

Meedoen mogelijk maken
Vanuit dit ambassadeurschap bij Visio heb ik, mede 
op initiatief van de Oogvereniging Noord-Brabant 
en Zeeland, met een aantal collega’s Oogcafés op-
gericht in Breda, de Peel en Eindhoven. Dit zijn bij-
eenkomsten voor mensen met een visuele beperking 
en hun omgeving, bedoeld om ervaringen uit te wis-
selen en informatie op te doen.
Deze werkzaamheden maken het mogelijk om mijn 
maatschappelijke betrokkenheid te behouden en om 
te zetten naar daden. Het zijn kansen waarmee ik 
lotgenoten en mijzelf help bij de verwerking/accep-
tatie van de visuele beperking. 

door Leo van Rijt (61),  
ervaringsdeskundige bij Visio

Ervaringsdeskundigheid:  
inzet van ex-cliënten  
die ertoe doet

Lees het volledige verhaal van Leo op www.visio.org/leo
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‘Ik heb dit nog 
nooit gedaan, 
dus ik denk  
dat ik het  
wel kan!’ 

Deze beroemde uitspraak 
is de ondernemende, 
enthousiaste én slechtziende 
Annemiek van Munster op 
het lijf geschreven. Of het 
nu gaat om wintersporten, 
boeken schrijven, radio- en 
tv-programma’s maken, 
een trektocht naar Santiago 
de Compostela of zelfs een 

mogelijke deelname aan Expeditie 
Robinson: Annemiek deinst er niet voor 
terug. Al deze avonturen en meer deelt 
zij met Nederland in haar vlog “Hier 
isss… Annemiek”. Haar ultieme doel? ‘Ik 
hoop een positieve, meer evenwichtige 
beeldvorming te creëren rondom het 
leven met een (visuele) beperking.’

Als Annemiek begin dit jaar hoort dat haar favorie-
te en welbekende tv-programma Expeditie Robinson 
nieuwe deelnemers zoekt, twijfelt ze geen seconde 
om zich aan te melden. ‘Huppakee, gewoon doen! Het 
zou echt een droom zijn die uit komt als ik die uitda-
ging aan mag gaan. Daarbij vind ik het de hoogste tijd 
dat het volstrekt normaal gaat worden dat er aan dit 
soort programma’s ook deelnemers met een beper-
king meedoen. Niet om de aandacht daarop te ves-
tigen, maar om te laten zien dat het hebben van een 

handicap niet betekent dat je niets kan. Juist mensen 
met een beperking zijn gewend om dagelijks uit hun 
comfortzone te moeten stappen.’ 

Niet achter de geraniums
Door aangeboren staar is Annemiek al haar hele le-
ven slechtziend. Aan haar rechteroog is ze blind en 
met haar linkeroog ziet ze nog slechts 15%. Maar ook 
aangeboren zijn haar lef en drive om desondanks zo 
mogelijk ieder avontuur aan te gaan. In haar dagelijks 

Kennismaken met vlogster  
Annemiek van Munster
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werk is ze reporter voor Radio 509 en vlogt ze actief. 
Annemiek: ‘Natuurlijk is het hebben van een visuele 
beperking onpraktisch. Ik heb er ook wel degelijk last 
van. Maar intussen leid ik wel een heel actief en ont-
zettend leuk leven! Wil je achter de geraniums gaan 
zitten of wil je alles uit het leven halen wat er in zit? 
Die keus is aan jezelf, maar is ook een mentaal pro-
ces.’  

