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1. INLEIDING 
 

 

 

 

VOORZIENING AANGEPAST LEZEN 

Om mensen met een leesbeperking zo veel mogelijk volwaardig te laten participeren in de 

samenleving, biedt het openbare bibliotheekbestel de voorziening Aangepast Lezen aan. Met deze 

voorziening willen de openbare bibliotheken mensen met een leesbeperking op voet van gelijkheid 

met alle andere burgers toegang bieden tot de wereld van kennis, cultuur en educatie.  

 

Aangepast Lezen voorziet bibliotheken en mensen met een leesbeperking hiertoe van producten en 

diensten die het lezen vergemakkelijken: boeken in braille en gesproken vorm, kranten en 

tijdschriften in verschillende aangepaste leesvormen, hoorspelen, reliëfwerken en maatwerk voor 

privédocumentatie. 

 

DOELGROEP EN BEREIK 

De voorziening heeft een grote potentiële doelgroep. Echter, nog lang niet alle mensen die baat 

zouden kunnen hebben bij de voorziening maken hier nu ook gebruik van. Dit betekent dat er nog 

een grote groep mensen is die in cultureel en maatschappelijk opzicht mogelijk minder participeert 

dan wanneer zij wel gebruik zouden maken van Aangepast Lezen. 

 

ONDERZOEK 

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen regievoerder en eindverantwoordelijk is voor de voorziening Aangepast Lezen, 

heeft NextValue Research daarom opdracht gegeven tot een onderzoek. 

Het onderzoek dient inzicht te geven in de wijze waarop blinde en slechtziende niet-gebruikers van 

de voorziening Aangepast Lezen zich redden met hun leesbeperking, in de redenen van het niet 

gebruiken van de voorziening en in de wijze waarop de activiteiten van de voorziening efficiënt en 

effectief kunnen worden ingezet onder deze groep. In deze rapportage doen we verslag van dit 

onderzoek. 

 

LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de achtergronden van het onderzoek en benoemen we de 

doelstellingen en hoofdvragen van het onderzoek. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de aanpak van het onderzoek, de onderzoeksdeelvragen, de werving 

en respons bij de verschillende onderdelen, en de wijze waarop de bevindingen zijn geanalyseerd. 

In hoofdstuk 4 presenteren we de bevindingen van gesprekken met professionals en zorgverleners 

die contact hebben met blinden en slechtzienden. We maken daarbij onderscheid naar de wijze 

waarop blinde en slechtziende niet-gebruikers zich redden met hun leesbeperking, de redenen van 

dit niet-gebruik en bevindingen die inzicht geven in de wijze waarop activiteiten van Aangepast Lezen 

efficiënt en effectief kunnen worden ingezet. 

Hoofdstuk 5 geeft op dezelfde wijze als hoofdstuk 4 de bevindingen weer van gesprekken met blinde 

en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen. 
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In hoofdstuk 6 staan de bevindingen van een aanvullende online enquête die onder blinden en 

slechtzienden is verspreid.  

In Hoofdstuk 7 trekken we conclusies op basis van de verschillende onderdelen van het onderzoek. 

We doen dit weer voor de drie onderzoeksdoelstellingen afzonderlijk: voor de wijze waarop blinde 

en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen zich redden met de leesbeperking, voor de 

redenen van dit niet-gebruik en voor de wijze waarop activiteiten van Aangepast Lezen efficiënt en 

effectief kunnen worden ingezet. De inleiding in dit hoofdstuk zorgt ervoor dat u dit hoofdstuk als 

een samenvatting kunt lezen. Afsluitend geven we in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen die 

versterkend zijn voor het bereiken van de doelgroep blinden en slechtzienden door Aangepast Lezen. 

In de bijlage vindt u de gespreksleidraden die bij de gesprekken zijn gehanteerd, en de opzet en 

inhoud van de online enquête.
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2. ACHTERGRONDEN EN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

 

 

 

2.1 Normen voor blindheid en slechtziendheid 
 

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES  

Dit onderzoek richt zich op mensen die door blindheid of slechtziendheid een leesbeperking hebben. 

