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Projectenoverzicht 
Kennis Over Zien

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt

1. Ik zit goed in mijn vel

2. De wereld is voor mij toegankelijk

3. Mijn mogelijkheden en beperkingen 
zijn goed in beeld

4. Ik ontvang de juiste professionele zorg

5. Technologie biedt mij kansen
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Voorwoord 

Namens de samenwerkende partners van Kennis Over Zien bieden wij  
met veel plezier en trots dit overzicht aan. Hier tref je in één document  
(bijna) alle lopende en recent afgeronde projecten aan waar één of  
meerdere partners van Kennis Over Zien aan deelnemen. Het gaat dan om 
Bartiméus, Koninklijke Visio, de Robert Coppes Stichting, Oogvereniging  
en Macula Vereniging. Voor al deze projecten geldt dat ze op enige  
wijze bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie “Vanzelfsprekend maken 
dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat ze  
wensen binnen alle denkbare mogelijkheden”. 

De verscheidenheid is groot en varieert van innovatieve experimenten tot 
ontwikkeltrajecten of promotietrajecten. Ook de onderwerpen variëren, 
maar zijn altijd gekoppeld aan één van de vijf programmalijnen. Tevens 
geldt dat ieder project uitgaat van een relevante kennisvraag, waarmee aan 
de slag is gegaan. Zo zijn we aan de slag met het ontwikkelen, verspreiden 
en toepassen van kennis op het gebied van zorg, onderwijs en participatie 
van mensen met een visuele beperking. 

Met dit overzicht geven we elkaar en alle andere belanghebbenden inzicht 
in alle lopende zaken, maar ook, welke resultaten er worden verwacht  
en bij wie je terecht kan voor meer informatie. Zo zijn we nog beter op de 
hoogte en weten we elkaar te vinden. Een handig hulpmiddel dus! 

Veel leesplezier!

Januari 2022
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Leeswijzer

Deze projecten in deze waaier zijn onderverdeeld in vijf  
programmalijnen. Deze structuur geeft houvast voor het werken  
aan onze ambitie. 

1. Ik zit goed in mijn vel 
Welbevinden en psychische en lichamelijke gezondheid van mensen  
met een visuele beperking.

2. De wereld is voor mij toegankelijk 
Toegankelijkheid van de fysieke, sociale, economische en culturele 
omgeving.

3. Mijn mogelijkheden en beperkingen zijn goed in beeld 
Erkenning en herkenning van mogelijkheden en beperkingen.

4. Ik ontvang de juiste professionele zorg 
Beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en dienstverlening. 

5. Technologie biedt mij kansen 
De dynamiek rond technologische ontwikkelingen.
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1 Ik zit goed in mijn vel

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt
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Autonomieontwikkeling van jongeren

Samenvatting:
Wie een visuele beperking heeft, staat voor grotere sociale uitdagingen 
dan iemand zonder beperkingen. Bijvoorbeeld door moeilijkere of zelfs  
onmogelijke non-verbale communicatie of door het gevoel anders te zijn. 
Autonomieontwikkeling is een belangrijke ‘opdracht’ voor jongeren die in 
de puberteit zitten of die op weg zijn naar een meer zelfstandig bestaan  
in de jongvolwassenheid. Voor jongeren die blind of slechtziend zijn –  
en geen andere beperkingen hebben – is het een zoektocht hoe zij zich  
ondanks hun visuele problemen en een soms blijvend gevoel van  
afhankelijk zijn, toch autonoom kunnen voelen. Dit project doet onderzoek 
naar een specifieke opvoedingsstijl: ‘autonomy supportive parenting’.  
Het gaat hierbij om het stimuleren van kinderen en jongeren door hen te 
ondersteunen op verzoek, alleen in te grijpen in problematische situaties 
en hulp te bieden die past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind 
of de jongere.

Resultaten:
•  Inzicht in de autonomieontwikkeling van jongeren met een visuele 

beperking en de rol die ouders daarbij via hun opvoeding kunnen  
spelen. 

Betrokken partijen: VU Amsterdam locatie VUmc, Koninklijke Visio, 
Bartiméus
Financiering: ZonMw InZicht
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Sabina Kef

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/the-autonomy-of-adolescents-with-a-visual-impairment-and-autonomy-supporting-practices-of-parents-an/
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Beweegtuin De Vlasborch

Samenvatting:
Uit onderzoek is gebleken dat bewegen het behoud van zelfredzaamheid 
op hogere leeftijd stimuleert. Ook het onafhankelijk uitvoeren van dagelijk- 
se taken en activiteiten is gebaat bij voldoende beweging. Het doel van  
dit project is om de oudere bewoners van locatie de Vlasborch met een 
visuele beperking (75+) en op andere locaties te motiveren om meer te 
bewegen. Ook krijgen medewerkers ondersteuning in de begeleiding van 
deze ouderen.

Resultaten:
• Een beweegtuin
• Een visie op bewegen, waar persoonlijke beweegplannen voor  

bewoners en scholing van medewerkers voor begeleiding onderdeel 
van uitmaken.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Tanja Scheurer
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Bewegingsonderwijs EMB

Samenvatting:
Kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking (EMB) zijn 
minder fit dan gezonde, normaal ontwikkelde leeftijdsgenoten. Het huidige 
onderwijsmateriaal voldoet niet aan de eisen om deze kinderen en jonge-
ren uit te dagen tot bewegen. Dit project heeft als doel materiaalgebruik 
te bevorderen waardoor de EMB-groep actief en veilig kan sporten in de 
gymles. Deze materialen verbeteren hun eigen regie, zelfstandigheid en het 
welbevinden. Een voorbeeld is soft-play-materiaal, uitdagend aangepast 
materiaal om een veilige leeromgeving te creëren waarin de EMB-groep 
zich kan ontwikkelen. Variatoestellen zijn een ander voorbeeld. Dit zijn 
hangstoelen-/zakken die aan het plafond hangen met elastiek. 

Resultaten:
• Geschikt en veilig materiaal waarmee kinderen en jongeren met EMB 

kunnen deelnemen aan de gymles.
• Instructies voor het inzetten van soft-play-materiaal en variatoestellen. 
• Speciaal aangepast materiaal voor kinderen met EMB.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, KSBS
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Els Brouwers
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Checklist A&S: gedrag beter begrijpen

Samenvatting:
Het is soms lastig om mensen met een ernstige meervoudige beperking 
(EMB) goed te begrijpen. Er kunnen gedragsproblemen ontstaan als  
ouders of begeleiders niet goed ‘aansluiten’ bij de behoeften van iemand 
met EMB. In het kader van het onderzoek ‘Sociale Relaties & ICT’ onder-
zoekt dit deelproject een nieuw instrument: ‘Aansluiten & Stimuleren’ 
(A&S). Dat instrument – een checklist –helpt begeleiders en ouders beter 
in te spelen op het gedrag van de persoon in kwestie. Met hulp van  
moderne technologie onderzoeken de ontwikkelaars of het instrument er 
inderdaad voor zorgt dat begeleiders beter kunnen aansluiten bij de  
signalen van de cliënt. En is deze nieuwe checklist betrouwbaar en valide? 
Om het instrument gebruiksvriendelijk te maken, ontwikkelt de project-
groep in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam 
een A&S-app.

Resultaten:
Het onderzoek loopt nog.

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van  
Amsterdam, Bartiméus, Ben Sajet Centrum, Ons Tweede Thuis,  
Cordaan, Ipse de Bruggen, Prader-Willi Fonds, Eindhoven University of 
Technology (TU/e)
Financiering: ZonMw, Gewoon Bijzonder
Start: 2018
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Tanja Doodeman (Vrije Universiteit), onder begeleiding van 
Paula Sterkenburg
Originele titel: Sociale relaties en ICT: Checklist Aansluiten en Stimuleren 

Lees meer over dit project op EMB en ICT 

https://www.embenict.nl/wat-doen-we/aansluiten-and-stimuleren.html
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‘De Broedels’: serious game voor brussen 

Samenvatting:
Om brussen (broers en zussen) van kinderen met een visuele, visuele- 
en-verstandelijke, of verstandelijke beperking te ondersteunen, ontwikkelt 
dit project een serious game voor brussen van 6-9 jaar. Het doel van dit 
spel – ‘De Broedels’ – is het voorkomen van problemen in de ontwikkeling 
van de brussen  en het vergroten van het welzijn (via het verbeteren van de 
draagkracht) en participatie van deze kinderen.

Resultaten:
• Het isolement van brussen wordt doorbroken; door het spelen van de 

serious game ervaren zij dat ze niet de enigen zijn met een broer of zus 
met een beperking.

• De brussen versterken hun vaardigheden op de volgende gebieden:  
 − het herkennen en hanteren van eigen grenzen  
 − het onderkennen, serieus nemen en uiten van gevoelens  
 − het opkomen voor zichzelf   
 − het vragen en ontvangen van steun uit de omgeving.

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Bartiméus, Koninklijke 
Visio, Ons Tweede Thuis, Philadelphia 
Financiering: ZonMw Academische werkplaatsen in de Langdurige Zorg  
Start: mei 2021
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Linda Veerman o.l.v. Paula Sterkenburg

Lees meer over dit project op 
Serious Games voor Brussen

https://sites.google.com/vu.nl/seriousgamevoorbrussen/homepage
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E-nergEYEze

Samenvatting:
Uit onderzoek blijkt dat er bij 57% van de volwassen cliënten met een  
visuele beperking sprake is van ernstige vermoeidheid. Dit is ruim twee 
keer zo hoog als in de algemene Nederlandse bevolking. In voorgaand 
onderzoek werd duidelijk dat bijvoorbeeld coping, depressieve klachten, 
cognitieve belastingen en lichthinder samenhangen met de ernst en impact 
van vermoeidheid. Het doel van de E-nergEYEze-studie is het ontwikkelen 
van een deels digitale zelfmanagement-interventie, die invloed heeft op de 
impact van vermoeidheid op het dagelijks functioneren, participatie 
en werk.

Resultaten:
• Ontwerp van een deels digitale (blended) zelfmanagement-interventie. 
• Bepalen van de (kosten)effectiviteit van de E-nergEYEze interventie.

Betrokken partijen: Amsterdam UMC-locatie VUmc, Koninklijke Visio,  
Bartiméus, Erasmus Universiteit 
Financiering: ZonMw InZicht
Start: 2018
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Manon Veldman, Hilde van der Aa
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Hey Google

Samenvatting:
In oktober 2018 kwam de Nederlandse versie van Google Home op de 
markt. Deze ‘spraakcomputer zonder beeldscherm’ is voor mensen met  
een visuele beperking erg handig. De bediening verloopt via opdrachten 
met je stem en het apparaat praat dan terug. Behalve duidelijke  
mondelinge communicatie zijn er geen andere vaardigheden nodig om 
Google Home te bedienen. Het doel van dit project is om samen met  
mensen met een visuele beperking educatieve Google Home-spellen te 
ontwikkelen, die bijdragen aan maatschappelijke participatie.  
Het meewerken hieraan is in zichzelf al een manier om een maatschap- 
pelijke bijdrage te leveren. Daarnaast bevordert de co-creatie de sociale 
vaardigheden bij de deelnemers, zoals luisteren, complimenten geven  
en samenwerken.

Resultaten:
• In co-creatie met bewoners van Visio-Vooronder zijn drie educatieve 

spellenontwikkeld voor Google Home. Deze spellen zijn toegankelijk via 
stem en spraak. Gebruikers kunnen de spellen op gelijkwaardig niveau 
spelen met mensen zonder beperking.

• De ontwikkelde spellen kunnen door bewoners worden uitgebreid met 
nieuwe inhoud (levels, geluiden, verhaallijnen), waarmee een nieuwe 
dagbestedingsactiviteit is ontstaan.   

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Stenden Hogeschool
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation 
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ingen Kok
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HiSense-app voor betere communicatie

Samenvatting:
Sensitiviteit en responsiviteit zijn belangrijke vaardigheden voor een goede 
omgang met personen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. 
Sensitiviteit gaat over het alert zijn op signalen van de ander.  
Responsiviteit verwijst naar het goed inspelen op wensen en behoeften. 
Dit deelproject van het onderzoek ‘Sociale Relaties & ICT’ richt zich op het 
vergroten van kennis van ouders en begeleiders die betrokken zijn bij deze 
groep cliënten. Dat gebeurt met behulp van de HiSense-app. Gedurende 
dertig dagen beantwoorden gebruikers vier meerkeuzevragen, waar zij 
vervolgens feedback op krijgen. Stellingen, praktijkvoorbeelden en vragen 
zetten hen aan tot nadenken over het eigen handelen. Zo leren zij om alert 
te zijn op signalen van hun kind of van de cliënt, en om de communicatie te 
verbeteren.

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. Resultaten laten zien dat de kennis over 

signalen van mensen met een matige of licht verstandelijke beperking 
toenam bij begeleiders die gebruik maakten van de app. Deelnemers 
zeiden bovendien dat de app hen hielp om cliënten beter te begrijpen.

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Bartiméus, Ben Sajet 
Centrum, Ons Tweede Thuis, Cordaan, Prader-Willi Fonds, Eindhoven 
University of Technology (TU/e)
Financiering: ZonMw, Gewoon Bijzonder
Startjaar: 2016
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Evelien van Wingerden, onder begeleiding van Paula 
Sterkenburg.
Originele titel: Sociale relaties en ICT: HiSense-app voor betere 
communicatie MVB +LVB. 

Lees meer over dit project op Sociale relaties en ICT

https://www.socialerelatiesenict.nl/hisense-app.html
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HiSense Taxi-app

Samenvatting:
Voor chauffeurs binnen het reguliere Wmo- en leerlingenvervoer is het 
soms moeilijk in te schatten wat hun passagiers met een verstandelijke  
(en/of andere) beperking nodig hebben. Cliënten voelen zich daardoor 
soms onbegrepen en reageren anders dan verwacht, of belanden in  
ongewenste situaties. De HiSenseTaxi-app leert taxichauffeurs die  
regelmatig te maken hebben met kinderen en volwassenen met een  
verstandelijke (en andere) beperking over de invloed daarvan op het  
gedrag van hun passagiers. Ook bevat de app concrete tips om goed op 
bepaald gedrag te reageren en wat er nodig kan zijn om een prettige  
sfeer te creëren tijdens de rit. Dit project onderzoekt of de app de  
gevoeligheid van taxichauffeurs voor de signalen van hun passagiers  
versterkt. 150 chauffeurs in de regio Haarlemmermeer nemen deel aan het 
effect-onderzoek. Voor en na het gebruiken van de app beantwoorden zij 
vragen over hun kennis, empathie en zelfvertrouwen in het omgaan met 
passagiers met een beperking. 

Resultaten:
• Het project loopt nog. Een eerste versie van de HiSense Taxi app is  

ontwikkeld. Onderzoek naar de effectiviteit van de app wordt gestart 
zodra de corona maatregelen dit toelaten.

Betrokken partijen: gemeente Haarlemmermeer, Vrije Universiteit  
Amsterdam, Ons Tweede Thuis, Bartiméus
Financiering: gemeente Haarlemmermeer, Ons Tweede Thuis
Startjaar: 2019
Looptijd: 3 jaar
Projectleiders: Evelien van Wingerden, onder begeleiding van Paula 
Sterkenburg
Originele titel: HiSense Taxi-app. 
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Ik wil een bijbaan

Samenvatting:
Een bijbaan of vakantiebaan is een mooie manier om je eerste werker- 
varing op te doen. Ook voor jongeren met een visuele beperking zou zo’n 
baan vanzelfsprekend moeten zijn, maar dit is niet het geval. Dit project 
ontwikkelt samen met jongeren een korte digitale arbeid-screeningstool  
en een online sollicitatietraining (deels met en deels zonder begeleiding).  
Het doel is dat de deelnemende jongeren hiermee in de zomer 2021 een 
bijbaan en/of vakantiewerk kunnen vinden. Zij krijgen inzicht in hun be-
roepstalenten en leren welke werknemersvaardigheden ze moeten kunnen 
laten zien. Welke hulp en voorzieningen moet je kunnen organiseren als je 
een visuele beperking hebt? Ook leren de jongeren omgaan met feedback 
op hun functioneren.

Resultaten:
• (Online) sreeningstool en trainingsprogramma ToP. 
• Een bijbaan of vakantiebaan voor deelnemende jongeren, uiterlijk in  

de zomer van 2021.
• Nazorg voor jongeren die het niet lukt een bijbaan of vakantiebaan te 

vinden.
• Een lijst met namen van bedrijven en uitzendorganisaties die zich  

openstellen om jongeren in dienst te nemen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Ik word begrepen (communicatiepaspoort)

Samenvatting:
Voor veel mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is het 
lastig om (verbaal en non-verbaal) duidelijk te maken hoe ze zich voelen, 
wat ze willen en wat ze nodig hebben. Om hen daarbij te ondersteunen, is 
in een eerder project het communicatiepaspoort ontwikkeld. Het paspoort 
wordt ingevuld door direct betrokkenen. Een zorgverlener ziet zo in één 
oogopslag wat bepaalde communicatiesignalen van iemand betekenen en 
hoe je daarop het beste kunt reageren. Dit project is bedoeld om het  
communicatiepaspoort verder te ontwikkelen, theoretisch te onderbouwen 
en vergeleken met bestaande signaleringslijsten.

Resultaten:
• Een theoretisch onderbouwd instrument (het vernieuwde communi-

catiepaspoort) dat het beste uit diverse bestaande signaleringslijsten 
combineert. Het is geschikt gemaakt voor diverse locaties, domeinen en 
instellingen. De bruikbaarheid, doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid is 
in een pilot onderzocht en verbeterd.

• Een concreet hulpmiddel om bij te dragen aan vermindering van  
moeilijk verstaanbaar gedrag en betere ontwikkelingsmogelijkheden 
voor mensen met EMB.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Joost Schaub
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Implementatie Sherborne

Samenvatting:
Cliënten met een (zeer) ernstige meervoudige beperking bewegen  
doorgaans weinig. Zij vinden het ‘in beweging zijn’ spannend. 
Omdat het contact met hun begeleider vaak vooral functioneel is, krijgt 
plezier in bewegen daarin ook niet veel ruimte. Sherborne is een  
ontspannende bewegingsmethode met aandacht voor het sociale contact. 
Samen en met plezier bewegen maakt de aanpak eenvoudig en laag- 
drempelig. Dit project brengt van de betreffende groep cliënten in kaart 
wat hun ‘bewegingsprofiel’ is en wat zij nodig hebben. 
Workshops introduceren de methode op de plekken waar de cliënten  
wonen en dagbesteding ontvangen.

Resultaten:
• Er zijn inmiddels verschillende groepen gestart. De eerste ervaringen 

zijn positief. In sommige gevallen gaat het nog niet specifiek om het 
werken met Sherborne, maar meer om het ‘in beweging zijn’. 

• Er is conceptmateriaal gemaakt om Sherborne in beeld en geluid te 
kunnen volgen. Deze ruwe versie is voor feedback gedeeld met een  
woning en een dagbestedingsteam. 

• Het idee is om in 2021 daadwerkelijk uitvoering te geven aan de  
Sherborne-methodiek.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2021
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Marijke van der Wal
Originele titel: Implementatie Sherborne
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Implementatie VIPP-V 

Samenvatting:
VIPP-V is een video-feedback-interventie gericht op positive parenting 
voor ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke 
beperking (0-6 jaar). VIPP-V helpt ouders die veel stress ervaren en/of 
onzeker zijn over hun manier van aansluiten bij hun kind. De methode richt 
zich op het verbeteren van de sensitiviteit en de communicatie met het 
kind en het delen van gevoelens. VIPP-V bestaat uit zes of zeven huis-
bezoeken (inclusief een kennismakingsbezoek). 
Tijdens de huisbezoeken worden video-opnames gemaakt en nabesproken 
aan de hand van een handleiding. De ondersteuner werkt met één ouder 
en één kind. Een tweede ouder kan bij de laatste twee huisbezoeken 
aansluiten. VIPP-V verbetert bij ouders het gevoel van competentie en 
vermindert ouderlijke stress.

Resultaten:
• Een herziening van de VIPP-V-cursus, handleiding en bijkomend  

materiaal.
• Een interventiebeschrijving in het Methodenboek.
• Scholing van medewerkers zodat zij VIPP-V preventief aan alle  

ouders met een blind kind kunnen aanbieden, en curatief aan ouders 
van slechtziende kinderen, als ouders aangeven de signalen van hun 
kind lastig te kunnen interpreteren en/of ouderlijke stress te ervaren.

• Een (her)registratietraject met supervisie en intervisie 

Betrokken partijen: Bartiméus , Koninklijke Visio, Vrije Universiteit 
Amsterdam
Financiering: Inzicht, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Judith Verwey, o.l.v. Paula Sterkenburg
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Leesplezier

Samenvatting:
Een groot deel van de kinderen met een ernstige visuele beperking leest 
niet zoveel als de meeste ziende leeftijdsgenoten. Vaak vinden ze lezen 
ook niet leuk. Dit project richt zich op deze groep kinderen met een ont-
wikkelingsleeftijd van 0-15 jaar, inclusief kinderen die ook een verstandelijke 
beperking hebben. Het doel is dat zij met plezier boeken lezen die passen 
bij hun ontwikkelingsleeftijd en waarin concepten goed staan uitgelegd. 
Daarnaast beoogt het project dat mensen uit de omgeving van het kind 
het belang van (voor)lezen in iedere leeftijdsfase leren kennen. En dat zij 
de voor het betreffende kind geschikte boeken kunnen vinden. 

Resultaten:
• Een gids voor professionals en ouders met relevante informatie over 

lezen.
• Resultaten en aanbevelingen vanuit een onderzoek onder ouders naar 

voorlezen en lezen.
• Een folder voor ouders en professionals over lezen door slechtziende en 

blinde kinderen.
• Een folder over kinderen met een meervoudige beperking.
• Een film voor ouders en professionals over voorlezen en lezen.
• E-learning beschikbaar op Edumanager. 
• Nieuwe tastboeken met braille en zwart schrift, onder andere voor  

kinderen met een bijkomende verstandelijke beperking.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio en Bibliotheek service Passend Lezen 
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar 
Projectleider: Anneke Blok

Lees meer over dit project op Visio.org/leesplezier

https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/lezen/projectpagina-leesplezier


24

Meer bewegen met het lichtgordijn

Samenvatting:
Mensen met een visuele en verstandelijke beperking komen niet snel uit 
zichzelf in beweging. Het werken met lichteffecten is een manier om hen 
wél te laten bewegen. Dat kan bijvoorbeeld met een lichtgordijn dat werkt 
met slimme technologie. Wie bij het beeldscherm van de computer in  
beweging komt, wordt beloond met allerlei licht-, kleur- en geluidseffecten 
in het gordijn. Dit praktijkproject onderzocht de effecten hiervan op  
bewegen, activiteit, alertheid en welbevinden van mensen met een visuele 
en verstandelijke beperking. Hoe reageren zij op het spel van het licht- 
gordijn? Gaan zij ook meer (zelfstandig) bewegen? Het blijkt dat cliënten 
dat inderdaad significant meer gaan doen. Ook worden zij alerter.  
Op het gebied van welbevinden vonden de onderzoekers geen significante 
verbetering.

Resultaten:
• Het onderzoek toont aan dat een technologisch hulpmiddel als het 

lichtgordijn kan bijdragen aan meer bewegen en een betere alertheid. 
Er was nauwelijks negatief gedrag te zien als reactie op het lichtgordijn, 
dus het is goed en veilig te gebruiken om mensen met visuele en  
verstandelijke beperkingen uit te dagen.

Betrokken partijen: Bartiméus, VU, Stichting Accessibility
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Paula Sterkenburg
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Pillo-game voor blinden

Samenvatting:
Even een spelletje Candy Crush en dan verder met stofzuigen. 
Bijna iedereen vindt het leuk om af en toe te gamen. Ook blinde mensen 
met een verstandelijke beperking willen graag zelf games kunnen spelen. 
Helaas zijn er voor hen geen passende games op de markt. Het doel van 
dit project is om een game te ontwikkelen voor-en-door blinde mensen 
met een verstandelijke beperking. Studenten van de minor Zorgtechno- 
logie aan de Hogeschool van Amsterdam hebben vooronderzoek  
uitgevoerd en een eerste opzet van een game gemaakt met gebruik van  
de Pillo-spelcomputer. 
Dit is een spelcomputer waarbij je de games bestuurt met een kussen als 
controller. Daarna wordt de game verder uitgewerkt in co-creatie met  
blinde mensen met een verstandelijke beperking. Door hun inbreng voldoet 
de game aan specifieke eisen van de doelgroep.

Resultaten:
• Een game die door blinde mensen met een verstandelijke beperking 

gespeeld kan worden op de Pillo-spelcomputer.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio en Pillo
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ingen Kok
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Posttraumatische stress bij volwassenen  
met een visuele beperking

Samenvatting:
Een visuele beperking leidt tot een grotere fysieke en mentale kwetsbaar-
heid. Ongevallen maar ook het plotseling wegvallen van autonomie kan 
leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze stoornis ont-
staat na traumatische gebeurtenissen en gaat gepaard met extreme stress 
en angst. De standaardprotocollen en richtlijnen voor het diagnosticeren 
en behandelen van PTSS zijn minder geschikt voor mensen met een visuele 
beperking. Behandelaars ervaren ‘handelingsverlegenheid’ en weten niet 
wat de beste aanpak is. Dit project verkent de relatie tussen visuele beper-
kingen en PTSS, waarna het mogelijk wordt geschikte diagnostische en  
behandelmethoden te ontwikkelen voor volwassenen (18 jaar of ouder) 
met een visuele beperking. Het gaat om participerend actieonderzoek, 
waarbij cliënten en professionals als mede-onderzoekers deelnemen.

Resultaten:
• Een richtlijn voor diagnose en behandeling van PTSS bij volwassenen 

met een visuele beperking.
• Twee peer-reviewed wetenschappelijke artikelen en presentaties op 

(inter)nationale conferenties.
• Nieuwe kennis op het gebied van slechtziendheid, mede bruikbaar voor 

vakgebieden als psychologie, psychiatrie en oogheelkunde.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Amsterdam UMC, locatie VUmc, GGZ 
in Geest, Bartiméus, Robert Coppes Stichting
Financiering: ZonMw Programma Langdurige zorg
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Lia van der Ham en Hilde van der Aa

Lees meer over dit project bij de 
Robert Coppes Stichting

https://www.robertcoppes.nl/ptss-bij-een-visuele-beperking
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Psychische/psychiatrische problemen

Samenvatting:
Mensen met een visuele beperking hebben vaker psychische of  
psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking. Dit project 
ontwikkelt een protocol voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), 
een interventie voor de behandeling van deze problematiek.  
MBT is gericht op het verbeteren van het vermogen van personen met  
een visuele beperking om te mentaliseren, ofwel: nadenken over wat jijzelf 
en anderen denken, voelen of bedoelen. De interventie helpt bij het vermin-
deren van psychische problematiek, stress, eenzaamheid en problematisch 
gedrag. Ook is MBT gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven en 
het verbeteren van sociale relaties bij mensen met een visuele beperking 
en psychische of psychiatrische problemen. 

Resultaten:
• Het protocol zorgt ervoor dat alle MBT-therapeuten in Nederland op 

dezelfde manier gaan werken.
• Begeleiders van deze groep cliënten verbeteren hun competenties en 

daarmee de kwaliteit van de begeleiding.
• Ook komt er een Mentaliseren Bevorderende Begeleidingsrichtlijn en 

een cursusdraaiboek voor verwanten en begeleiders.

Betrokken partijen: Bartiméus, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Robert Coppes Stichting
Financiering: ZonMw, programma Langdurige Zorg en Ondersteuning
Start: 2017
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Paula Sterkenburg
Originele titel: Development of a Mentalization Based treatment protocol 
for adults with psychological/psychiatric problems and a visual impairment 
(MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and  
caregivers (MBS-VI). 

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/project-detail/kennisontwikkeling-langdurige-zorg-en-ondersteuning/development-of-a-mentalization-based-treatment-protocol-for-adults-with-psychologicalpsychiatric-pr/
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Preventie van stereotiep en zelfverwondend 
gedrag bij jonge kinderen

Samenvatting:
Kinderen die slechtziend of blind zijn en een verstandelijke beperking  
hebben, laten vaak op jonge leeftijd al stereotiep en/of (signalen van)  
zelfverwondend gedrag zien. Dit gedrag verdwijnt niet vanzelf en blijft 
(vaak) bestaan als zij ouder worden. In dit project worden vijf kinderen  
onder de 8 jaar gevolgd om factoren in kaart te brengen die dit gedrag  
uitlokken en onderhouden. Is het met gerichte interventies mogelijk het  
gedrag te verminderen, uit te laten doven en/of te voorkomen?  
Leidraad voor de aanpak is de Bartiméus-methodiek ‘Care with Vision’.  
Het projectteam heeft informatie verzameld met klassenobservaties,  
videoanalyses, dossieronderzoek en interviews met ouders, woon- 
begeleiders, leerkrachten en behandelaren. Psycho-educatie is een  
belangrijk onderdeel van het project.

Resultaten:
• Publicatie van de resultaten in de Bartiméus Reeks (naar verwachting 

eind 2021). 
• Casuïstiekbeschrijvingen en de gebruikte methodiek zijn ter inspiratie 

en als praktisch handvat beschikbaar voor collega’s die ook aan de slag 
willen met het vroegtijdig aanpakken en het voorkomen van stereotiep 
en zelfverwondend gedrag bij jonge kinderen.

Betrokken partijen: Bartiméus, Vrije Universiteit Amsterdam
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Paula Sterkenburg
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Psychologische behandeling voor  
volwassenen binnen visuele revalidatie

Samenvatting:
Ongeveer een derde van de mensen met visuele klachten ervaart  
depressieve en/of angstklachten. Tussen de 5 en 7% krijgt een diagnose 
depressieve stoornis en 7% die van een angststoornis. Het doel van dit  
project is dat volwassenen met een visuele beperking en psychische  
klachten een passende psychologische behandeling voor hun psychische 
klachten ontvangen. Dit vergroot hun kwaliteit van leven. Dit project is  
bedoeld om de problematiek én de mogelijke oplossingen beter in beeld  
te krijgen.

Resultaten:
• Beschrijving van veelvoorkomende psychische klachten bij volwassenen 

met een visuele beperking en de rol van psychologische behandeling 
binnen revalidatie.

• Beschrijving van het huidige behandelaanbod aan psychologische 
behandeling aan mensen met een visuele beperking binnen de visuele 
revalidatie en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

• Beschrijving van verschillende scenario’s van aanbod aan psychologi-
sche behandeling. Welke klachten worden wel of niet binnen de visuele 
revalidatie behandeld?

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation 
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar 
Projectleider: Jamuna van Raay, Judith Wijnen
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Psychosociale gevolgen van de 
anderhalvemetermaatregel 

Samenvatting:
Door de anderhalvemetermaatregel in verband met corona ervaren  
blinden en slechtzienden beperkingen op het gebied van navigeren en 
communiceren en onzekerheid bij het hulpvragen aan anderen. 
Dit leidt tot angst, stress en beperkte mobiliteit, minder autonomie en  
een lagere kwaliteit van leven. Hoe houd je de samenleving ook voor hen 
toegankelijk en inclusief zo lang er maatregelen gelden als het houden  
van anderhalve meter afstand? Dit project zoekt samen met mensen met 
een visuele beperking naar effectieve strategieën en (technologische)  
oplossingen voor de ervaren psychosociale problemen. 
Ervaringsdeskundigheid – aangedragen via de Oogvereniging – draagt bij 
aan een pragmatische (digitale) oplossing die op korte termijn te realiseren 
is maar een duurzaam effect beoogt. Haalbaarheid binnen de project- 
periode is een criterium, zodat de psychosociale gevolgen niet verergeren. 
Het multidisciplinaire karakter van het consortium vormt een sterk  
fundament voor de haalbaarheid van dit project. 

Resultaten:
• Effectieve strategieën en (technologische) oplossingen die psycho- 

sociale problemen rond de anderhalvemetermaatregel bij mensen met 
een visuele beperking verminderen.

