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Zelfstandig van A naar B 

met een visuele beperking



Waarom is zelfstandige verplaatsing met een 

beperkte visus zo lastig?

Verschil met normaal zienden in de manier waarop informatie 

kan worden verzameld:

• de hoeveelheid aan informatie die men in één keer tot zich 

kan nemen

• de snelheid waarmee informatie kan worden verzameld

• de afstand vanaf waar informatie kan worden verzameld
(Gerushat & Smith 2010) 



Beelden gemaakt met Low vision simulator. 

VA 0,01; VA 0,5 met centrale uitval; VA 0,5 t.g.v. glaucoom; VA 1,0 met perifere uitval t.g.v RP.



Wat is er nodig om zelfstandig 

van A naar B te komen?

vaardigheden

hulpmiddelen omgeving



Vaardigheden in Oriëntatie en mobiliteit (O&M)

Mobiliteit: 

• de vaardigheid om je zelfstandig, veilig en efficiënt te verplaatsen

• bijv:  het tijdig opmerken van obstakels en oneffenheden

Oriëntatie: 

• het vermogen om je positie en richting te bepalen

• waar ben ik nu en waar moet ik heen?

vaardigheden
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Training in:

• zelfstandig verplaatsen en oriënteren 

• gebruik van hulpmiddelen

• gebruiken van eventuele restvisus en de overige zintuigen voor 

het waarnemen van de omgeving

Voorbeelden van hulpvragen:

• leren gebruiken van taststok / ander hulpmiddel

• leren en oefenen van routes 

• oversteken en omgaan met drukke verkeerssituaties

• fietsen

Oriëntatie en mobiliteitstraining

vaardigheden



7

Oriëntatiepunten:

• duidelijk herkenbare elementen in de omgeving. 

• geven bevestiging over waar men is

• kunnen geassocieerd worden met handeling (hier linksaf)

• belangrijk als ankerpunt op een route (lopen van ankerpunt naar 
ankerpunt)

Voorbeelden van niet-visuele oriëntatiepunten:

- Veranderingen in ondergrond: stoeprand, helling, materiaal

- Verkeersgeluid

- Geur, van bijvoorbeeld winkel of restaurant

- Voelen van wind of zon

Selecteren, interpreteren en integreren van informatie: aandacht!

Waarnemen van de omgeving  voor oriëntatie

vaardigheden
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Gebruik van reflectie van geluid (van voetstappen / tikken van de stok/ 

klikgeluid) voor informatie over omgeving: 

• grootte van een ruimte

• opmerken van muren en open deuren

• hoogte- en breedte verhouding van de straat

• bebouwing dichtbij/ einde bebouwing

• obstakels

NB

• Het leren gebruiken van echolokalisatie vereist veel uitleg en oefening 

• Lang niet alle slechtziende en blinde mensen zijn vaardig in deze techniek 

- Meer informatie: Dan Kish, www.worldaccesfortheblind.org

Echolokalisatie

vaardigheden
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• verschilt per persoon en hangt af van wat de hulpvraag was 

• ook na training blijft men afhankelijk van geschikte hulpmiddelen en van 

een toegankelijke ruimte.

NB:

Lang niet alle blinde en slechtzienden

hebben O&M training gehad!

Eindniveau na O&M training

vaardigheden



Soorten O&M hulpmiddelen

• Anti-bots hulpmiddelen / mobiliteitshulpmiddelen 

> voor vlotte verplaatsing en nabije oriëntatie

• Elektronische navigatiehulpmiddelen

> voor oriëntatie op afstand

hulpmiddelen



Anti-botshulpmiddelen: taststok

• aftasten van loopoppervlak op oneffenheden en obstakels

• geen hoge obstakels, beperkte preview

hulpmiddelen



Electronische anti-botshulpmiddelen:

• gebruik van weerkaatsingen van laser, infrared of  ultrasound ‘beam’

• waarschuwen voor obstakels door middel van geluid of trillingen.

• obstakeldetectie op verschillende hoogtes, path preview

• op of aan de taststok, om de nek gehangen of in de hand gehouden

Voorbeelden: 

ultra cane, miniguide, i-cane 

hulpmiddelen



Anti-botshulpmiddelen: geleidehond

• leidt baas om obstakels heen

• geeft oriëntatiepunten aan

• de hond weet niet de weg en 

bepaalt ook  niet wanneer baas 

kan oversteken

hulpmiddelen



Elektronische navigatiehulpmiddelen: GPS

Mogelijkheden:

• informatie over huidige locatie en looprichting

• route naar eindbestemming

• landmarks/ points of interest

• eigen points of interest invoeren

Beperkingen:

• nauwkeurigheid

• bediening: voor sommigen moeilijk

• GPS kan alleen buiten

KAPTENKAPTEN

Trekker BreezeTrekker Breeze

hulpmiddelen

iPhoneiPhone



Elektronische mobiliteitshulpmiddelen:

advies en training

• Individuele advisering: koppeling hulpvraag aan mogelijkheden van de 

verschillende apparaten

• Training in het gebruik van het hulpmiddel

>> Protocol voor advisering en training vanuit revalidatiecentra.

Roentgen U, Gelderblom GJ, Van Doorn M, Pinkster JC, Van der Velde H,

Havik EM, Kooijman AC, de Witte LP, 

2012, Tijdschrift voor Ergotherapie.

Havik EM, Steyvers FJJM, van deer Velde H, Pinkster JC, Kooijman AC, 

2010, Journal of visual impairment and blindness.

hulpmiddelen



omgeving

>>> toegankelijkheid!

• Inrichting van gebouwen en 

buitenruimtes

• Technologie: omgevingsgebonden 

hulpmiddelen

www.prorail.nl

omgeving



Inrichting gebouwen en buitenruimtes

Belangrijk voor blinden en slechtzienden:

- heldere en herkenbare structuur

- consistentie en voorspelbaarheid

Juiste toepassing van

- kleur

- materiaal

- verlichting 

- hoogteverschillen

- gidslijnen, geleidelijnen

� Toegankelijkheidsadvies

omgeving



Inrichting buitenruimte: Shared Space

• minimale structuur

• nadruk op verblijfskarakter

• stimuleren sociaal 

verkeersgedrag

• Toegankelijk voor blinden 

en slechtzienden?

omgeving



Shared Space: toegankelijkheid

Oplossingsrichtingen:

• extra aandacht voor toegankelijk ontwerp > gids met aandachtspunten

• extra aandacht aan besteden in O&M instructie en training van geleidehonden

Onderzoek: 

• inventarisatie knelpunten 

• observatie zelfstandige mobiliteit

Resultaten:

• problemen met oriëntatie

• vooral lastig voor  blinden

• vooral lastig met een geleidehond

• verschil tussen Shared Space locaties

omgeving



STEP-HEAR

RouteOnline

APEX, TSJECHIE

Omgevingsgebonden hulpmiddelen
• plaatsing van bakens in de omgeving

(radio frequency identification (RFID), IR, bluetooth)

• via ontvanger informatie over de locatie  (waar ben ik?)

• en idealiter ook over de route

• ook toepassingen bij stoplichten en bushaltes

GIRIS, UMCG Groningen

TALKING SIGNS

omgeving



Zelfstandig van A naar B

vaardigheden

hulpmiddelen omgeving



Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!

elsehavik@hotmail.com