Volgens de in Nederland gebruikte classificatie van de World Health Organization (WHO), de 

International Classification of Diseases (ICD), is er sprake van blindheid als de visus van het beste oog 

(met optimale brilcorrectie) minder dan 0,05 bedraagt of het gezichtsveld van het beste oog 10 

graden of minder bedraagt. Van slechtziendheid is sprake als de best gecorrigeerde gezichtsscherpte 

0,05 tot 0,3 bedraagt of het gezichtsveld tussen de 10 en 30 graden is.1  

 

ERVARING VAN DE MATE VAN (LEES)BEPERKING 

Dat de ICD voor slechtziendheid een norm van 0,3 of 30 graden aanhoudt betekent niet dat mensen 

met een visus boven de 0,3 of 30 graden goed kunnen functioneren of lezen. De definitie houdt geen 

rekening met andere aspecten die invloed hebben op het gezichtsvermogen zoals kleurenblindheid, 

verblinding bij hoornvliesvertroebelingen en een aantal andere aandoeningen waaronder ook 

motorische aandoeningen van het oog. Het is bovendien al heel moeilijk om met een 

gezichtsscherpte van minder dan 0,5 langdurig te lezen, beeldschermwerk te verrichten of gebruik te 

maken van een pinautomaat. 

Het ervaren van de visuele beperking hangt daarbij ook af van iemands plaats in de maatschappij. 

Daarbij kan worden gedacht aan de leefsituatie, de woonomgeving, het beroep, de 

vrijetijdsbesteding en de cultuur. 2 

 

CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH  

Omdat de exacte visus niet alles zegt over de mate van beperking, wordt de ICD voor het begrijpen 

en meten van gezondheidsuitkomsten, in klinische situaties, in zorginstellingen en in 

gezondheidsonderzoek, vaak aangevuld door de International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF). De ICF richt zich op de wijze waarop mensen omgaan met hun gezondheidstoestand 

en de mogelijkheden van het individu. De gezondheid wordt dan vanuit de volgende perspectieven 

bekeken: 

 Lichamelijk; vanuit het perspectief van het menselijk organisme (functies en anatomische 

eigenschappen). 

 Individueel; vanuit het perspectief van het menselijk handelen (activiteiten). 

 Maatschappelijk; vanuit het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk 

leven (participatie). 

                                                             
1 Normaal is de gezichtsscherpte 1,0. Een gezichtsscherpte van 0,3 wil zeggen dat de slechtziende een voorwerp pas ziet op 
een afstand van 30 meter, terwijl iemand met een normale gezichtsscherpte dit voorwerp al op 100 meter afstand ziet. Of 
anders uitgedrukt: bij een visus van een 0,1 moeten de letters tien keer zo groot worden gemaakt om nog te zien, 
vergeleken met iemand met een normale gezichtsscherpte. Het gezichtsveld is het gebied dat we kunnen overzien als we 
rechtuit kijken. Het normale gezichtsveld met twee ogen is 140 graden. 
2 Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 



Achtergronden en onderzoeksvragen 

5 

Activiteiten en participatie zijn vervolgens verdeeld in de domeinen: leren en toepassen van kennis, 

algemene taken en eisen, communicatie, mobiliteit, zelfverzorging, huishouden, tussenmenselijke 

interacties en relaties, belangrijke levensgebieden en maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven. 

 

Tot slot bevat de ICF ook andere, externe en persoonlijke, factoren. Deze factoren kunnen zowel 

belemmerend als ondersteunend werken op het lichamelijk, individueel en maatschappelijk 

functioneren van het individu ten opzichte van de omgeving.3 De wisselwerking tussen de 

verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren wordt 

weergegeven in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1: Wisselwerking tussen verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren.4 

 

GROEIENDE GROEP 

Het aantal mensen met een visuele beperking groeit. In 2005 waren er ruim 298.00 Nederlanders 

met een visuele beperking en de verwachting is dat dit aantal tot ruim 354.000 in 2020 zal 

toenemen.5 Deze groei wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vergrijzing. De grootste 

groep mensen bij wie het gewone lezen niet meer gaat, bestaat dan ook uit ouderen met een visuele 

beperking. Thuiswonende oudere volwassenen vormen de grootste groep mensen met een visuele 

beperking. Het vaakst komt slechtziendheid echter voor onder verpleeghuisbewoners.6  

 

 

2.2 Low vision en revalidatie 
 

OOGARTS VERWIJST 

Het is in principe altijd de oogarts die de diagnose van de oogaandoening stelt en deze met de 

patiënt bespreekt. Daarbij moeten dan ook de behandelopties aan bod komen. Nadat de patiënt 

                                                             
3 Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 
4 Idem. 
5 Limburg, H. (2005). Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Stichting InZicht. 
6 Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 
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geïnformeerd is en een keuze heeft gemaakt voor de behandeloptie met het beste perspectief, zal de 

oogarts de patiënt zelf behandelen of doorverwijzen. Een doorverwijzing richt zich op een curatieve 

behandeling of, waar het een persoon met een blijvende visuele beperking betreft, op revalidatie.7 

 