Betrokken partijen: Saxion, Bartiméus, Oogvereniging Nederland,  
Hogeschool Windesheim, Koninklijke Visio, NHL Stenden Hogeschool,  
Robert Coppes Stichting 
Financiering: ZonMw
Start: 2020 
Looptijd: 1 jaar 
Projectleider: Mijke Hartendorp
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PsyvisImpact: de impact van visuele én  
psychiatrische stoornissen 

Samenvatting:
Een combinatie van een visuele beperking en psychische stoornissen  
kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Mensen met zo’n 
combinatie hebben minder mogelijkheden om de visuele beperking te 
compenseren, en andersom. Er zijn weinig behandelingen beschikbaar die 
rekening houden met deze gecombineerde problematiek. 
Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar de impact ervan op het 
dagelijks functioneren en de factoren die daaraan bijdragen.  
Dit project ontwikkelt kennis op basis van een Delphi-studie naar de visie 
van experts, praktijkervaring van professionals en literatuuronderzoek.  
Door kennistekorten bij professionals op te lossen, krijgen zij meer  
mogelijkheden om deze groep cliënten beter te ondersteunen

Resultaten:
• Duidelijke omschrijvingen van de impact van een combinatie van  

een visuele beperking en psychische stoornissen op het dagelijks  
functioneren.

• Inzicht in inzicht krijgen in de best-practices voor het ondersteunen  
van deze groep mensen.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Amsterdam UMC,  
locatie VUmc
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2020
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Lisanne Teunissen
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Robot Bart stopt stress

Samenvatting:
Op mindfulness gebaseerde interventies kunnen bijdragen aan het  
verminderen van stress. Mensen met een verstandelijke (plus een  
visuele) beperking hebben echter vaak moeite om de oefeningen thuis vol 
te houden. Mogelijk kan een interactieve robot ondersteuning bieden.  
In dit project wordt de meerwaarde onderzocht van het begeleiden van 
ontspanningsoefeningen door een robot in vergelijking met begeleiding 
door een therapeut of het gebruik van een vooraf op video opgenomen 
oefening. Dat gebeurt met behulp van feedback van deelnemers, een  
therapeut en een onafhankelijk waarnemer. Het onderzoek bouwt voort  
op eerdere ervaringen met Robot Bart. Speciale aandacht is er voor het 
stemgebruik door de robot. Een ‘slimme sok’ meet het stressniveau op  
basis van huidgeleiding. Als blijkt dat de robot inderdaad geschikt is,  
is de volgende stap een database met ontspanningsoefeningen, die voor 
cliënten toegankelijk is.

Resultaten:
• Het project is net gestart. In het eerste jaar is er veel aandacht voor de 

technische voorwaarden voor het onderzoek en wordt Robotje Bart 
geprogrammeerd. In het tweede jaar vindt het onderzoek plaats onder 
cliënten van de betrokken organisaties.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio, Ons Tweede Thuis,  
Eindhoven University of Technology (TU/e), Vrije Universiteit Amsterdam
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG Gesloten rondes
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Evelien van Wingerden
Originele titel: Robot Bart stopt stress

Lees meer over dit project bij ZonMW

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/robot-bart-stops-stress/
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Serious game ‘Jij en ik’ voor betere sociale 
relaties

Samenvatting:
De serious game ‘Jij en ik’ is gericht op het voorkomen van stress en het 
bevorderen van sociale relaties bij mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Het spel stimuleert hun vaardigheid om te kunnen mentaliseren. 
Dat betekent het je kunnen verplaatsen in de ander en je bewust zijn van je 
eigen gevoelens en denken, en adequaat op de ander kunnen reageren. 
Dit project onderzoekt of ‘Jij en ik’ de spelers inderdaad helpt om zichzelf 
en anderen beter te begrijpen. En of het ze ondersteunt om beter met 
stress om te gaan. Het project is onderdeel van ‘Sociale Relaties & ICT’, een 
onderzoeksproject van de Vrije Universiteit Amsterdam voor mensen met 
een verstandelijke beperking, hun begeleiders en hun ouders.

Resultaten:
• Inzicht in de effectiviteit van ‘Jij en ik’.
• Ontwikkeling van een vragenlijst met betrekking tot mentaliseren.
• Beschrijving van een ontwikkeling van producten samen met ervarings-

deskundigen.
• Onderzoek naar het effect van serious games voor kinderen met een 

beperking

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Ons Tweede Thuis, 
Cordaan, ASVZ, Prader-Willi Fonds
Financiering: ZonMw, programma Gewoon Bijzonder 
Start: 2016
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Suzanne Derks, o.l.v. Paula Sterkenburg
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SMILE TOO

Samenvatting:
SMILE staat voor: Social skills Make Inclusive Life Easier. Sociale vaardig- 
heden zijn sleutelcompetenties die een grote invloed hebben op het  
gedrag, zelfvertrouwen en acceptatie in de maatschappij. En voor mensen 
met een visuele beperking is het soms lastig deze vaardigheden voldoende 
in te zetten.  
Het doel van dit project is dat kinderen en jongeren met een visuele  
beperking autonoom en zelfbewust maatschappelijk mee kunnen doen, 
ook al missen ze non-verbale signalen als ze met anderen communiceren.

Resultaten:
• Een innovatieve training met een toolkit voor leerkrachten en ouders 

om de sociale vaardigheden en autonomie van slechtziende en  
blinde kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs te 
vergroten.

• Inzicht bij stakeholders waarom sociale vaardigheden belangrijk zijn.

Betrokken partijen: Center IRIS, (Slovenië), GOA, Gymnazium pro  
zrakove postizene a Stredni odborna skola pro zrakove postizene  
(Tsjechië), Jordanstown, School (Noord-Ierland), The Royal Blind Asylum 
and School (Schotland), Lega del Filo d’Oro Onlus (Italië) en Royal Dutch 
Visio (Nederland)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Erasmus+ 
Start: 2019
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Sociaal netwerk van jeugdigen 

Samenvatting:
Jeugdigen met een visuele beperking en bijkomende psychosociale, 
psychische en/of ontwikkelingsproblemen, hebben moeite met het aan-
gaan en onderhouden van sociale contacten met voornamelijk ziende 
leeftijdsgenoten in hun vrije tijd. Zij missen het gelijkwaardige contact met 
(ziende) leeftijdsgenoten, waardoor zij zich vaak alleen voelen. 
Deze jeugdigen blijven vaak teveel afhankelijk van hun thuisomgeving en 
dat belemmert ze in het ontwikkelen van hun autonomie. De beschikbare 
informatie over het aangaan en onderhouden van een sociaal netwerk is 
op verschillende plekken aanwezig en is soms lastig vindbaar. Jeugdigen 
en hun netwerk moeten daarom zoeken om aan handvatten te komen om 
hun sociale contacten te kunnen verbeteren. Om autonomiebevorderende 
methoden, middelen en interventies over het aangaan en onderhouden van 
een sociaal netwerk voor iedereen toegankelijk te maken, wordt een online 
toolbox ontwikkeld. 

Resultaten:
• Een online autonomiebevorderende toolbox voor jeugdigen  

(12-20 jaar) en hun netwerk. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio en Bartiméus
Financiering: Visio Foundation 
Start: januari 2022
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Jamuna van Raay
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Sporten, zo kan het ook, deel 2  

Samenvatting:
Sporten vergroot de fysieke en mentale fitheid, maar het is ook: contacten 
leggen, een passie delen, grenzen verkennen, participeren en vooral 
plezier maken. Onder de verzamelnaam ‘Sporten met een visuele 
beperking’ stelt Koninklijke Visio digitaal informatie beschikbaar over 
sporten met een visuele beperking: een serie sportportretten, instructie-
video’s, tipkaarten en een infographic. Deze informatie is bedoeld voor 
slechtziende en blinde mensen, sportleraren, leerkrachten, trainers, 
coaches, buddy`s, studenten van sportopleidingen en belangrijke andere 
mensen in de omgeving van mensen met een visuele beperking. 
In deel 2 van het project ‘Sporten, zo kan het ook’ worden materialen voor 
andere doelgroepen toegevoegd aan het pakket.  

Resultaten:
• Minidocumentaires met als thema’s: zwemonderwijs voor kinderen met 

een visuele beperking, bewegen voor mensen met een zeer ernstige 
verstandelijke beperking, sporten voor mensen met een visuele en  
auditieve beperking, en sporten/bewegen voor ouderen met een  
visuele beperking. 

• Aanvullende informatie in de vorm van instructie/informatievideo`s en 
tipkaarten voor sportleraren, trainers, coaches en studenten om slecht-
ziende en blinde sporters optimaal te laten meedoen. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Docwerk,
Financiering: Visio Foundation 
Start: 1 mei 2021
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Karin Topper
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Stepped-care bij depressie en angst   

Samenvatting:
Binnen revalidatie- en zorginstellingen voor slechtziende en blinde mensen 
kan stepped-care (ook wel: getrapte zorg) voor (jong)volwassenen worden 
aangeboden in aanvulling op stepped-care voor oudere volwassenen.  
Bij stepped-care wordt iemand niet zwaarder behandeld dan strikt nood-
zakelijk is. De behandeling start met de eenvoudigste interventie en pas 
als dat nodig blijkt, volgt eventueel een zwaardere interventie. Het nieuwe 
stepped-care-programma voor depressie en angst biedt hulpverleners  
een protocol om ook de jongere groep die mentale klachten ervaart op een 
passende manier te ondersteunen. De polikliniek Oogheelkunde van  
Amsterdam UMC besteedt binnen de stepped-care-aanpak meer aandacht 
aan het effect van een oogaandoening op verschillende levensgebieden. 
Een maatschappelijk werker krijgt een training in het bieden van stepped- 
care-interventies. Deze vorm van zorg is nieuw binnen de revalidatiesetting 
en kan als voorbeeld dienen voor umc’s die zich bezig houden met mentale 
problematiek bij slechtziende en blinde mensen.   

Resultaten:
• Een op maat gemaakt stepped-care-protocol voor (jong)volwassenen 

(met verschillende oogaandoeningen) met angstproblematiek of  
depressieve klachten. 

• De behandeling is onderdeel van een zorgprogramma en is in de  
diverse systemen vastgelegd. 

Betrokken partijen: Visio, Robert Coppes Stichting en Amsterdam UMC 
(Oogheelkunde en Medische Psychologie)
Financiering: Visio Foundation 
Start: januari 2022
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Stop met piekeren - Robot Bart

Samenvatting:
Eerder onderzoek heeft laten zien dat kinderen in staat zijn om over hun 
problemen te praten met robots, als de robot voldoende sociale signalen 
geeft. Of dit ook het geval is voor mensen met een visuele en matig tot 
licht verstandelijke beperking, is nog niet bekend. Dit project doet hier  
onderzoek naar. Welke aanpassingen zijn nodig voor het gebruik van een 
sociale robot – zoals robot Bart – voor de hier bedoelde mensen bij het 
leren verwoorden van gedachten en gevoelens? Is de robot in te zetten  
bij deze groep voor het leren verwoorden van gevoelens en gedachten?  
En heeft dit tot gevolg dat mensen minder gaan piekeren?  
De verwachting is dat robot Bart zal bijdragen aan het verminderen van 
conflicten, misverstanden en piekeren en dus hun welbevinden zal  
vergroten van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Resultaten:
• Kennis over de interactie tussen mens en robot bij voor personen met 

een visuele en verstandelijke beperking.
• Inzichten over het gebruik van robotica bij het aanleren van nieuwe 

vaardigheden, mogelijk ook inzetbaar bij andere doelgroepen. 

Betrokken partijen: Bartiméus, Vrije Universiteit Amsterdam, TU/e
Financiering: Bartiméus Fonds
Start: 2017
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleiders: Evelien van Wingerden, onder begeleiding van Paula  
Sterkenburg.
Originele titel: Stop met piekeren-Robot Bart
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Tijd en tijdsbeleving

Samenvatting:
Mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking kunnen vaak  
minder goed omgaan met tijd. Het lukt ze daardoor bijvoorbeeld moeilijk 
om een dagroutine vast te houden of om vooruit te plannen. Dit project 
onderzoekt zowel de beleving van tijd als tijdmanagement in het dagelijks 
leven. Het gaat om drie deelonderzoeken. Het eerste vraagt familieleden, 
zorgprofessionals en mensen met (visuele en) verstandelijke beperkingen 
naar hun ervaringen met tijd en tijdsbeleving. Het tweede onderzoekt een 
grote groep cliënten op hun omgang met tijd en op onderliggende  
vaardigheden. Dat gebeurt onder meer op basis van een vertaalde versie 
van de Zweedse KaTid-test. Het derde onderzoek is een interventiestudie 
met een kleine groep deelnemers die ondersteuning krijgen bij het  
verbeteren van hun dagelijkse tijdmanagementvaardigheden.  
Het projectteam wil op basis van de verzamelde informatie aanbevelingen 
doen voor de dagelijkse ondersteuning van mensen met een (visuele en) 
verstandelijke beperking bij het beter omgaan met tijd.

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. De interviews voor het eerste deelonderzoek 

zijn gestart. De twee vervolgstudies beginnen later. 

Betrokken partijen: Bartiméus, Vrije Universiteit Amsterdam
Financiering: ZonMw programma Gewoon Bijzonder en expertisemiddelen 
ZonMw
Start: 2020
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Debora van Elst (VU), begeleiding door Paula Sterkenburg
Originele titel: Tijd en tijdsbeleving

Lees meer over dit project bij NTZonline

https://www.ntzonline.nl/art/50-6531_Tijd-en-tijdsbeleving-van-mensen-met-een-visuele-en-matige-verstandelijke-beperking
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Vertaling kennisproducten

Samenvatting:
Wie een visuele beperking heeft, staat voor grotere sociale uitdagingen 
dan iemand zonder beperkingen. Bijvoorbeeld door moeilijkere of zelfs  
onmogelijke non-verbale communicatie of door het gevoel anders te zijn. 
Autonomieontwikkeling is een belangrijke ‘opdracht’ voor jongeren die in 
de puberteit zitten of die op weg zijn naar een meer zelfstandig bestaan  
in de jongvolwassenheid. Voor jongeren die blind of slechtziend zijn –  
en geen andere beperkingen hebben – is het een zoektocht hoe zij zich  
ondanks hun visuele problemen en een soms blijvend gevoel van  
afhankelijk zijn, toch autonoom kunnen voelen. Dit project doet onderzoek 
naar een specifieke opvoedingsstijl: ‘autonomy supportive parenting’.  
Het gaat hierbij om het stimuleren van kinderen en jongeren door hen te 
ondersteunen op verzoek, alleen in te grijpen in problematische situaties 
en hulp te bieden die past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind 
of de jongere.

Resultaten:
• Hogere kwaliteit en kansen op de (door)ontwikkeling van Nederlandse 

kennisproducten en diensten op internationaal niveau.
• In ons land ontwikkelde producten en diensten worden zo mogelijk ook 

wereldwijd ingezet door partijen die werken met/voor mensen met een 
visuele beperking. 

• De volgende Engelse vertalingen van bestaande kennisproducten  
komen beschikbaar:

 − Exercising with a visual limitation (filmmateriaal)
 − Visual Assessment Scale (screeningsinstrument)
 − Inzicht Hemianopsie Training 
 − Curriculum Computational Thinking
 − Active Learning 
 − CVI in the Picture.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Aukje Snijders



41

Vertel het!

Samenvatting:
Personen met aangeboren beperkingen in zien én horen hebben vaak  
een achterstand in hun taalontwikkeling. Zij communiceren daardoor  
eerder via lichaamstaal en gedrag. Dergelijke niet-symbolische  
communicatievormen zijn echter ingewikkeld om te begrijpen.  
Het lukt deze groep daardoor soms onvoldoende om via communicatie  
het eigen leven richting te geven. Dit project ontwikkelt allereerst een  
interventie die hen helpt om invloedrijke communicatie in te zetten.  
Dat gebeurt onder meer door via een training van begeleiders het gepast 
gebruik te bevorderen van lichamelijk-tactiele uitwisseling.  
Daarnaast evalueert het project de effectiviteit van het programma 
‘Vertel het!’, gericht op invloedrijke communicatie en taal bij mensen met 
aangeboren doofblindheid.

Resultaten:
• Een training voor ouders, begeleiders en leerkrachten van kinderen  

en volwassenen met beperkingen in zien én horen. Deelnemers aan  
de training leren hoe ze invloedrijke communicatie en taal kunnen  
bevorderen. 

• Publicatie van bevindingen uit de effectevaluatie in vier internationale 
artikelen, een Nederlandstalig artikel en een Engelstalig proefschrift. 

• Presentaties op internationale conferenties en op nationale forums van 
begeleiders en ouders.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, Bartiméus en de 
Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: ZonMw 
Start: 2017
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Marianne Rorije, Marleen Janssen en Kitty Bloeming

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/tell-it-fostering-influence-in-communication-and-language-by-people-with-congenital-visual-and-audi/
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Weerbaarheidstraining voor volwassenen  
in O&M-situaties

Samenvatting:
Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor sociale participatie. Voor mensen 
met een visuele beperking is het dus belangrijk weerbaar te zijn in situaties 
waarin oriëntatie en mobiliteit (O&M) aan de orde zijn. Mobiliteitstrainingen 
helpen om veilig en verantwoord aan het verkeer te leren deelnemen.  
Toch is op pad gaan met een stok voor veel blinde of slechtziende  
mensen nog een moeilijke stap, omdat ze zich ondanks zo’n training vaak 
nog kwetsbaar voelen. Het doel van dit project is om volwassenen met een 
visuele beperking vanuit een grotere weerbaarheid zelfverzekerder te  
worden. Zo voelen zij zich comfortabeler om zich buitenshuis te begeven. 

Resultaten:
• Een nieuwe methodiek op basis van Rots en Water, een methode om 

sociale competenties te verbeteren.
• Training met behulp van verdedigingstechnieken uit de vechtsport en 

lichaamsgericht werken om de fysieke en mentale weerbaarheid van 
mensen met een visuele beperking te vergroten. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Sofie Mangnus
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Werkplaats: Audiowellness

Samenvatting:
De juiste audio in de juiste situatie kan een grote invloed hebbenop  
iemands gemoedstoestand. Deze werkplaats wil begeleiders met een  
praktische toolset ondersteunen bij het aanbieden van geschikte audio 
voor hun cliënten. De projectdeelnemers brengen diverse vormen van  
audio in kaart en testen deze bij cliënten met een visuele en meervoudige 
beperking. Welke invloed hebben de diverse vormen op de gemoeds- 
toestand van deze mensen? En wat is er mogelijk met de inzet van muziek 
(denk aan mindfulness)? Zorgprofessionals op de woningen en dag- 
bestedingsplekken kunnen de toolset inzetten in de vormgeving van  
dagelijkse zorgprocessen. De cliënt krijgt zo een breder en passender 
aanbod in het tot zich nemen van audio, waardoor onder- of overprikkeling 
kan worden verminderd.

Resultaten:
• Een toolset (vorm nog nader te bepalen) die zorgprofessionals  

zelfstandig kunnen inzetten voor ontspannings- en therapeutische  
doeleinden. 

• Een database met verschillende soorten audio.
• Een overzicht van verschillende soorten audiotechnologie.
• De kennis wordt op een ludieke manier onder de aandacht gebracht 

(bijvoorbeeld tijdens de Week van de klassieke muziek).

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Maaike Meerlo
Originele titel: Werkplaats Audiowellness
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2 De wereld is voor mij toe-
gankelijk

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt
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3D4VIP

Samenvatting:
Het reguliere lesmateriaal dat ziende leerlingen gebruiken is veelal niet  
geschikt (of zelfs ontoegankelijk) voor leerlingen met een visuele  
beperking. Huidige technieken, zoals 3D-printen, maken het mogelijk om 
eenvoudig en betaalbaar toegankelijk lesmateriaal te realiseren.  
Geschikt tactiel lesmateriaal optimaliseert het onderwijs en daarmee de 
mogelijkheden en kansen van leerlingen met een visuele beperking. 

Resultaten:
• Het reguliere lesmateriaal dat ziende leerlingen gebruiken is veelal 
• niet geschikt (of zelfs ontoegankelijk) voor leerlingen met een visuele 

beperking. Huidige technieken, zoals 3D-printen, maken het mogelijk 
om eenvoudig en betaalbaar toegankelijk lesmateriaal te realiseren. 
Geschikt tactiel lesmateriaal optimaliseert het onderwijs en daarmee de 
mogelijkheden en kansen van leerlingen met een visuele beperking. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Carl Strehl Schule (Duitsland),  
Fundación Aspaym Castilla Y Leon (Spanje), Schloss Schule (Duitsland)  
en Sight Scotland (UK)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Erasmus+
Start: 2020
Looptijd: 3 jaar 
Projectleider: Wendy Voorn
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Alle stationspleinen toegankelijk

Samenvatting:
De Oogvereniging zet zich in om met gemeenten en andere partijen alle 
Nederlandse stationspleinen zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Voor slechtziende en blinde reizigers die een treinreis hebben gemaakt, is 
het vinden van de juiste weg naar aansluitend openbaar vervoer een hele 
uitdaging. Met dit het project wil de Oogvereniging het vinden van de 
uiteindelijke bestemming vergemakkelijken. Het streven is te gaan 
samenwerken met 20 tot 25 gemeenten. Getrainde ervaringsdeskundige 
mobiliteitsvrijwilligers van de Oogvereniging trekken deze gemeenten 
over de streep om het plaatselijke stationsplein toegankelijk te maken. 
De vrijwilligers krijgen hierbij ondersteuning van het bureau van de 
Oogvereniging. In eerste instantie ligt de focus op slechtziende en 
blinde mensen. Maar het is belangrijk dat het stationsgebied uiteindelijk 
toegankelijk wordt voor iedereen, met of zonder beperking.

Resultaten:
• Een eenduidig antwoord (samen met betrokken partijen te formuleren) 

op de vraag wat precies een toegankelijke stationsomgeving is.  
Dit antwoord wordt uitgewerkt in een standaard handleiding voor  
mobiliteitsvrijwilligers van de Oogvereniging; een toegankelijke  
stationsomgeving.

• Een toolbox met handleidingen en trainingen voor het toegankelijk  
maken van het stationsplein.

Betrokken partijen: Oogvereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus, Robert 
Coppes Stichting, PBTconsult, Ieder(in)
Financiering: ZonMw-programma Voor elkaar! en Bartiméus Fonds
Start: najaar 2020
Looptijd: 2 jaar 
Projectleider: Petra Kortenhoeven

Lees meer over dit project op oogvereniging.nl

https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/openbareruimte/stationspleinen/
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Auditief profiel

Samenvatting:
Het reguliere lesmateriaal dat ziende leerlingen gebruiken is veelal niet  
geschikt (of zelfs ontoegankelijk) voor leerlingen met een visuele  
beperking. Huidige technieken, zoals 3D-printen, maken het mogelijk om 
eenvoudig en betaalbaar toegankelijk lesmateriaal te realiseren.  
Geschikt tactiel lesmateriaal optimaliseert het onderwijs en daarmee de 
mogelijkheden en kansen van leerlingen met een visuele beperking. 

Resultaten:
• Onder andere een meetinstrument om de auditieve waarneming van 

blinde en slechtziende mensen via computertests in kaart te brengen. 
Verschillende tests vormen samen de eerste versie van het Auditief 
Profiel. 

Betrokken partijen: Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit  
Antwerpen, Université catholique de Louvain, Radboud Universiteit  
Nijmegen, Koninklijke Visio, Bartiméus, De Markgrave en Koninklijke  
Kentalis.
Financiering: ZonMw InZicht
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Herbert Peremans

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/auditory-profile-a-comprehensive-assessment-of-auditory-functions-in-the-blind-and-visually-impair/
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Dag van de Witte Stok

Samenvatting:
Op de Internationale Dag van de Witte Stok – elk jaar op 15 oktober – 
vragen slechtziende en blinde mensen wereldwijd aandacht voor hun 
positie in het verkeer. De kennis over de witte stok en het gebruik ervan 
is bij het grote publiek niet altijd even goed. Dit kan gevaarlijke situaties 
opleveren voor gebruikers van de witte stok. Dat zijn er in Nederland zo’n 
60.000 (gegevens 2017). In 2021 richtte het project zich met name op 
jonge weggebruikers van 12 tot 20 jaar. In deze leeftijdsgroep zijn er 
verschillende momenten waarop zij kennis kunnen opdoen over de witte 
stok in het verkeer. Zoals tijdens gastlessen op school of bij de theorie-
lessen voor scooter- of autorijbewijs. 

Resultaten:
• Scholen in vo en mbo kregen een digitale poster die verwees naar  

www.stopvoordewittestok.nl, met daarop een kennistest, achtergrond-
informatie en weetjes over de witte stok. 4.173 mensen bezochten de 
actiepagina.

• Een socialemediacampagne op TikTok en Instagram die 389.851 unieke 
personen tussen 12 en 20 jaar heeft bereikt.

• Veel media-aandacht voor de campagne.
• Via de koepel van rijinstructeurs is aandacht gevestigd op de campagne 

Stop voor de Witte Stok. 

Betrokken partijen: Oogvereniging, Kennis Over Zien, Veilig Verkeer  
Nederland, ANWB
Financiering: Oogvereniging
Start: 21 januari 2021
Looptijd: tot 15 oktober 2021
Projectleider: Annemarie de Hoogt

Lees meer over dit project op oogvereniging.nl

https://www.oogvereniging.nl/stopvoordewittestok/
https://www.oogvereniging.nl/stopvoordewittestok/
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De blindentribune

Samenvatting:
Kijken naar een voetbal- of tenniswedstrijd is voor een belangrijk deel een 
visuele ervaring, en daardoor minder toegankelijk voor mensen met een 
visuele beperking. Het doel van dit project is om sportbeleving mogelijk te 
maken voor toeschouwers met een visuele beperking. Dat kan bijvoorbeeld 
met de Blindentribune, een speciale plek in een (voetbal)stadion waar 
mensen met een visuele beperking – en hun begeleider – kunnen genieten 
van de wedstrijd. Slechtziende en blinde sportliefhebbers worden door 
audioapparatuur continu geïnformeerd over wat er op het veld gebeurt. 
Dit project is gericht op het realiseren van ondersteuning van professionele 
sportevenementen. Ook gaat het om het verwezenlijken van faciliteiten  
die noodzakelijk zijn om een evenement ook met een visuele beperking  
optimaal te kunnen beleven. 

Resultaten:
• Uitwerking van de Blindentribune, die aangeboden wordt aan  

topsportclubs en evenementen.
• Blindentribunes bij onder andere World Tennis Tournament 2016 en 

2017, Europese Hockeywedstrijd Rotterdam, de voetbalwedstrijd  
Nederland-Noord Ierland, SC Heerenveen, Ajax en Feyenoord.

• Oriënterende gesprekken met FC Emmen en Fortuna Sittard,  
onderzoeksfase Heracles Almelo en Willem II.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio  
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Daniel Schober 

Lees meer over dit project op Viso.org

https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/mobiliteit-toegankelijkheid/blindentribunes-voor-mensen-met-visuele-beperking
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De toegankelijke grafische rekenmachine

Samenvatting:
Bij de exacte vakken in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) maken 
leerlingen intensief gebruik van een zogeheten grafische rekenmachine.  
Er bestaat echter geen grafische rekenmachine waarmee een slechtziende 
of blinde leerling volledig zelfstandig kan werken. Dit is een reden waarom 
leerlingen met een visuele beperking minder vaak exacte vakken kiezen 
dan hun ziende klasgenoten. Daarmee lopen zij kansen mis, want er is veel 
vraag naar technisch opgeleid personeel. 
Er zijn grafische rekenmachines of soortgelijke online applicaties beschik-
baar, die wel in de buurt komen van een voor deze groep toegankelijke 
rekenmachine. In dit project wordt de meest kansrijke hiervan geoptimali-
seerd, in samenspraak met de leverancier. Ook werken we nauw samen met 
de eindgebruikers; leerlingen gaan de tussenproducten veelvuldig testen 
en evalueren. Omdat exacte vakken vaak minder afhankelijk zijn van taal, 
betrekt het project ook leerlingen en ervaren wiskunde-leerkrachten uit 
Duitsland, Australië en de Verenigde Staten.

Resultaten:
• Een toegankelijke grafische rekenmachine voor leerlingen met een  

visuele beperking in het voortgezet onderwijs.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Dedicon, Statewide Vision Resource 
Centre (Melbourne), American Printing House, Blista (Marburg)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Evert Rasing
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Dit ben ik

Samenvatting:
Voor kinderen met een visuele beperking is het niet vanzelfsprekend dat  
zij volledig participeren in de ziende maatschappij. Dit project heeft een 
methode ontworpen waarmee het persoonlijk en professioneel netwerk 
deze kinderen (0-12 jaar) beter kan ondersteunen. 
‘Dit ben ik’ sluit aan bij de drie KSF-leerlijnen: inzicht in én communicatie 
over de eigen visuele beperking, inzicht in eigen talenten en het onder- 
houden van een netwerk. Het idee is dat kinderen meer kennis krijgen  
over hun visuele beperking en de vertaling kunnen maken naar het  
dagelijks leven en zo een realistische kijk op het eigen kennen en kunnen  
ontwikkelen. Centraal staat de zogenoemde groei-mindset, waarbij je 
samen met een kind zoekt naar kansen en mogelijkheden te kunnen mee-
doen in een wereld die het kind begrijpt. De methode sluit aan op het 
project ‘Expeditie Robin’, waarin de vijf kritische succesfactoren worden 
ontwikkeld voor jongeren van 13-16 jaar. 

Resultaten:
• Een ‘Dit ben IK-boek’ voor kinderen van 8-12 jaar.
• Een infographic voor medewerkers over de KSF.
• ‘Aan de slag met KSF’: een overzicht van middelen, materialen en  

gesprekstechnieken. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Aukje Vries
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Drie leerlijnen naar werk

Samenvatting:
Werken geeft mensen eigenwaarde. Mensen met een visuele en cognitieve 
beperking willen ook ‘gewoon werken’ en een bijdrage leveren aan de 
maatschappij. Het volgen van een passende, toegankelijke leerlijn en het 
halen van een certificaat helpt deze groep mensen bij het vinden van een 
best haalbare (onbetaalde) werkplek. Dit project is bedoeld om drie van 
deze leerlijnen te ontwikkelen.

Resultaten:
Drieleerlijnen die toegang geven tot facilitaire functies:
1. Leerlijn assistent facilitair medewerker.
2. Leerlijn assistent groenvoorziening.
3. Leerlijn assistent logistiek.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, VGN
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Een voorwerp voor het inzichtelijk maken 
van aflopende tijd 

Samenvatting:
Bij mensen die doofblind zijn, of zowel een visuele als verstandelijke 
(en soms motorische) beperking hebben, is het tijdsbesef anders. 
Voor begeleiders en leerkrachten kan het lastig zijn een bepaalde tijdsduur 
aan te geven. Vragen als: ‘Hoe lang duurt het nog…?’ of ‘Wanneer ga ik…’, 
worden vaak beantwoord met: ‘Even wachten…’, ‘Straks gaan wij…’ of ‘Als ik 
klaar ben, dan…’. Maar ‘even’, ‘straks’ en ‘als…dan’ bevatten geen duidelijke 
eindtijd en de duur varieert. Dit kan onrust en zelfs moeilijk verstaanbaar 
gedrag veroorzaken. Dit project richt zich op de invulling van de behoefte 
naar het zelfstandig, tactiel (en/of auditief) ervaren van het aflopen van 
de tijd. Het te ontwikkelen instrument laat weten wanneer de tijd ‘op’ is 
en er bijvoorbeeld een volgende activiteit begint. Het instrument creëert 
duidelijkheid en de gebruikers – alle leeftijdsgroepen met een visuele en 
verstandelijke beperking – ervaren daardoor niet (of minder) een gevoel 
van stress over een onduidelijk tijdsverloop. Ook vermindert zo een gevoel 
van eindeloos wachten.

Resultaten:
• Verschillende prototypes van het instrument die door een externe  

leverancier vermarkt kunnen worden.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Kentalis
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Anneke Blok
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Euromath

Samenvatting:
Het vak wiskunde is voor leerlingen met een visuele beperking een uitda-
ging, bijvoorbeeld omdat formules, tabellen en grafieken sterk visueel zijn. 
De wens is leerlingen zo te ondersteunen dat hun beleving van wiskunde 
dichter in de buurt komt van de ervaring van goedziende klasgenoten. Dit 
project richt zich daarom op het ontwerpen van een innovatieve multitool 
met werkbladen en een ICT-platform genaamd EuroMath. Dit ondersteunt 
leraren en leerlingen met visuele beperkingen in het wiskundeonderwijs. 
Alle resultaten komen vrij beschikbaar via internet. 

Resultaten:
• Kennis van hulptechnologie en ICT-hulpmiddelen voor wiskunde- 

onderwijs voor leerlingen met visuele beperkingen in Polen, Nederland,  
Ierland en de buurlanden.