Je bent niet de enige
Dat mentale proces is lang niet altijd makkelijk, weet 
Annemiek uit ervaring te vertellen. ‘Vroeger wilde ik 
al zoveel mogelijk doen, maar ook zo min mogelijk 
laten merken dat ik slecht zag. Op de universiteit 
vermeed ik colleges, zodat ik niet opviel met mijn 
A3-lesmaterialen.’ 
Het continu aanpassen en compenseren, breekt haar 
op den duur op. Zodoende besluit Annemiek in 2008 
om te gaan revalideren bij Visio Het Loo Erf. ‘De bes-
te keuze uit mijn leven. Daar heb ik geleerd om te 
gaan leven met hulpmiddelen zoals een geleidestok 
en hond. Ik ontdekte er ook dat ik niet de enige was 
met een visuele beperking. En dat je beperking een 
actief leven niet in de weg hoeft te staan. Ook een 
slechtziende, jonge vrouw kan gewoon lekker op ski-
vakantie gaan, make-up dragen en heerlijk koken. 
Die ontdekking gun ik iedereen.’
Met deze reden besluit Annemiek vervolgens een 
boek te schrijven met de titel 23+. Hierin deelt ze 
haar ervaringen rond het revalideren met anderen. 
Ook over haar leven na het revalideren heeft Anne-
miek een boek uitgebracht: Expeditie Ribbelroute. 

Op reis naar Santiago de Compestela
Voor wie door Annemieks enthousiasme en levens-
lust is aangestoken om ook een nieuw avontuur aan 
te gaan, heeft Annemiek tot slot een tip: “Ik denk dan 
direct aan de ‘Camino Anders Bekeken’, een unieke 
wandeltocht speciaal gericht op blinden en slecht-
zienden. In 2017 was ik zelf deelnemer. Je wandelt 
in ruim twee weken tijd zo’n 200 kilometer van het 
Spaanse Ponferrada naar het bedevaartsoort Santia-
go de Compostela. De tocht is gericht op persoonlijke 
ontwikkeling, jezelf uitdagen. Onderweg trekt iedere 
blinde of slechtziende op met een ziende buddy. En 
het leuke is dat achter elke hoek weer een nieuwe 
verrassing of ontmoeting wacht. Ik kan iedere blinde 
of slechtziende 100% aanraden om mee te doen.” 

Documentaire Camino  
Anders Bekeken  
op de ZieZo-beurs 2019
 
Tijdens de ZieZo-beurs wordt op vrijdag en za-
terdag om 15 uur in zaal 219 op de 2e etage een 
documentaire met audiodescriptie vertoond over 
de Camino Anders Bekeken. Van harte welkom! 
Aanmelden als deelnemer of buddy voor deze 
reis kan via www.voyagebeyond.org

Annemieks  
belevenissen volgen? 
 
Dat kan! Luister live naar Annemiek vanaf de 
ZieZo-beurs via www.radio509.nl en ontmoet 
haar tijdens de beurs in de stand van Ergra Low 
Vision en bij Radio 509. Bekijk Annemieks vlogs 
op haar Youtubekanaal Hier isss Annemiek of 
kijk op www.annemiekvanmunster.nl. 
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  Ja, ik word lid van Passend Lezen 
 Voor het jaarabonnement van € 30,- per jaar ontvang ik automatisch een acceptgirokaart. 

Voorletters   Achternaam   M/V
Geboortedatum     
Straatnaam   Huisnummer   
Postcode    Plaats   
Telefoon   
E-mailadres     

 Ik verklaar dat ik een leesbeperking heb*. Mijn leesbeperking is:  
 Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Passend Lezen.

Handtekening  
Stuur de bon naar: Bibliotheekservice Passend Lezen, Antwoordnummer 206, 2504 WB Den Haag. 
Of lever de bon in op onze stand tijdens de ZieZo-beurs.

* De collectie van Passend Lezen is exclusief voor mensen met een visuele, cognitieve of fysieke beperking. 

Lezen 
kan

altijd!

Is lezen lastig door slecht zicht of is een boek vasthouden moeilijk? Dan kun je ook gaan 
luisteren! Passend Lezen biedt 75.000 gesproken boeken, kranten en tijdschriften, hoorspelen 
én hoorcolleges. Zo geniet je altijd en overal van de mooiste verhalen. Lid worden kan via het 
invullen van de bon of via www.passendlezen.nl/ziezo

29-1-Ad-O
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Ultimate Screen Access: nieuw 
softwarepakket voor vergroting,  
spraak en braille
Tijdens deze workshop wordt Ultimate Screen Access 
gedemonstreerd. Laat je in deze workshop verrassen 
als gebruiker of professional door de extreem snel-
le reactiesnelheid, stabiliteit en alle basisfunctiona-
liteiten die binnen werk-, studie- en thuissituaties 
noodzakelijk zijn.
Vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 11.45 uur