LOW VISION 

Wanneer een visuele beperking nog (deels) kan worden geholpen met visuele hulpmiddelen kan de 

blinde of slechtziende bij een low vision optometrist terecht. Deze onderzoekt op basis van de 

situatie en persoonlijke behoeften van de cliënt met welke hulpmiddelen hij of zij het beste geholpen 

is. Het gaat dan altijd om hulpmiddelen die het zien ondersteunen, zoals: loepen, telescoopbrillen 

(loepbrillen), filterbrillen en beeldschermloepen. Low-vision optometrists worden betaald vanuit de 

zorgverzekeringswet.8 

 

REVALIDATIE 

Revalidatie bij een visuele beperking heeft als doel dat de betrokkene leert om te gaan met zijn of 

haar visuele beperking en deze zo veel mogelijk leert te compenseren. Einddoel is dat de blinde of 

slechtziende optimaal gebruik maakt van de restfuncties zodat sprake is van een optimale integratie 

in het maatschappelijk verkeer. 

 

Revalidatie voor mensen met een visuele beperking wordt uitgevoerd door twee instellingen: 

Bartiméus en Koninklijke Visio. Revalidatie kan plaatsvinden in de vorm van dagrevalidatie of 

ambulante begeleiding en revalidatieprogramma’s worden afgestemd op de individuele beperkingen, 

omstandigheden en behoeften. Er kan dan sprake zijn van hulpvraagverduidelijking, aanmeten, 

advies en voorschrijven van hulpmiddelen en training in het gebruik daarvan, 

zelfstandigheidstraining, advies over aanpassingen in de omgeving, begeleiding bij acceptatie, advies 

en begeleiding op het gebied van werk, etc. In de jaren negentig zijn, door de komst van de 

computer, nieuwe vragen naar revalidatie ontstaan zoals leren omgaan met aangepaste 

programma’s zoals spraak- en vergrotingsprogramma’s.  

Revalidatie is een vorm van gezondheidszorg die voornamelijk wordt betaald uit de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).9 

 

INDICATIESTELLING MET ICF-CLASSIFICATIE  

Blinden en slechtzienden die een beroep willen doen op de AWBZ-zorg hebben een indicatiestelling 

nodig. Indicatiestellingen worden over het algemeen door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

uitgevoerd, maar voor blinden en slechtzienden wordt de indicatiestelling en zorgtoewijzing meestal 

door de revalidatie-instellingen zelf uitgevoerd. Om de revalidatiebehoefte in kaart te brengen 

werken Bartiméus en Koninklijke Visio met een systeem (D-AI) waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

ICF-classificatie (zie paragraaf 2.1). Aan de hand hiervan indiceren de instellingen voor speciaal 

onderwijs, wonen, dagbesteding, ambulante ondersteuning en hulpmiddelen.10 

 

  

                                                             
7
 Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 

8 Idem. 
9
 Idem. 

10 Idem. 
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ANDERE STOORNISSEN EN RELEVANTE REVALIDATIEVRAGEN 

Naast visus en gezichtsveld hebben ook andere stoornissen, zoals stoornissen in contrastzien, 

donkeradaptatie en fotofobie, grote invloed op de mate van visuele beperkingen. Daarnaast 

ondervinden ook steeds meer mensen met een matige slechtziendheid (visus tussen 0,3 en 0,5) 

problemen door de hoge eisen die de moderne maatschappij stelt. Denk bijvoorbeeld aan werk 

waarbij veel gelezen moet worden en werk waarbij veel met beeldschermen wordt gewerkt. 

 

Om deze redenen is in de richtlijn Visusstoornissen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 

(NOG) opgenomen dat ook mensen met een visus groter dan 0,3 die relevante revalidatievragen 

hebben, in aanmerking dienen te komen voor hulpmiddelen en revalidatie.11 

 

 

2.3 Aangepaste leesvormen en bibliotheekwerk 
 

AANGEPASTE LEESVORMEN 

Wanneer het specifiek om de leesbeperking gaat, kunnen blinden en slechtzienden gebruik maken 

van zogenaamde aangepaste leesvormen. Bij aangepaste leesvormen is sprake van een aanpassing 

van de tekst zelf, zodanig dat deze toegankelijk wordt voor de persoon met een leesbeperking. 

Teksten worden dan aangeboden in grootletterdruk, gesproken vorm, braille of elektronische vorm. 

De laatste vorm, elektronisch, is bedoeld voor het lezen met spraaksoftware, vergroting op de 

computer of een braille leesregel. 

 

BIBLIOTHEEKWERK 

Net als andere mensen kunnen mensen met een leesbeperking daarbij ook gebruik maken van het 

openbare bibliotheekbestel. Teksten, literatuur, kranten en tijdschriften worden voor hen omgezet in 

aangepaste leesvorm en zij kunnen deze lenen of aanvragen via de openbare bibliotheekvoorziening 

Aangepast Lezen.  