• EuroMath-model: de structuur, functies en technische documentatie.
• Implementatie van het EuroMath-model met een set EuroMath-tools in 

drie talen (Pools, Engels, Nederlands).
• Een opslagplaats van interactieve wiskundige inhoud, zoals Open  

Educational Resources (OER).
• Een complete set EuroMath-handleidingen voor beginners  

(als onderdeel van OER).

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, NASK National Research Institute 
(Polen), Dublin City University (Ierland)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Erasmus+  
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Aukje Snijders

Lees meer over dit project op eduvip.nl

https://www.eduvip.nl/euromath-wiskunde-multi-tool/
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Evaluatiemethode ‘An en Jan’ en  
‘Waar ben ik?’

Samenvatting:
In juli 2018 is het project ‘An en Jan’ afgerond. Hierin zijn twee methoden 
ontwikkeld en geproduceerd met het doel leerlingen met een ernstige  
visuele beperking vaardigheden aan te leren om topografische kaarten  
te lezen. Het gaat om ‘An en Jan’ en ‘Waar ben ik?’. Deze zijn bedoeld  
voor leerlingen in groep 5 en 6 van het regulier en speciaal onderwijs.  
Het doel van dit project is de effectiviteit van deze voorbereidend  
topografie-methode te evalueren en daarna te verbeteren én het gebruik 
uit te breiden. 

Resultaten:
• Evaluatie, verbetering en uitbreiding van ‘An en Jan’ en ‘Waar ben ik?’ 

met concrete materialen om de leerling meer plezier, variatie en 
 oefening te bieden in de tactiele ervaringen op het bord. 

• Het aantal lessen wordt vergroot en een enkele bestaande lessen zijn 
samengevoegd of gewijzigd. 

• Het nieuwe materiaal is in de testfase voorgelegd aan blinde en ernstig 
slechtziende leerlingen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, KSBS
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Anneke Blok
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Expeditie Robin

Samenvatting:
De meeste jongeren met een visuele beperking halen op school een  
diploma, net als hun ziende leeftijdsgenoten. Maar een groot percentage 
van deze groep schoolverlaters krijgt geen betaald werk krijgt en neemt 
onvoldoende deel aan de ziende maatschappij. De doelstelling van dit  
project is dat jongeren met een visuele beperking de competenties  
ontwikkelen die zij nodig hebben om volwaardig te participeren in de  
samenleving. Deze competenties sluiten aan bij de vijf kritische succes- 
factoren voor participatie. Expeditie Robin is een integrale methodiek  
om jongeren (13-16 jaar) op de arbeidsmarkt voor te bereiden en kansrijk  
te maken (link naar video).

Resultaten:
• Een methodiek die bestaat uit een op autonomie en groei gerichte  

ontwikkeling voor jongeren van 13-16 jaar met een visuele beperking, 
hun ouders en professionals. Ouders en professionals oefenen in hun rol 
als coach en de jongere in de rol van regievoerder over het eigen leven.

• Informatie over de succesfactoren en methoden, middelen en  
activiteiten die een jongere kan gebruiken om zich te ontwikkelen en 
volwaardig te participeren in de samenleving. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Judith Wijnen

https://www.youtube.com/watch?v=p9-qpTaaHI4
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Het ideale leerboek: SenseMath

Samenvatting:
Voor leerlingen met een visuele beperking is wiskunde vaak een  
moeilijk vak met veel abstracte informatie. SenseMath maakt het vak  
toegankelijker. Met het speciaal ontwikkelde wiskundetoetsenbord kan de 
leerling een wiskundige functie invoeren. De applicatie zet deze functie en 
wiskundige elementen als snijpunten en toppen om naar geluid, spraak en 
braille. Met een audioweergave van een grafiek krijgt de leerling in korte 
tijd een overzicht van de verschillende functies in een grafiek.  
De afspeelsnelheid kan eenvoudig worden gewijzigd. De leerling geeft zo 
de controle over de manier waarop hij of zij de grafiek wil analyseren.  
SenseMath maakt optimaal gebruik van voice-over-functionaliteiten.  
De applicatie is ontwikkeld met een grote groep deskundigen, zoals  
wiskundigen, programmeurs en toegankelijkheidsexperts. 

Resultaten:
• Een wiskunde-applicatie in het Engels en het Nederlands. 
• Na de zomer van 2021: in de Nederlandse versie een bibliotheek met 

alle wiskundige grafieken uit de methoden van Noordhoff (voor elke 
klas en elk niveau).

Betrokken partijen: Visio en externe applicatie bouwer: Q42
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2016
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Wendy Voorn

Lees meer over dit project op visio.org

https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/digitale-ontwikkelingen-innovaties/sensemath
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Hey Google, ik kan het zelf

Samenvatting:
Dit project richt zich op het functioneel gebruik van de spraakinterface 
Google Home door mensen met een visuele en verstandelijke beperking. 
Het doel is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van spraak-
gestuurde apparatuur. Hoe beïnvloedt deze het gevoel van autonomie en 
algemeen welzijn? Het project onderzoekt ook hoe spraaksturing in het 
dagelijks gebruik wordt toegepast en voor welk type gebruiker deze  
technologie geschikt is. 

Resultaten:
• Een ‘routekaart’ voor de implementatie van 
• Google Home (en voor andere spraak ondersteunde apparaten in het 

algemeen) in de begeleiding van mensen met een visuele en  
verstandelijke beperking. 

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: ZonMw open en gesloten rondes.
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Evelien van Wingerden
Originele titel: Hey Google, I can do it by myself! On the road to more  
autonomy for people with intellectual disabilities using Google Home  
smart speakers. 

Lees meer over dit project op ZonMW

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/hey-google-i-can-do-it-by-myself-on-the-road-to-more-autonomy-for-people-with-intellectual-disabil/
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Inclusief programmeeronderwijs

Samenvatting:
De wereld om ons heen verandert razendsnel door technologische  
ontwikkelingen. Dat stelt nieuwe eisen aan het onderwijs, zoals de nood-
zaak om te werken aan digitale geletterdheid van kinderen en jongeren. 
Programmeeronderwijs maakt daar onderdeel vanuit. In dit project wordt 
onderzocht hoe toegankelijk bestaande programmeermaterialen zijn voor 
kinderen met een visuele beperking. Kunnen zij daarmee net als goed- 
ziende leerlingen digitale vaardigheden ontwikkelen? Welke materialen zijn 
zowel bruikbaar voor leerlingen met een visuele beperking als voor ziende 
leerlingen, en is daarmee inclusief samenspel te realiseren? 

Resultaten:
• Kennis over inclusief materiaal voor kinderen met een visuele beperking 

en ziende leerlingen in het regulier onderwijs. 
• Richtlijnen en aanbevelingen, inclusief een lijst van geschikte materialen 

en mogelijke aanpassingen van deze materialen. 

Betrokken partijen: TU Delft, Saxion Hogeschool, Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Inzicht
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Wendy Voorn

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/inclusief-programmeeronderwijs-de-toegankelijkheid-van-bestaand-materiaal-voor-blinde-en-slechtzien/
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Inclusive Design Lab – toegankelijk design 
vanaf de start

Samenvatting:
Het kunnen gebruiken van een fysiek of digitaal product of dienst is vaak 
niet vanzelfsprekend voor mensen met een (visuele) beperking. Wie blinde 
en/of slechtziende mensen vraagt hoe hun ideale wereld eruitziet, krijgt 
vaak als antwoord dat zij net als anderen zelfstandig hetzelfde product of 
dienst willen kunnen gebruiken. Dus geen aparte oplossingen en ook geen 
noodzakelijke hulp van omgeving of speciale diensten.  
Als ontwikkelaars vanaf het ontwerpstadium rekening houden met de  
behoeften van mensen met een visuele beperking, is dit ook mogelijk.  
Hiermee gaat het Inclusive Design Labaan de slag in een samenwerking 
met de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Het lab is een omgeving 
waarin TU-studenten volgens de principes van inclusive design leren  
werken en waar zij ‘echte’ design-uitdagingen kunnen aangaan 

Resultaten:
• Tenminste acht concrete cases waarin mensen met (onder andere 

visuele) beperkingen, publieke en private organisaties en de faculteit 
Industrieel Ontwerpen van TU Delft met elkaar werken aan een inclusief 
ontworpen product of dienst. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, TU Delft, andere, nog te bepalen  
expertise-organisaties 
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Timon van Hasselt
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Innoveren doe je samen

Samenvatting:
Methodes en werkvormen bij kennisontwikkeling en innovaties zijn niet 
altijd toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Het gebruik  
van post-its om tot ideeën te komen, is bij iedereen wel bekend.  
Maar voor blinde en slechtziende mensen zijn post-its niet leesbaar en 
daarmee ongeschikt als middel. Het doel van dit project is het mogelijk 
maken dat meer blinde en slechtziende mensen volwaardig meedoen aan 
expertiseactiviteiten, met voor hen toegankelijke werkvormen. Denk aan 
activiteiten als brainstormsessies of ontwerpsessies. Of bijvoorbeeld  
prototyping, een interactief proces waarbij verschillende tussentijdse  
prototypes worden vervaardigd en geëvalueerd. 

Resultaten:
• Een (online) toolbox met beschreven methodes, bedoeld voor  

expertiseactiviteiten waarbij blinde- en slechtziende mensen  
(met eventueel bijkomende beperkingen) deelnemen.

• Twaalf beschreven werkvormen voor expertiseactiviteiten.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, NHL Stenden Hogeschool, Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Paul op het Veld
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Jongeren aan Arbeid (JAA)

Samenvatting:
Jongeren met een visuele beperking en normale intellectuele vermogens 
hebben vaak beperkte mogelijkheden in het opdoen van relevante  
werkervaring. Bijbaantjes en vakantiewerk liggen moeilijk vanwege de 
noodzakelijke aanpassingen of problemen met mobiliteit. Ook bij stages 
(tijdens de schoolperiode) levert de beperking vaak problemen op,  
waardoor onvoldoende aan de stagedoelstellingen kan worden gewerkt. 
Een andere aanpak is nodig om deze jongeren beter op weg te helpen.  
Dit project beoogt scholieren en jongeren die vanwege hun visuele  
beperking begeleiding ontvangen in staat te stellen werkervaring op te 
doen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van beleid bij organisaties en het  
realiseren van stage- en werkervaringsplaatsen.

Resultaten:
• Vastgesteld (HR)-beleid voor de aanpak en procedures bij begeleiding.
• Vijf leerlingen hebben leer- en werkervaring opgedaan in de functie van 

Woonhulp.
• De functie van Woonhulp is beschreven en in het functiehuis van Visio 

opgenomen.
• De school Visio in Rotterdam heeft het werkleertraject Woonhulp op 

maat gemaakt voor de doelgroep.
• Een van de leerlingen heeft het werkleertraject afgesloten met een  

diploma en is bij Visio in dienst als Woonhulp op de locatie in Breda.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2015
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Kies Exact

Samenvatting:
Leerlingen met een visuele beperking vindende exacte vakken natuur-
kunde, scheikunde, biologie en wiskunde vaak lastig, omdat de lessen een 
sterk visueel karakter hebben. De ervaring is dat er te weinig aangepaste 
materialen zijn. Ook ontbreekt het aan passende begeleiding.  
Dat weerhoudt leerlingen met een visuele beperking ervan door te gaan 
met deze vakken als het om hun profielkeuze gaat. Zij hebben hierdoor 
geen gelijke kansen om een weloverwogen keuze te maken voor een  
profiel en daaraan gekoppeld een vervolgopleiding. De doelstelling van dit 
project is dat iedere jongere met een visuele beperking examen kan doen 
in exacte vakken.

Resultaten:
• Een materialenkist die het begrip van lastige concepten ondersteunt.
• Een database met de benodigde materialen per vak.
• Tutorials waarin concepten en aangepaste materialen worden uitgelegd.
• Aanpassen toegankelijkheid van de Binas.  
• Een helpdesk exacte vakken.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ilse Disseldorp
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Mentor Support voor betere participatie

Samenvatting:
Net als jongvolwassenen zonder beperkingen dromen jonge mensen met 
een visuele beperking over hun toekomst. Toch hebben zij, juist door hun 
beperking, vaker moeite met zaken als vrijetijdsbesteding, school, werk  
en het aangaan van betekenisvolle relaties. Er is ook een groep jong- 
volwassenen met een visuele beperking die al veel heeft bereikt op het  
gebied van sociale participatie. Hun ervaringen en levenslessen kunnen 
waardevol en belangrijk zijn voor andere jongeren die daar nog mee  
worstelen. Dit project ontwikkelde het mentorprogramma Mentor Support. 
Daarin zijn succesvolle jongvolwassenen met een visuele beperking ge- 
traind om mentor te worden voor adolescenten met visuele beperkingen. 
De verwachting was dat Mentor Support de sociale participatie en de  
psychosociale ontwikkeling van deze jongeren zou verbeteren.

Resultaten:
• Jongeren met een mentor gingen net zoveel vooruit als jongeren die de 

gebruikelijke zorg kregen. Wel verbeterden jongeren met een mentor 
sterker op tevredenheid met sociale ondersteuning en op tevredenheid 
over psychologische basisbehoeftes als autonomie en het gevoel erbij 
te horen.

• Alle resultaten zijn te vinden op www.mentorsupport.nl.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Vrije Universiteit  
Amsterdam
Financiering: ZonMw
Start: 2012
Looptijd: 8 jaar
Projectleider: Sabina Kef

Lees meer over dit project op www.mentorsupport.nl

http://www.mentorsupport.nl
http://www.mentorsupport.nl
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Musiceren en participeren

Samenvatting:
Voor mensen met een visuele beperking is muziek maken niet vanzelf- 
sprekend. Dit project richt zicht op het bekender maken van de mogelijk-
heden die er voor hen zijn om dit wel te doen. Met apps, alternatieve  
bladmuziek en auditieve bladmuziek kunnen zij muziek leren maken.  
Het doel van dit project: het adequaat kunnen beantwoorden van hulp- 
vragen over muziek, waardoor mensen met een visuele beperking beter 
kunnen participeren. Dit geldt voor zowel het individueel muziek maken  
en studeren als voor het musiceren of zingen in groepsverband. 

Resultaten:
• Een methodiek voor musiceren die beschrijft hoe blinde of slechtziende 

mensen met muziekvragen geholpen kunnen worden.
• Opgeleid personeel: 
1. Clientservices (CSB)-medewerkers.
2. Een muziekexpert per regio.
• Expertise rond musiceren opgenomen in het Visio Kennisportaal. 
• Drie korte films over het project musiceren en participeren uitgelegd 

aan de hand van drie verschillende methodes. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, KSBS
Start: 2019
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Jorien Habing
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Outside InSight

Samenvatting:
Wanneer mensen met een visuele beperking niet – of alleen met moeite 
– visuele informatie kunnen waarnemen, bijvoorbeeld kaartinformatie of 
beeldmateriaal, is de oplossing het vervangen door informatie in een  
andere vorm. Visuele routeinformatie op de kaart, zoals pijlen, worden dan 
bijvoorbeeld vervangen door gesproken instructies (auditief) of door een 
reliëfprint met voelbare richting aanduiding (tactiel). Dat proces heet  
sensorische substitutie. Dit project heeft als doel de geschiktheid te testen 
van verschillende vormen van sensorische substitutie voor navigatie:  
hoe vinden mensen de weg van de ene naar een andere plaats als ze geen 
visuele kaartinformatie kunnen gebruiken?

Resultaten:
• Zowel fundamenteel wetenschappelijk als praktisch bewijs voor de 

invloed van de vorm van representatie door sensorische substitutie op 
mobiliteit en navigatietaken.

• Wetenschappelijk bewijs over de werking van het ruimtelijk geheugen, 
het opbouwen van een mentale kaart van de omgeving en het vinden 
van de weg bij mensen met een visuele beperking.

Betrokken partijen: Radboud Universiteit (Donders Instituut), Stichting 
Accessibility, Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: ZonMw InZicht
Start: 2017
Looptijd: 4,5 jaar
Projectleider: Richard van Wezel

Lees meer over dit project op ZonMw

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/outside-insight-the-influence-of-information-representation-on-spatial-map-formation-of-visually-im/
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Pilot Toegang tot werk

Samenvatting:
De Oogvereniging wil bedrijven en organisaties laten zien dat zij slecht-
ziende en blinde mensen met de juiste ondersteuning en begeleiding werk 
kunnen laten doen dat past bij hun talenten, ambities, opleiding en experti-
se. Deze pilot onderzoekt hoe zij de juiste condities kunnen creëren om een 
volwaardig dienstverband mogelijk te maken voor mensen met een visuele 
beperking. In 2022 inventariseert de Oogvereniging het potentieel aan be-
drijven en organisaties en de groep die een betaalde baan zoekt. De pilot 
moet aantonen dat bedrijven en organisaties met de juiste aanpak mensen 
met een visuele beperking volwaardige functies kunnen laten vervullen. 

Resultaten:
• Succesvolle en duurzame plaatsing van zes tot acht slechtziende en 

blinde mensen bij twee bedrijven.
• Een uitvoeringsplan (met de in de pilot ontwikkelde aanpak) om  

jaarlijks 18 tot 24 mensen te plaatsen bij vier tot zes bedrijven en  
organisaties.

• Inspirerende communicatie over de resultaten.
• Een innovatie- en ontwikkelaanpak voor het oplossen van problemen 

die tijdens de pilot aan het licht komen.  

Betrokken partijen: Oogvereniging, Bartiméus, Koninklijke Visio, 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Financiering: Visio Foundation en Bartiméus Fonds
Start: 1 januari 2022
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Anneke Berkhout
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Praktische vaardigheden in basis-,  
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 

Samenvatting:
Door het kunnen volgen van praktische en creatieve vakken ervaren 
slechtziende en blinde kinderen en jongeren een grotere mate van zelf-
standigheid, zelfredzaamheid, autonomie en zelfvertrouwen. Het draagt  
bij aan een betere conceptvorming (het vormen van een ‘mentaal plaat-
je’ bij begrippen), meer levensvreugde en het vergroot hun kansen op de 
arbeidsmarkt. In het reguliere onderwijs kunnen slechtziende en blinde 
kinderen en jongeren vaak niet meedoen met creatieve en/of praktische 
lessen. Met filmpjes en tipkaarten wil dit project docenten laten zien hoe 
zij leerlingen met een visuele beperking praktische vaardigheden kunnen 
aanleren en ze wel te laten meedoen. Het is de bedoeling nog te onder-
zoeken of de filmpjes via de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden kunnen 
worden opgenomen in het methodiekenpakket voor het regulier onderwijs, 
om dit zo inclusiever te maken. 

Resultaten:
• Vijftien korte video’s die laten zien hoe een slechtziende of blinde  

leerling opdrachten kan uitvoeren die in het reguliere onderwijs  
worden gegeven in de creatieve vakken, en bij Techniek breed en  
Zorg & Welzijn. 

• Tipkaarten met in het kort dezelfde praktische tips.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Karin Topper

https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/
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Project Blikveld

Samenvatting:
Slechtziende en blinde mensen krijgen in ons land maatschappelijk te 
weinig aandacht. Deze aandacht is nodig om bewustwording en draagvlak 
te creëren om de maatschappij toegankelijk en inclusief te maken. 
Dit project werkt aan een innovatieve bewustwordingscampagne met de 
inzet van serious gaming. De campagne is bedoeld om de maatschappij 
bewuster te maken van de groep slechtziende en blinde mensen. Dit is 
voor zowel van belang voor deze groep en hun omgeving zelf, als voor 
de expertiseorganisaties en de belangenvereniging. Als bewustwording 
aanwezig is, kan er maatschappelijk draagvlak ontstaan om zaken te 
ontwikkelen, te verbeteren of nieuw in te richten. De game richt zich met 
name op mensen van 35-55 jaar die geen kennis hebben van visuele 
beperkingen en/of daar geen ervaring mee hebben

Resultaten:
• De eerste interactieve podcastserie van Nederland, bestaande uit 6  

afleveringen van 30 minuten. De podcast is te bedienen met spraak  
en de luisteraar kan zelf de loop van het verhaal beïnvloeden door het  
maken van keuzes bij gestelde vragen. Het thema van het verhaal is 
fysieke (on)toegankelijkheid. 

• Een website met informatie over de campagne, de partners en de  
links naar de appstore/playstore om de app te downloaden.  
www.eyepodcast.nl

• De online social media campagne op Facebook en Instagram heeft 
468.188 unieke personen bereikt. Daarvan hebben 4269 mensen de 
playstore/appstore bezocht en hebben uiteindelijk ongeveer 1000  
mensen de app gedownload. (Playstore geeft geen exacte data) 

• De serious game kan later worden toegepast in de dienstverlening  
van de expertiseorganisaties. Door het bijvoorbeeld te spelen bij een 
gemeente en/of bedrijf, kan ook daar het bewustzijn worden vergroot 
van de positie en belangen van slechtziende en blinde mensen.

Betrokken partijen: Oogvereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus 
Financiering: Bartiméus Fonds, Visio Foundation, Oogvereniging 
Start: februari 2021 
Looptijd: 9 maanden
Projectleider: Astrid Pieterse  

Lees meer over dit project op eyepodcast

https://eyepodcast.nl/
https://eyepodcast.nl/
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Promotieonderzoek:  
wiskunde voor braillelezers

Samenvatting:
Hoe begrijpen leerlingen die braille lezen wiskundige expressies (getal-
len, variabelen en functies)? Hoe kun je braillelezers hierbij ondersteunen, 
zodat ze deze net zo kunnen lezen en begrijpen als goedziende leerlingen? 
En welke kennis en vaardigheden hebben wiskundedocenten van braille 
lezers nodig? Dat zijn een paar vragen waarop dit promotieonderzoek  
antwoorden zoekt. 

Resultaten:
• Braillelezers hebben tot meer dan drie keer zoveel tijd nodig voor 

het lezen en begrijpen van wiskundige expressies dan goedziende 
leerlingen. 

• Braillelezerskunnen het lezen en begrijpen versnellen als ze leren 
gebruik te maken van de wiskundige structuur van expressies en 
vergelijkingen. 

• Wiskundedocenten hebben meer ondersteuning nodig om braille- 
lezende leerlingen goed te kunnen bijstaan. Docenten hebben baat bij 
meer inzicht inde wijze waarop het gebruik van hulpmiddelen het leren 
en onderwijzen van wiskunde beïnvloedt.

• Uit het laatste deelonderzoek, dat gaat over verschillende braille- 
notaties, blijkt dat notaties de communicatie ondersteunen tussen 
goedziende studenten en braillelezers ondersteunen.  

Betrokken partijen: Universiteit van Utrecht, Erasmus MC, Koninklijke Visio 
Financiering: NWO
Start: 2015
Looptijd: 5,5 jaar
Projectleider: Annemiek van Leendert 
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Van toegankelijke naar inclusieve 
verkiezingen 

Samenvatting:
In de grondwet staat dat iedere Nederlander gelijke rechten heeft om zelf 
de leden van de volksvertegenwoordiging te kiezen. In de praktijk blijkt 
het voor een groot deel van de slechtziende en blinde mensen echter niet 
mogelijk om zelfstandig een stem uit te brengen. Dit project zoekt uit hoe 
het huidige stemproces toegankelijker kan worden. 
Dat gebeurt door vijf gemeenten hierbij te begeleiden en door tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 een onderzoek te doen onder slecht-
ziende en blinde stemgerechtigden. Het onderzoek is een vervolg op een 
vergelijkbare studie na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Bij het 
project zijn ervaringsdeskundigen, gemeenten, expertiseorganisaties en 
de landelijke overheid betrokken. Het uiteindelijke doel is te komen van 
toegankelijke naar inclusieve verkiezingen.  

Resultaten:
• Inventarisatie van knelpunten en behoeftes van gemeenten en slecht-

ziende en blinde stemgerechtigden rond toegankelijk stemmen. 
• Toolbox voor gemeenten voor het toegankelijk maken van het stem- 

proces, met daarin filmpjes, presentaties, een checklist en ervarings- 
bijeenkomsten. 

• Rapportage van het vervolgonderzoek onder slechtziende en blinde 
stemgerechtigden, inclusief aanbevelingen aan relevante stakeholders.

• Adviezen voor nader onderzoek en experimenten om te komen tot  
inclusieve verkiezingen.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Robert Coppes Stichting 
en Oogvereniging 
Financiering: Visio Foundation, Bartiméus Fonds, ZonMw Expertisefunctie 
ZG 
Start: 2021 
Looptijd: 15 maanden
Projectleider: Hanneke de Boer–van der Pol  
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Visuele inspanning en werk 

Samenvatting:
Veel mensen met een visuele beperking ervaren hun werk als vermoeiend, 
veel meer dan mensen zonder visuele beperking. Uit onderzoek blijkt dat 
het vooral objectieve factoren zijn die bijdragen aan deze vermoeidheid. 
Aan beeldschermwerk valt bijna niet te ontkomen.  
Welke mogelijkheden zijn er om de verschillende factoren bij visuele  
vermoeidheid bij beeldschermwerk positief te beïnvloeden? Dit project 
doet daar een inventariserend onderzoek naar.  

Resultaten:
• Een lijst van beschreven en beschikbare interventies gericht op het  

positief beïnvloeden van visuele inspanning bij beeldschermwerk. 
• Een werkomgeving waarin vier van deze interventies beschikbaar zijn 

voor beeldschermwerkers. 
• Een plan van aanpak om de resultaten binnen Bartiméus te  

implementeren. 
• Een plan voor advisering aan bedrijven en organisaties waar mensen 

met een visuele beperking werkzaam zijn.  

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern 
Start: 01-04-2019 
Looptijd: 27 maanden 
Projectleider: Elja Reijntjes 
Originele titel: Visuele inspanning en werk
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Werkplaats Arbeid

Samenvatting:
Deze werkplaats onderzoekt de behoeften rond arbeid, zowel bij 
slechtziende en blinde mensen als binnen de wereld van arbeid en de 
directe omgeving. We inventariseren de kennisvragen die leven binnen 
de eigen organisatie, bij werkgevers, bij opdrachtgevers (gemeente, UWV, 
onderwijs), en in de kring van familie, mantelzorg en hulpverlening. 
Op basis van deze inventarisatie analyseert de projectgroep waar 
kennishiaten zijn. We schrijven op basis daarvan een voorstel voor acties 
waarop aansluitend een expertisegroep Arbeid zich kan richten.

Resultaten:
• Een overzicht van expertisegebieden binnen het kennisdomein Arbeid 

en een besluit over de start van een expertisegroep. 
• Inventarisatie van expertise binnen en buiten de organisatie; waar en  

bij wie kan welke kennis gevonden worden? 
• Inzicht in bestaande kennis over visuele beperkingen in relatie tot  

beroepsonderwijs en arbeid. 
• Een overzicht van hiaten in kennis (en kennisproducten) met een advies 

over wat nog ontwikkeld kan worden. 
• Een overzicht van scholingsvragen en kennisvragen (intern en extern). 
• Een overzicht van bestaande trainingen en kennisproducten (intern en 

extern). 
• Kennisbijeenkomst voor collega’s, plus interne communicatie rond  

arbeid vanuit de expertisegroep.

Betrokken partijen: Bartiméus, REA College, Werkpad, Accessibility,  
Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG 
Start: 2021
Looptijd: 8 maanden
Projectleider: Marja van der Werff
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Werkplaats: Navigatie en studie

Samenvatting:
Voor studenten met een visuele beperking is het lastig ‘de weg te vinden’. 
Vaak hebben zij letterlijk een ‘gids’ nodig die ze naar de juiste onderwijs-
ruimte begeleidt. Dit probleem met oriëntatie en mobiliteit is ook een 
belemmering in de overgang naar een volgend schooltype, bijvoorbeeld 
van voortgezet onderwijs naar mbo, hbo of wo. Veranderende routes en je 
tijdens piekdrukte verplaatsen in gedeelde ruimtes als hallen, gangen en 
trappenhuizen is voor hen moeilijk. De ervaring leert dat deze problemen 
relatief veel voorkomen en door veel jongeren als bijzonder relevant  
wordt aangemerkt. In een eerder project is gewerkt aan de app Virtuele  
Geleidelijn (VG). Nu is daarnaast Navilens onderzocht. Dat is een  
toepassing die QR-tags in de ruimte aanbrengt als markeringspunten,  
die informatie geven over bijvoorbeeld je locatie. 

Resultaten:
• Het prototype van de VG-app blijkt werkbaar voor navigatie in  

gebouwen. Navilens wordt ingezet op reguliere scholen en in de  
toekomst wellicht ook daarbuiten.

• Binnen de vso-school wordt Navilens uitgeprobeerd met leerlingen.  
Er zijn zo’n 20 objecten/locaties voorzien van een Navilens-tag.

• Er is een filmscript geschreven voor een kort promotiefilmpje. 

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Extern
Start: 2019
Looptijd: 28 maanden
Projectleider: Wim Adam
Originele titel: Werkplaats: Navigatie en Studie
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Werkplaats ‘Speel je mee!?’

Samenvatting:
Spellen worden bijna altijd sterk visueel ontworpen. Aanpassingen voor 
mensen met een verstandelijke of visuele beperking zijn te duur of leveren 
de producent te weinig op. Slechtziende en blinde mensen weten vaak 
niet hoe zij een spel kunnen spelen. Is daar wat aan te doen? Is het 
mogelijk om mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) 
passend spelmateriaal aan te bieden? Dit vraagstuk is opgepakt in een 
van de werkplaatsen van Bartiméus, waarbij ook spellen voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking (LVB) worden meegenomen. 
Naast plezier levert het spelen van spellen of spelen met spelmateriaal 
een positieve bijdrage aan de sociale ontwikkeling. Dit project wil helder 
krijgen welke aangepaste spellen of ondersteunende spelmaterialen er 
voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking zijn en waar 
nog behoefte aan is. 

Resultaten:
• Behoefteninventarisatie bij beide groepen en een overzicht van  

beschikbaar spelmateriaal, zowel binnen de sector zelf als op de markt. 
• Inzicht in de noodzakelijke aanpassingen van bestaande spellen en  

materialen. 
• Een aanbeveling over de inzet van spellen en spelmateriaal en hoe  

begeleiders hierin geschoold kunnen worden. 

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Vincent Zijffers
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3 Mijn mogelijkheden en  
 beperkingen zijn goed in beeld

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt
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ADaptive Ability Performance Test (ADAPT)

Samenvatting:
Adaptieve vaardigheden zijn de dagelijkse vaardigheden die nodig zijn  
om onafhankelijk te kunnen meedoen in de maatschappij. Door adaptieve 
vaardigheden in kaart te brengen, is de ernst van een verstandelijke  
beperking vast te stellen. Maar wat is de invloed van een bijkomende  
visuele beperking? In dit onderzoek zijn slechtziende en blinde mensen, 
zowel met als zonder verstandelijke beperking, vergeleken met ziende 
groepen. Het gaat om 209 met visuele beperking en 2642 mensen zonder 
visuele beperking (en groep uit een ander onderzoek).  
Hun adaptieve vaardigheden zijn gemeten met de ADAPT (ADaptiveAbility 
Performance Test), een nieuw ontwikkeld diagnostisch instrument. Zijn er 
referentiegroepen vast te stellen om bij mensen met een visuele beperking 
ook een verstandelijke beperking te kunnen classificeren?

Resultaten:
• In 2020 zijn data verzameld en geanalyseerd. De eerste resultaten zijn 

gepresenteerd aan de vakgroepen van Koninklijke Visio, de Robert  
Coppes Stichting en Bartiméus. Volgens planning bieden de onder- 
zoekers in de zomer van 2021 een artikel ter publicatie aan. 

• De resultaten vormen ook de basis voor de handleiding van het  
uiteindelijk breed te lanceren ADAPT-instrument dat vanaf het voorjaar 
van 2021 beschikbaar komt via uitgeverij Hogrefe.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio, de Robert Coppes  
Stichting
Financiering: opleidingssubsidie Klinisch Psycholoog; opleiding tot  
‘specialist’ binnen de afdeling psychotherapie van Bartiméus
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleiders: Henriette van der Aa, onder begeleiding van Femke Jonker
Originele titel: Adaptive skills in people with visual impairments, with and 
without additional intellectual disabilities
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Betere diagnostiek van oogziekten

Samenvatting:
Op dit moment gebeurt er veel over diagnostiek bij kinderen en volwasse-
nen met een erfelijke oogziekte. Omdat het aanvankelijk vaak niet duidelijk 
is dat het om een erfelijke aandoening gaat, worden er MRI-scans gemaakt, 
ruggenprikken verricht, bloed afgenomen op vitaminetekorten, et cetera. 
Dit is niet alleen belastend, maar ook kostbaar, terwijl deze onderzoeken 
niet leiden tot een diagnose. Dit project zet in op betere diagnostiek die 
zorgprofessionalshandvatten geeft om ouders en kinderen en volwassen 
patiënten beter voor te lichten over de aandoening, de prognose en de  
erfelijkheid. Met nieuwe behandelingen – die voor verschillende oogziekten 
in ontwikkeling zijn – wordt bovendien een betere revalidatie mogelijk.  
Het project is ook relevant voor andere specialismen, omdat de ziekten 
vaak gepaard gaan met bijvoorbeeld slechthorendheid, hormonale stoor-
nissen of psychiatrische problemen. En met cerebrale visuele stoornissen 
(CVI) bij een erfelijke opticusatrofie (beschadigde oogzenuw). 