Succesvol studeren met  
een visuele beperking 
Tijdens deze workshop deelt Marnix Kluiters per-
soonlijke ervaringen in het studeren met een visuele 
beperking. Hij werd in 2014 ernstig slechtziend.
Sinds hij werkzaam is bij Babbage als trainer en 
adviseur, heeft hij een groot aantal scholieren en 
studenten geholpen met advies. Je krijgt bij deze 
workshop praktische tips en adviezen, zodat ook jij 
succesvoller kunt studeren!
Vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 12.45 uur

OrCam voor studie en werk
In deze workshop demonstreert adviseur en trainer 
Fabian Lawalatta een groot aantal mogelijkheden van 
de OrCam bril versie 2.0. Hij geeft daarnaast infor-
matie over de mogelijkheden voor een demonstratie 

bij je thuis, op school of het werk en de manier hoe 
je het hulpmiddel kunt aanvragen.
Vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 13.45 uur

Optimaal werken met  
een visuele beperking
In deze workshop krijg je van Joost van Loon prakti-
sche handvatten aangereikt om effectiever te wer-
ken met een visuele beperking. Dit doet hij aan de 
hand van wetenschappelijke theorieën, informatie 
uit de praktijk en persoonlijke ervaring. De afgelopen 
jaren is hij als projectleider en adviseur betrokken bij 
een groot aantal werkplekken voor visueel beperkte 
medewerkers bij uiteenlopende organisaties.
Vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 14.45 uur

Innovaties op hulpmiddelengebied
In deze workshop deelt Abdel Bourehtit kennis over 
de nieuwste technische ontwikkelingen en hulp-
middelen voor gebruik tijdens studie of werk. Ab-
del geeft informatie over de nieuwe, revolutionai-
re Polaris brailleleesregel. Ook demonstreert hij de 
OrCam bril versie 2.0. Hij laat je kennismaken met 
een nieuw softwarepakket voor vergroting, spraak 
en braille, genaamd Ultimate Screen Access. Hij sluit 
af met enkele handige low vision oplossingen. 
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 15.45 uur

Babbage workshops  
op ZieZo-beurs 2019

Babbage beschikt op beide beursdagen over een eigen workshopruimte. In onze 
vijf verschillende workshops geven we uitgebreidere demonstraties, delen we 
inspirerende ervaringsverhalen en diepgaandere informatie.
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Go-app is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

Gesproken TV-ondertiteling voor slechtzienden via smartphone 

G  -a  “ Gesproken ondertitels”- app  
te vinden op 

Een gerecht waar  
iedereen van zal 

genieten !Dankzij de Go-app kun je via smartphone  
waar je ook bent de TV-ondertitels volgen.  
Zodra de ondertitels in beeld komen, start de  
app met voorlezen. Je kunt de titels ook uitvergroten. 

Meer weten? Ga naar go-app.nl of bel 015-26 25 955

Probeer  
2 weken 
gratis!

SOL19003_ZiezoMag_GoAppAdv_185x133_v2.indd   1 13/02/2019   08:53

slechtziend.nl, de leverancier van hulpmiddelen 

voor mensen met een visuele beperking, 

heeft haar assortiment uitgebreid met de 

eerste Nederlandssprekende kamerthermostaat. 

Te bestellen bij: 
www.lowvisionshop.nl 
Tel.: 085  9021826 
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Communicatie 
is voelbaar

www.braille.nl 
Met braille is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. 
Regelmatig krijgen we te horen: ‘Ik wist niet dat er 
zoveel mogelijkheden zijn!’ Op www.braille.nl kunt 
ook u een indruk krijgen van wat de mogelijkheden 
zoal zijn. Braille maakt communicatie voelbaar, in 
letterlijke zin. Want uw boodschap zal door vingers 
worden gevoeld en gelezen. Braille is dé manier voor 
mensen met een visuele beperking om te kunnen le-
zen en schrijven. Braille heeft zoveel te geven: com-
municatie, participatie, zelfstandigheid, plezier en 
expressie. 
Op onze website laten we u zien wat de mogelijk-
heden zijn op het gebied van braille. Zo kan braille 
op verschillende soorten materialen worden gedrukt, 
zoals plastic en aluminium. Op papier zijn er vele 
manieren om informatie voelbaar te maken. Bijvoor-
beeld door te combineren met drukwerk. Om ons 
portfolio met brailleproducten aan u te laten zien én 
te laten voelen, nodigen wij u uit om langs te komen 
bij standnummer 36 op de ZieZo-beurs.
Samen met u willen we zoveel mogelijk blinden en 
slechtzienden helpen aan toegankelijke informatie. 