 

STICHTING AANGEPAST LEZEN 

De uitvoering van de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking vindt plaats via de 

landelijk werkende Stichting Aangepast Lezen (SAL). De missie en doelstelling van Stichting 

Aangepast Lezen luidt: 

 

“...het bevorderen van de dienstverlening van openbare bibliotheken aan mensen met een 

leesbeperking, zodat zij zoveel mogelijk op voet van gelijkheid met alle andere burgers van 

Nederland toegang kunnen hebben tot de wereld van kennis, cultuur en educatie die binnen 

het openbare bibliotheekwerk wordt ontsloten.” 

 

De stichting beoogt hiermee ‘de persoonlijke ontplooiing van mensen met een visuele handicap of 

leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen en hun 

positie in de samenleving te verbeteren’ (bron: www.aangepastlezen.nl).  

  

                                                             
11 Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 
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Stichting Aangepast Lezen voorziet bibliotheken en mensen met een leesbeperking hiertoe van een 

breed scala aan aangepaste leesvormen:  

 boeken in braille en gesproken vorm; 

 landelijke kranten, regionale dagbladen en tijdschriften in gesproken en elektronische vorm, 

braille en grootletterdruk; 

 hoorspelen; 

 reliëfwerken.  

 

Naast deze producten, die in de collectie zijn opgenomen, biedt Stichting Aangepast Lezen ook 

maatwerk door privédocumentatie om te zetten in een aangepaste leesvorm.  

 

Mensen kunnen schriftelijk, telefonisch of via internet producten en diensten van Stichting 

Aangepast Lezen afnemen. In een aantal gemeenten kan ook gebruik worden gemaakt van de 

plaatselijke openbare bibliotheekvoorziening. Deze heeft echter meestal maar een zeer beperkte 

collectie met Daisyroms. Het aanbod van producten en diensten via de plaatselijke openbare 

bibliotheek zal in de toekomst worden uitgebreid. 

 

SAMENWERKEN EN OVERLEG 

Voor de dienstverlening overlegt en werkt Stichting Aangepast Lezen samen met een groot aantal 

partijen zoals Stichting Dedicon en CBB voor de distributie en vervaardiging van aangepast materiaal, 

de landelijke belangenvereniging op het gebied van het lezen in aangepaste vorm NLBB, de 

Lezersraad, Provinciale Serviceorganisaties en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).  

SIOB is, in opdracht van het ministerie van OCW, eindverantwoordelijk voor het in stand houden en 

verbeteren van de bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking. 

 

DOELGROEP 

De dienstverlening Aangepast Lezen is bestemd en toegankelijk voor mensen met een zodanige 

(veelal visuele) beperking dat zij voor het lezen geheel of gedeeltelijk aangewezen zijn op aangepaste 

leesvormen en materialen. Aan het lenen van boeken in aangepaste leesvormen en reliëfwerk en het 

gebruik van de dienstverlening ten behoeve van maatwerk zijn dan geen kosten verbonden. Lezers 

van periodieke uitgaven (kranten en tijdschriften) in aangepaste leesvorm betalen per jaar een 

vergoeding. 

 

 

2.4 Doelstellingen en onderzoeksvragen 
 

DOELSTELLINGEN 

BEREIK 

Hoewel het moeilijk is om een nauwkeurige en betrouwbare omvangschatting te maken van de 

grootte van de doelgroep van Aangepast Lezen12, is het waarschijnlijk dat de doelgroep van de 

bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen groter is dan het bereik. Lang niet alle mensen die baat 

zouden kunnen hebben bij de voorziening maken hier nu gebruik van. Dit betekent dat er mogelijk 

                                                             
12

 Oomes, M. (2011). Een bredere blik op lezen. Onderzoek naar de omvang van de doelgroepen voor 
aangepast lezen. Den Haag: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. 
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nog een grote groep mensen is die in cultureel en maatschappelijk opzicht minder participeert dan 

wanneer zij gebruik zouden maken van Aangepast Lezen.  

 

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft daarom de volgende 

onderzoeksdoelstellingen geformuleerd: 

 Inzicht krijgen in de wijze waarop niet-gebruikers van Aangepast Lezen zich redden met hun 

leesbeperking. 

 Inzicht krijgen in de redenen van het niet-gebruik van Aangepast Lezen. 

 Inzicht krijgen in de wijze(n) waarop de activiteiten van Aangepast Lezen efficiënt en effectief 

kunnen worden ingezet. 