Resultaten:
• Het project resulteert in een aantal wetenschappelijke artikelen  

die leiden tot een promotie. De artikelen brengen de kennis naar  
oogartsen en andere medisch specialisten (KNO-artsen, internisten  
en psychologen/psychiaters) en naar zorgprofessionals. 

• De resultaten worden ook gepresenteerd op (inter)nationale  
congressen.

Betrokken partijen: Bartiméus, UMC Utrecht, AMC Amsterdam, Eye Hope 
Foundation Brugge
Financiering: Bartiméus Fonds
Start: 2020 
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Mies van Genderen
Originele titel: “Connection interrupted”: slechtziendheid door erfelijke 
opticopathieen
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Beter testen bij CVI

Samenvatting:
Dit project beoogt een state-of-the-art testbatterij samen te stellen  
voor het diagnostisch onderzoek van kinderen met een cerebraal visuele  
stoornis (CVI). Dit is een vorm van slechtziendheid als gevolg van  
hersenletsel. Uit onderzoek blijkt dat CVI de meest voorkomende oorzaak 
van visuele problematiek bij kinderen is. Het project put voor de ontwikke-
ling van de testbatterij uit een grote groep bestaande tests, die echter niet 
expliciet zijn ontwikkeld voor de beoogde toepassing.  
Nader wetenschappelijk onderzoek is nodig om de toepassing binnen de 
zorg voor kinderen met CVI te onderbouwen. Dit onderzoek vindt plaats 
onder de titel ‘Assessment of Visual Information Processing in Childhood 
‘(AVIP-C).

Resultaten:
• State-of-the-art testbatterij voor het diagnostisch onderzoek van CVI.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, een nog te bepalen weten-
schappelijke partner
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Christiaan Geldof
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Casusboek meervoudige bijkomende  
problematiek

Samenvatting:
Het is lastig de groep blinde en slechtziende mensen met meervoudige 
bijkomende problematiek te beschrijven, vooral de impact van de combina-
tie van problemen op hun dagelijks leven. Het is ook nauwelijks mogelijk de 
individuele multiproblematiek te generaliseren. Er is daarom behoefte aan 
een verzameling casussen om deze bijzondere groep mensen met een  
visuele beperking een gezicht te geven.  
De voorbeelden kunnen ook dienen als illustratie bij de projecten die voor 
hen worden opgezet. En om andere belanghebbenden (waaronder zorg-
financiers) bewust te maken van het bijzondere karakter van deze doel-
groep. Tot slot geeft de verzameling een impressie van de specialistische 
expertise die nodig is om met deze mensen te werken en hun passende 
zorg te bieden.

Resultaten:
• Een casusboek met een verzameling voorbeelden, opgehaald via  

dossierstudie en interviews met betrokkenen uit de doelgroep en hun 
hulpverleners.

• Een digitale versie van de publicatie op www.robertcoppes.nl en op 
www.psyvisnet.nl, het online netwerk van professionals.

• Presentatie van de beschrijvingen aan collega-zorgaanbieders die  
met cliënten uit dezelfde doelgroep werken.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting
Financiering: KSBS
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar en 3 maanden 
Projectleider: Annie van den Heuvel, Dorien Zwegers

Lees meer over dit project op www.robertcoppes.nl
of www.psyvisnet.nl

https://www.robertcoppes.nl/
https://www.psyvisnet.nl/
https://www.robertcoppes.nl/
https://www.psyvisnet.nl/
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DAVI-database

Samenvatting:
Bij de huidige werkwijze van oogartsen moeten de gegevens na het  
door hen afgenomen onderzoek bij een cliënt vernietigd worden of zeer 
summier vermeld in de medische brief. Zo raakt informatie verloren die 
waardevol kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie.  
Het doel van dit project is om een database te maken – DAVI genaamd –  
en deze na geïnformeerde toestemming van de betreffende cliënten te  
vullen met data van cliënten. De database kan ingezet worden ten gunste 
van wetenschappelijk onderzoek.

Resultaten:
• Een database –DAVI – voor cliëntgegevens.
• Scholing van oogartsen voor het gebruik van DAVI.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Nienke Boonstra
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DiaNAH: diagnostiek van visuele  
stoornissen bij NAH

Samenvatting:
Problemen met het zien vormen een belangrijke uitdaging voor mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Soms uiten die problemen zich 
op een duidelijke manier, zoals blindheid voor een deel van gezichtsveld. 
Vaak zijn de problemen echter niet zo specifiek. Veel mensen hebben last 
van wazig zien (terwijl ze met hun ogen goed zien), problemen met  
overgangen van donker naar licht en andersom, sneller verblind worden, 
meer behoefte hebben aan licht of minder goed in staat zijn kleuren of 
contrasten waar te nemen. Dit project is gericht op de verbetering van  
diagnostiek na NAH. De methoden om ‘non-specifieke visuele klachten’  
in kaart te brengen en te verklaren zijn erin verbeterd. 

Resultaten:
• Verbeterde tests om de verwerking van visuele informatie door de  

hersenen goed te kunnen onderzoeken en visuele stoornissen zo beter 
te diagnosticeren.

• Meer aandacht bij zorgprofessionals voor non-specifieke visuele  
klachten bij NAH en de gevolgen die deze klachten hebben voor het 
functioneren in het dagelijks leven.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: ZonMw InZicht, Visio Foundation
Start: 2013
Looptijd: 6 jaar
Projectleider: Joost Heutink
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DiaNAH++

Samenvatting:
Visuele informatieverwerking is een complex proces waarvoor verschil- 
lende hersennetwerken goed moeten functioneren. Niet-aangeboren  
hersenletsel (NAH) kan dit proces verstoren, met een verscheidenheid aan 
visuele perceptiestoornissen als gevolg. Vergelijkbare beschadigingen in de 
hersenen leiden niet altijd tot dezelfde functionele beperkingen. Wat is  
de relatie tussen visuele perceptiestoornissen en schade in specifieke 
hersengebieden? Eerder onderzoek was vaak beperkt of baseerde zich op 
kleine steekproeven. Aansluitend op een eerder project dat de diagnostiek 
na NAH heeft verbeterd (DiaNAH), volgt dit project een grote groep  
patiënten (n=300) na een beroerte. Het verband tussen stoornis en  
schade in hersengebieden wordt onderzocht met behulp van een  
zogeheten leasie-overlap-analyse.

Resultaten:
• Inzicht in de wijze waarop specifieke hersengebieden gerelateerd zijn 

aan visuele perceptiestoornissen. 
• Een verbetering van de behandeling en begeleiding van mensen met 

NAH met visuele perceptiestoornissen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: Programmaraad Visueel 
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Joost Heutink
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Diagnostiek bij NAH – 2.0

Samenvatting:
De laatste jaren is er meer zicht gekomen op de visuele problemen van 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook zijn de revalidatie-
mogelijkheden toegenomen. Hierdoor zien we binnen Koninklijke  
Visio meer cliënten met NAH. Het diagnostisch traject voor deze groep 
verschilt van het reguliere traject bij een visuele beperking. 
De diagnostiek bij NAH vraagt veel inspanning en dat moet opwegen 
tegen de uiteindelijke doelen van de behandeling. Dit programma met 
zeven projecten houdt het diagnostisch traject bij NAH tegen het licht. 
Waar nodig wordt het volledige traject ingezet en waar mogelijk los-
gelaten. Zo wordt het traject doelmatig terwijl dit niet ten koste gaat  
van de kwaliteit van de diagnostiek bij NAH. Daarnaast kan voorlichting 
bijdragen aan het leren omgaan met de aandoening door de cliënt. 
Dit project onderzoekt ook hoe het diagnostisch proces hieraan kan 
bijdragen. 

Resultaten:
• Inzicht in de mogelijkheden voor een ingekort diagnostiektraject.
• Kennis over klanttevredenheid, doorlooptijd, wachtlijst en uitkomstma-

ten van de behandeling die volgt op het gekozen traject.
• Aanbevelingen voor voorlichting over het omgaan met de aandoening. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Amsterdam Universitair Medisch 
Centrum, Rijksuniversiteit Groningen faculteit gedrags- en maatschappij-
wetenschappen.
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 1 januari 2022
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: n.n.b.
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Diagnostiek ToP voor vmbo-leerlingen

Samenvatting:
Slechtziende en blinde leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van 
het vmbo hebben dromen en wensen over wat ze later willen worden.  
Maar wat is er mogelijk en wat is realistisch? Het doel van dit project  
(de afkorting staat voor Diagnostiek Toekomstige Participatie) is dat  
vmbo-leerlingen, hun ouders/verzorgers en professionals inzicht hebben in 
realistische keuzemogelijkheden. Dat gebeurt op basis van een gevalideerd 
en geobjectiveerd assessment. Dit assessment helpt bij het bepalen van 
vervolgstappen naar vervolgonderwijs en het inschatten van beroeps- 
mogelijkheden in relatie tot de visuele beperking.

Resultaten:
• Een loopbaanassessment die is aansluit bij de doelgroep.
• Implementatie van het assessment in het onderwijs (voortgezet  

speciaal onderwijs en ambulante onderwijsbegeleiding) en het zorg- 
aanbod van Revalidatie en Advies van Visio.

• Geschoolde Visio-professionals in drie Revalidatie en Advies-regio’s 
voor het afnemen van het loopbaanassessment.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Judith Wijnen



86

Duurzaam intelligentieonderzoek

Samenvatting:
Goed intelligentieonderzoek is cruciaal voor schoolgaande kinderen met 
een visuele beperking. Juist in deze groep is het van belang te weten of 
een kind op school wordt onder- of overvraagd, welke leerprestaties  
verwacht mogen worden en wat de relatief sterke en minder sterke  
kanten van een kind zijn. De gangbare intelligentietests zijn niet zonder 
meer geschikt voor deze kinderen, vanwege het doorgaans sterk visuele 
karakter van de tests. Professionals zetten nu vaak ‘eigen’ oplossingen is, 
bijvoorbeeld door een kind extra veel tijd te geven of alleen verbale  
onderdelen te gebruiken. Het is onduidelijk welk effect dat heeft op de  
uitkomsten van het intelligentieonderzoek. Dit project onderzoekt wat  
een verantwoorde en duurzame manier is om intelligentie te meten bij  
kinderen met een visuele beperking. 

Resultaten:
• Richtlijnen voor het meten van intelligentie bij verschillende groepen 

slechtziende kinderen.
• Inzicht in welke methoden van afname van (onderdelen van)  

intelligentietests geschikt zijn om te gebruiken bij kinderen met  
verschillende visuele beperkingen.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: Programmaraad
Start: 2018
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Dick Barelds
Originele titel: Duurzaam intelligentieonderzoek bij slechtziende kinderen.
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Haalbaarheidsstudie MAC met HoloLens

Samenvatting:
Veel cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen 
met mobiliteit. Bij bepaalde klachten kunnen zij voor hun gezichtsvelduit-
val leren compenseren. Sommigen stagneren echter in de training hiervoor. 
Relatief vaak komt dat door een inattentie voor één zijde. De huidige tests 
voor het vaststellen hiervan zijn mogelijk te statisch. 
Het afnemen van een dynamische test als de Mobility Assessment Course 
(MAC) kan uitkomst bieden. Het nadeel van de MAC is echter dat deze 
wordt gestandaardiseerd voor één locatie. Het gebruiken van augmented 
reality (AR) is hiervoor een mogelijke oplossing. Bij AR worden objecten 
met behulp van een smartphone of headset, zoals de HoloLens, geprojec-
teerd in de werkelijkheid. Dit project onderzoekt de haalbaarheid, werk-
baarheid en inzetbaarheid is van dit instrument in de praktijk. Het kunnen 
toevoegen van de MAC in verschillende trainingsomgevingen (door het 
daarbij inzetten van de HoloLens) maakt het mogelijk de beperkingen 
van cliënten beter in beeld te krijgen en vervolgens de juiste professionele 
zorg te bieden. 

Resultaten:
• Aanbevelingen voor de inzet van een HoloLens in de Mobility  

Assessment Course voor het vaststellen van belemmerende  
inattentieklachten. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Microsoft, Universiteit van Utrecht
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie 
Start: 1 januari 2022
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: -
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iExpress II

Samenvatting:
Kinderen met een visuele beperking en een ontwikkelingsniveau van  
0-4 jaar, hebben moeite zichzelf uit te drukken. Dat bemoeilijkt de  
communicatie met de mensen om hen heen. Thuis, op school en waar  
dan ook. Dit project beoogt ervoor te zorgen dat kinderen met een  
meervoudige beperking meer eigen regie krijgen door het verbeteren  
van hun ICT-vaardigheden. Het project – de opvolger van opvolger van  
Express Myself – bevordert kennisuitwisseling over de inzet van onder- 
steunende ICT-hulpmiddelen. Met het screeningsinstrument en de  
materialen die iExpress IIontwikkelt, kunnen professionals bepalen of  
en hoe zij kinderen met een ontwikkelingsniveau van 0-4 jaar kunnen  
trainen in hun ICT-vaardigheden.

Resultaten:
• Een document met richtlijnen voor het gebruik van het gevalideerde 

iExpress Screeningsinstrument.
• Trainingsmaterialen en een softwareprogramma waarin het screenings-

instrument en een ICT-plan zijn opgenomen.

Betrokken partijen: Budapest School for the Blind (HU), ASAPYM (ES), 
National Institute for the Blind (ISL) en Koninklijke Visio (NL)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Erasmus+
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar 
Projectleider: Aukje Snijders

Lees meer over dit project op iexpressmyself.com

https://www.iexpressmyself.com/
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Implementatie ETNAH

Samenvatting:
Mensen met een visuele beperking door niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) worden op verschillende wijzen onderzocht door de ergotherapeut. 
Zij hebben ieder een eigen werkwijze waarvan de effectiviteit voor mensen 
met NAH onbekend is. Het doel van dit project (de afkorting staat voor 
‘ergotherapie bij NAH’) is om diagnostiek te standaardiseren en klinisch 
redeneren van de ergotherapeut te ontwikkelen.  
Het idee is dat deze samen met de cliënt doelstellingen formuleert voor 
verdiepende diagnostiek of dat direct gestart wordt met een ergothera-
peutische behandeling in de visuele revalidatie.

Resultaten:
• Ontwerp van een standaard-werkwijze van de ergotherapeutische  

diagnostiek bij NAH.
• Interne scholing van de ergotherapeuten die werken met mensen  

met NAH:
 − Scholing in het gebruik van de basisdiagnostiek 
 − Opzetten van een supervisiestructuur (een senior ergotherapeut met  

 een junior ergotherapeut die mensen met NAH behandelt).
• Effectmeting van de standaard-diagnostiek bij de ergotherapeut.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Edwin Stavleu
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Implementatie PHQ-4

Samenvatting:
Eén op de drie volwassenen met een visuele beperking ervaart klachten 
van depressie en/of angst. Door het ontbreken van een systematische 
screening worden deze klachten in meer dan de helft van de gevallen niet 
opgemerkt, waardoor adequate ondersteuning vaak uitblijft.  
De Patient Health Questionnaire (PHQ-4) kan daarin uitkomst bieden.  
Deze korte vragenlijst is in het Nederlands vertaald en gevalideerd.  
Een goede implementatie in de praktijk is essentieel om de PHQ4 ook te 
laten slagen binnen de zorg voor volwassenen met een visuele beperking. 
Samen met de doelgroep en professionals onderzoekt dit project in een 
verdiepende, kwalitatieve studie de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van 
dit screeningsinstrument. Wat zijn barrières en bevorderende factoren  
voor implementatie?

Resultaten:
• Een bruikbaarheids- en haalbaarheidsstudie met aanbevelingen voor de 

praktijk.
• PHQ-4 is opgenomen in de basiscursus ‘Psychiatrie en visuele  

stoornissen’ van de Robert Coppes Stichting (beschikbaar voor de  
gehele branche).

• Een analyse van belemmerende en bevorderende factoren voor  
implementatie.

• Per organisatie een implementatieplan op maat om een goede borging 
in de praktijk te bewerkstelligen.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Koninklijke Visio, Bartiméus, 
Amsterdam UMC locatie VUmc
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2019
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Hilde van der Aa
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Implementatie speed-acuity-test

Samenvatting:
In samenwerking met het Donders Instituut is een speed-acuity-test  
ontwikkeld die gezichtsscherpte en snelheid van zien tegelijkertijd meet. 
Met deze test is het mogelijk een beter onderscheid te maken tussen  
goedziende kinderen, kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en 
kinderen die klachten hebben van een trage visuele verwerking  
(‘traag kijken’) zonder dat er sprake is van CVI.

Resultaten:
• Implementatie van de speed-acuity-test op de locaties Nijmegen en 

Rotterdam.
• Een interventie waarmee kinderen met traag kijken geholpen zijn,  

bijvoorbeeld in onderwijs en verkeer.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio en Radboud Universiteit Nijmegen 
(Donders Instituut)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, KSBS
Start: 2019
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Nienke Boonstra



92

Indicatoren CVI

Samenvatting:
Hoe kun op basis van visuele functies op heel jonge leeftijd de diagnose 
cerebraal visuele stoornis (CVI)op een wat latere leeftijd voorspellen?  
Is CVI-diagnostiek op jonge leeftijd mogelijk met een meting van visuele 
factoren als gezichtsveldbeperking, oogbewegingsstoornissen en fixatie-
problemen, en van gedragsfactoren als visuele attentie en selectieve  
visuele aandacht? En welke factoren hebben de meest voorspellende 
waarde? Dit project onderzocht welke observaties en uitkomsten van het 
(beperkte) onderzoek op jonge leeftijd indicatief zijn voor een uiteindelijke 
diagnose CVI bij het evaluatieonderzoek op zesjarige leeftijd.

Resultaten:
• Het onderzoek laat zien dat de diagnostiek van CVI op jonge leeftijd 

nog meer gericht kan worden op risicofactoren voor CVI.  
Ouders krijgen zo een duidelijker prognose, de diagnostiek kan waar 
nodig worden aangepast en de interventies op het gebied van  
revalidatie/behandeling worden passender. Dat maakt het mogelijk de 
ontwikkeling van het jonge kind met CVI beter te stimuleren.

• Het eindresultaat van dit project wordt gepubliceerd (wetenschappelijk 
artikel) en de resultaten worden gepresenteerd op congressen.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Bartiméus Fonds
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Irmgard Bals
Originele titel: Indicatoren CVI 
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Innovatieve diagnostiek bij kinderen

Samenvatting:
Elektrofysiologisch onderzoek legt het functioneren van netvlies en 
oogzenuw objectief vast, belangrijk voor de prognose van slechtziendheid 
van een kind. Blijft het zien gelijk? Wordt het mogelijk slechter of misschien 
juist beter? Dit is van groot belang voor het toekomstperspectief en de 
revalidatie van het kind. Informatie over eventuele erfelijkheid van de 
aandoening kan daarnaast van belang zijn met betrekking tot de gezins-
vorming. De twee belangrijkste tests zijn het VEP (Visual EvokedPotential) 
en het ERG (elektroretinogram). Bij sommige aandoeningen schiet de 
elektrofysiologie echter te kort in het stellen van de diagnose. 
Daarom moeten nieuwe, niet gangbare meetmethodes worden ontworpen. 
Dit project wil deze innovatieve methoden ontwikkelen. Zonder goede 
onderzoeksmethoden bij kinderen kan het diagnoseproces jaren vertraagd 
worden. Nu moeten oogartsen een kind soms zonder diagnose naar huis 
sturen, totdat het oud genoeg is voor gebruikelijk onderzoek. Zo gaat er 
kostbare tijd verloren met veel onzekerheid over de toekomst. 

Resultaten:
• Nieuwe toepassingen van elektrofysiologisch onderzoek, gepubliceerd 

in internationale peer reviewed tijdschriften en leidend tot een  
promotie.

• Inzet van de innovatieve elektrofysiologische methoden en kennis bin-
nen Bartiméus en mogelijk andere behandelcentra. 
Het eindresultaat van dit project wordt gepubliceerd (wetenschappelijk 
artikel) en de resultaten worden gepresenteerd op congressen.

Betrokken partijen: UMC Utrecht, Bartiméus
Financiering: Bartiméus Fonds, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: oktober 2021
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: prof. dr. Mies van Genderen (promotor), promovendus  
Herman Talsma
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Internationaal predictiemodel voor het  
signaleren van depressie 

Samenvatting:
Ongeveer één op de drie volwassenen met een visuele beperking heeft 
depressieve klachten, minstens twee keer zo vaak als in de algemene  
bevolking. Bij ongeveer 46% van hen komt het tot een depressieve  
stoornis. Depressieve klachten worden in de praktijk echter vaak niet  
gesignaleerd en behandeling blijft dan uit. Cliënten zijn terughoudend in 
het bespreken van hun klachten omdat ze niet weten hoe ze deze moeten 
interpreteren, zich schamen of bang zijn voor reacties van anderen. Of ze 
weten niet dat er ondersteuning mogelijk is.  
Zorgverleners die de impact van het verlies van gezichtsvermogen op de 
geestelijke gezondheid begrijpen, kunnen cliënten aanmoedigen om  
problemen te herkennen en te bespreken. Veel zorgverleners vinden dit 
echter lastig. Zij voelen zich geremd door een gebrek aan kennis over 
depressie. Het ontbreekt ze aan zelfvertrouwen om dit te bespreken en zij 
missen ondersteuning vanuit het professioneel netwerk. Het projectteam 
bestudeert internationaal onderzoek onder zowel zorgverleners als oog-
zorgspecialisten om hier wat aan te doen.

Resultaten:
• Goed gefundeerde aanbevelingen voor de praktijk.
• Een op maat gemaakt educatief programma voor zorgprofessionals.
• Een peer-reviewed wetenschappelijk artikel en presentatie op (inter)

nationale conferenties.

Betrokken partijen: Robert Coppes stichting, Koninklijke Visio, Bartiméus, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Financiering: ZonMw open en gesloten rondes
Start: 2021
Looptijd: 13 maanden
Projectleider: Edine van Munster, Hilde van der Aa
Originele titel: Internationaal predictiemodel voor het signaleren van  
depressie bij volwassenen met een visuele beperking
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Kijk je mee?

Samenvatting:
Bij cliënten met een visuele beperking is soms onvoldoende objectieve  
informatie beschikbaar over het kijkgedrag. Heeft hij spontaan zijn  
gezichtsveldbeperking gecompenseerd? Waar heeft hij wel of niet naar  
gekeken? Welke visuele informatie heeft de cliënt misschien gemist?  
Nu zijn de antwoorden op dit soort vragen vooral een interpretatie van de 
betrokken behandelaar, aangevuld met een terugkoppeling van de cliënt. 
Door de aanschaf van de mobiele eye-tracker (Pupil Labs) is er een  
nieuwe techniek beschikbaar om in het revalidatietraject te achterhalen 
waar de cliënt wel en niet naar heeft gekeken. Dit zorgt voor een meer  
objectieve nul-, tussen- en eindmeting, om zo de vorderingen van de  
training/revalidatie beter inzichtelijk te kunnen maken. In pilots met  
volwassenen en kinderen wordt uitgezocht wat de meerwaarde is van  
Pupil Labs.

Resultaten:
• Een advies over de inzetbaarheid van Pupil Labs om het kijkgedrag 

van cliënten objectief in kaart te brengen. En op welke manier deze 
eye-tracker kan bijdragen aan goede zorg in het revalidatietraject. 

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Expertisemiddelen
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Carine Lichtenberg
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Kinderen met VSAS

Samenvatting:
Een visuele selectieve aandacht stoornis (VSAS) is de meest voorkomen-
de functiestoornis onder het paraplubegrip cerebraal visuele stoornissen 
(CVI). Kinderen met VSAS ervaren beperkingen in het vergroten of ver- 
kleinen van hun visuele aandachtsgebied, wat resulteert in problemen bij 
activiteiten in het dagelijks leven. De gespecialiseerde neuropsychologi-
sche diagnostiek van VSAS is momenteel deels afhankelijk van observaties 
en interpretaties van de onderzoeker, en vereist van het kind goede  
communicatieve vaardigheden. Om ook kinderen die daar last mee hebben 
goed te kunnen helpen, is een grotendeels non-verbale testbatterij ont- 
worpen: de EB-VSA (Eye tracking Battery for Visual Selective Attention). 
Het doel van dit project is te onderzoeken of de EB-VSA kinderen met 
VSAS kan onderscheiden van kinderen met AD(H)D en van kinderen die 
zich ontwikkelen zonder problemen. Het gaat om kinderen van 6–12 jaar.

Resultaten:
• Het effectief inzetten va het meten van oogbewegingen om het  

diagnostische proces van VSAS te verbeteren. 
• Meer inzicht in visuele selectieve aandacht bij kinderen. 
• EB-VSA kan in een vervolgproject aangepast worden voor jongere 

kinderen en/of kinderen met een verstandelijke, taal- en/of motorische 
beperking.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Erasmus Universiteit Rotterdam
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Marinke Hokken
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Korte screening visuele klachten bij NAH

Samenvatting:
Volgens schattingen hebben mogelijk één op de twee personen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in tweedelijns revalidatiecentra een 
visuele stoornis. De visuele gevolgen van NAH worden niet altijd voldoende 
(h)erkend, waardoor mensen niet of (te) laat in specialistische revalidatie 
terechtkomen. Door mensen met NAH te screenen op visuele stoornissen 
in de (sub)acute fase na hersenletsel, kan een eventuele revalidatiehulp-
vraag eerder in beeld komen. Daardoor krijgt de cliënt eerder toegang tot 
gerichte zorg. 

Resultaten:
• Een gevalideerd screeningsinstrument (in een digitale toepassing),  

beschikbaar voor verwijzers.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Patricia Nettenbreijer
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Kwaliteit van leven bij de ziekte van Batten

Samenvatting:
In Nederland hebben waarschijnlijk zo’n 30 kinderen de ziekte van Batten, 
ook wel ‘kinderdementie’ genoemd. Het is een van de varianten van een 
groep zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekten (NCL). De ziekte van 
Batten heeft een enorme impact op het leven van het kind en zijn of haar 
directe omgeving. Het gedrag van deze kinderen – variërend van toene-
mende agressie en depressie tot angst en hallucinaties – wordt vaak steeds 
moeilijker te begrijpen. Hoe kun je deze kinderen en hun ouders adequaat 
begeleiden? Dit praktijkgerichte onderzoek op basis van dossiers, is erop 
gericht om een beter begrip te vormen van (patronen in) het gedrag. Dat 
kan vervolgens leiden tot gerichte aanbevelingen ter verbetering van de 
zorg voor en kwaliteit van leven van kinderen met de ziekte van Batten en 
de mensen om hen heen. 

Resultaten:
Dit onderzoek loopt nog.

Betrokken partijen: Bartiméus, UMC Utrecht, Stichting Beat Batten, Vrije 
Universiteit Amsterdam
Financiering: ZonMw, Gewoon Bijzonder
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Yvonne Kruithof
Originele titel: Verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met 
een zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekte (JNCL) door het beter 
begrijpen van het gedrag: Een retrospectief dossieronderzoek. 
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Lezen bij CVI en NAH

Samenvatting:
Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en volwassenen met  
visuele klachten als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  
ervaren vaak problemen bij het lezen. Onder CVI vallen alle visuele stoor-
nissen als gevolg van hersenletsel in de kinderleeftijd. Dit project heeft tot 
doel om mensen met CVI en NAH makkelijker en langer te kunnen laten 
lezen met behulp van digitale hulpmiddelen. Dat gebeurt met zogeheten 
functioneel optimale software-instellingen, een term die als afkorting is 
verwerkt in de formele projectnaam: FOSIL-CH. Het project maakt bij  
professionals aanwezige kennis over digitaal lezen beschikbaar

Resultaten:
• Inzicht in de factoren die het langdurig gebruik van een digitaal  

hulpmiddel voor het lezen positief beïnvloeden.
• Een goed beschreven werkwijze en een adviestool voor professionals.
• Een lijst van hulpmiddelen met een beschrijving van de belangrijkste 

eigenschappen ervan voor mensen met CVI en NAH. 
• Proof of principle van de nieuwe werkwijze, dus een bepaling of de  

aanpak daadwerkelijk functioneert en haalbaar is.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Vanessa Buijnink
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Meten van hogere orde visuele functies

Samenvatting:
Cerebraal visuele stoornissen (CVI) bij kinderen worden gekenmerkt  
door stoornissen in de zogeheten ‘hogere orde visuele functies’ (HOVF).  
Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter  
ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. Daardoor is de 
diagnostiek mogelijk onvolledig en gevoelig voor fouten. Een nieuw te  
ontwikkelen, passend diagnostiekinstrument maakt het mogelijk om de 
HOVF beter te meten, waardoor de diagnostiek en uiteindelijk ook de  
behandeling doelmatiger verlopen. Dat leidt sneller tot een gericht  
revalidatietraject dat aansluit bij de beperkingen en de mogelijkheden van 
kinderen met CVI. 

Resultaten:
• Een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd  

neuropsychologisch diagnostiekinstrument om de HOVF te meten. 
• Resultaat van de in dit project uitgevoerde fase 1 is een systematisch 

literatuuronderzoek over HOVF bij kinderen. Dit vormt de basis voor 
een theoretisch onderbouwd model voor testinstrumentarium om deze 
HOVF te meten bij kinderen met CVI.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, nog te bepalen wetenschappelijke 
partner
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Christiaan Geldof
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Mobiele eyetracking 2.0

Samenvatting:
Veilig lopen, fietsen of autorijden is een uitdaging voor veel mensen met 
een visuele beperking, zeker als de visuele omgeving complex is door 
verschillende straatelementen en andere verkeersdeelnemers. Juist in 
complexe situaties is mobiliteit moeilijk te beoordelen. De introductie 
van een mobiele eyetracker in 2018 heeft geholpen de beoordeling te 
verbeteren. Maar de drempel om dit hulpmiddel te gebruiken blijkt vrij 
hoog. Recent is een nieuwe mobiele eyetracker op de markt gekomen, 
waarvan de gebruiksvriendelijkheid veel hoger lijkt. Op basis van de 
specificaties is de oude eyetracker beter dan de nieuwe, maar het is 
onduidelijk of dat een probleem is voor het doel waarvoor behandelaars 
het instrument willen inzetten. Dit project wil uitzoeken voor welke taken 
welke van de eyetrackers het meest geschikt is. Welke richtlijnen zijn 
nodig voor opnames door een eyetracker? Met de opbrengsten van het 
project kan uiteindelijk de mobiliteitstraining worden verbeterd. 

Resultaten:
• Vaststelling of de nieuwe eyetracker gebruiksvriendelijker is en ook  

geschikt is voor het beoordelen van veilige mobiliteit. 
• Richtlijnen die helpen bij het beoordelen van een opname.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Universiteit Utrecht
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 1 januari 2022
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: n.n.b.
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NAH-Progress

Samenvatting:
De zorg voor mensen met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of 
(vroeg)dementie wordt steeds beter. Alleen worden visuele klachten en 
stoornissen vaak niet herkend of erkend bij mensen met deze zogeheten 
neurodegeneratieve aandoeningen. De betreffende patiënten krijgen mede 
daardoor niet altijd de juiste zorg en revalidatie aangeboden. Dit project 
heeft als doel hoogwaardige diagnostiek en revalidatie van visuele stoor-
nissen in de zorgketen te organiseren, te verankeren en wetenschappelijk 
te onderbouwen.

Resultaten:
• Een nationale richtlijn voor verwijzing, diagnostiek en revalidatie van  

visuele klachten bij multiple scleroses, de ziekte van Parkinson en 
(vroeg)dementie.