En wel over de hele wereld, want we kunnen teksten 
voor u omzetten in vele verschillende talen.

De CBB
De CBB zet zich in om de wereld van blinden en 
slechtzienden te vergroten. We gaan uit van het 
principe dat een leesbeperking geen enkele belem-
mering mag vormen om volwaardig deel te kunnen 
nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in 
al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden be-
schikbaar is, moet – voor zover daarvoor voldoende 
financiële middelen zijn – ook toegankelijk zijn voor 
mensen met een leesbeperking. Wij hebben dan ook 
een grote collectie christelijke lectuur in gesproken 
vorm, in braille, in grootletter en in digitale vorm be-
schikbaar.
De CBB is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de 
zogenoemde ANBI-status. Wij hebben dan ook geen 
winstoogmerk en produceren voor al onze klanten 
tegen kostprijs.

We horen graag van u!

CBB, Postbus 131 | 3850 AC Ermelo | Nederland  |  0341 – 56 54 99 | sales@cbb.nl |  www.braille.nl
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woonzorgcentrum voor  
blinden en slechtzienden
Thuis in het verlichten van uw visuele beperking

Het Schild is een ruim opgezet centrum, 

volledig ingericht voor en ingesteld op blinde 

en slechtziende ouderen. U kunt bij ons terecht 

voor een zorg- of inleunwoning. In beide 

gevallen kunt u, afhankelijk van uw behoeften 

en wensen, terugvallen op onze begeleiding, 

ondersteuning en zorg. Daarnaast zorgen wij 

voor dagbesteding voor mensen met een visuele 

beperking uit de regio Arnhem – Ede. 

Het Schild

“Hier in huis valt je visuele  
beperking weg” 

Bewoner het Schild
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Het Schild ligt in een landelijk ge-
bied aan de rand van de Veluwe. 
In de directe nabijheid, maar ook 
in de uitgestrekte natuurgebieden 
in de wijde omgeving, kunt u vol-
op fietsen en wandelen. Het Schild 
beschikt over tandems en twee 
duofietsen. Hierdoor vormt slecht-
ziendheid geen belemmering om 
er op de fiets op uit te gaan en van 
de natuur te genieten. Bent u meer 
een stadsmens? Geen probleem! 
Ook de stad is vlakbij. Arnhem, 
met zijn gezellige centrum en vele 
culturele voorzieningen, is met de 
trein in enkele minuten te bereiken. Gaat u de andere 
kant op met de trein, dan geldt hetzelfde voor Ede. 
Het Schild is omgeven door  de uitgestrekte Park-
tuin, waarin veilig gewandeld kan worden. Binnen de 
vleugels van het gebouw bevindt zich  de beschut-
te Hoftuin, waar het vooral in voor- en najaar vaak 
aangenaam is. In de tuinen zijn geleideleuningen en 
-draden aangebracht, waardoor de oriëntatie verge-
makkelijkt wordt. De klaterende fontein in de vijver 
en de windbellen helpen daar ook bij. Om het ori-
enteren in Het Schild voor u gemakkelijker te ma-
ken, zijn in het gebouw eveneens geleideleuningen, 
voelbare aanduidingen en contrasterende kleuren 
aangebracht. Daarnaast brandt overal gelijkmatige 
verlichting. 

Bijzonder welkom in het Schild
Wanneer u in Het Schild komt wonen, krijgt u bege-
leiding van een ervaren bewoner van Het Schild. Deze 
‘wijzer’, zoals we deze vrijwilligers noemen,  leert u 
de weg in het gebouw, kan uw vragen beantwoorden 
over uw nieuwe woonomgeving en helpt u bijvoor-
beeld bij het bedienen van de webbox. Deze onder-
steuning zal er voor zorgen dat u zich snel thuis voelt. 
Bij Het Schild kunt u samenwonen met een part-
ner, mits één van de partners blind of slechtziend is. 
Wanneer u bij Het Schild samenwoont met een part-
ner heeft u altijd recht op een driekamerwoning. 