 

BLINDE EN SLECHTZIENDE VOLWASSENEN 

SIOB wil zich daarbij in eerste instantie richten op niet-gebruikers uit de primaire doelgroep. Tot de 

primaire doelgroep van Aangepast Lezen behoren mensen met een visuele handicap (blinden en 

slechtzienden). Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn, al dan niet met een aangeboren 

beperking. Omdat kinderen met een visuele beperking echter veelal al via het onderwijs met 

Aangepast Lezen in aanraking komen, richt dit onderzoek zich op de volwassenen binnen de 

doelgroep blinden en slechtzienden.  

 

ONDERZOEKSVRAGEN 

De hoofdvragen voor dit onderzoek luiden dan: 

1. Hoe redden volwassenen met een visuele beperking die geen gebruik maken van Aangepast 

Lezen zich met hun leesbeperking? 

2. Waarom maakt een deel van de volwassenen met een visuele beperking geen gebruik van de 

dienstverlening Aangepast Lezen? 

3. Onder welke voorwaarden willen niet-gebruikers uit de groep volwassenen met een visuele 

beperking mogelijk wel gebruik maken van de voorziening Aangepast Lezen? 
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3. AANPAK, RESPONS EN ANALYSE 
 

3.1 Aanpak van het onderzoek 
 

KWALITATIEF 

De onderzoeksvragen hebben een grotendeels exploratief karakter (hoe- en waaromvragen). Daarbij 

is nog weinig tot niets bekend over de onderzoeksdoelgroep (blinde en slechtziende volwassen niet-

gebruikers van Aangepast Lezen ) en de eventuele antwoorden op de onderzoeksvragen. Van het 

toetsen van bijvoorbeeld de mate waarin bepaalde redenen voor niet-gebruik zich voordoen onder 

(subgroepen van) de onderzoeksdoelgroep, kan dus ook nog geen sprake zijn. Allereerst zal verkend 

moeten worden wat de mogelijke antwoorden op de onderzoeksvragen zijn. De onderzoeksaanpak is 

dan ook kwalitatief van opzet. 

 

Kwalitatief onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de belevingswereld van de 

onderzoeksdoelgroep. We zoeken naar achtergronden, ideeën, motieven, weerstanden en 

beweegredenen die samen een beeld geven van de antwoorden op de onderzoeksvragen. Het gaat 

daarbij in principe om hypothesevorming. We geven nog geen exact antwoord op de vraag hoe de 

verdeling van de verschillende bevindingen binnen de totale populatie niet-gebruikers er uit ziet. Het 

onderzoek geeft (in dit geval) echter al wel een eerste indicatie van het meer of minder voorkomen 

van de verschillende beweegredenen, motivaties en weerstanden. 

 

ONDERZOEKSDOELGROEP NIET DIRECT IN BEELD 

Een factor die meespeelt bij de verdere invulling van het onderzoek is het nauwelijks in beeld zijn van 

de onderzoeksdoelgroep. Van deze doelgroep zijn geen contactgegevens bekend en een deel van de 

mensen met een visuele beperking benoemt deze mogelijk niet als zodanig en/of ervaart deze niet 

als een probleem. Er zijn echter wel allerlei organisaties en verenigingen die mogelijk contact hebben 

met de onderzoeksdoelgroep, zoals revalidatiecentra, belangenverenigingen, leveranciers van 

hulpmiddelen, maatschappelijke organisaties en instellingen zoals ouderenverenigingen, 

zorginstellingen en sport- en vrije tijdverenigingen voor blinden en slechtzienden. Het Sectorinstituut 

Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft bovendien goed contact met een aantal van deze organisaties. 

 

INTERVIEWS EN EEN KORTE ENQUÊTE 

Op basis van het exploratieve karakter van de onderzoeksvragen en de mogelijkheden voor het 

vinden en benaderen van de onderzoeksdoelgroep is het onderzoek opgebouwd uit drie 

componenten: 

 Interviews met professionals en zorgverleners die contact hebben met mensen met een visuele 

beperking. 

 Interviews met volwassen niet-gebruikers met een visuele beperking. 

 Een verkennende enquête onder niet-gebruikers met een visuele beperking. 

 

GEFASEERD 

Met de verschillende onderdelen is vanuit verschillende invalshoeken input verzameld om de drie 

hoofdvragen van het onderzoek te beantwoorden. De onderdelen zijn hiertoe achtereenvolgend 
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uitgevoerd. Daarbij zijn per onderdeel onderzoeksdeelvragen geformuleerd. We gaan in de volgende 

paragrafen nader in op de aanpak en de onderzoeksdeelvragen bij de verschillende onderdelen. 