Betrokken partijen: Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijke Visio, Punt voor 
Parkinson, MS Centrum Noord-Nederland en UMCG
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Vanessa Buijnink

Lees meer over dit project bij de Rijksuniversiteit  
Groningen

https://www.rug.nl/gmw/psychology/research-units/clinical-developmental-neuropsychology/projects/main/nah-progress-research-on-visual-complaints-in-patients-with-multiple-sclerosis-parkinson-s-dis?lang=en
https://www.rug.nl/gmw/psychology/research-units/clinical-developmental-neuropsychology/projects/main/nah-progress-research-on-visual-complaints-in-patients-with-multiple-sclerosis-parkinson-s-dis?lang=en
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OptiVist

Samenvatting:
Zorgprofessionals krijgen vaak onnauwkeurige, onbetrouwbare of  
beperkte informatie over de visuele vermogens van een cliënt met visuele 
beperkingen. Dat heeft invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg.  
Het is vaak niet duidelijk welke specifieke aspecten van het gezichts- 
vermogen bij revalidatie moeten worden verbeterd. Dit project kent twee 
onderzoekstrajecten. Het ene ontwikkelt een functionele zichtvoorspelling 
en training met behulp van virtual reality. Deze technologie vergt minder 
concentratie bij de cliënt en is gemakkelijker inzetbaar dan de huidige  
methoden. Het tweede traject werkt aan een test van visueel functioneren 
en perceptie bij kinderen met CVI. Dat gebeurt door het integreren van 
visuele, motorische vaardigheids- en gehoortesten. Het project laat jonge 
onderzoekers intersectoraal en multidisciplinair onderzoek doen, zodat zij 
in de toekomst nieuwe en betere oplossingen voor oogzorg en revalidatie 
kunnen realiseren.

Resultaten:
• Nieuwe en innovatieve tests om functionele visuele vaardigheden te 

boordelen.
• Tools om deze vaardigheden binnen de revalidatie te trainen en uit te 

breiden.
• Betere en minder veeleisende testprocedures.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio (NL), Otto von Guericke Universität 
Magdeburg (DE), City University of London (UK), Stichting Vrije  
Universiteit (NL), Feelspace GMBH (DE), Pettern Recognition Company 
GMBH (DE), Fondazione Istituto Italiano di Tecnologica (IT), International  
Paralympic Committee (DE), Region Hovedstaden (DK).
Financiering: Europese Commissie, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2020
Looptijd: 4,5 jaar
Projectleider: Aukje Snijders
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Perimetrische screening op basis van 
oogvolgbewegingen (Promise)

Samenvatting:
Een goed gezichtsveld is belangrijk voor het dagelijks functioneren.  
Het meten van het gezichtsveld is erg inspannend, vereist uiterste  
concentratie, een goed reactievermogen en duurt vaak lang. Het gevolg 
kan zijn dat de meting niet of niet betrouwbaar kan worden toegepast.  
Dit levert een probleem op in de diagnostiek, revalidatie en follow-up.  
Het UMCG heeft recent een nieuwe, zeer eenvoudige en korte screenings-
test voor het gezichtsveld ontwikkeld: de Eye Movement  
Correlogram-test(EMC-test). Dit is een zogeheten perimetrische screening 
op basis van oogvolgbewegingen. Het doel van dit onderzoek is om na te 
gaan of de EMC-test de diagnostiek en de revalidatie verbetert van mensen 
met hersenletsel en glaucoom. Bij deze groep is het meten van het  
gezichtsveld met de gangbare methode om verschillende redenen niet 
mogelijk. 

Resultaten:
• Vaststellen van de meerwaarde van de EMC-test bij mensen met 

glaucoom en bij niet aangeboren hersenletsel. 
• Optimalisatie van de EMC-test voor toepassing in deze twee  

doelgroepen.
• Optimalisatie van de analyse van de EMC-data.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 6 jaar
Projectleiders: Annette Bootsma en Anne Ubbink-Vrijling
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Perspectief bij de ziekte van Batten

Samenvatting:
In Nederland hebben waarschijnlijk zo’n 30 kinderen de ziekte van Batten, 
uit een groep van in totaal 50 à 60 patiënten met NCL. Dit is een groep 
zeldzame en erfelijke stofwisselingsziekten die leiden tot achteruitgang van 
het gehele zenuwstelsel en tot blindheid. De ziekte van Batten – ook wel 
‘kinderdementie’ genoemd – is een ernstige stofwisselingsziekte die veel 
hersenschade veroorzaakt en die wordt overgedragen door beide ouders. 
Bartiméus en UMC Utrecht vormen samen een (inter)nationaal NCL- 
expertisecentrum, dat nu zo’n 20 patiënten in beeld heeft. Dat biedt een 
unieke gelegenheid om promotieonderzoek te doen en zo bij te dragen aan 
een behandeling voor deze nu nog onbehandelbare aandoening.

Resultaten:
• Uitwerking van resultaten in protocollen voor diagnostiek (vroege  

herkenning) en vervolgbegeleiding na diagnose.
• Presentaties op bijeenkomsten (mede) voor ouders/naasten van  

mensen met de ziekte van Batten. Dit betreft in ieder geval de jaarlijkse 
landelijke NCL-(ouder)dag, georganiseerd door Bartiméus. 

• Presentaties op (inter)nationale wetenschappelijke conferenties.
• Wetenschappelijke artikelen, aangeboden aan (inter)nationale  

peer-reviewed tijdschriften.

Betrokken partijen: UMC Utrecht, Bartiméus
Financiering: Bartiméus Fonds
Start: 2018
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Willemijn Kuper, onder begeleiding van Mies van Genderen
Originele titel: Op weg naar perspectief voor de ziekte van Batten
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Promotieonderzoek Albinisme

Samenvatting:
Kinderen met albinisme hebben een tekort aan pigment. Hierdoor zijn hun 
ogen overgevoelig voor licht. Bij de meeste kinderen zorgt dit voor grote 
problemen met kijken, maar er zijn ook kinderen die normaal kunnen zien. 
De oorzaak van deze verschillen is niet bekend en dit maakt het moeilijk 
om de juiste behandeling en begeleiding te bieden. Wat bij het ene kind 
prima helpt, is voor een ander een belastende behandeling met teleurstel-
lend resultaat. Wat zijn de oorzaken van kijkproblemen bij albinisme en zijn 
deze vroegtijdig te herkennen? Hoe eerder een specialist kan vaststellen of 
een kind met albinisme ernstig slechtziend wordt of niet, hoe beter.  
Zo kunnen deze kinderen al op jonge leeftijd de beste oogzorg krijgen.  
Dit geeft ze de kans om beter mee te doen, thuis en op school.

Resultaten:
Het onderzoek is afgerond op 25-03-2021.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: UitZicht, ODAS, Bartiméus Fonds 
Start: 2015
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Mies van Genderen
Originele titel: Promotieonderzoek Albinisme

Lees meer over dit project op de link van 
Microsoft online

https://login.microsoftonline.com/0cdb699f-5781-4ba0-ba7e-eda6bb796917/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=FE57D1820E34D61BE452624F0509848FC1F39FF89BEC0253-450D53219C926FDD31FEE4B93A9D666A8525C5D2D6C18C2BC1DAE117FE3E5559&redirect_uri=https%3A%2F%2Fkonvisio.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=cb71c79f-e0fc-2000-b7c2-906355f85f87
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PsyMate voor mensen met een visuele  
beperking

Samenvatting:
De app PsyMate helpt gebruikers met psychische klachten herkennen  
welke activiteiten, situaties en omgevingsfactoren hun emoties, gedachten 
en gedrag positief of negatief beïnvloeden. Dit leidt tot meer inzicht,  
faciliteert zelfmanagement en bevordert zorg op maat. MHealth-applicaties 
voor signalering, screening, diagnostiek en het meten en monitoren van 
psychische klachten zijn binnen de ggz effectief gebleken. Ze zijn echter 
nog onvoldoende toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.  
Nu hulpverleners binnen de visuele sector bijkomende psychiatrische  
problemen of psychische klachten bij cliënten steeds meer onderkennen, 
lijkt de implementatie van PsyMate zinvol. Dit project is bedoeld om deze 
app in co-creatie met alle betrokkenen toegankelijk te maken voor mensen 
met een visuele beperking en de bruikbaarheid voor de doelgroep te  
optimaliseren.

Resultaten:
• Een verkenning van verschillende toepassingsmogelijkheden van  

PsyMate (inclusief het gebruik als meetinstrument in lopend onderzoek). 
• Een pilot om inzicht te krijgen in de ervaren praktische meerwaarde van 

de app voor cliënten en professionals.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Maastricht UMC+, Maastricht 
University en Zuyd Hogeschool
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Uta Roentgen
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Retinale dystrofie en immuunfactoren

Samenvatting:
Retinale dystrofie (RD) is een verzamelnaam vooraandoeningen waarbij  
de fotoreceptoren van het netvlies (de staafjes en de kegeltjes) in  
functie steeds verder achteruitgaan. RD komt voor bij ongeveer 1 op de 
2.000 mensen en is de hoofdoorzaak van slechtziendheid en blindheid in 
de leeftijdsgroep 15-45 jaar. Door het steeds slechter functionerende  
netvlies worden patiënten uiteindelijk ernstig slechtziend of blind, maar het 
individuele beloop is meestal niet goed te voorspellen. Sommigen zijn als 
kind al bijna blind, anderen hebben tot middelbare leeftijd weinig klachten. 
Dit project onderzoekt het immuunsysteem in het bloed. Is er een relatie 
tussen de ernst van de RD en de immuunrespons en wat is de relatie met 
de achteruitgang van de netvliesfuncties? Is op basis van soort én hoeveel-
heid immuunfactoren de achteruitgang te voorspellen?

Resultaten:
• Verheldering van de rol van het immuunsysteem in de achteruitgang 

van de netvliesfuncties. Daardoor wordt op het moment van diagnose 
een betereprognose mogelijk, en komen aangrijpingspunten voor be-
handeling in beeld.

Betrokken partijen: Bartiméus, UMC Utrecht
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2019
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Mies van Genderen
Originele titel: Retinale dystrofie en immuunfactoren
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Screening visuele klachten bij MS en  
Parkinson

Samenvatting:
Mensen met de ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS) hebben 
vaak problemen met de visuele waarneming. In de neurologische kliniek 
blijft deze visuele problematiek echter vaak onderbelicht, terwijl mensen 
wel behoefte hebben aan revalidatie, advies en begeleiding. De vragenlijst 
Screening Visuele Klachten (SVK) is bedoeld om in de klinische (neurolo-
gische) praktijk de verwijzing en de ketenzorg voor mensen met visuele 
klachten te verbeteren. Dit project onderzoekt de validiteit, betrouwbaar-
heid en sensitiviteit van de SVK en formuleert specifieke verwijscriteria die 
overal in Nederland bruikbaar zijn.

Resultaten:
• Een klinisch bruikbaar screeningsinstrument voor visuele klachten bij 

mensen met Parkinson of MS, met duidelijk gespecificeerde psycho- 
metrische eigenschappen, beschikbaar voor alle clinici die werken met 
deze patiëntengroepen. Eerste resultaten laten zien dat de SVK van 
meerwaarde lijkt te zijn bovenop het standaard neurologisch consult.

• Kennis over visuele klachten van patiënten met Parkinson of MS en een 
snellere en betere (h)erkenning daarvan.

• Aanzet tot verankering van de nieuwe kennis in landelijke  
(verwijs)richtlijnen.

Betrokken partijen: Bartiméus, Rijksuniversiteit Groningen 
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2017
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Janneke Koerts
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Signaleringsonderzoek depressie en angst

Samenvatting:
Onderzoek wijst uit dat volwassenen met een visuele beperking mentaal 
kwetsbaar zijn. Zij ervaren vaker depressie- of angstklachten, maar krijgen 
in veel gevallen (ongeveer de helft) geen psychische ondersteuning daar-
voor. Een belangrijke oorzaak lijkt het niet (h)erkennen van de klachten en 
het vervolgens ook niet bespreken ervan. Dit komt onder meer doordat 
gedragskenmerken van depressie- en angstklachten vaak ten onrechte 
worden toegeschreven aan de visuele beperking. Een beter inzicht in het 
vóórkomen van deze klachten bij mensen met een visuele beperking kan 
deze situatie verbeteren. Dit project maakt met een studie (analyse van 
literatuur, interviews met cliënten en vragenlijsten bij professionals) inzich-
telijk hoe het (h)erkennen en bespreken van depressie- en angstklachten 
bij deze groep verloopt. Welke factoren beïnvloeden het herkennen en  
bespreekbaar maken van klachten door cliënten? Welke rol heeft de  
professional daarbij volgens cliënten? Hoe gaan professionals om met ver-
moedens van depressie- en angstklachten en welke factoren beïnvloeden 
op het besluit om hierover met cliënten in gesprek te gaan?

Resultaten:
• Een rapport met aanbevelingen voor het beter signaleren van  

depressie- en angstklachten bij mensen met een visuele beperking.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Koninklijke Visio, Bartiméus, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 1 januari 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Edine van Munster
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STIP-MS: screening op oogbewegings- 
stoornissen

Samenvatting:
Bij mensen met de ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS) komen 
oogbewegingsstoornissen vaak voor. Omdat er in de revalidatie geen doel-
matige diagnostische methode beschikbaar was om deze problematiek 
goed in kaart te brengen, is in dit project een eenvoudige screeningstest 
op basis van oogbewegingen ontwikkeld. Deze zogeheten EMC-test is 
gebaseerd op een simpele volgtaak. De werkzaamheid van de test is in de 
revalidatiepraktijk getoetst. In een vervolgonderzoek wordt de test verder 
geoptimaliseerd voor het reconstrueren van gezichtsvelddefecten.  
Deze versie is geëvalueerd bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel  
en bij patiënten met glaucoom. Er is een patent aangevraagd voor  
commercieel gebruik, maar voor verder onderzoek en niet-commerciële 
toepassing blijft de huidige variant gewoon beschikbaar.

Resultaten:
• De EMC-test is in staat zijn om ‘pluis’ van ‘niet-pluis’ te onderscheiden 

op het gebied van oogbewegingsstoornissen bij patiënten met  
Parkinson of MS.

• Gezien deze uitkomsten, de snelheid en de eenvoud van de test, is toe-
passing ervan op meerdere aspecten (classificeren van oogbewegings-
problematiek, reconstrueren van gezichtsvelddefecten) veelbelovend.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, UMCG
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Anne Ubbink-Vrijling



112

TAALENT: communicatie- en taalvaardig- 
heden bij jonge kinderen 

Samenvatting:
Het missen van visuele informatie heeft grote gevolgen voor de communi-
catie en de taalontwikkeling van een kind. Hierdoor kunnen al vroeg  
vertragingen en problemen in communicatie en taal van het kind ontstaan. 
Deze hebben weer invloed op andere ontwikkelingsgebieden en kunnen 
sociale participatie, zelfbeschikking en toegang tot informatie belemmeren. 
Ouders van kinderen met een visuele beperking weten niet altijd hoe ze  
rekening kunnen houden met de individuele communicatiemogelijkheden 
en -behoeften van hun kind. Professionals kunnen het taalvermogen van 
een kind overschatten of juist onderschatten. Om een duidelijk beeld te 
krijgen van de capaciteiten van een jong kind (0-4 jaar) met een  
visuele beperking, is het belangrijk om communicatie- en taalvaardigheden 
te identificeren. Ook is het belangrijk vast te stellen in hoeverre opvoeders 
het kind op een passende manier weten te ondersteunen. 

Resultaten:
• Een beoordelingsinstrument (TAALENT) dat duidelijke handvatten 

biedt om enerzijds de communicatie en taalontwikkeling van jonge  
kinderen met een visuele beperking te stimuleren en anderzijds de  
ouders te ondersteunen.

Betrokken partijen: Rijksuniversiteit Groningen, Bartiméus, Koninklijke Vi-
sio, Radboud Universiteit Nijmegen
Financiering: ZonMw open rondes expertisefunctie
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Saskia Damen
Originele titel: CommunicAble: Development of a dynamic assessment 
instrument as a basis for communication and language support of young 
blind and partially sighted children.
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Tactiel Profiel Doofblind 

Samenvatting:
Voor doofblinde mensen is tast een belangrijk en betrouwbaar compen-
serend zintuig. Het is belangrijk dat zij het tactiele kanaal optimaal leren 
gebruiken en hierbij de juiste ondersteuning krijgen. Dit project ontwikkelt 
op basis van het observatie-instrument Tactiel Profiel een instrument om 
de tastontwikkeling van doofblinde mensen in kaart te brengen. 
Tactiel Profiel Doofblind draagt bij aan goede diagnostiek en passende 
revalidatie, omdat het instrument inzicht geeft in de sterke en zwakke 
vaardigheden op het gebied van tactiel functioneren van een doofblinde 
cliënt. Door een analyse van de zogeheten ‘factoren van invloed’ wordt 
ook beter duidelijk hoe het revalidatietraject eruit kan zien. De inrichting 
van dit traject gebeurt in een multidisciplinair overleg en in afstemming 
met de cliënt.

Resultaten:
• Een nieuw screeningsinstrument om de tast in kaart te brengen.
• Toevoeging van factoren die van invloed zijn op het optimaal gebruiken 

van tast door doofblinde mensen.
• Een vragenlijst om het gehele zintuiggebruik door de doofblinde  

persoon in beeld te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van  
restvisus of restgehoor bij bepaalde taken.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Rijksuniversiteit  
Groningen, Radboud universiteit Nijmegen, Kentalis, Kalorama,  
Oogvereniging en Stichting Ushersyndroom.
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: april 2022
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Annette Bootsma



114

Uveitis: netvliesfunctie meten met een ERG

Samenvatting:
Bij uveitis is sprake van een ontsteking van het oog. Meestal is deze te  
behandelen. Maar bij een deel van de patiënten ontstaat permanente  
schade, met soms een onomkeerbare verdunning van het netvlies.  
Het electroretinogram (ERG) is een methode om de functie van het  
netvlies te onderzoeken. In dit promotieonderzoek is bij 200 volwassen  
uveitis-patiënten een ERG afgenomen. Bij uveitis bleek een karakteristieke 
afwijking op te treden; een zogeheten verlengde kegel b-golf.  
Die bleek iets te kunnen vertellen over de ernst van de ontsteking, zowel 
een bestaande als een die in het verleden was opgetreden.  
Bij de meeste patiënten waren de ERG-afwijkingen stabiel, soms was er 
een verslechtering zichtbaar, maar gelukkig kon het ERG ook verbeteren. 

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat een 

ERG in sommige gevallen omkeerbare schade aan het netvlies kan 
 vaststellen.

• Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de verlengde kegel b-golf ook 
gebruikt kan worden voor het monitoren van uveitis.

Betrokken partijen: Bartiméus, UMC Utrecht
Financiering: Dr. F.P. Fischer-Stichting en Stichting VBS fonds  
(via UitZicht)
Start: 2017
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: A.H. Brouwer onder begeleiding van prof. Dr. Joke de Boer 
en prof. Dr. Mies van Genderen. 
Originele titel: Electroretinography in uveitis
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Visuele Ontwikkelingsmijlpalen

Samenvatting:
Zowel de zogeheten ‘lagere orde visuele functies’ (LOVF: visueel- 
sensorisch en oculomotorisch) als ‘hogere orde visuele functies’ (HOVF: 
visuele aandacht en visuele perceptie) zijn belangrijk voor het ‘zien’.  
Voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar kunnen echter alleen de LOVF  
op een betrouwbare manier in kaart worden gebracht. Dit project zet de 
eerste stap naar inzicht in het ontwikkelingsniveau van de HOVF bij  
kinderen van 0-4 jaar. Dit gebeurt door de beschikbare wetenschappelijke 
kennis van de ontwikkeling van de visuele aandacht en visuele perceptie bij 
jonge kinderen overzichtelijk in kaart te brengen. De doelstelling is daarbij 
om vanuit bestaande literatuur overeenstemming te bereiken over de te 
onderscheiden HOVF bij jonge kinderen.

Resultaten:
• Een overzichtelijke bundeling van de beschikbare kennis van de  

ontwikkeling van HOVF bij kinderen van 0-4 jaar.
• Voorbereiding van onderzoek naar een methode voor het in kaart  

brengen van de HOVF bij kinderen van 0-4 jaar.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation 
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Margo van de Ven
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Visuele overprikkeling na niet-aangeboren 
hersenletsel 

Samenvatting:
Visuele overprikkeling komt veel voor na niet-aangeboren hersenletsel.  
Het gaat vaak om problemen in het omgaan met de intensiteit van en  
hoeveelheid aan visuele prikkels. Patiënten ervaren een bepaalde hoeveel-
heid licht of details ineens als hinderlijk, wat een grote impact heeft op  
hun leven. Ondanks klinische observaties is er nog altijd geen goede  
definitie voor deze problematiek en lijken er meerdere oorzaken te kunnen 
zijn (onder andere ‘filevorming’ van prikkels). Ook is er geen diagnostisch 
meetinstrument om visuele overprikkelingsklachten in kaart te brengen. 
Mensen die er last van hebben voelen zich onbegrepen. Zorgverleners en 
onderzoekers zijn beperkt in hun mogelijkheden effectieve preventie en 
behandelmethoden te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften 
van patiënten. Dat vergt een goede definitie van visuele overprikkeling en 
nieuwe manieren om overprikkeling meetbaar te maken.

Resultaten:
• Ontwikkeling en validering diagnostische meetinstrumenten voor  

visuele overprikkeling die zowel visuele basisfuncties meten als tests die 
de perceptuele functies aandacht en multisensorische integratie meten. 
Bij de ontwikkeling spelen ervaringsdeskundigen een rol.

• Een plan voor het ontwikkelen van effectieve behandelmethoden en 
andere interventies op basis van de bevindingen. 

Betrokken partijen: Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Bartiméus.
Financiering: ZonMw, gesloten rondes expertisefunctie
Start: 2021
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Nathan van der Stoep (UU) in samenwerking met Kerstin 
Spielmann (Bartiméus)
Originele titel: Visual overload after acquired brain damage: What it is and 
how we can measure it? 
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VQL-6: tijdig signaleren verminderde  
kwaliteit van leven

Samenvatting:
Belemmeringen die mensen met een oogziekte dagelijks ervaren, kunnen 
hun kwaliteit van leven verminderen. Objectieve metingen van het zicht, 
zoals metingen van gezichtsscherpte of gezichtsveld, geven maar beperkte 
aanwijzingen hiervoor. Terwijl de zorg of een eventuele verwijzing naar  
andere zorgverleners in de keten wel op deze metingen wordt gebaseerd. 
De oogheelkundige praktijk én de patiënt hebben baat bij een screenings-
instrument om snel en betrouwbaar een potentiële behoefte aan aanvul-
lende zorg te kunnen signaleren. Kan het diagnostisch instrument VQL-6 
hierin een rol spelen? Dit project valideert de VQL-6 bij patiënten met 
hoornvliesaandoeningen en patiënten met lensaandoeningen.

Resultaten:
• Een gevalideerd anamnese-instrument voor het tijdig vaststellen van 

verminderde kwaliteit van leven.
• Tijdige verwijzing naar aanvullende zorg voor patiënten met oog- 

heelkundige aandoeningen en een betere ketenzorg voor deze groep
• Implementatie van de VQL-6 in het elektronisch patiëntendossier van 

het UMCG en aansluitend in de polikliniek oogheelkunde.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, 
Bartiméus
Financiering: ZonMw, gesloten rondes expertisefunctie
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ton Roelofs
Originele titel: The VQL-6: 6-item Vision-related Quality of life and  
limitations questionnaire- An auto-anamnestic screening instrument for a 
potential need for additional care. 
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Werkplaats: Van A naar (B)egrijpelijk

Samenvatting:
Bij de doelstelling ‘100% leven’ van Bartiméus hoort ook een goede  
communicatie met cliënten met een verstandelijke beperking. En daarin 
kunnen dingen beter. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks op begrijpelijke  
wijze gecommuniceerd over alledaagse maar belangrijke onderwerpen,  
zoals werkzaamheden op het terrein, medezeggenschap of nieuwbouw.  
Er is binnen de organisatie te weinig kennis over communiceren in  
begrijpelijke taal. Ook komt het nog vaak voor dat ouders/wettelijk  
vertegenwoordigers informatie ontvangen maar de cliënt wordt over- 
geslagen. Daarbij komt dat cliënten vaak niet kunnen lezen en schrijven  
en afhankelijk zijn van een zorgprofessional voor informatie.  
Niet op de hoogte zijn veroorzaakt onderlinge onzekerheid en onrust en 
zorgt soms voor agressie en verdriet bij cliënten. Deze werkplaats wil be-
wustwording creëren rondde noodzaak van toegankelijke en begrijpelijke 
communicatie en handreikingen doen voor verbetering.

Resultaten:
• Een stappenplan voor de communicatie en een ‘pakket van eisen’ voor 

berichtgeving (wat is begrijpelijk communiceren?).
• Cliënten wegwijs maken inde beschikbare informatiestromen en hen 

informeren over hun recht op informatie. 
• Interne scholing in begrijpelijk communiceren.
• Een hulmiddel in de vorm van een ‘Kenniskaart Begrijpelijk  

Communiceren-VVB’.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: expertisemiddelen ZonMw
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Vincent Zijffers
Originele titel: Werkplaats van A naar (B)egrijpelijk
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Werkplaats: Dynamische gezichtsvelden

Samenvatting:
Het bepalen van het dynamische gezichtsveld is een standaard meet- 
methode om eventuele achteruitgang in het gezichtsveld vast te stellen.  
Voorafgaand aan de start van deze werkplaats is op de Bartiméus-locaties 
Zeist en Rotterdam een functioneel-dynamisch gezichtsveld ontwikkeld.  
In de standaardmeting kijkt de cliënt gefixeerd naar één vast punt, maar dit 
zegt niets over het functioneren in de praktijk. De werkplaats onderzoekt 
de hypothese dat de functioneel-dynamische methode meer rekening 
houdt met de compensatiemogelijkheden die de cliënt inzet in zijn of haar 
dagelijks functioneren. Als dit zo is, kan Bartiméus het trainingsprogramma 
en de mobiliteitstraining door ergotherapeuten en mobiliteitstrainers  
efficiënter laten plaatsvinden. Het resultaat: een revalidatietraject voor  
cliënten met als uitkomst een grotere zelfstandigheid.

Resultaten:
• Van meer dan 20 cliënten zijn een dynamisch en een functioneel  

gezichtsveld afgenomen met als doel beide metingen te kunnen  
vergelijken.

• Een analyse van de metingen leidt tot een multidisciplinair advies  
over het wel of niet aanpassen van het gezichtsveldonderzoek en  
voorstellen voor aanpassing van trainingsprogramma’s.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2021
Looptijd:1 jaar
Projectleider: Henk Stam
Originele titel: Werkplaats Dynamische gezichtsvelden
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Zicht op de dubbel-zintuiglijke beperking

Samenvatting:
Mensen met een dubbel-zintuiglijke beperking ervaren beperkingen in 
zicht én gehoor. Bij een forse beperking in meerdere visuele en/of auditie-
ve functies, kunnen door het gebrek aan compensatie ernstige beperkin-
gen ontstaan. Denk aan vergaande problemen in de informatieverwerking, 
communicatie, energiebalans of mobiliteit. Dit project beoogt de samen-
werking tussen belangrijke visuele en auditieve functies te verduidelijken 
en risicoprofielen vast te stellen. Een tweede doel is de verbetering van 
screening en diagnostiek, zodat deze beter aansluiten bij de behandeling 
van de dubbel-zintuiglijke beperking.

Resultaten:
• Een nieuwe diagnostische strategie voor een verbeterde intake en  

diagnostiek bij mensen met een dubbel-zintuiglijke beperking
• Een betere aansluiting van interventies bij de behoeften van deze 

groep.
• Mensen met een dubbel zintuigelijke beperking kunnen gebruik maken 

van compensatiestrategieën die wél mogelijk zijn. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio Het Loo Erf, Amsterdam UMC, locatie 
VUmc, Koninklijke Kentalis
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 4 jaar
Project-kerngroep: Annette Bootsma (projectmanager), Ton Roelofs  
(projectleider Visio) en Ruth van Nispen (projectleider Amsterdam UMC, 
locatie VUmc), Esther Veenman (promovendus). 



121

Zoekstrategieën van mensen met NAH  
met gezichtsvelduitval

Samenvatting:
Mensen met een hemianopsie (halfzijdige gezichtsvelduitval) ten gevolge 
van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), kunnen problemen ervaren met 
het zoeken en vinden van voorwerpen. Om te compenseren voor de ge-
zichtsvelduitval kan een cliënt een gestructureerde kijkstrategie aanleren, 
bijvoorbeeld met de Inzicht Hemianopsie-training (IH-training).  
Het doel van dit project is om mensen met NAH op basis van het neuro-
psychologisch onderzoek advies op maat te geven voor een passende 
ergotherapeutische behandeling.

Resultaten:
• Beschikbaarheid van maten in het DiaNAH-protocol om visuele  

zoekstrategieën in kaart te brengen, plus de mate van inefficiëntie en 
mogelijke samenhang met andere cognitieve taken.

• Neuropsychologen kunnen de maten interpreteren en verwerken in  
adviezen aan de ergotherapeut.

• Ergotherapeuten kunnen de behandeling aanpassen aan de hand van 
inzichten van de neuropsycholoog met betrekking tot visuele zoek- 
strategieën.

• Mensen met NAH hebben inzicht in eigen zoekpatronen en weten in 
welke situaties zij welke strategieën moeten inzetten. Zij kunnen  
daardoor efficiënter voorwerpen zoeken.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Eline Will
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4 Ik ontvang de juiste professi-
onele zorg

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt
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Aangepaste training Kijkstrategie voor 
basisschoolleerlingen

Samenvatting:
Door het volgen van een ‘kijktraining’ kunnen mensen met een visuele 
beperking visuele informatie efficiënter leren verwerken (minder fouten 
en/of hoger tempo). Daardoor houden zij meer tijd en energie over voor 
andere levensdomeinen. Dit project is een vervolg op het project 
‘Kijktraining voor basisschoolleerlingen’, dat heeft geleid tot een geproto-
colleerde training. Deze is echter nog onvoldoende evidence-based. 
Dit vervolgproject richt zich op het onderbouwen van de effectiviteit van 
een training Kijkstrategie voor basisschoolleerlingen met een visuele 
beperking. Het project zoekt een antwoord op de vraag of kinderen met 
een visuele beperking andere kijkstrategieën hanteren dan goedziende 
kinderen. Bestaan er verschillen tussen oculair slechtziende kinderen en 
kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI)? In hoeverre verbeteren 
kinderen met een visuele beperking door de training daadwerkelijk in 
snelheid en accuraatheid van het verwerken van visuele informatie? 
En ervaren zij na het volgen van de training minder visuele vermoeidheid? 
De resultaten worden verwerkt in een aangepaste training Kijkstrategie.   

Resultaten:
• Een evidence-based training Kijkstrategie die geïmplementeerd kan 

worden binnen de reguliere revalidatiezorg voor basisschoolleerlingen 
met een visuele beperking. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Radboud Universiteit
Financiering: Visio Foundation
Start: januari 2022
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Anke Fonteyn-Vinke
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Aanleren diepe woordkennis

Samenvatting:
Voor kinderen met een visuele beperking zijn sommige concepten lastig te 
begrijpen, bijvoorbeeld als de betekenis moeilijk met de andere zintuigen 
te leren is. Het object is te groot (‘duikboot’), te klein (‘stofje’), te ver weg 
(‘maan’) of te gevaarlijk (‘leeuw’) om te ervaren. Dit maakt het voor deze 
kinderen lastiger de wereld om hen heen te snappen én daar vervolgens in 
mee te doen. Dit project is gericht op de overstap van ‘brede’ naar ‘diepe’ 
woordkennis. Dit laatste is het goed kennen van een woord, kunnen  
uitleggen wat het inhoudt en het woord in verschillende situaties weten 
te gebruiken. Dit helpt taalproblemen, vreemd taalgebruik en ‘zweeftaal’ 
(woorden gebruiken zonder de betekenis te kennen) te voorkomen.

Resultaten:
• Een methode om kinderen van 0-4 jaar met een visuele beperking een 

brede woordenschat en conceptontwikkeling aan te leren.
• Een methode om kinderen van 4-12 jaar met een visuele beperking 

diepe woordkennis aan te leren van woorden waarvan het (volledige) 
begrip sterk afhankelijk is van de visuele waarneming.