Een webbox in elke woning
Alle woningen in Het Schild zijn uitgerust met een 
Webbox. Dit eenvoudig te bedienen apparaat zendt 

dagelijks berichten van Schild 
Nieuws Net (SNN) uit. SNN is onze 
huisomroep die de bewoners op 
de hoogte brengt van onder an-
dere dagelijkse activiteiten in het 
welzijns- en activiteitencentrum, 
huishoudelijke mededelingen, me-
dedelingen van de cliëntenraad en 
streeknieuws. Naast het beluiste-
ren van SNN heeft de webbox nog 
veel meer mogelijkheden. 
De bewoners van Het Schild kun-
nen bijvoorbeeld een abonnement 
afsluiten voor ingesproken boeken 
en kranten en om gebruik te ma-

ken van gesproken ondertiteling van tv-program-
ma’s. Kijk voor meer informatie over de webbox op 
www.orionwebbox.org. 

Welzijn
Alle bewoners van Het Schild kunnen bij de afdeling 
welzijn terecht voor creatieve activiteiten, activi-
teiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
bewegingsactiviteiten en activiteiten die u bij de tijd 
houden, zoals de krant voorlezen, de quiz en hersen-
gymnastiek. Ook organiseren we regelmatig muziek-
middagen. 

Dagbesteding 
Woont u zelfstandig buiten Het Schild en heeft u be-
hoefte aan extra ondersteuning? Dat kan! Wij bieden 
ook dagbesteding aan. Blinde en slechtziende oude-
ren kunnen één of meerdere dagen per week bij Het 
Schild terecht om samen activiteiten te ondernemen. 
Op deze manier kunt u zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen en ontmoet u nieuwe mensen. Wij horen re-
gelmatig dat het contact met de andere deelnemers 
erg wordt gewaardeerd. 

Wilt u meer informatie over wonen bij of de dagbe-
steding van Het Schild neemt u dan contact op met: 

Het Schild
Wolfhezerweg 101
6874 AD Wolfheze
Telefoon:  (026) 482 11 77 
E-mail: info@hetschild.nl

Huisdieren
zijn ook 

van harte welkom!
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Mee blijven doen in de maatschappij als u slechtziend of blind bent. Daar ondersteunt 
Visio u graag bij. En dat doen we op verschillende manieren. Soms bent u al geholpen met 
eenvoudige handreikingen en tips. Vaak is er meer nodig, zoals advies en begeleiding voor u 
en uw omgeving. Maar we bieden ook onderwijs, wonen, training en (intensieve) revalidatie. 
Wat uw vraag ook is, Visio helpt u verder en maakt meedoen mogelijk.

Zo ook op de ZieZo-beurs. Bezoek ons en ontdek wat bij úw vragen past, wat wél kan.  
Onze medewerkers nemen u in de stand en tijdens workshops mee langs allerlei mogelijk-
heden. Van digitale toepassingen en innovaties, zoals het Visio Kennisportaal en de Living 
Experience tot braille, koorzingen en sport. Bovendien is Visio samen met collega-
organisaties aanwezig in de stand van DB-connect over beperkt zijn in horen én zien.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
088 585 85 85 | info@visio.org | www.visio.org

Meedoen mogelijk maken!

Doe mee aan 
onze quiz en win!
Beantwoord de vier quizvragen in de stand of op 
www.visio.org/quiz-ziezo en maak kans op een weekendtrip voor twee personen.  
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Tot zo’n 5 jaar geleden keek iedereen nog naar 
tv-programma’s op het moment van uitzenden. 
Maar dat is tegenwoordig wel anders. Een groeiend 
aantal kijkers kijkt achteraf naar programma’s op 
het moment dat dit voor hen het beste uitkomt. Dat 
kan via diensten zoals Uitzending Gemist, NPO Start, 
RTL-XL of SBS Gemist. Ook het on demand kijken 
van films en series, die worden aangeboden door 
partijen zoals Netflix of HBO, wint snel aan popula-
riteit. Duidelijk is dat het aantal mogelijkheden om 
een programma op een ander moment te bekijken 
snel toeneemt.