 

AD. INTERVIEWS MET PROFESSIONALS EN ZORGVERLENERS  

Mensen die werkzaam zijn bij de organisaties fungeren als deskundige en hebben een eerste inzicht 

verschaft in de leef- en belevingswereld van visueel gehandicapten en de wijze waarop zij omgaan 

met hun leesbeperking. De gesprekken met de professionals/zorgverleners zijn zodoende ook 

voorbereidend geweest op de gesprekken met de blinde en slechtziende niet-gebruikers.  

 

We hebben binnen negen organisaties gesprekken gevoerd met in totaal 16 professionals en 

zorgverleners die vanuit hun dagelijkse praktijk contact hebben met de doelgroep. De interviews zijn 

individueel of met twee personen tegelijk op de werklocatie van de professional of zorgverlener 

gehouden. Deelvragen die met dit onderdeel worden beantwoord zijn: 

 Wat kunnen professionals en zorgverleners vertellen over de wijze waarop mensen met een 

visuele beperking omgaan met hun leeshandicap? 

 In hoeverre ervaren professionals en zorgverleners onder hun clientèle behoefte aan middelen 

voor aangepast lezen? En waarom denken zij dat die behoefte er wel of niet is? 

 Wat weten professionals en zorgverleners over het al dan niet gebruiken van de voorziening 

Aangepast Lezen door mensen met een visuele beperking? En welke mening hebben zij zelf over 

deze voorziening? 

 Welke voor de voorziening Aangepast Lezen relevante subgroepen visueel gehandicapten 

onderscheiden professionals en zorgverleners? En waarin uiten die verschillen zich? 

 Wat zeggen professionals en zorgverleners over de wijze waarop de voorziening Aanpast Lezen 

naar visueel gehandicapten kan worden gecommuniceerd en aangeboden? 

 

GESPREKSLEIDRADEN 

De deelvragen zijn uitgewerkt in uitgebreide gespreksleidraden (zie Bijlage B1). Doel van de 

gespreksleidraden was om semigestructureerde interviews af te nemen met voldoende ruimte voor 

inbreng van de respondent. De gespreksleidraden zijn daarom niet stringent doorlopen maar hebben 

gediend als checklist voor het aan de orde laten komen van mogelijk relevante onderwerpen.  

 

AD. INTERVIEWS MET NIET-GEBRUIKERS MET EEN VISUELE BEPERKING. 

Door gesprekken met blinden en slechtzienden zelf is nader inzicht verkregen in de leef- en 

belevingswereld van de onderzoeksdoelgroep. We hebben uiteindelijk gesprekken gevoerd met 14 

volwassenen met een visuele beperking die geen gebruik maken van Aangepast Lezen. Alle 

gesprekken zijn individueel gevoerd.  

 

Deelvragen die met dit onderdeel worden beantwoord zijn: 

 Hoe gaan mensen met een visuele beperking om met hun leeshandicap? Hoe redden deze niet-

gebruikers van Aangepast Lezen zich met hun leesbeperking? 

 Hebben niet-gebruikers van Aangepast Lezen wel behoefte aan middelen voor aangepast lezen? 

Waarom wel, of waarom niet? 

 Wat weten deze niet-gebruikers van de voorziening Aangepast Lezen? En welke mening hebben 

zij over deze voorziening? 
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 Op welke wijze zouden de niet-gebruikers het liefst ondersteund willen worden bij hun 

leesbeperking? En hoe zouden zij hierover geïnformeerd willen worden (via welke mensen of 

organisaties)?  

 

GESPREKSLEIDRADEN 

De deelvragen zijn uitgewerkt in uitgebreide gespreksleidraden (zie Bijlage B2). Doel van de 

gespreksleidraden was om semigestructureerde interviews af te nemen met voldoende ruimte voor 

inbreng van de respondent. De gespreksleidraden zijn daarom niet stringent doorlopen maar hebben 

gediend als checklist voor het aan de orde laten komen van mogelijk relevante onderwerpen.  

 

VERKENNENDE ENQUÊTE ONDER NIET-GEBRUIKERS MET EEN VISUELE BEPERKING. 

Naast de gesprekken is aanvullend een verkennende internetenquête gehouden. De gesprekken met 

de professionals/zorgverleners en niet-gebruikers samen zijn informerend geweest voor de opzet, 

verspreiding en inhoud van de enquête. 

 

Omdat vooraf moeilijk was in te schatten wat de respons van een dergelijke enquête zou zijn, en 

omwille van het exploratieve karakter van het onderzoek, is met deze enquête niet beoogd 

statistische uitspraken te doen over de totale populatie niet-gebruikers met een visuele handicap. 