• Een theoretische onderbouwing, didactische materialen en een training 
voor gebruikers.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Expertisecentrum Nederlands,  
Radboud Universiteit Nijmegen
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Mariël Peeters

Lees meer over dit project op het
Expertisecentrum Nederlands

https://expertisecentrumnederlands.nl/novum-woordenschat
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Aanpassing Active Learning: 
kansen voor activering 

Samenvatting:
Een grote groep mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke meer-
voudige en visuele beperking maakt weinig fysiek contact met de nabije 
omgeving. Zij raken voorwerpen vrijwel nooit aan, onderzoeken niet of 
nauwelijks materialen in hun omgeving en zoeken amper fysiek contact 
met hun naaste of begeleider. Hierdoor missen zij informatie en hebben ze 
weinig regie over (en invloed op) hun eigen ervaringen. Koninklijke Visio 
en Bartiméus zetten regelmatig de interventie Active Learning in om deze 
mensen te activeren. Active Learning richt zich op de driehoek cliënt-
interactie-omgeving. Er is nog weinig bekend over de impact van de 
verschillende onderdelen van de interventie. Om zicht te krijgen op de 
werkzame elementen, volgt dit project enkele cliënten tijdens een 
interventieperiode. De gegevens uit het onderzoek worden na analyse 
en interpretatie verwerkt in een aangepaste versie van de interventie.  

Resultaten:
• Een aangepaste versie van Active Learning.
• Gerichte en onderbouwde informatie voor de begeleider en aan- 

bevelingen voor een passend en prikkelend ingerichte omgeving,  
waardoor de cliënt optimaal wordt gestimuleerd om zijn of haar  
omgeving fysiek te verkennen.

• Publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift over het  
onderzoek en de resultaten, zodat deze kennis ook internationaal  
gedeeld wordt. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Academische  
werkplaats EMB
Financiering: Visio Foundation
Start: januari 2022
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Ingrid van Heel
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Altijd en overal mobiliteitstraining

Samenvatting:
Steeds meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag ontvangen 
graag dienstverlening op een tijd en plaats die hen het beste uitkomt.  
Dat geldt ook voor mensen met een visuele beperking. In lijn met deze  
ontwikkeling analyseert dit project onderdelen van de ‘klassieke’  
mobiliteitstraining voor mensen met een visuele beperking. Door de  
training aan te passen, kan deze onafhankelijk van tijd- en plaats worden 
aangeboden. Bijvoorbeeld via een online platform, waar mensen met een 
visuele beperking op ieder gewenst moment gebruik van kunnen maken. 
Zo kunnen zij en andere geïnteresseerden zelfstandig kennis en informatie 
vinden bij eenvoudige hulpvragen rond mobiliteit.  

Resultaten:
• Onderdelen van de gangbare mobiliteitstraining zijn beschikbaar op het 

Kennisportaal en via EduVIP, denk aan instructieteksten, podcasts en 
instructiefilmpjes.

• Videogesprekken met professionals over mobiliteit.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Judith Wijnen
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Begeleiden van volwassenen met een  
visuele beperking én EPA

Samenvatting:
Veel volwassenen met een visuele beperking én een ernstige psychiatrische 
aandoening (EPA) missen basisveiligheid en hebben weinig vertrouwen in 
de zorg en de mensen om hen heen. Dit maakt passende zorg soms een 
uitdaging. Hun situatie vraagt om specifieke kennis over het signaleren van 
problemen en de hulpverlening die daarbij aansluit. Professionals hebben 
hierover in de praktijk specialistische kennis en ervaring opgedaan, maar 
het is voor hen lastig deze kennis naar boven te halen en te benoemen.  
Het is belangrijk hun expertise te beschrijven, zodat specifieke deskundig- 
heid geborgd blijft, het belang ervan duidelijk wordt en overdracht en 
scholing van de werkwijze mogelijk is. In een participatief actieonderzoek 
volgt een promovendus samen met professionals een iteratief proces, be-
staande uit interviews en groepsbijeenkomsten. Zo kunnen professionals 
impliciete kennis over begeleiding en behandeling expliciet maken en met 
elkaar delen.

Resultaten:
• Een typering van kenmerken van cliënten, een systematische weergave 

van het hulpverleningsproces en een beschrijving van de context  
waarbinnen dit proces plaatsvindt. 

• Identificatie van belangrijke kernelementen in de werkwijze op basis van 
consensus tussen professionals. 

• Aanbevelingen voor het uitwerken van een gestandaardiseerde  
werkwijze. 

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, University of Sheffield 
(ScHARR), Zuyd Hogeschool 
Financiering: Programmaraad Visuele Sector, eigen financiering Robert 
Coppes Stichting
Start: 2017 
Looptijd: 4 jaar 
Projectleider: Marit van Buijsen 
Originele titel: Hidden treasures revealed
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Belevingsreis: zintuigen-/belevingsactiviteiten 
voor het zorg-onderwijs

Samenvatting: 
Bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking is vaak sprake van 
slechtziendheid. Bestaande leerlijnen en methodes houden daar geen  
rekening mee. Voor de zintuiglijke ontwikkeling van deze groep is wel  
sprake van leer- en lesdoelen, bijvoorbeeld in de methode ‘Kijk wat kan!’. 
Maar leerkrachten ervaren dat er weinig methodes zijn die zij eenvoudig 
kunnen inzetten voor kinderen in doelgroep 1 en 2 van het LESCO-doel-
groepenmodel. Leerkrachten en leerlingen worden in het project nauw 
betrokken. 

Resultaten:
• Lesmethode voor de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen in doelgroep 

1 en 2 van het LESCO-doelgroepenmodel.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio 
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Wiranda Muurling

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/
https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/


129

Betere diagnostiek en behandeling bij  
conversiestoornis

Samenvatting:
Er bestaat nog relatief weinig duidelijkheid over de werkzame elementen  
in de diagnostiek en de daarop aansluitende behandeling van kinderen  
en jongeren (en hun ouders) met een functionele visusstoornis, ook wel 
conversiestoornis genoemd. Bij een conversiestoornis ziet iemand niet 
goed, terwijl zijn of haar ogen en hersenen prima functioneren. Het is  
een somatisch onverklaarde lichamelijke klacht. In dit project vragen de 
onderzoekers bij cliënten naar de ervaren bevorderende en belemmerende 
factoren in hun behandeling. De bevindingen kunnen richting geven aan 
de verdere onderbouwing van de effectiviteit van daarvan. De onderzoeks-
vraag: wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren in het zorg- 
proces voor kinderen en jongeren met onverklaarde visuele klachten?

Resultaten:
• Handvatten voor om een zo effectief mogelijke diagnostiek en  

behandeling

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio en Vrije Universiteit  
Amsterdam
Financiering: ZonMw, gesloten rondes
Start: 2021
Looptijd: 22 maanden
Projectleider: Maaike Ketelaar
Originele titel: Improving quality of Care and Support: Children and  
Adolescents with a functional visual disorder. 
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Beter slapen

Samenvatting:
Mensen met een visuele beperking hebben vaker last van slaapproblemen  
dan mensen zonder zo’n beperking. Dit komt door het ontbreken van  
(voldoende) ‘lichtperceptie’. Ook andere bijkomende problemen, zoals 
epilepsie, spasticiteit, medicatie, voedings- en/of ademhalingsproblemen, 
kunnen de kwaliteit van de nachtrust verstoren. Een slechte nachtrust heeft 
grote invloed op iemands fysieke en mentale gesteldheid. Dit project heeft 
kennis verzameld over visusbeperking en slecht slapen. Ook zijn slaap- 
interventies uitgezocht en getoetst bij veertien geselecteerde bewoners. 
De toetsing is gebeurd met behulp van metingen en observaties van de 
slaap en de kwaliteit daarvan.

Resultaten:
• Een stappenplan voor (ambulant) begeleidersom slaapproblematiek 

te helpen verminderen, inclusief tools om de slaapproblematiek bij een 
cliënt in kaart te brengen. 

• Een beschrijving van interventies, variërend van tips voor bijvoorbeeld 
slaaphygiëne tot meer uitgebreide interventies die een plek kunnen  
krijgen in de ondersteuning en dienstverlening van mensen met een 
visuele beperking. 

• Een plan van aanpak voor het verspreiden van de resultaten op de  
verschillende locaties van Bartiméus en bij andere instellingen en  
organisaties. 

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Bartiméus Fonds
Start: 2017
Looptijd: 3,5 jaar
Projectleider: Maaike Meerlo
Originele titel: Beter slapen
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Bifocale bril

Samenvatting:
Veel kinderen met Downsyndroom (DS) hebben al jong een bril nodig  
om beter te kunnen zien. Ook hebben ze vaak moeite met accommoderen 
(scherpstellen voor zien dichtbij) en zien dus dichtbij altijd wazig.  
Pogingen tot scherpstellen kan scheelzien veroorzaken; dit komt bij  
kinderen met DS wel tien keer zo vaak voor. Eerder onderzoek met een 
bifocale bril was veelbelovend, maar het ontbrak nog aan wetenschappelijk 
onderzoek waarbij het effect vergeleken wordt met de bestaande behande- 
ling (geen bril of een vertebril). In een vergelijkend gerandomiseerd onder- 
zoek op 15 locaties in Nederland deden 102 kinderen met DS (2-16 jaar) 
met een accommodatietekort mee. Zij kregen een bifocale bril en zijn een 
jaar lang gevolgd op 4 meetmomenten. Ook is hun cognitieve ontwikkeling 
gemeten. 

Resultaten:
• Alle kinderen droegen de bifocale bril goed en leerden er op de juiste 

manier door kijken.
• Na een jaar verbeterde de nabij visus. De nauwkeurigheid van de 
• accommodatie veranderde niet. Het aantal kinderen dat scheel keek 

halveerde.
• De resultaten op cognitieve ontwikkeling zijn nog niet gepubliceerd.

Betrokken partijen: Donders Instituut/ Radboud universiteit Nijmegen, 
Isala afdeling Research en Innovatie, Stichting Down Syndroom, TNO, 
Down Onderzoeksconsortium, Bartiméus en alle participerende locaties, 
14 ziekenhuizen en één instelling voor slechtzienden. 
Financiering: ODAS, Oogfonds, Novartis en Landelijke Stichting voor 
Blinden en Slechtzienden (LSBS; UitZicht en Bartiméus (voor schrijven 
publicaties)
Start: 2015
Looptijd: 6 jaar
Projectleider: Christine de Weger
Originele titel: Bifocale bril
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Een schat aan ervaringen 

Samenvatting:
100% leven, hoe doe je dat als je afhankelijk bent van begeleiding en zorg 
en binnen een organisatie woont. Wat maak je allemaal mee als jouw  
dagelijks leven voor een groot deel geleid wordt door een organisatie?  
En door verzorgers die niet jouw familie of bekenden zijn, maar professi-
onals? Welke impact hebben organisatiestructuren, regeltjes en plannen 
op jouw dagelijks leven? In dit project – een van de ‘werkplaatsen’ binnen 
Bartiméus– vormen verhalen en ervaringen van cliënten het materiaal.  
Ze zijn bedoeld om professionals en management bewust te maken, soms 
te confronteren maar vooral te inspireren in de keuzes die zij maken in zorg 
en beleid. Het doel van het project is de zorg en ondersteuning nog meer 
te laten aansluiten bij iedere cliënt die binnen Bartiméus woont. 

Resultaten:
• Een aanbod dat beter aansluit bij cliënten.
• Gelijkwaardigheid en samenwerking tussen professionals en cliënten. 

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Expertisemiddelen
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Carina Toebes
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EMB Pijn app: beter signaleren van pijn

Samenvatting:
Dit deelproject van het onderzoek ‘Sociale Relaties & ICT’ wil ouders en 
verwanten van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) 
beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. Dat gebeurt met de 
‘EMB Pijn app’ gekoppeld aan de ‘slimme sok’ Is pijn hiermee eerder te 
signaleren? Kan de behandeling effectiever worden door pijn te meten met 
fysiologische maten in plaats van alleen een observatieschaal?  
De ‘slimme sok’ meet hoe vochtig de huid op de voetzool is. Bij pijn, maar 
ook bij stress en spanning, zweet iemand meer. Als eerste zoekt het project 
uit wat er op de huid gebeurt bij pijn. Dat is getest bij een groep gezonde 
mensen zonder verstandelijke beperking. Met de uitkomst van het test- 
onderzoek ‘trainen’ de onderzoekers de app. 

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. In de uiteindelijke versie geeft de app een 

signaal af bij pijn. Bij groen is er geen pijn. Bij oranje neemt de spanning 
toe, dus is er mogelijk beginnende pijn. Rood betekent: pijn, nu stoppen, 
pijn proberen te verminderen!

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Bartiméus, Ben Sajet 
Centrum, Ons Tweede Thuis, Cordaan, Prader-Willi Fonds, Eindhoven  
University of Technology (TU/e)
Financiering: ZonMw, Gewoon Bijzonder
Start: 2018
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Helen Korving (VU Amsterdam) onder begeleiding van Paula 
Sterkenburg
Originele titel: Sociale relaties & ICT, EMB Pijn app

Lees meer over dit project op EMB & ICT

https://www.embenict.nl/wat-doen-we/emb-pijn-app.html.
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e-Visio: naar nieuwe vormen van 
‘blended revalisatie’  

Samenvatting:
Een deel van de blinde en slechtziende mensen zou graag zelf meer de 
regie voeren over hun revalidatietraject. Gedurende de behandeling willen 
zij digitaal en fysiek contact combineren; digitaal waar het kan en fysiek 
waar nodig. Om dat mogelijk te maken, is een digitale transformatie van 
het revalidatieaanbod noodzakelijk. De impact van deze transformatie is 
groot. De dienstverlening verplaatst zich voor een deel naar een online 
omgeving  (‘blended revalidatie’) en professionals moeten zich bekwamen 
in nieuwe methodes. Ook is het nodig de IT-infrastructuur af te stemmen 
op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor zowel cliënt als profes-
sional. Dit project zet samen met ervaringsdeskundigen en professionals 
twee bestaande revalidatieproducten om naar een blended methode.  

Resultaten:
• Volwassenen met een enkelvoudige visuele beperking ontvangen  

revalidatiezorg in blended vorm bij twee geselecteerde behandelingen. 
• Een handreiking om ook andere revalidatieproducten te kunnen  

omzetten naar een blended vorm. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Robert Coppes Stichting
Financiering: Visio Foundation
Start: januari 2022
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Mark Lanting
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Gereedschapskist palliatieve zorg bij een 
verstandelijke beperking

Samenvatting:
Gemiddeld zijn er binnen de intramurale tak van Bartiméus zes overlijdens 
per jaar. Veel begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke  
beperking missen expliciete kennis en kunde over (terminale) palliatieve 
zorg. Ook weten zij niet goed hoe ze hierbij multidisciplinair kunnen samen-
werken met cliëntvertegenwoordiger en de behandelende disciplines.  
Dat levert handelingsverlegenheid op. In dit project neemt Bartiméus deel 
aan een (evaluatie)onderzoek en implementatie van onderdelen uit een  
gereedschapskist voor palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking, 
ontwikkeld door het Nivel. Binnen Bartiméus bestaat een sterke voorkeur 
voor het implementeren van de functie van palliatief zorgconsulent. De 
inzichten uit het project worden vastgelegd in het organisatiebeleid rond 
palliatieve zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Resultaten:
• Medewerkers binnen Bartiméus zijn op de hoogte van het beleid van 

palliatieve zorg en passen dit uniform toe.
• Bartiméus past ten minste twee instrumenten (uit de gereedschapskist) 

toe voor een kwalitatief goede palliatieve zorg.
• Begeleiders die hebben deelgenomen aan het project voelen zich  

bekwaam om palliatieve zorg te verlenen.
• Cliëntvertegenwoordigers zijn positief over de ervaren (terminale)  

palliatieve zorg. 

Betrokken partijen: Careyn, Bartiméus, Nivel
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, programma ‘Palliantie.  
Meer dan zorg’ 
Start: 2020
Looptijd: 4,5 jaar
Projectleider: Bert Veneberg en Bart Slikkerveer 

Lees meer over dit project op ZonMW

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/gereedschapskist-aan-de-slag-in-de-palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperkingco/


136

Implementatie Psyvisnet

Samenvatting:
Volwassenen met een visuele beperking en psychiatrische problematiek 
hebben minder mogelijkheden hun visuele beperking te compenseren. 
Daardoor ontstaan in hun leven vaak complexe en unieke situaties.  
Het begeleiden daarvan vraagt om specialistische kennis en deskundig-
heid. Professionals die deze groep ondersteunen, doen dit vaak op basis 
van eigen praktijkkennis en expertise die in hun hoofd en handelen zit.  
Het ontbreekt nog aan vastgelegde methoden of protocollen voor de  
begeleiding van deze doelgroep. Het is daarom van grote waarde om  
ervaren professionals met elkaar te verbinden. Dit project werkt aan de  
implementatie van www.psyvisnet.nl, een platform waar zijkennis en  
ervaring kunnen delen om de zorg voor cliënten met een visuele beperking 
en psychiatrische problemen te verbeteren.

Resultaten:
• Na implementatie binnen de Robert Coppes Stichting, krijgen  

professionals bij andere organisaties informatie over de mogelijkheden 
van Psyvisnet, zodat ook zij kunnen deelnemen aan het platform.

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Centre of Expertise for  
Innovative Care and Technology (EIzt), Zuyd Hogeschool
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2019
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Edine van Munster
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Implementatie stapsgewijze zorg bij angst  
en somberheid

Samenvatting:
Eén op de drie oudere volwassenen (50+) met een visuele beperking heeft 
last van somberheid en/of angstklachten. De zorgmethode stepped care 
kan uitkomst bieden bij de aanpak van angstklachten en somberheid. Het is 
een getrapte behandelmethode van steeds intensievere vormen van zorg. 
De eerste stap is ‘watchful waiting’ (afwachten en aanzien).  
De tweede is een zelfhulpcursus gebaseerd op cognitieve gedragstherapie 
met ondersteuning van een maatschappelijk werker of ergotherapeut.  
De derde is het vergroten van probleemoplossingsvaardigheden via ge-
sprekken met een maatschappelijk werker of psycholoog. De laatste stap 
is een verwijzing voor intensievere vormen van ondersteuning. Het doel is 
niet om alle stappen te doorlopen, maar juist dat de klachten afnemen in 
zo weinig mogelijk stappen.

Resultaten:
• Implementatie van een evidence based stapsgewijze zorgmethode 
• Een opleidingstraject met trainingen voor professionals die hiermee 

gaan werken, zodat zij angst en somberheidsklachten kunnen  
signaleren, bespreekbaar maken en getrapt kunnen behandelen.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Bartiméus, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc,
Financiering: ZonMw InZicht 
Start: 2019
Looptijd: 1 jaar en 8 maanden
Projectleider: Hilde van der Aa, Judith Wijnen 
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Implementatie zorgtraject Hemianopsie

Samenvatting:
Mensen met homonieme hemianopsie hebben gezichtsvelduitval in de  
linker- of rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide 
ogen gelijk is. Zij ervaren moeilijkheden als langzamer lezen, meer fouten 
maken, sneller moe worden en de tekst minder goed begrijpen.  
Dit project werkt aan de implementatie van het modulaire zorgtraject dat 
is ontwikkeld in de werkplaats Zorgtraject Hemianopsie. Een zorgtraject 
maakt het mogelijk hulpvragen van een cliënt integraal te beantwoorden. 
Dat waarborgt het multidisciplinaire karakter van de behandeling, zorgt 
voor efficiënt gebruik van beschikbare capaciteit en bevordert de  
uniformiteit van zorg binnen en tussen de verschillende locaties van  
Bartiméus. In de werkplaats is het zorgtraject inhoudelijk ontwikkeld.  
Nu wordt gewerkt aan implementatie op alle locaties van Bartiméus. 

Resultaten:
• De pilot leverde positieve resultaten op met betrekking tot cliënt- 

tevredenheid, efficiëntie en kwaliteit van het behandeltraject. 
• De volgende stap is de implementatie van het zorgtraject op alle  

behandellocaties, mede met behulp van in de werkplaats ontwikkelde 
promotiematerialen.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: ExpertisemiddelenZonMw
Start: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Evert Veldman
Originele titel: Implementatie zorgtraject Hemianopsie
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Kennisbasis voor hulp aan ouderen met 
visuele problemen

Samenvatting:
Hoewel 65-plussers de grootste groep zijn binnen het cliëntenbestand 
van de visuele sector, wordt een groot deel van de Nederlandse ouderen 
met visuele problematiek nog niet bereikt. Als deze ouderen onvoldoende 
ondersteuning krijgen, kunnen grote problemen ontstaan in hun algemeen 
dagelijks handelen en hun zelfredzaamheid. In het jaar 2000 verscheen het 
boek ‘Ooit gezien, maar nog niet uitgekeken’, met praktische informatie 
voor allen die beroepshalve te maken hebben met slechtziende en blinde 
ouderen. De inhoud is verouderd. Waar het ooit zeer waardevol was, heeft 
het boek zijn bruikbaarheid verloren. Ook is het de vraag of de huidige 
verschijningsvorm (een boek) nog voldoende aansluit bij de praktijk van 
nu. Een digitale variant is wellicht passender. In dit project gaat het daarom 
niet per se om een heruitgave van het boek, maar over het vormgeven van 
een kennisbasis. 

Resultaten:
• Geactualiseerde versie in een passende verschijningsvorm van een  

kennisbasis voor ouderen. De kennisbasis draagt bij aan een betere  
ondersteuning van ouderen met een visuele beperking, zodat zij ook  
op latere leeftijd zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Robert Coppes Stichting
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: begin 2022
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Karin Topper.
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Leerlijn 3D-2D

Samenvatting:
Veel kinderen en jongeren met een ernstige visuele beperking hebben 
moeite met het begrijpen van een getekende 2D-afbeelding van een 
3D-object. Terwijl die tekeningen wel veel worden ingezet in het onderwijs. 
Het doel van dit project is om het vermogen van kinderen te vergroten om 
in 2D-weergaven3D-objecten waar te nemen. 

Resultaten:
• Leerlijn om in je hoofd van een 3D-object naar een 2D-weergave te kun-

nen komen, met een opbouw in drie fasen: voorbereidend, aanvankelijk 
en voortgezet. 

• Bijhorende objecten en voelbare tekeningen. 
• Theoretische verantwoording en handleiding.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018 
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Ans Withagen
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Leerwerkplaatsen ‘Samen de goede zorg 
geven’ 

Samenvatting:
In dit project van het lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning aan de 
Hogeschool van Amsterdam, zetten aanbieders van zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking samen met praktijkorganisaties en het ROC 
van Amsterdam zes experimentele werkplaatsen op onder de noemer 
‘Samen de goede zorg geven’. Binnen deze werkplaatsen gaan mensen 
met een verstandelijke beperking, hun naasten, professionele hulpverleners 
en opleidingen in het mbo, hbo en wo, samen aan de slag om samen-
werkingsvormen te ontwikkelen. Binnen deze samenwerking kunnen alle 
partijen hun kennis, vaardigheden en voorkeuren gelijkwaardig inbrengen. 

Resultaten:
• De opbrengsten van het project kunnen worden benut door de  

deelnemende praktijkorganisaties en krijgen een plaats binnen de  
betrokken (beroeps)opleidingen. Aan het project is ook een  
promotietraject verbonden.

Betrokken partijen: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van  
Amsterdam, Ons Tweede Thuis (OTT), Amsta, Esdégé-Reigersdaal 
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2020
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Mirjam Wouda (OTT), Paula Sterkenburg 

Lees meer over dit project op de Hogeschool
van Amsterdam

https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2021/lwp-samen-de-goede-zorg-geven.html
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2021/lwp-samen-de-goede-zorg-geven.html
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Let us keep it safe

Samenvatting:
‘Onze cliënten bevinden zich wel eens in situaties waarin zij zelf of ande-
ren gespannen of boos zijn. Ze vroegen zich af hoe ze hiermee om konden 
gaan. De medewerkers krijgen de-escalatietraining en dat wilden zij ook 
wel. Vandaar dat we samen met de cliëntenraad de training ‘Let us keep it 
safe’ hebben ontwikkeld. We helpen daarmee om hun omgeving veiliger te 
maken. Ook leren zij wat te doen als ze zelf boos of gespannen zijn.

We willen ons de komende twee jaar richten op het intern bekend maken 
van de training bij Bartiméus. Daarna willen we kijken hoe we deze training 
extern kunnen gaan aanbieden en hoe we deze training toegankelijk  
kunnen maken voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking.’

Resultaten:
• Cliënten leren spanning bij zichzelf en bij anderen herkennen.
• Zij weten wat verschillende emoties zijn, hoe deze aanvoelen en hoe zij 

deze kunnen herkennen.
• Zij leren wat ze kunnen doen om spanning te verminderen bij zichzelf 

en hoe ze iemand kunnen ondersteunen.
• Zij leren wat ze kunnen doen om zelf veilig te blijven.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Volwaardig Leven 
Start: 2019
Looptijd:
Projectleider: Hans van Stam



143

Leestraining homonieme hemianopsie

Samenvatting:
Een van de meest gerapporteerde klachten bij gezichtsvelduitval na een 
beroerte is problemen bij het lezen. Mensen met homonieme hemianopsie 
hebben gezichtsvelduitval in de linker- of rechterhelft van het gezichtsveld, 
waarbij de uitval voor beide ogen gelijk is. Zij ervaren moeilijkheden als 
langzamer lezen, meer fouten maken, sneller moe worden en de tekst  
minder goed begrijpen.  Dit project onderzoekt de effectiviteit van twee 
leestrainingen: ‘Vistra’ en ‘Geroteerd lezen’. De onderzoekers vergelijken 
het effect van de trainingen ten opzichte van een controlegroep, maar 
vergelijken ook het effect van de trainingen onderling. Met een follow-up 
meting onderzoeken zij of eventuele effecten ook blijvend zijn. Het doel 
van het project is mensen met hemianopsie te helpen bij een keuze voor 
een training die bij hen past, zodat ze makkelijker kunnen lezen.

Resultaten:
• Effectmeting van beide leestrainingen voor mensen met hemianopsie. 
• Onderbouwde kennis over de effectiviteit van beide leestrainingen.
• Meer inzicht in leesstrategieën van mensen met hemianopsie.
• Een implementatiestrategie met behulp van een bestaande e-learning- 

module en een aanvullende cursus.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Rijksuniversiteit Groningen
Financiering: ZonMw Inzicht
Start: 2019
Looptijd: 5 jaar en 4 maanden
Projectleider: Gera de Haan
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Mediawijsheid bij een licht verstandelijke  
beperking

Samenvatting:
Ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)  
gebruiken internet en sociale media. Alleen zijn zij minder weerbaar en 
minder goed in staat om informatie op waarde te schatten.  
Dit project zoekt uit hoe deze kinderen en jongeren bewuster gemaakt 
kunnen worden van wat er op internet kan gebeuren en hoe zij daarop  
kunnen anticiperen en reageren. Dat maakt ook kinderen en jongeren met 
een LVB weerbaarder in de digitale wereld. Het project sluit aan bij de 
aanpak van het Nationaal Media Paspoort, een doorlopende leerlijn voor 
alle scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in 
Nederland en Vlaanderen.

Resultaten:
• Een mediawijstraining voor begeleiders van kinderen en jongeren met 

een LVB met daarin alle thema’s van het Nationaal Media Paspoort.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Karin Topper-van der Horst
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Monoculair filteren

Samenvatting:
Veel vage visuele klachten lijken te ontstaan door een onderling verschil in 
de verwerking van informatie van beide ogen. Mensen kunnen last hebben 
van verminderde beeldkwaliteit door het vormen van dubbelbeelden, een 
waas, of ze hebben moeite met focussen. De inzet van een grijsfilter bij  
één oog – het zogeheten monoculair filteren – kan dan helpen.  
Deze filters zorgen er bijvoorbeeld voordat een beeld vertraagd binnen-
komt in het ene oog en daardoor weer samenvalt met het beeld van het 
andere oog (‘fuseren’). Door het filter donkerder te maken, kan een grijs- 
filter een storend beeld onderdrukken, waardoor de hersenen leren te  
vertrouwen op de input van het goede oog. Zo kunnen visuele klachten 
verminderen.

Resultaten:
• Een onderbouwd protocol voor monoculair filteren (fuseren of onder-

drukken).
• Een e-learning voor professionals.
• Inzicht in de therapietrouw.
• Kennis over het langetermijneffect van monoculair filteren (op basis van 

gebruik tijdens een tweede evaluatie). 
• Effectmeting op de kwaliteit van leven bij cliënten die een storend 

beeld ervaren (gemeten via een gevalideerde vragenlijst naar de  
kwaliteit van leven).

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Hogeschool Utrecht
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Margot Apeldoorn
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Multiparty-communicatie bij doofblindheid

Samenvatting:
Voor mensen met aangeboren doofblindheid zijn gesprekken met  
meerdere mensen tegelijk, ook wel ‘multiparty-communicatie’ genoemd, 
niet zomaar weggelegd. Zij merken gesprekken van anderen nauwelijks  
op en het ontbreekt hun zogeheten ‘sociale partners’ (hun persoonlijk  
begeleiders) aan vaardigheden om hen hierbij te betrekken. Dit project 
ontwikkelt via een promotiestudie een interventie om begeleiders te  
ondersteunen bij het stimuleren van multiparty-communicatie. Wat zijn de 
effecten van de interventie op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
taalontwikkeling van personen met aangeboren doofblindheid?  
Na een pilotstudie wordt de interventie getoetst in tien case-experimenten 
en bij gebleken succes geïmplementeerd. 

Resultaten:
• Een interventiehandleiding voor de ondersteuning van de sociale  

partners van kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid.
• Publicaties en presentaties over de resultaten: de interventie en de  

effectiviteit worden beschreven in drie wetenschappelijke artikelen en 
de kennis uit het project wordt breed gedeeld binnen en buiten de  
betrokken zorgorganisaties.

• Een implementatieplan, inclusief een scholingsmodule voor de sociale 
partners van mensen met aangeboren doofblindheid.

Betrokken partijen: Bartiméus, Rijksuniversiteit Groningen  
(naar verwachting ook Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, Kalorama  
en de Oogvereniging)
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2020
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Mijkje Worm
Originele titel: Multiparty Conversations with people with congenital  
deafblindness. 
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Non-verbale communicatie

Samenvatting:
Veel van onze non-verbale communicatie is visueel. Voor mensen met een 
visuele beperking is het goed opvangen en interpreteren van non-verbale 
signalen en het adequaat reageren op non-verbale feedback niet vanzelf-
sprekend. Het doel van dit project is om kinderen en jongeren met een 
visuele beperking van jongs af aan te leren om hun zintuigen voor non- 
verbale communicatie adequaat en actief te gebruiken. Daarnaast wil het 
project de mogelijkheid creëren om hiaten in deze ontwikkeling op te 
sporen. 

Resultaten:
• Een ontwikkelingslijn voor non-verbale communicatie voor kinderen en 

jongeren met een visuele beperking (0-20 jaar):
 − Per leeftijdscategorie achtergrondinformatie voor ouders,  

 professionals, kinderen en jongeren.
 − Een checklist om hiaten in ontwikkeling/vaardigheden makkelijk op  

 te sporen.
 −  Relevante oefeningen, opdrachten en/of training(en) die kinderen en 

jongeren onder begeleiding van ouders en/of professionals kunnen 
doen in de (dagelijkse) begeleiding.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Marit Alblas
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Ondersteuning aan gezinnen van kinderen 
met NCL

Samenvatting:
NCL is de verzamelnaam voor een groep zeldzame en erfelijke stofwisse-
lingsziekten die leiden tot achteruitgang van het gehele zenuwstelsel en  
tot blindheid. Kinderen met NCL verliezen op jonge leeftijd hun gezichts-
vermogen, wat vaak wordt gevolgd door leer- en gedragsproblemen.  
Zij worden gemiddeld niet ouder dan 23 jaar. Tijdens de ziekte wordt hun 
gedrag vaak moeilijker te begrijpen. Dat heeft een grote impact op de 
kwaliteit van het leven van het kind en de directe omgeving. Dit project 
ontwikkelt diagnostische instrumenten om visuele overprikkeling en de 
onderliggende oorzaken daarvan te meten. Visuele overprikkeling is een 
veelvoorkomend probleem bij NCL. Er is onvoldoende bekend over de  
onderliggende oorzaken. Dit komt onder andere door de verscheidenheid 
aan symptomen en het gebrek aan kennis over het verschijnsel.  
Zijn er effectieve behandelmethoden te realiseren?

Resultaten:
• Een blauwdruk voor de begeleiding van de gezinnen van kinderen  

met NCL, als stap naar het standaardiseren en onderbouwen van de 
pedagogische ondersteuning van deze gezinnen. 