On demand kijken  
Zoals u wellicht weet verzorgt Solutions Radio al ja-
ren gesproken ondertiteling via de Webbox. Dit gaat 
om ondertiteling op het moment van uitzenden. 
Voor de gebruikers van de huidige Webbox of de Ge-
sproken Ondertitel App gebruiker verandert er niets, 
maar als u graag gebruik maakt van on demand is 
er goed nieuws. Tijdens de ZieZo-beurs kunt u in de 
stand van Solutions Radio kennismaken met de han-
dige Go-box. De Go-box voorziet namelijk ook de 
achteraf bekeken programma’s van gesproken on-
dertiteling. 

Het kastje wordt tussen de televisie en de ontvan-
ger van bijvoorbeeld KPN, Ziggo of de DVD-speler 
geplaatst, aangesloten via de HDMI-aansluiting. Het 
apparaatje zorgt ervoor dat de ondertiteling kan wor-
den voorgelezen op het door u gewenste moment. 
De Go-box is compact en kan gebruik maken van 
de luidspreker van de Webbox of van een draadloze 
koptelefoon.

Verschillende uitvoeringen
Er zijn twee uitvoeringen mogelijk van De Go-box: 
een uitbreiding van de Webbox of een standalone 
uitvoering, waarvoor zelfs geen internetaansluiting 
nodig is. 

Beide varianten hebben als groot voordeel dat de ge-
sproken ondertiteling mee zapt met de tv. Hierdoor 
is er geen extra afstandsbediening nodig. Ook zen-
ders zoals Discovery Chanel en National Geographic, 
die voorheen niet voorzien konden worden van ge-
sproken ondertiteling, zijn nu wel te volgen.

Een goede reden om de stand van Solutions Radio 
op de ZieZo-beurs te bezoeken! U kunt ons vinden 
in stand 4. 

Gesproken ondertiteling,  
nu voor álle programma’s!  
Uitzending Gemist, RTL-XL,  
Netflix, DVD’s, Discovery Chanel. 

U kiest,  
de Go-box spreekt het uit
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Beter zien bij 
maculadegeneratie

Stand nr. 32 

www.o-vision.nl 

Kom naar de beurs en test  
het E-Scoop glas zelf.
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26 Allure Kristalpad

44 Babbage

10 Bartiméus

22 Bibliotheekservice  
Passend Lezen

36 CBB, Christelijke Bibliotheek voor 
Blinden en Slechtzienden.

39 DB-connect:  
Kennisplein in Horen en Zien

20 Earcatch

7 Envision Technologies

21 Ergra Low Vision

31 Gaus Assistentiehonden

17 Geleidehondenschool  
Herman Jansen

23 Het Schild, Centrum voor  
blinden en slechtzienden 

27 Hotel Middelpunt

14 Insight

11 Iris Huys

41 KNGF Geleidehonden

29 Koninklijke Visio

19 Lexima Reinecker Vision

34 Low Vision Totaal
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37 Macula Vereniging

37 NCB Belangenvereniging

35 Nederlandse  
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37 Oogfonds

34 Oogplein

37 Oogvereniging

38 Optelec
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Universiteit Utrecht
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33 Sunu

6 Thailand Reis
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Het Oogfonds draagt bij aan de toegankelijkheid van de ZieZo-beurs
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Webbox is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

Samen  
maken  
we mijn 
wereld 
groter! 

Het unieke hulpmiddel dat kranten, boeken, tijdschriften en TV-ondertitels voorleest en 
ook direct als radio werkt. Zeer eenvoudige bediening met gesproken begeleiding. 
De ideale manier om zelfstandig in contact te blijven met de wereld om je heen!  
De Webbox kan bovendien vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking:  
Bel 015 - 26 25 955 of ga naar www.webbox.nl

RADIO 
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ONDERTITELING 

ACCU 10 UUR 

Webb x
Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden  
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