Het gaat in eerste instantie om het verder verkennen en verzamelen van redenen voor niet-gebruik 

en motivaties voor het eventueel wel gaan gebruiken van de voorziening Aangepast Lezen. De 

bevindingen zijn in samenhang met de gesprekken geanalyseerd. Vragen die met dit onderdeel 

beantwoord worden zijn: 

 Welke redenen geven niet-gebruikers met een visuele beperking voor het niet gebruiken van de 

voorziening Aangepast Lezen? 

 Wanneer zouden de niet-gebruikers wel gebruik maken van de dienstverlening? 

 Welke verschillen vinden we tussen verschillende groepen niet-gebruikers als het gaat om de 

redenen voor niet-gebruik en mogelijk toekomstig gebruik? 

 

Omwille van de respons is de enquête zo kort mogelijk gehouden. De enquête bevat een vraag over 

de redenen van niet-gebruik, een vraag naar de voorwaarden voor het wel gebruiken van de 

dienstverlening en enkele vragen omtrent de achtergrondkenmerken van de respondent (geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau, mate van de beperking) (zie Bijlage B3.).  

 

GEOPTIMALISEERD VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

De enquête bevatte een grootletter- en voorleesfunctie, en had een monochrome (zwart op wit) 

opmaak met duidelijk omrande kaders en buttons (zie Bijlage B3.). Iedere vraag is op een aparte 

pagina opgenomen. Aan verschillende organisaties en verenigingen voor blinden en slechtzienden is 

gevraagd om de enquête onder de cliënten en leden te verspreiden. 

 

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de werving, respons en interpretatie van de 

bevindingen van de verschillende onderdelen van het onderzoek. 
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3.2 Werving en respons 
 

BREDE VERKENNING 

Er is nog zeer weinig bekend over de groep visueel gehandicapte niet-gebruikers van Aangepast 

Lezen. De werving van respondenten (zowel onder zorgverleners en professionals als onder blinden 

en slechtzienden) heeft daarom ten dienste gestaan van het verkrijgen van een breed beeld met 

betrekking tot de wijzen waarop visueel gehandicapte niet-gebruikers zich redden, redenen van het 

niet-gebruik en mogelijkheden om het bereik van Aangepast Lezen te vergroten, en van 

achtergronden die daarbij mogelijk een rol spelen. Er is gezocht naar professionals en zorgverleners 

die contact hebben met verschillende groepen blinden en slechtzienden en naar blinden en 

slechtzienden met verschillende mate van beperkingen, oogaandoeningen en leeftijden. 

 

PROFESSIONALS EN ZORGVERLENERS 

WERVING 

Voor de werving van mensen die vanuit hun werkcontext dagelijks contact hebben met blinden en 

slechtzienden, is in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) contact 

gezocht met een breed scala aan instellingen en organisaties die voor blinden en slechtzienden 

werken. Het gaat dan om organisaties die ondersteuning bieden bij het leven met een visuele 

beperking, bedrijven die hulpmiddelen leveren, optometristen en zorg- en verpleeghuizen. Daarbij is 

steeds gezocht naar medewerkers die het meest direct contact hebben met de beoogde doelgroep. 

 

RESPONS EN FUNCTIES 

De respons was hierbij zeer goed. Vrijwel alle organisaties waar wij contact mee zochten en waar 

specialisten contact hebben met de voor dit onderzoek relevante doelgroep waren bereid mee te 

werken aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn in de periode eind november 2013 tot en met begin 

maart 2014 gesprekken gevoerd met 16 professionals en zorgverleners in negen organisaties die 

werken voor blinden en slechtzienden. Organisaties waar wij met de professionals of zorgverleners 

hebben gesproken zijn: 

 twee revalidatie-instellingen; 

 een bibliotheek; 

 een belangenvereniging; 

 een low vision-specialist; 

 twee woonzorgcentra voor ouderen; 

 een woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen; 

 een leverancier van hulpmiddelen. 

 

De professionals en zorgverleners waarmee wij gesproken hebben bekleden functies zoals 

ergotherapeut, ambulant begeleider, medewerker advies, optometrist, medewerker klantenservice, 

activiteitenbegeleidster, coördinator lectuurvoorziening, leesvrijwilliger, zelfstandigheidstrainer, en 

lectrice. 
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GESPREKSDUUR EN INFORMATIEVERZADIGING 

De gesprekken duurden gemiddeld een uur. Bij de gesprekken is steeds een gespreksleidraad 

gehanteerd. Deze leidraden zijn in de praktijk niet lineair doorlopen. De gesprekken hadden een 

open karakter en de gespreksleidraden zijn daarbij als checklist gebruikt.  