• Adequate diagnose-instrumenten om de problemen van kinderen met 
NCL goed te onderkennen.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: ZonMw open en gesloten rondes
Start: 2021
Looptijd: 13 maanden
Projectleider: Yvonne Kruithof
Originele titel: Ondersteuning aan gezinnen van kinderen met NCL met 
een zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekte (Juveniele Neuronale 
Ceroid Lipofuscinose)

Lees meer over dit project bij ZonMW

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/support-for-families-with-children-with-a-rare-degenerative-metabolic-disease-juvenile-neuronal-cer/
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PLoCC-VI 

Samenvatting:
Het onderzoek volgt de ontwikkeling van baby’s (0-2 jaar) en tieners  
(12-14 jaar) met een visuele beperking gedurende 2,5 jaar om zo diverse  
belemmerende en stimulerende factoren in de ontwikkeling in kaart te 
brengen. Succesvolle ontwikkeling en participatie worden niet alleen  
bepaald door vaardigheden, maar ook door zelfwaarde, autonomie of de 
omgeving. Veel onderzoek kijkt naar wat er minder goed gaat bij kinderen 
met een visuele beperking vergeleken met ziende kinderen.  
PLoCC-VI richt zich ook op wat er wél goed gaat. Binnen de groep  
kinderen met visuele beperking is veel variatie. Ook kan het zijn dat een 
kind zich eerst wat trager ontwikkelt en vervolgens een spurt maakt.  
In plaats van conclusies op basis van momentopnames, kunnen we zo te 
weten komen hoe kinderen zich echt ontwikkelen.   

Resultaten:
• PLoCC-VI creëert een rijke database en inzicht in stimulerende en be-

perkende factoren in de ontwikkeling van kind en gezin.
• Met de informatie uit het onderzoek, kunnen ambulant begeleiders niet 

alleen kinderen met een visuele beperking nog beter helpen, maar ook 
hun ouders. Hopelijk leren zij de ouders en het kind ook beter kennen.

Betrokken partijen: Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Bartiméus, Koninklijke Visio 
Financiering: Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden 
Start: 2019 
Looptijd: 5 jaar 
Projectleider: Mathijs Vervloed, Carlijn Veldhorst (promovenda)
Originele titel: Prospective Longitudinal Cohort study Children with Vision 
Impairments (PLoCC-VI)

Lees meer over dit project bij de 
Radbout Universiteit

https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/onderzoek/ontwikkeling-kinderen-visuele-beperking/
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Practice Based Kijktraining voor  
basisschoolleerlingen

Samenvatting:
Door hun visuele beperking hebben slechtziende leerlingen in het basis- 
onderwijs meer tijd en aandacht nodig om visuele taken te volbrengen. 
Deze taken kosten hun ook meer energie. Dit project heeft als doel een 
kijkstrategietraining te ontwikkelen voor deze kinderen, gericht op het  
proces van optimaal kijken in de klas. In de eerste plaats richt de training 
zich op het verminderen van (visuele) vermoeidheid. Daarnaast leren de 
kinderen hun kijktijd te versnellen en het maken van kijkfouten te  
verminderen. Zo houdt een leerling meer tijd over voor ontwikkeltaken 
(school, hobby’s en sociale contacten).

Resultaten:
• Een theoretisch onderbouwde, geprotocolleerde kijktraining van de 

kijkstrategie van slechtziende leerlingen in het basisonderwijs  
(zoekgedrag en tekstverwerken). 

• Opzet van meetinstrumenten om de kijkstrategie van een kind in kaart 
te brengen. 

• Wetenschappelijk bewijs dat na het volgen van de training de kijk- 
strategie van leerlingen efficiënter verloopt en zij minder (visuele)  
vermoeidheid ervaren.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar en 9 maanden
Projectleider: Renske Janssen-Hoogenstrijd
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Praktijkvragen over dementie bij mensen  
met (Z)EV(M)B

Samenvatting:
Met de groeiende groep ouderen met een verstandelijke beperking, wordt 
dementie een van de belangrijkste uitdagingen in de gehandicaptenzorg. 
Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige)  
beperkingen– afgekort (Z)EV(M)B– met een geschat IQ onder de 35, zijn er 
nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek. Veel instrumenten 
zijn niet toepasbaar en er is praktisch geen onderzoek verricht. Dit project 
richt zich op twee praktijkvragen: hoe uit dementie zich bij mensen met  
(Z)EV(M)B en hoe kun je dit (tijdig) signaleren en diagnosticeren?  
En: welke scholings- en informatiebehoefte is er bij familieleden/zorg- 
professionals, en waar zitten kennishiaten?

Resultaten:
• Een eerste versie van een lijst symptomen van dementie bij (Z)EV(M)B 

op basis van praktijkkennis, literatuur- en dossieronderzoek, focus- 
groepen, enquêtes en interviews.

• Een multidisciplinair netwerk rond dementie bij (Z)EV(M)B, met familie-
leden, zorgprofessionals en onderzoekers.

• Bundeling van praktijkkennis en -ervaringen van familieleden/zorg- 
professionals, waardoor bewustwording ontstaat van mogelijke  
symptomen van dementie.

• Twee handreikingen voor professionals (afgestemd op opleidingsni-
veau) en kennisdeling via het netwerk, een interactieve website,  
‘Dementietafels’ en een nieuwe (online) cursus. 

• Verwerking van resultaten in praktijkprogramma’s en bijscholingen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, UMCG, Hanzehogeschool, Ipse de 
Bruggen, Talant en ’s Heeren Loo
Financiering: ZonMw Memorabel
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Aly Waninge
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PsyCovIA: kennisdeling over psychische en 
psychiatrische problemen

De complexiteit van een visuele beperking met meervoudige bijkomende 
problemen is vaak de reden om te kiezen voor een zeer individualistische 
benadering in de behandeling. Er is echter nog nauwelijks wetenschap- 
pelijke literatuur beschikbaar over hoe je het beste kunt omgaan met deze 
multiproblematiek. Dat geldt vooral voor de combinatie van psychische  
en psychiatrische klachten met een visuele beperking. Omdat het om  
een relatief kleine groep cliënten gaat, is het zinvol internationaal best  
practices te delen en van elkaar te leren. Dat gebeurt tijdens zes zoge- 
heten ‘Transnational Project Meetings’, waar professionals en cliënten uit 
vijf Europese landen hun kennis en expertise op dit gebied delen.

Resultaten:
• Zes internationale bijeenkomsten over de thema’s: persoonlijkheids-

stoornissen en psychoses; depressie en angst; autismespectrumstoor-
nis; verslaving en eetstoornissen; posttraumatische stressstoornis 
(PTSS); gedragsstoornissen.

• Een digitaal ‘Good Practices Book’ voor scholing van professionals (op-
leiders en trainers).

Betrokken partijen: Robert Coppes Stichting, Istituto Regionale Rittmeyer 
Per I Ciechi (Italië), Berufsförderungswerk Halle (Duitsland), Centar za 
odgoj I obrazovanje Vinko Bek (Kroatië), Vakok Ovodaja, Altalanos Iskolaja 
(Hongarije)
Financiering: Erasmus+
Start: 2019
Looptijd: 3 jaar en 3 maanden
Projectleider: Hilde van der Aa
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Richtlijn CVI

Samenvatting:
Een cerebraal visuele stoornis (CVI) is bij kinderen en jongeren momenteel 
de meest voorkomende oorzaak van een visuele beperking. Er was geen 
eenduidige richtlijn om de verschillende functiestoornissen bij CVI te  
behandelen. Het doel van dit project is kinderen en jongeren met CVI (4-18 
jaar) de best mogelijke zorg te bieden, aansluitend op hun hulpvragen en 
beperkingen. Hierdoor ontstaat een goede en uniforme basis voor het  
behandeltraject. In een pilot is de richtlijn in de praktijk toegepast en  
getoetst op inhoud en gebruiksvriendelijkheid. Daarmee is de richtlijn ook 
praktisch goed onderbouwd, inclusief een effectmeting naar het kennis- 
niveau van de professionals en de ervaringen van cliënten.

Resultaten:
• Een volledige, theoretisch onderbouwde richtlijn voor eenduidige en 

goede interventies voor kinderen en jongeren met CVI. De richtlijn is 
online beschikbaar (link).

• Uitbreiding van de bestaande richtlijn voor visuele selectieve aandacht 
naar alle hoge visuele functiegebieden en op de gebieden schoolse 
vaardigheden en voortbewegen en verplaatsen. Zo hebben therapeuten 
handvatten voor interventies in de behandeling van kinderen en  
jongeren met CVI.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2019
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleiders: Marieke Steendam
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Scangedrag bij hemianopsie: the next step

Samenvatting:
Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichtsvelduitval in de linker- of 
rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide ogen gelijk 
is. Mensen met hemianopsie ervaren in het dagelijks leven met name  
moeilijkheden op het gebied van lezen, zoeken en mobiliteit. Dit project 
onderzoekt de samenhang tussen scangedrag (hoe bekijkt iemand de 
omgeving?) en verschillende activiteiten (mobiliteit en zoeken) bij mensen 
met hemianopsie, goedziende mensen en goedziende mensen met  
gesimuleerde hemianopsie.

Resultaten:
• Bestaande prototypes (eye-tracking en virtual reality) uitgewerkt tot 

meetmethoden die bruikbaar zijn in de revalidatie.
• Vier wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed  

tijdschriften. 
• Een proefschrift waarin deze publicaties zijn opgenomen. 
• Presentaties over de bevindingen op relevante (inter)nationale  

bijeenkomsten, symposia en/of congressen, zoals Vision en ESLRR.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 4 jaar en 8 maanden
Projectleider: Vanessa Buijnink
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Sprekende Ogen 2.0

Samenvatting:
Mensen die een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben met  
minimale motorische mogelijkheden en een visuele beperking, kunnen nu 
vaak onvoldoende communiceren. Dit project heeft als doel de zelfstandig-
heid van cliënten met een EMB te verhogen door middel van het aanleren 
van oogbestuurd computergebruik (eye-tracking). 

Resultaten:
• Een diagnostisch instrument (met specifieke software) om de  

oogbewegingsmogelijkheden van cliënten in kaart te brengen. 
• Trainingsgames voor deze cliënten. 
• Scholing van professionals voor het kunnen geven van een | 

eye-tracking-training, zodat Sprekende Ogen 2.0 landelijk  
geïmplementeerd kan worden.  

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Wieneke Huls
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Teken mee! Een leerweg tekenen voor blinde 
kinderen

Samenvatting:
Door zelf te tekenen leren kinderen al op jonge leeftijd sneller verbanden 
te leggen tussen iets doen en voelen dat er iets ontstaat. Het is inmiddels 
bekend dat het ruimtelijk inzicht en het begrip van ruimtelijke relaties 
groter wordt door zelf te tekenen. Bovendien krijgen kinderen met tekenen 
een nieuw ‘gereedschap’ in handen om zich uit te drukken. Op dit moment 
wordt het leren tekenen nog niet gestructureerd aangeboden of aange-
leerd bij de blinde leerlingen. Dit project zet een leerweg op om tekenvaar-
digheid bij deze kinderen te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen.

Resultaten:
• De leerweg ‘Teken mee!’.
• Kennis delen op EduVIP. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Ans Withagen
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Tour des Lumières

Samenvatting:
Mensen met een visuele beperking hebben baat bij passende verlichting. 
Bij vragen over verlichting of aanpassingen daarvan – bijvoorbeeld thuis 
of op het werk – kunnen zij op sommige locaties gebruik maken van een 
3D-lichtlab. Daarin onderzoek je bij verschillende verlichtingsniveaus  
wanneer iemand voorwerpen detecteert en herkent, in combinatie met de 
subjectieve ervaring van de verlichting. Dit project ontwikkelt, bouwt en 
test een 2D-lichtlab, dat gebruik maakt van afbeeldingen op een scherm. 
Komen de juiste cliënten in het voor hen geschikte lichtlab terecht en  
leiden de resultaten tot aanpassingen die de cliënt in staat stellen om  
dagelijkse activiteiten op te pakken? Als het 2D-lichtlab goede resultaten 
laat zien, wordt het mogelijk een lichtlab-onderzoek op meer locaties aan 
te bieden

Resultaten:
• Inzicht in de mate waarin het huidige protocol de juiste personen weet 

te identificeren die baat hebben bij een onderzoek naar lichtbehoefte 
en lichthinder. 

• Evaluatie van de betrouwbaarheid en validiteit van het 2D-lichtlab als 
alternatieve methode om lichthinder en verhoogde lichtbehoefte vast te 
stellen.

• Evaluatie van effect van het verlichtingsonderzoek op het activiteiten- 
en participatieniveau van cliënten.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Marleen van Aartrijk
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Valpreventie in beeld

Samenvatting:
Vallen is een groot gezondheidsprobleem onder ouderen, vaak met  
vervelende gevolgen. Met de groei van het aantal ouder wordende  
mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking, is er behoefte aan 
valpreventie-programma’s voor deze groep. Dit project onderzoekt welke 
aanpassingen noodzakelijk zijn aan de hindernisbaan uit het programma 
‘Vallen Verleden Tijd’. Kan deze interventie gebruikt worden om het aantal 
valincidenten te verminderen bij mensen met visuele (en verstandelijke) 
beperkingen? Valpreventie kan helpen om de mobiliteit te verbeteren.  
Ook helpt het gevoelens als angst om te vallen en onzekerheid te  
verminderen. Dit bevordert het gevoel van eigen regie. 

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. Het is enigszins vertraagd door noodzakelijke 
• aanpassingen aan de hindernisbaan die onderdeel uitmaakt van de  

interventie.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2019
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Lotte Enkelaar
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Veilige auditieve omgeving 2.0

Samenvatting:
Mensen met een visuele en verstandelijke beperking kunnen hun auditieve 
omgeving soms moeilijk begrijpen. Dat voelt voor hen onzeker aan.  
Een gecontroleerde omgeving met voorspelbare en geruststellende  
geluiden is dan een belangrijke voorwaarde voor een veilig gevoel.  
Het doel van dit project is om de geluidsomgeving van cliënten met een 
visuele en verstandelijke beperking te optimaliseren. Het op die manier 
vergroten van het gevoel van veiligheid kan eventueel probleemgedrag 
verminderen. Dit project is een verbreding van een eerder project,  
waarin bleek dat deze methode voor mensen met een zeer ernstige visuele 
en verstandelijk beperking behulpzaam was. 

Resultaten:
• Train de trainer traject
• Ontwikkelen van een online scholing aan aandachtsfunctionarissen
• Programma ontwikkelen themabijeenkomst(en) voor medewerkers
• Pilots scholingstraject aandachtsfunctionarissen
• Een implementatieplan

Betrokken partijen: Koninklijke Visio 
Financiering: Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Karin Topper
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Voortgangsmetingen in de intensieve visuele 
revalidatie

Samenvatting:
Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het Loo Erf zijn bedoeld 
voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen. Hun revalidatietraject is 
hoog-intensief, multidisciplinair en omvat ongeveer 500 behandeluren over 
een doorlooptijd van meerdere maanden. Het doel van dit project is te 
komen tot passende voortgangsmetingen voorcliënten in intensieve visuele 
revalidatie. Deze metingen kunnen gebruikt worden om de doelmatigheid 
van de trajecten te bepalen én waar nodig te verbeteren. 

Resultaten:
• Consensus over de wijze waarop de revalidatievoortgang van mensen 

binnen de intensieve visuele revalidatie te meten is.
• Inzicht in de persoonlijke en externe factoren die van invloed zijn op de 

revalidatievoortgang en hoe deze samenhangen met gekozen traject-
parameters, zoals trajectduur, aard en hoeveelheid van benodigde zorg, 
intensiteit, et cetera. 

• Structurele metingen van de revalidatievoortgang bij mensen die een 
intensief revalidatietraject doorlopen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Amsterdam UMC
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ton Roelofs 
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Werkplaats: Congenitale oculomotore 
apraxie

Samenvatting:
Kinderen met oculomotore apraxie kunnen hun ogen niet snel naar de kant 
draaien waar ze naartoe willen kijken. Zij hebben vaak wel een redelijke tot 
goede gezichtsscherpte, maar ervaren door de aandoening toch visuele  
hinder bij hun dagelijkse activiteiten, thuis en op school.  
Begeleiders hebben onvoldoende kennis van oculomotore apraxie en  
hebben behoefte aan goed onderbouwde begeleidingsadviezen. Waar 
hebben deze kinderen moeite mee en hoe kun je ze de juiste hulp bieden? 
Deze werkplaats brengt specifieke hulpvragen in kaart en maakt passende 
informatie beschikbaar voor medewerkers die te maken krijgen met deze 
groep kinderen. De informatie is ook geschikt voor ouders en andere  
betrokkenen. 

Resultaten:
• De beoogde informatie komt beschikbaar via foldermateriaal en op de 

website.
• De werkplaats wil ouders informeren en hun de mogelijkheid bieden 

elkaar te ontmoeten.
• Op termijn is het idee om ook wetenschappelijke artikelen over de  

begeleiding van kinderen met oculomotore apraxie te schrijven.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Wencke Sijbrandi
Originele titel: Werkplaats Congenitale oculomotore apraxie
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Wie praat er mee?

Samenvatting:
De taal die ziende en horende mensen met elkaar spreken is voor mensen 
met een beperking in visus én gehoor amper toegankelijk. Non-verbale 
communicatie zien ze niet of nauwelijks. En hun eigen communicatie- 
vormen, waaronder tactiele gebaren, zijn bij de meeste andere mensen niet 
bekend. Voor mensen zonder zintuiglijke beperkingen is zogeheten  
multiparty-communicatie – alle gesprekken tussen drie of meer personen 
–een veel voorkomende gespreksvorm. Juist voor mensen met visuele en 
auditieve beperkingen lijkt multiparty-communicatie zeer relevant.  
Deze gespreksvorm leert je hoe mensen zich tot elkaar verhouden, biedt 
informatie over het bestaan van groepen en geeft je het gevoel van erbij 
horen en samenzijn. Hoe is multiparty-communicatie te bevorderen voor 
doofblinde mensen?

Resultaten:
• Deelnemers aan focusgroepen vertelden dat multiparty-communicatie 

meerwaarde heeft op gebieden als sociale ontwikkeling en ontwikkeling 
van het zelf. Meer dan in één-op-één-communicatie is sprake van het 
delen van gedachten, emoties en ideeën.

• Professionals vertellen in de vragenlijsten dat zij meer dan tien keer  
vaker één-op-één-gesprekken hebben dan multiparty-gesprekken.  
Er zijn aanknopingspunten voor verbetering van het bevorderen van 
multiparty-communicatie.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus
Financiering: Programmaraad visueel
Startjaar: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Mijkje Worm 
Originele titel: Wie praat er mee? Een exploratieve studie naar 
multiparty conversaties met mensen met aangeboren visuele en auditieve 
beperkingen.
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Zicht Op Goed Leven

Samenvatting:
Hoe weet je wanneer iemand met een ernstige meervoudige en visuele 
beperking (EMB) een goed leven heeft? Mensen met EMB kunnen zelf geen 
direct antwoord geven op deze vraag. Het doel van dit project is een  
methodiek te ontwikkelen om de kwaliteit van leven voor mensen met EMB 
en een visuele beperking in kaart te brengen en deze te verbeteren.

Resultaten:
• Een methodiek ‘Zicht Op Goed Leven’ (ZOGL), in te zetten in de  

begeleiding van mensen met EMB personen en een visuele beperking. 
• Een handleiding en een scholing om de kennis over ZOGL over te  

dragen aan professionals die werken met mensen met een visuele en 
verstandelijke beperking (VVB).

Betrokken partijen: Koninklijke Visio en Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Jamuna van Raay
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Zicht Op Goed Leven 2.0

Samenvatting:
Mensen met een visuele en verstandelijke beperking (VVB) zijn afhankelijk 
van hun omgeving (het cliëntsysteem) bij het realiseren van kwaliteit van 
leven. Het lopende project ‘Zicht Op Goed Leven’(ZOGL) ontwikkelt een 
gelijknamige methodiek die de impact van de visuele beperking op  
de kwaliteit van leven van een cliënt in kaart brengt. Dit gebeurt op de  
gebieden lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en  
stimulerende tijdsbesteding. De methodiek geeft inzicht op welke  
gebieden de kwaliteit van leven beter kan en ook hoe dat te realiseren is. 
Dit vervolgproject onderzoekt de effectiviteit van ZOGL in de praktijk.

Resultaten:
• Inzet van een in de praktijk effectieve methodiek die het cliëntsysteem 

inzicht geeft hoe de kwaliteit van leven van een cliënt te verbeteren is.
• Daadwerkelijke verbetering van kwaliteit van leven bij mensen met een 

VVB op een of meer van de gemeten gebieden. 
• Het cliëntsysteem heeft zicht op wat de impact is van de VVB op de 

kwaliteit van leven van hun naaste en kan hierop inspelen in hun  
benadering van de persoon én met aanpassingen in de omgeving.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Bartiméus, Academische werkplaats 
EMB
Financiering: ZonMw, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 2 jaar en 8 maanden
Projectleider: Jamuna van Raay
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Zicht op vallers

Samenvatting:
Valpreventie bij ouderen is gebaat bij een multifactoriële screening en de 
inzet van individuele interventiestrategieën, zo blijkt uit onderzoek.  
Dit gaat ook op voor valpreventie bij mensen met visuele beperkingen.  
De ValRisicoScore is een goed werkbaar instrument voor motorische  
screening bij deze groep, maar het is nog onvoldoende geïmplementeerd. 
Dit project wil begeleiders bekender maken met de ValRisicoScore.  
Ook werkt het project aan een multidisciplinaire ‘valpoli’. Op basis van de 
screening maken meerdere disciplines daarin gezamenlijk een individueel 
plan met interventiestrategieën voor een bewoner. In de poli wordt dit plan 
ook geëvalueerd en indien nodig aangepast. Daarnaast is er een voorstel 
om de fysiotherapeuten twee keer per jaar te laten aansluiten bij de  
behandelteamoverleggen (BTO’s) van woningen met bewoners die waar-
schijnlijk een verhoogd valrisico hebben.

Resultaten:
• Intranet is geüpdatet en digitale communicatiekanalen worden gebruikt 

om informatie te delen over valpreventie.
• In het voorjaar van 2021 is er een fysieke teamscholing rondom  

valproblematiek en de ValRisicoScore.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Lotte Enkelaar
Originele titel: Zicht op vallers
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5 Technologie biedt mij kansen 

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt
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Audio to Go 

Samenvatting:
Bartiméus heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de toe- 
passing van audio (geluid, gesproken berichten, gesproken aanwijzingen) 
op allerlei plekken. Zowel binnen als buiten en met verschillende doelen: 
mobiliteit, kunst, lichamelijke oefening. En voor verschillende soorten  
gebruikers met verschillende (visuele) beperkingen. Deze ervaringen  
hebben geleid tot een visie op de toepassing van (gepersonaliseerde)  
audio en een daarop gebaseerd systeem dat Audio to Go is genoemd.  
Dit is een softwaretoepassing die het mogelijk maakt om met zogeheten 
beacons (‘bakens’) op verschillende plekken audio ‘af te spelen’, gebruiks-
vriendelijk en gepersonaliseerd. Dat laatste wil zeggen dat de boodschap 
zich aanpast aan de gebruiker. Audio to Go zorgt ervoor dat mensen met 
een visuele beperking bijvoorbeeld zelfstandig een route kunnen lopen,  
begeleid door audioboodschappen in plaats van menselijke begeleiders. 
Dit project brengt het toepassen van audio een stap verder.

Resultaten:
• Een marktverkenning (verdieping op mogelijkheden voor markt- 

introductie van Audio to Go). 
• Doorontwikkeling op het gebied van technologie die draait binnen het 

Audio to Go-systeem.

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 01-11-2020
Looptijd: 6 maanden 
Projectleider: Laura Tromp 
Originele titel: Audio to Go
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Communiceren met haptische waarneming 

Samenvatting:
Doofblinden kunnen is het vaak erg moeilijk om de juiste hulpmiddelen te 
vinden. Hulpmiddelen voor blinden of slechtzienden vaak niet goed toe-
passen vanwege hun gehoorproblemen. Tijdens brainstormsessies is doof-
blinden gevraagd tegen welke (praktische) problemen zij aanlopen in hun 
dagelijks leven. Zij noemden vooral problemen rond zelfstandigheid, zelf-
redzaamheid en veiligheid. Als mogelijke oplossingen opperden zij commu-
nicatie en signalering door middel van trillingen. Dit project heeft aanslui-
tend een ‘slimme deurbel’ ontwikkeld, een systeem dat via een smartwatch 
met een trilpatroon kenbaar maakt of een bekende of onbekende aanbelt. 
Voor het onderscheid maakt het systeem gebruik van vingerafdrukherken-
ning. Het concept is na gebleken succes met behulp van Homey-techno-
logie uitgebreid tot een ‘platform’ waarop ook huishoudelijke apparatuur 
kan worden aangesloten. De gebruiker kan deze apparatuur aansturen met 
spraak of met aangepaste knoppen. De apparatuur kan ook via haptische 
signalen feedback geven, en is zo ook geschikt voor doofblinden. 

Resultaten:
• Een verdere verbetering van de ontwikkelde oplossingen, zodat deze 

nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker werken, met zo min mogelijk 
storingen (doofblinde gebruikers kunnen deze namelijk nauwelijks zelf 
verhelpen). Het toevoegen van nieuwefuncties aan het platform. 

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 2017
Looptijd: 3,5 jaar
Projectleider: Eric van Heuvelen 
Originele titel: Communiceren met haptische waarneming
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Digitaal alternatief voor de Goldmann

Samenvatting:
Bartiméus verricht gezichtsveldonderzoek bij mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) met een zogeheten Goldmann. Dit apparaat wordt nog 
steeds veel gebruikt voor mensen met NAH, omdat het de mogelijkheid 
biedt op een aan het tempo van de cliënt aangepaste meting te doen. Dit 
is bij patiënten met NAH vaak gewenst. Aan het meten met de Goldmann 
kleven voor de professional een aantal belangrijke nadelen. Het doen van 
een meting met de Goldmann vergt het nodige handwerk en kunde van de 
oogmeetkundige. Ook wordt het apparaat niet meer gemaakt. Dit project 
ontwikkelt een (digitaal) alternatief voor de Goldmann-meetapparatuur.  

Resultaten:
• Een verbeterd, modern, gebruiksvriendelijk en nog betrouwbaarder  

gezichtsveldonderzoek, dat aansluit bij de wensen en eisen van de  
professional en de cliënt. 

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 2020
Looptijd:1 jaar 
Projectleider: Paul de Nooij 
Originele titel: Digitaal meten
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Digitaal op bezoek 

Samenvatting:
In het onderzoeksproject ‘Digitaal op bezoek’ staat de vraag centraal hoe 
digitale middelen op een zinvolle manier kunnen worden ingezet voor 
sociaal contact van mensen met een beperking, als fysiek contact niet 
kan of mag. Het project brengt in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek gaan’ 
haalbaar en aantrekkelijk is en op welke manier woonzorglocaties dit 
‘digitale bezoek’ kunnen ondersteunen. De afgelopen maanden is er veel 
ervaring opgedaan met verschillende vormen van digitaal bezoek. Ook 
zijn de randvoorwaarden in beeld gebracht om dit goed te laten verlopen. 
Deze ervaringen worden samen gebracht met wetenschappelijke kennis in 
een schriftelijke handreiking voor maatwerk rondom al dan niet ‘digitaal op 
bezoek gaan’. 

Resultaten:
• Schriftelijke handreiking voor maatwerk rondom al dan niet digitaal op 

bezoek gaan, als dat fysiek niet kan of mag.

Betrokken partijen: Academische Werkplaats Viveon, Academische  
Werkplaats Bartiméus-Vrije Universiteit Amsterdam, Academische  
Werkplaats EMB, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking (Tranzo, Tilburg University), cliëntenorganisatie KansPlus,  
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vilans, Universiteit Twente
Financiering: COVID-19-programma van ZonMw
Start: 2020
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Paula Sterkenburg 

Lees meer over dit project op het Kennisplein
Gehandicaptenzorg

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/technologie-en-apps/digitaal-op-bezoek-mensen-met-beperkingen
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/technologie-en-apps/digitaal-op-bezoek-mensen-met-beperkingen


171

Digitale Agenda

Samenvatting:
Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking die in een  
instelling wonen of naar de dagbesteding gaan, is het belangrijk te weten 
wat er tijdens de komende dag gaat gebeuren. Voorbeelden van vragen 
die deze mensen hebben: welke begeleider werkt er vanavond? Wat eten 
we straks? Wat gaan we vanmiddag voor activiteit doen? Voor deze groep 
is inzicht krijgen in de agenda van een dag niet altijd makkelijk, omdat 
juist in de gehandicaptenzorg veel gebruik wordt gemaakt van visuele  
methodes. Dit project kijkt naar bestaande mogelijkheden om een dag- 
programma digitaal inzichtelijk te maken. Het doel is om vervolgens een 
applicatie te ontwikkelen waarmee mensen met een visuele en verstande- 
lijke beperking meer eigen regie hebben op wat er op het programma staat 
en hun agenda kunnen inzien. 

Resultaten:
• Inzicht in de geschiktheid van bestaande digitale hulpmiddelen voor 

mensen met een visuele en verstandelijke beperking.
• Agendamodule voor het internetplatform ‘ikbenonline’, dat te bekijken 

en beluisteren is op een tablet.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Paul op het Veld
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Eye eye Kapitein 

Samenvatting:
De meeste mensen met een verstandelijke en visuele beperking kunnen 
niet lezen en schrijven. Zij zeggen dat ze veel informatie missen en vinden 
dat vervelend. Ze zijn afhankelijk van wat verzorgers voorlezen. Het blijkt 
lastig informatie voor deze cliënten op een goede manier beschikbaar te 
maken. Ook ontbreekt meestal de mogelijkheid om direct te reageren,  
terwijl dit voor deze groep juist zo belangrijk is. Een ander probleem is dat 
informatie nu meestal maar in één vorm aangeboden wordt aan cliënten 
met verschillende beperkingen en mogelijkheden. Dit project werkt aan 
Eye Eye Kapitein, die informatie omzet naar begrijpelijke berichten voor 
mensen met een verstandelijke en visuele beperking. 

Resultaten:
• Eye Eye Kapitein gebruikt een ‘conversiemachine’ die geschreven  

tekst (in Word of pdf) omzet naar gesproken tekst ende informatie 
transformeert naar tenminste drie interfaces: een webplatform voor 
mensen met een verstandelijke beperking, de Orion Webbox en  
Google Home. 

• De ontvanger kan reageren op de informatie nadat hij zich heeft  
ingeschreven of geabonneerden.  

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 2020 
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Maaike Meerlo 
Originele titel: Eye eye Kapitein
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Heartbeat 2.0 voor doofblinde mensen 

Samenvatting:
Voor doofblinde mensen is het vaak lastig te bepalen of er anderen in hun 
nabijheid zijn, en zo ja, wie dat dan zijn. Ze weten niet waar de mensen 
zich bevinden van wie ze afhankelijk zijn; hun begeleiders en familieleden. 
Die onduidelijkheid en onzekerheid kunnen zoveel stress met zich mee-
brengen dat soms zelfs gedragsproblemen ontstaan. De Heartbeat is  
een apparaatje waarmee bewoners een begeleider als het ware kunnen  
‘oppiepen’. De begeleider ontvangt een bericht dat er naar hem of haar 
gevraagd wordt. De bewoner krijgt een haptisch signaal hoe ver de  
begeleider verwijderd is. Een versnelling van de trilling geeft aan dat  
de begeleider nadert (vandaar de naam Heartbeat). Er is een nieuwe  
versie van de Heartbeat gemaakt en getest. Er zijn er acht geproduceerd. 
De Heartbeat 2.0 is robuust, kent een verbeterde, flexibele vormgeving en 
heeft enkele functionele verbeteringen. 

Resultaten:
• Een implementatieplan voor de inzet van de Heartbeat 2.0 bij  

individuele cliënten en hun begeleiders: interventieplan Heartbeat 2.0. 
Het plan is aangepast op basis van een test door vier cliënten .  

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2020 
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Ingrid Korenstra
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Hybride fietstraining voor kinderen en 
jongeren 

Samenvatting:
De dienstverlening aan slechtziende en blinde kinderen en jongeren 
gebeurt op dit moment voornamelijk door fysiek aanwezig te zijn in het 
gezin. Om de begeleiding van gezinnen verder te professionaliseren, is 
het zinvol te bepalen op welke manier eHealth de fysieke bezoeken kan 
ondersteunen. Hierbij wordt onder meer ingezet op beeldbellen, 
instructiefilmpjes en huiswerkfilmpjes. Ouders, kinderen en jongeren 
kunnen zo inhoudelijk een effectievere begeleiding krijgen. 
Opdrachten en informatie worden via een eHealth-applicatie verstrekt en 
krijgen zo een duidelijke plek binnen de totale ondersteuning. Voor ouders 
van een kind of jongere met een visuele beperking is fietsen een belangrijk 
onderwerp. Veilig zelfstandig kunnen fietsen vergroot immers de zelfred-
zaamheid. Als ouder wil je intussen het vertrouwen hebben dat je kind zich 
veilig in het verkeer begeeft. Dit project ontwikkelt een nieuwe hybride 
fietstraining (een mix van eHealth en fysiek) om dit mogelijk te maken. 

