
Koninklijke Visio
expertisecentrum voor slechtziende 
en blinde mensen



Perspectief voor iedereen

In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken 
met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer u of 
iemand in uw directe omgeving slecht ziet of helemaal 
blind wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, 
werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. 
Op al deze terreinen biedt Koninklijke Visio onder
steuning. Onze diensten zijn er voor kinderen en 
volwassenen die slechtziend of blind zijn.  
Ook mensen die naast een visuele beperking een andere 
beperking hebben, kunnen bij ons terecht. Met vak man
schap en bezieling begeleiden wij onze cliënten en  
leerlingen bij een zo zelfstandig mogelijk leven. 
Mensen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn  
bij iemand met een visuele beperking kunnen ook bij Visio 
terecht voor advies, ondersteuning en deskundigheids
bevordering. 
In onze dienstverlening staat de vraag van u als cliënt 
centraal. Samen zoeken we naar de beste oplossing. 



Onze werkwijze

Welke zorg en hoeveel zorg?
Als een bril niet meer helpt en er geen oogheelkundige
behandeling meer mogelijk is, komt Visio in beeld. Uw
wensen en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van
onze dienstverlening. In overleg bepalen we wat de hulp
vraag is en leggen we de afspraken, die we maken, vast.

Revalidatie vanwege een visuele beperking zit in het
basispakket van de zorgverzekering. De zorgverzekering
kent een verplicht eigen risico. Dit geldt niet voor
kinderen jonger dan 18 jaar. U heeft een verwijzing
nodig van uw oogarts of ander medisch specialist.

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen
bij het aanvragen van de benodigde Wlztoelating bij
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook bij
Visio terecht als u al ergens anders wordt behandeld.
Wij streven naar een optimale samenwerking met
andere hulpverleners.

De Wmo/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een 
beroep doet op dagbesteding en/of kortdurend verblijf
(logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen
van deze zorg bij uw gemeente.

Visio heeft een klachten en vertrouwensregeling. Meer
informatie hierover vindt u op www.visio.org. Visio vindt
uw inbreng als cliënt van groot belang. Daarom heeft
Visio cliëntenraden en medezeggenschapsraden.



Voor kinderen, jongeren 
en hun ouders

Spelenderwijs leren en de wereld ontdekken: vanaf de  
eerste levensjaren kan een slechtziend of blind kind daar 
extra hulp bij nodig hebben. Visio ondersteunt u en uw kind 
bij de ontwikkeling van allerlei vaardigheden van uw kind. 
We adviseren, geven voorlichting en begeleiden ouders. 
Bijvoorbeeld bij de keuze van passend speelgoed, de beste 
manier van communiceren of bij alledaagse  handelingen 
zoals aan en uitkleden.

Naar school
Zestig procent van de kinderen met een visuele  beperking 
gaat naar een gewone school, dankzij de  begeleiding van 
Visio. Daarnaast heeft Visio zes scholen voor speciaal 
onder wijs. Daar leer je meer dan alleen rekenen, taal of 
geschiedenis. Zelfredzaamheid bijvoorbeeld, maar ook je 
gevoelens uiten, weten wie je bent en welke andere zin
tuigen je kunt inzetten. Dat vinden we net zo belangrijk. 
Er is daarom ook aandacht voor de sociaalemotionele en 
zintuiglijke ontwikkeling van  kinderen en jongeren. Andere 
onderwerpen die aan bod komen zijn wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding.  

“ Tim is een vrolijke jongen die op school zit bij Visio 
in Huizen. Af en toe komt een speltherapeute van 
Visio met hem spelen en onlangs heeft hij zijn zwem
diploma gehaald. Visio schenkt veel aandacht aan 
Tim en betrekt ons daarbij. Alles gaat in overleg: 
als wij over iets twijfelen, helpt Visio. Uiteindelijk  
beslissen wij en kijkt Visio kritisch mee.”

Marlous van Grieken, moeder van Tim (9)





Voor volwassenen

De krant blijven lezen
Veel mensen gaan pas op latere leeftijd slechter zien. 
Dat vraagt veel aanpassing. Visio doet onderzoek en 
helpt u bij het vinden van de juiste hulpmiddelen. 
Bijvoorbeeld voor lezen, televisiekijken en het uit voeren 
van dagelijkse activiteiten, zoals koffie zetten en de 
 juiste kleren bij elkaar zoeken. Ook biedt Visio onder
steuning bij de emotionele verwerking van het slechter 
gaan zien. Met bezieling en vakmanschap begeleiden 
onze medewerkers u op de diverse locaties van Visio, bij 
u thuis en op het werk. Samen zoeken we naar de beste 
vorm van revalidatie.

“ Vijf jaar geleden veranderde mijn leven compleet. 
Door diabetes verslechterde mijn zicht. De oogarts 
bracht me in contact met Visio. Visio bood me  
dagrevalidatie, hulp middelentraining, lotgenoten
contact en na een verhuizing hulp bij de inrichting 
van ons nieuwe huis. De eerste stap naar Visio  
was moeilijk, maar toen die eenmaal genomen was, 
wilde ik niet meer weg.”

 Thea van de Laar (55)



Voor mensen met een visuele  
en andere beperking

De ontwikkeling stimuleren
Minstens een kwart van alle mensen met een 
 verstandelijke beperking heeft ook een bijkomende 
 visuele beperking. Juist de combinatie van beperkingen 
vraagt om specialistische expertise om kinderen in hun 
ontwikkeling te  stimuleren, passend onderwijs aan te 
bieden en om  volwassenen te begeleiden.  
Medewerkers van Visio  vinden vanuit hun deskundigheid 
en betrokkenheid  antwoorden op de vele – vaak  
complexe – vragen. We zoeken naar mogelijkheden  
om onze cliënten een zo gewoon mogelijk leven te 
 bieden, met aanpassingen waar nodig. Visio loopt  
voorop als het gaat om een  intensieve samenwerking 
tussen onderwijs, dag besteding, wonen en logeren.

“ Eerst hadden we vooral neutrale tinten, zoals  
bij een babykamer: gezellig en geborgen. Dat 
 prikkelde de kinderen niet om rond te kijken. Op 
advies van Visio heeft het verschoningskussen  
nu een helblauwe hoes en ligt er een limoengroene  
handdoek op. Op de tegels erachter hebben we 
zwartwit patronen geplakt en er hangt een 
 glimmend plastic kraakzakje.”

 G roepsleidster Evelien van den Berg van Kinderdag
centrum Dolfijn in Velp



Voor professionals 

Optimale omstandigheden
Ook wanneer u professioneel betrokken bent bij  mensen 
met een visuele beperking, kunt u bij Visio terecht. Wij 
geven informatie, voorlichting en  cursussen op maat  
aan onder andere artsen, hulp verleners in opleiding  
en medewerkers van onderwijs en verpleeg en zorg
instellingen, maar ook aan  directeuren, facilitair mede
werkers, architecten en bouwkundigen. Omgang en  
communicatie met mensen met een visuele beperking, 
aanpassingen in de  werk of leefomgeving op het gebied 
van verlichting en beschikbare hulpmiddelen zijn daarbij 
belangrijke onderwerpen.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer weten of wilt u een beroep doen op de  
diensten van Visio? Kijk dan op www.visio.org of bel 
met onze Cliëntservicelijn 088 585 85 85.

Voor vragen en het bekijken van hulpmiddelen of  
spel materiaal kunt u een afspraak maken bij één  
van onze vestigingen. Of bezoek ons inloopspreekuur. 
Wij helpen u graag verder.

Volg ons op:

http://www.visio.org/nl-nl/home
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