Resultaten:
• Een fietstraining in een hybride vorm.
• Kennis over het ontwikkelen van hybride trainingen.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio 
Financiering: Bartiméus (Innovatie), ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021 
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Nienke Nijhof en Annemarijn van Rheenen
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ICT4music

Samenvatting:
Muziek maken is voor veel mensen een fijne manier van vrijetijdsbesteding. 
Het biedt de mogelijkheid jezelf uit te drukken en creatief bezig te zijn.  
Dit is voor mensen met een visuele beperking niet anders, maar muziek 
maken is voor hen vaak wel uitdagender. Technologische innovaties bieden 
kansen die er voorheen niet waren. Dit project realiseert een overzicht van 
ICT-oplossingen die wereldwijd beschikbaar zijn en waar muzikanten met 
een visuele beperking gebruik van kunnen maken. 

Resultaten:
• Een wereldwijde inventarisatie van beschikbare ICT-toepassingen voor 

het maken van muziek, onderzocht op bruikbaarheid voor mensen met 
een visuele beperking.

• De resultaten (overzichten, reviews, video’s, podcasts en handleidingen) 
worden gepubliceerd en zijn te vinden op het kennisportaal:  
kennisportaal.visio.org/muziek

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation 
Start: 2018
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Marc Stovers

Lees meer over dit project op het
Kennisportaal van Visio

https://kennisportaal.visio.org/muziek
https://kennisportaal.visio.org/muziek
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Inclusief spelen zonder scherm 

Samenvatting:
Onze samenleving digitaliseert, en daarmee ons spel ook. We zien steeds 
meer spel dat het fysieke verbindt met een digitale omgeving. Een voor-
beeld is de beweging naar ‘screenless play’, waarin digitale spellen worden 
ontwikkeld die geen (visueel georiënteerd) scherm kennen. Dit biedt kan-
sen voor mensen met een visuele beperking die samen willen spelen met 
mensen zonder zo’n beperking. Naar dergelijke ‘inclusieve spel mogelijk-
heden’ is vraag binnen verschillende leeftijdscategorieën. Dit project doet 
een behoeftenonderzoek naar spel ‘zonder scherm’ en ontwikkelt en test 
concrete spelconcepten. 

Resultaten:
• Een lijst met ideeën voor inclusieve spellen voor mensen – jong en oud 

– met en zonder visuele beperking. 
• Een document met design-eisen (criteria) waaraan een spel moet  

voldoen. 
• Minimaal drie geteste spelconcepten, inclusief zogeheten ‘user story’s’ 

die vertellen hoe je de spellen ‘inclusief’ kunt spelen.
• Minimaal één volledig doorontwikkeld spel.

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar 
Projectleider: Dick Lunenborg 
Originele titel: Inclusive connected play
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Kan ik je ergens mee helpen?

Samenvatting:
Sinds 2012 is het mogelijk om met je mobiel, tablet of computer gebruik 
te maken van een spraakgestuurde assistent. Denk aan opdrachten als: 
‘Hé Siri, bel Mark.’ Voor mensen met een visuele beperking is deze tool erg 
handig. Alleen zijn de spraakopdrachten nog niet specifiek genoeg.  
De volgende opdracht is bijvoorbeeld nog niet mogelijk: ‘Hé Google, kun je 
me Franse woordjes overhoren van les 3?’ Dit project onderzoekt op welke 
manier een spraakgestuurde interface mensen met een visuele beperking 
kan helpen. Bijvoorbeeld in hun revalidatieproces en of bij het volgen van 
onderwijs.

Resultaten:
• In kaart brengen wat de grootste behoeften zijn bij mensen met een 

visuele beperking in het gebruik van spraakgestuurde technologie. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Q42, Bartiméus
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Joost Veeken
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Kennis over spraak: een roadmap voor 
innovatie

Samenvatting:
Veel digitale diensten en producten maken gebruik van spraak. Via stem-
bediening is van alles mogelijk, van muziek opzetten tot je afspraken op-
vragen. De expertiseorganisaties die werken voor slechtziende en blinde 
mensen, willen inzetten op innovatie op het gebied van spraaktechnologie 
voor digitale diensten en producten. Bartiméus en Koninklijke Visio ont-
wikkelen daarvoor een zogenoemde spraak-roadmap. Voor het gedegen 
inzetten van een goed geïntegreerde spraakdienstverlening is nog veel 
werk te verrichten op verschillende facetten, waaronder privacy, ontwikke-
len van producten, interne implementatie, aantonen van impact en het op-
bouwen van een extern netwerk. De roadmap maakt een doorontwikkeling 
op deze verschillende facetten mogelijk. De roadmap biedt ook een kader 
voor gemeenschappelijke spraakprojecten. In een gezamenlijk traject willen 
Bartiméus en Koninklijke Visio antwoorden formuleren op de uitdagingen 
rond innovatie op het gebied van spraaktechnologie. Door een coalitie aan 
te gaan, kunnen we bovendien een sterke marktpositie realiseren. 

Resultaten:
• Een gemeenschappelijke roadmap voor de versnelling van innovatie 

rond de inzet van spraaktechnologie in de dienstverlening.

Betrokken partijen: Nederlandstalige Spraak Coalitie, Koninklijke Visio, 
Bartiméus
Financiering: Bartiméus fonds
Start: december 2021 
Looptijd: 1 jaar (waarbij een beoogde samenwerking van drie jaar wordt 
nagestreefd)
Projectleider: Nienke Nijhof
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Kennisportaal XXL

Samenvatting:
Voor mensen met een visuele beperking is online content niet altijd toe-
gankelijk. Het Kennisportaal van Visio is een website boordevol handige 
tips, instructies en handleidingen in de vorm van documenten, video’s en 
podcasts voor mensen met een visuele beperking. Dit project richt zich op 
de doorontwikkeling van het platform qua techniek, de gebruiksvriendelijk-
heid en het uitbreiden van de hoeveelheid content. 

Resultaten:
• Een technische doorontwikkeling van de website, zodat deze beter  

aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met een visuele  
beperking.

• Het ontwikkelen en plaatsen van 173 video’s, 900 documenten en 60 
podcast-afleveringen (doelstelling: 5500 keer beluisterd).

• Per maand 3000 unieke website-bezoekers. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation 
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Joost Veeken
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Leerlijn programmeren

Samenvatting:
Het Nederlandse onderwijscurriculum gaat met de tijd mee: binnenkort 
maakt digitale geletterdheid er onderdeel van uit. Ontwikkeling op dit  
gebied is voor kinderen met een visuele beperking net zo belangrijk als 
voor ziende klasgenoten. Dit project werkt aan een leerlijn op het gebied 
van ‘computational thinking’ (CT). CT gaat over een denkwijze om  
problemen op te lossen, waarbij je een computer als ondersteuning inzet. 
Het kunnen toepassen van CT kan de latere kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten voor leerlingen met een visuele beperking. 

Resultaten:
• Dertig lessen waarbij alle lesdoelen en concepten van computational 

thinking aan bod komen.
• Een leskist met (tactiele) materialen die aansluiten bij deze lessen.
• Publicatie van alle lessen en materialen zodat elke leerling met een 

 visuele beperking in het regulier- en speciaal basisonderwijs in  
Nederland hier gebruik van kan maken.

• Landelijke codeweek (evenement) voor kennisontwikkeling en  
draagvlak bij professionals.

• De 10 onderbouw lessen zijn ook in het Engels beschikbaar.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMW Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2017
Looptijd: 4 jaar
Projectleider: Wendy Voorn

Meer over dit project op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=w2RerEMiK-c
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Living Experience Implementatie

Samenvatting:
De afgelopen jaren is in verschillende projecten gewerkt aan het opzetten 
van zogeheten Living Experiences (LE). In een LE delen ontwikkelaars en 
onderzoekers technologische innovaties en kennis met cliënten, leerlingen 
en professionals. Het doel: in een praktijksituatie onderzoeken hoe  
technologie de zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking  
kan vergroten. Dit project richt zich op het gebruiksklaar maken van 
LE-ruimtes, het borgen van activiteiten die in het voorgaande project  
zijn opgestart en het landelijk aanbieden van mogelijkheden om (laag-
drempelig) kennis te maken met nieuwe technologie. 

Resultaten:
• Volledig ingerichte LE-ruimtes, gereed om mensen te ontvangen voor 

onderzoek, training, scholing en inspiratiesessies.
• Inspiratieboxen (tastbare spullen) voor het laagdrempelig kennismaken 

met nieuwe technologie.
• Webinars voor het delen van kennis en ervaring met LE.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Marc Lanting 
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LOEP: Living Experience Ouderen en  
Participatie

Samenvatting:
Ouderen, vooral 75+, met een visuele beperking hebben maatwerk nodig  
in de zorg en ondersteuning. Het gebruik van technologische hulpmiddelen 
is voor deze groep vaak lastig. Het doel van dit project is het in kaart  
brengen van wensen en behoeften van ouderen met een visuele beperking 
rond technologie, om de zorg en ondersteuning hierop te kunnen  
afstemmen. 

Resultaten:
• Onderzoeks- en adviesrapport dat de technologische behoeften van 

ouderen met een visuele beperking beschrijft.
• Twee Living Experience-ruimtes waar ouderen, betrokkenen en  

zorgprofessionals technologische hulpmiddelen kunnen uitproberen. 
• Het vervolg op dit project is de integratie van spraakbesturing binnen 

zorgwoningen met behulp van Google Home voor informatie- 
voorziening voor bewoners.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, KSBS
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Jamuna van Raay
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LoRaWAN: netwerktechnologie voor  
dwaaldetectie

Samenvatting:
Enkele jaren geleden is een nieuwe draadloze netwerktechnologie  
geïntroduceerd: LoRaWAN, een acroniem voor Long Range Wide Area 
Network. Het is een specificatie voor een telecommunicatienetwerk dat 
geschikt is voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen.  
De technologie wordt gebruikt voor communicatie tussen machines (het 
zogeheten Internet of Things). Het gaat om communicatie die zeer  
weinig vermogen vraagt en een relatief groot bereik heeft (ook in  
bebouwde en begroeide omgevingen). De keerzijde is de bandbreedte:  
die is relatief gering. Je kunt dus maar weinig informatie over het netwerk 
verzenden en de mogelijke toepassingen zijn daarmee zeer specifiek.  
Alleen als je maar enkele bits wilt versturen, is LoRaWAN een goede  
oplossing. Meetwaardes van sensoren voldoen hieraan, bijvoorbeeld in  
de toepassing van dwaaldetectie. 

Resultaten:
• Een LoRaWAN-netwerk met dekking over het gehele Bartiméus-terrein 

in Doorn.  
• Een reeks tests die de mate van betrouwbaarheid van het netwerk  

aantonen. 
• Een concrete oplossing voor dwaaldetectie voor een geselecteerde 

groep bewoners die mogelijk dwalen. 

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Startjaar: 01-01-2019 
Looptijd: 26 maanden 
Projectleider: Niels Otten 
Originele titel: LoRaWan: netwerktechnologie voor dwaaldetectie 
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Mijn CVI

Samenvatting:
‘Mijn CVI’ is een digitale serious game voor kinderen (6-14 jaar) met een 
cerebraal visuele stoornis (CVI), waarbij visuele problemen ontstaan door 
hersenschade of aanlegstoornissen van de hersenen. ‘Mijn CVI’ geeft  
kinderen inzicht in hun eigen CVI, welke invloed het kan hebben op hun 
functioneren en hoe ze hiermee in hun leven kunnen omgaan. Kinderen  
krijgen door het volgen van het programma inzicht in hun mogelijkheden 
en beperkingen, ontwikkelen een reëel gevoel van eigenwaarde en leren 
beter meedoen in vrijetijdsbesteding en op school. ‘Mijn CVI’ bevat een 
animatie en acht modules met interviews van kinderen en jongeren die zelf 
CVI hebben. Kinderen geven per module aan welke filmpjes voor hen  
herkenbaar zijn en welke adviezen ze geschikt vinden. Zo maken ze hun 
eigen playlist. Deze effectstudie onderzoekt of kinderen beter kunnen  
uitleggen wat CVI is en welke begeleiding bij ze past. 
En wat doet ‘Mijn CVI’ met hun zelfstandigheid, zelfbeeld, zelfkennis en hun 
zelfvertrouwen om te participeren in de maatschappij?

Resultaten:
• Het onderzoek loopt nog. Resultaten van de effectstudie worden in de 

zomer van 2021 verwacht.

Betrokken partijen: Bartiméus, VU
Financiering: Programmaraad Visueel
Start: 2018
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Mariska Stokla-Wulfse
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Scribit 3.0

Samenvatting:
Het kijken van video’s is niet zo vanzelfsprekend voor mensen met een 
visuele beperking. Scribit is een uniek en innovatief platform waarmee 
video’s online toegankelijk worden gemaakt voor deze groep. Dat gebeurt 
met behulp van audiodescriptie, waarbij een stem beschrijft wat er in beeld 
te zien is. Dit project richt zich op het verder ontwikkelen van het platform 
qua techniek, het uitbreiden van het aantal gebruikers en het activeren van 
de community om video’s te voorzien van audiodescriptie. 

Resultaten:
• 2000 gepubliceerde video’s met audiodescriptie.
• 800 gebruikers.
• Meer mogelijkheden voor interactie binnen de community.
• Lancering van mobiele apps op iOS en Android.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation, Bartiméus 
Fonds
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Annick de Lange
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Slimme rollator

Samenvatting:
Begeleiders en fysiotherapeuten van Bartiméus zien dat een steeds grotere 
groep oudere cliënten slecht ter been wordt. Een rollator kan helpen om 
mobiliteit te behouden en valrisico’s te verminderen. Maar een rollator kan 
niet wat je met een geleidestok wel kunt: object- en obstakelherkenning 
van stoepranden, oneffenheden en lage obstakels. Als die niet herkenbaar 
zijn, is het gebruik van een rollator erg lastig. Bestaande oplossingen zijn 
onbetaalbaar of niet meer leverbaar. Is er een rollator te ontwikkelen die 
obstakels en objecten kan herkennen en de gebruiker waarschuwt en zo de 
functie van de stok kan overnemen?  
Op basis van een eerder project werkt dit project aan een prototype van 
een ‘slimme rollator’ die objecten en obstakels signaleert en relevante  
informatie verzamelt, zoals tempo en houding van de gebruiker.  
De informatie over obstakels wordt met audio of met haptische signalen 
aan de gebruiker gepresenteerd. Het ontwikkelen en testen gebeurt met 
ouderen met een visuele beperking en andere deskundigen. 

Resultaten:
• Een prototype van een slimme rollator in de vorm van een opzetstuk 

voor een bestaande rollator.  

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: extern
Start: 2020 
Looptijd: 2 jaar 
Projectleider: Eric Velleman 
Originele titel: Inclusieve slimme rollator
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Smart glasses voor mensen met visuele  
beperkingen

Samenvatting:
Slimme brillen (‘smart glasses’) zijn nog niet zo lang beschikbaar op de 
consumentenmarkt. Deze draagbare computerapparatuur heeft functies als 
videoprojectie, ingebouwde camera’s, spraakherkenning, schermlezers,  
optische teken- en beeldherkenning, GPS, registratie van oogbewegingen 
en bewegingssensoren. Dit project was bedoeld voor het ontwerpen en 
testen van applicaties voor deze brillen. Daarvoor zijn vier specifieke  
probleemgebieden gedefinieerd: navigeren in een altijd veranderende 
omgeving, interacties met automaten in de publieke ruimte, herkennen van 
personen en objecten van verre afstand en het herkennen van geschreven 
teksten. Het project zocht naar mogelijkheden om via ‘augmented reality’ 
extra beelden of andere informatie toe te voegen voor mensen met  
gezichtsscherpteverlies en visuele velddefecten. De toepassingen zijn  
zowel in het lab als in de echte buitenwereld getest.

Resultaten:
Geen resultaten.

Betrokken partijen: Bartiméus, Koninklijke Visio, Stichting Accessibility, 
Universiteit Twente
Financiering: ZonMw InZicht
Start: 2015
Looptijd: 3 jaar
Projectleider: Richard van Wezel
Originele titel: Smart glasses to support blind and visually impaired  
persons. 



188

Smart toys: beter leren samenspelen

Samenvatting:
Sommige kinderen met een visuele beperking hebben moeite om con-
tact te maken met leeftijdsgenoten en samen te spelen. Een smart toy kan 
dan helpen. Dit is normaal speelgoed waaraan met technologie nieuwe 
spel-mogelijkheden zijn toegevoegd. In dit project is het een groot  
ridderkasteel met spelfiguren die geluiden produceren. Wanneer kinderen  
de spelfiguren in het kasteel plaatsen, klinkt er muziek, introduceren spel- 
figuren zichzelf of zijn thematische geluiden te horen. Om het effect te 
onderzoeken, hebben 72 kinderen met een visuele beperking (4-12 jaar) 
gespeeld met de smart toy en met normaal speelgoed (hetzelfde  
materiaal zonder geluid). Ze speelden in tweetallen, samen met een ziend 
kind of een klasgenoot met een visuele beperking. 

Resultaten:
• De meeste kinderen met een visuele beperking laten adequaat spel-

gedrag zien met het normale speelgoed. Een groep van 20% lukte dat 
niet. Zij waren meer gebaat bij de ondersteunende geluiden van de 
smart toy dan de andere kinderen. Ze speelden minder alleen en  
waren meer gefocust op het spel van hun spelmaatje dan bij het  
normale speelgoed.

Betrokken partijen: Bartiméus, Radboud UMC, Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Inzicht
Start: 2015
Looptijd: 5 jaar
Projectleider: Mathijs Vervloed
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Super Toegankelijk: Prototyping en digitaal 
toegankelijkheidsadvies

Samenvatting:
Eigen regie, innovatieve behandelingen en zelfredzaamheid zijn belangrijk 
voor mensen met een visuele beperking. Terwijl technologie veel nieuwe 
toepassingen mogelijk maakt die de eigen regie kunnen ondersteunen,  
levert diezelfde technologie ook nieuwe vraagstukken op. Hoe zet je  
technologie effectief in, zodat mensen met een visuele beperking ook echt 
zelfredzamer kunnen worden? Het doel van dit project is allereerst om 
prototypes te ontwikkelen die zelfstandig boodschappen doen vergemak-
kelijken voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast onderzoekt het 
project de mogelijkheden van ‘inclusief ontwerpen’ van (technologische) 
producten. Inclusief ontwerpen – ‘design for all’ – is een ontwerpfilosofie 
waarin ontwerpers rekening houden met gebruikers met een beperking.

Resultaten:
• Inzicht in de belemmeringen die mensen met een visuele beperking 

ervaren bij het boodschappen doen.
• Enkele ‘inclusief ontworpen’ prototypes die het boodschappen doen 

kunnen vergemakkelijken.
• Inclusieve ontwerptrajecten doorlopen met verschillende partijen in 

Nederland.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Macula Vereniging, Athena Instituut 
(Vrije Universiteit Amsterdam)
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2018
Looptijd: 2 jaar
Projectleider: Timon van Hasselt
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Technologie voor ouderen met een visuele 
beperking

Samenvatting:
Eerdere projecten (‘Toegankelijke Domotica’ en het project technologie- 
onderzoek van Bartiméus) leverden producten en diensten op die  
mogelijk ook in de ouderenzorg voor mensen met een visuele of meer- 
voudige beperking zinvol kunnen zijn. Bij onze partners ’t Schild Wolfheze  
en Zorgaccent Hellendoorn zijn enkele bewoners uit deze groep onder-
zocht. Deze bewoners – en hun omgeving – hebben op basis daarvan een 
advies gekregen over het gebruik van technologie. Dit vervolgproject  
onderzoekt de vooronderstelling dat technologie een meerwaarde kan 
hebben voor ouderen met een visuele beperking. Vergroot het hun zelf- 
redzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie? En heeft het een positief  
effect op hun tijdbesteding? 

Resultaten:
• Het project werkt aan producten en diensten die een plek krijgen in een 

toolkit.
• Een opleidingsprogramma voor medewerkers.
• Materiaal en een werkwijze om andere organisaties te benaderen en te 

interesseren voor het aanbod.
• Leveren van de producten en diensten aan de geworven organisaties.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisemiddelen ZonMw
Start: 2020
Looptijd: 1,5 jaar
Projectleider: Eric van Heuvelen
Originele titel: Implementatie technologieonderzoek voor ouderen met een 
visuele beperking.
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Technologische kennis delen en gebruiken: 
optimale inzet van expertise 

Samenvatting:
Koninklijke Visio heeft veel kennis in huis over technologie en technologi-
sche producten die het welzijn en de mogelijkheden van cliënten en  
leerlingen met een visuele en verstandelijke beperking bevorderen. 
Deze kennis lijkt echter maar beperkt terecht te komen bij cliënten en  
leerlingen met een meervoudige beperking (IQ tussen de 20 en 50).  
Ook landt de beschikbare kennis nog onvoldoende bij medewerkers.  
Daardoor wordt de beschikbare expertise niet optimaal ingezet.  
Dit project wil deze situatie verbeteren. Het is ontworpen op basis van  
design thinking. Daarbij staat de cliënt als eindgebruiker centraal én is  
actief betrokken bij opzet en uitvoering. 

Resultaten:
• Inzicht in de redenen waarom de aanwezige kennis over technologie en 

technologische producten onvoldoende wordt verspreid en wat nodig 
is om dit te verbeteren. 

• Verschillende mogelijkheden voor kennisverspreiding zijn ontwikkeld, 
getest en vervolgens geëvalueerd. 

• Een plan op voor de implementatie van de projectresultaten. 

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, FabLab Bartiméus, Academische 
Werkplaats EMB
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG
Start: 2021
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Ingen Kok



192

Toolkit EMB&ICT: zorg bij ernstige  
meervoudige beperking

Samenvatting:
In de toolkit EMB&ICT vinden ouders en begeleidersinformatie en prakti-
sche tips over het gebruik van technologische producten voor kinderen 
met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Deze tools kunnen het 
kind op verschillende manieren stimuleren en uitdagen. Van een aantal  
producten is stap voor stap beschreven hoe ze te gebruiken zijn.  
Sommige producten zijn gewoon in de speelgoedwinkel te vinden, zoals 
een papegaai die de geluiden nabootst die je maakt. Andere zijn wat on-
bekender. Dit project onderzoekt de effecten van de toolkit in de praktijk. 
Vier gezinnen met een thuiswonend kind met EMB (6-16 jaar) zijn geobser-
veerd; eerst vier sessies zonder toolkit en dan vier sessies mét. Verandert 
de interactie tussen ouder en kind? Leidt de toolkit tot meer betrokkenheid 
tussen ouder en kind? 

Resultaten:
• De Toolkit EMB&ICT staat online. Op dit moment worden de resultaten 

van het onderzoek verder uitgewerkt. Hiermee wordt duidelijk hoe het 
gebruik van technologie het contact tussen ouder en kind beïnvloedt en 
wat de rol van de Toolkit EMB&ICT hierbij is.  

Betrokken partijen: Ben Sajet Centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Ons 
Tweede Thuis, Cordaan, PraderWilli Fonds, TU/e, Bartiméus.  
Financiering: ZonMw, programma Gewoon Bijzonder  
Start: 2018
Looptijd: 5 jaar  
Projectleider: Evelien van Wingerden, onder begeleiding van Paula  
Sterkenburg

Lees meer over dit project bij Bartimeus

https://www.bartimeus.nl/specialistische-kennis/ict-toolkit-voor-mensen-met-een-ernstige-meervoudige-beperking-4
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Virtual reality-ervaringsbril

Samenvatting:
Goed rekening houden met een slechtziende vriend of familielid is mogelijk 
wanneer duidelijk is wat diegene wel of niet ziet. Het beter begrijpen van 
de specifieke slechtziendheid van een ander leidt tot beter begrip, betere 
begeleiding en betere zorg. En daardoor uiteindelijk tot betere participatie 
van mensen met een visuele beperking. In de vorige fase van dit project 
(project Visusbeleving) is onderzocht met welke nieuwe technieken een 
moderne ervaringsbril gerealiseerd kan worden. Het ging om de technieken 
‘virtual reality’ en ‘augmented reality’. De beoogde bril kan de specifieke 
visus en het gezichtsveld weergeven van iedere individuele slechtziende 
persoon. Wie de bril opzet, kijkt als het ware door de ogen van deze  
persoon. 

Resultaten:
• Een prototype van de virtual reality-ervaringsbril, die een zichtprofiel 

met betrekking tot gezichtsveld en globale gezichtsscherpte kan  
weergeven. 

• Een platform waarop de virtual reality-bril het zichtprofiel van een 
slechtziende persoon weergeeft voor familie en/of andere betrokkenen.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio
Financiering: ZonMw Expertisefunctie ZG, Visio Foundation
Start: 2020
Looptijd: 2,5 jaar
Projectleider: Jamuna van Raay
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Visie op e-health binnen Bartiméus

Samenvatting:
E-health is een breed begrip en iedereen heeft er een ander beeld bij. 
Bartiméus werkt al enkele jaren aan het vormgeven van e-health binnen 
haar dienstverlening aan cliënten. Nu is het moment gekomen om op basis 
van de opgedane kennis en ervaring een heldere visie te ontwikkelen en 
ambities en doelen voor de komende jaren vast te stellen. Omdat e-health 
in de zorg een hoog innovatief karakter heeft, is ervoor gekozen een visie 
te schrijven vanuit een innovatieperspectief. Met dit project wil Bartiméus 
deelnemen aan de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)van de  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van SET is 
zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of 
beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. 
In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd: zorgaanbiederskunnen met deze 
regeling tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan 
hun missie.

Resultaten:
• Een visie op wat e-health voor Bartiméus betekent vanuit innovatie- 

perspectief, inclusief doelstellingen en ambities.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Extern
Start: 2020
Looptijd: 6 maanden
Projectleider: Carla Siebinga
Originele titel: E-Health RvO Pre-SET visievorming
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Voice First-producten en -diensten 

Samenvatting:
‘Voice First’ verwijst naar de razendsnelle verspreiding van de inzet van 
spraak bij het besturen van software, ‘fysieke systemen’ en apparaten.  
Het gaat om een toepassing van spraak die (steeds meer) lijkt op een 
menselijke dialoog. Een ICT-applicatie of een fysiek apparaat reageert op 
gesproken opdrachten en vragen met gesproken antwoorden, status- 
berichten, vragen om verduidelijking et cetera. Dit project ontwikkelt op 
basis van eerdere experimenten nieuwe Voice First-mogelijkheden in  
samenwerking met volwassen en oudere cliënten met een visuele  
beperking. Bij een positief resultaat vormen de resultaten een opstap voor 
vervolgactiviteiten die kunnen leiden tot onderstaande resultaten.

Resultaten:
• Nieuwe Voice first-producten en -diensten, inclusief een bijpassende 

training van medewerkers om deze producten en diensten in te zetten. 
• Een structuur voor ondersteuning en beheer van de producten en  

diensten. 
• Goede aansluiting van de producten en diensten binnen ontwikkelingen 

rond het e-health-aanbod van Bartiméus.

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern
Start: 2019
Looptijd: 2 jaar 
Projectleider: Dick Lunenborg 
Originele titel: At home voice first dienstverlening
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Voice First: wonen 

Samenvatting:
Na de snelle verspreiding van de smartphone en het toenemend gebruik 
daarvan voor dagelijkse handelingen – ook wel ‘Mobile First’ genoemd – is 
er nu de razendsnelle verspreiding van spraakbesturing van software,  
‘fysieke systemen’ en apparaten. Dit fenomeen heet ook wel ‘Voice First’. 
Een ICT-applicatie of een fysiek apparaat reageert op gesproken  
opdrachten en vragen met gesproken antwoorden, statusberichten, vragen 
om verduidelijking et cetera. Dit project werkt aan concrete toepassingen 
in de woning, op basis van Google Home en met behulp van Homey- 
technologie. De toepassingen maken het mogelijk huishoudelijke  
apparatuur aan te sturen via de optie ‘dialogen’ in Google Home. 

Resultaten:
• Homey geïnstalleerd en werkend in één of meer Bartiméus-woningen, 

en gekoppeld aan Google Home.
• Een lijst met dialogen: agenda, ‘uitlezen’ van de woning, herkennen van 

personen, slaapkamerdeur openen, weerbericht opvragen, koken met 
instructie, muziek bedienen et cetera.

• Evaluatie van de dialogen op toegankelijkheden gebruikersvriendelijk-
heid.

• Een advies over de implementatie in andere woningen.
• Een advies over toepassing van spraakbesturing in andere organisaties 

voor mensen met een visuele beperking en in de ouderenzorg.  

Betrokken partijen: Bartiméus 
Financiering: Extern 
Start: 2019 
Looptijd: 23 maanden
Projectleider: Maaike Meerlo
Originele titel: Voice First: Wonen
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VoiceLab: meer inzet van stembediening  

Samenvatting:
Stembediening is een nieuwe manier van werken die voor slechtziende en 
blinde mensen veel mogelijkheden biedt. Bij voice user interfaces – kort-
weg ‘voice’ – spreekt de gebruiker tegen een apparaat, dat terugpraat op 
een menselijke manier (zij het met een computerstem). Bij VisioLab lopen 
al projecten rond het ontwikkelen van applicaties voor Google Home. 
Dit nieuwe project start een ‘VoiceLab’ dat alle initiatieven rondom voice 
bij Koninklijke Visio in kaart brengt en de kennis bundelt. Het lab gaat 
voice-experimenten doen om voice structureel te kunnen inzetten als 
nieuw en toegankelijk kanaal voor onze cliënten. Deze experimenten 
vinden plaats in het eerste jaar van het VoiceLab en geven duidelijkheid 
over de mogelijkheden die voice biedt voor de dienstverlening van 
Koninklijke Visio, zowel technisch als voor de eindgebruikers. 
Alle inzichten die het project opdoet, worden uitgewisseld met partners in 
het voice-werkveld. Vanuit een gezamenlijke roadmap werkt het VoiceLab 
intensief samen met Bartiméus (Innovatie). 

Resultaten:
• Inzicht in de mogelijkheden die voice biedt voor de dienstverlening  

aan slechtziende en blinde mensen, zowel technisch als voor de  
eindgebruikers.

Betrokken partijen: Koninklijke Visio, Nederlandstalige Spraak Coalitie,  
Bartiméus 
Financiering: Visio Foundation, ZonMw Expertisefunctie ZG 
Start: 2022 
Looptijd: 1 jaar (waarbij een samenwerking van drie jaar wordt  
nagestreefd)
Projectleider: Timon van Hasselt
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Werkplaats: Vertalen met hulp van 
technologie

Samenvatting:
Medewerkers van Bartiméus komen ook in aanraking met (potentiële) 
cliënten die geen of gebrekkig Nederlands spreken en/of verstaan. Lang 
niet altijd zijn er tolken beschikbaar, al dan niet ‘op afstand’ (bijvoorbeeld 
per telefoon). De ontwikkelingen op het gebied van automatisch vertalen 
gaan intussen razendsnel. Denk aan Google Translate, dat steeds beter 
vertaalt. Voor smartphones zijn er vertaal-apps en er komen ook steeds 
meer (betaalbare) ‘vertalers’ op de markt. Dat zijn apparaten die vaak wel 
dertig verschillende talen beheersen, inclusief dialecten. Soms sluit je ze 
aan op een smartphone, soms zijn het ‘oortjes’, soms ‘losse’ apparaten. Zijn 
deze technologische oplossingen van vertaalproblemen bruikbaar in het 
contact met cliënten met een visuele beperking? En zijn ze geschikt voor 
de verschillende situaties en contexten waarin medewerkers anderstaligen 
ontmoeten?

Resultaten:
• Een inventarisatie van ‘vertalers’ op de Nederlandse markt.
• Een analyse van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van deze 

apparaten (en software) voor medewerkers en cliënten.
• Inzicht in de verschillende contexten waarin medewerkers contact  

hebben met niet-Nederlandssprekenden.
• Een voorstel voor het implementeren van de resultaten binnen  

Bartiméus.

Betrokken partijen: Bartiméus
Financiering: Expertisegelden
Start: 2020
Looptijd: 1 jaar
Projectleider: Dick Lunenborg
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www.kennisoverzien.nl

Waar alle kennis 
over visuele beperkingen 
samenkomt

http://www.kennisoverzien.nl
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