 

Er zijn daarbij zo veel gesprekken gevoerd als nodig was om tot een goede informatieverzadiging te 

komen. Met name om een goed beeld van de blinden en slechtzienden in woonzorgcentra te krijgen 

zijn daarom uiteindelijk meer gesprekken gevoerd dan vooraf met de opdrachtgever was 

afgesproken.  

 

BLINDE EN SLECHTZIENDE NIET-GEBRUIKERS 

WERVING 

In de periode januari - februari 2014 zijn gesprekken gevoerd met veertien blinde en slechtziende 

niet-gebruikers van Aangepast Lezen. De respondenten zijn grotendeels geworven via organisaties 

die contact hebben met blinden en slechtzienden en waar wij gesproken hebben met professionals 

en zorgverleners (zie vorige paragraaf), aanvullend is een sociale werkvoorziening benaderd. Ook zijn 

respondenten geworven via het eigen netwerk en via verschillende Facebookgroepen voor blinden 

en slechtzienden, zoals ‘Lotgenoten met een oogaandoening’, ‘Blinden en Slechtzienden’, ‘Visueel 

Beperkt’, en ‘Retinitus Pigmentosa’. Om mensen aan te moedigen deel te nemen aan het onderzoek 

is iedere deelnemer een VVV-bon van 40 euro in het vooruitzicht gesteld. 

 

RESPONS ORGANISATIES 

Niet alle organisaties voor blinden en slechtzienden die wij hebben benaderd konden ons ook in 

contact brengen met hun leden of cliënten. Organisaties die wij voor dit doel benaderd hebben 

bleken vaak terughoudend als het ging om het benaderen van cliënten. 

Organisaties via welke wij uiteindelijke met blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast 

Lezen hebben gesproken zijn een leverancier van hulpmiddelen, een revalidatie-instelling en een 

sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn kandidaten gevonden via de Facebookgroepen ‘Lotgenoten 

met een oogaandoening’ en ‘Blinden en slechtzienden’ en via het eigen netwerk. 

 

SPREIDING BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

Ondanks de moeizame werving hebben we in zekere mate een spreiding kunnen realiseren in de 

achtergrondkenmerken van de respondenten. De jongste deelnemer is 27 jaar, de oudste 89 jaar. 

Twee deelnemers zijn in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, zes in de leeftijd van 35 tot 65 jaar, vier in de 

leeftijd van 65 tot 80 jaar en twee in de leeftijd van 80 jaar en ouder. Het opleidingsniveau varieert 

van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. De meeste respondenten hebben een opleiding 

op mbo-niveau. Zeven deelnemers hebben macula degeneratie (MD), vier deelnemers hebben 

retinitus pigmentosa (RP), één deelnemer heeft aniridi, één staar, en één tapetoretinale dystrofie 

(TRD). De deelnemers komen uit zes verschillende provincies (zie tabel 3.1). 

 

VISUS 

Deelnemers drukten de visus in procenten of graden uit. De visus van de respondenten varieert van 3 

tot 30% (0,03 tot 0,30) en van 2 tot 50 graden. Drie oudere respondenten wisten niet wat hun 

restvisus is. Eén daarvan leest nog grootletterboeken, de andere twee alleen nog post met de 

beeldschermloep.  
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# m/v Leeftijd Opleid-

ing 

Beroep/dagactiviteit Aan-

doening 

Visus Regio 

1 Man 27j mbo Administratief vrijwilliger Aniridi 3% Zuid-

Holland 

2 Man 46j mbo Antiquair, huisman MD 13% Utrecht 

3 Vrouw 72j vmbo/

mavo 

Huisvrouw MD 4% Noord-

Holland 

4 Man 64j mbo Gepensioneerd 

automatiseerder 

RP 2 graden Zuid-

Holland 

5 Man 65j wo Zelfstandig adviseur MD 5% Zeeland 

6 Man 79j mbo Gepensioneerd 

boekhouder 

MD Leest nog 

grootletterboeken 

Limburg 

7 Man 79j basis Gepensioneerd 

administratief 

medewerker 

TRD 6-8% Zeeland 

8 Vrouw 80j hbo Huisvrouw, was 

tandartsassistent 

MD Leest nog post met 

beeldschermloep 

Overijssel 

9 Man 89j mbo Gepensioneerd 

installateur 

MD Leest nog post met 

beeldschermloep 

Zuid-

Limburg 

10 Man 58j mbo Vrijwilliger bij 

klusvereniging 

RP 10 graden 

 

Utrecht 

11 Man 30j hbo Parttime officemanager Staar 30% Zuid-

Holland 

12 Man 42j hbo Werkzoekend 

accountmanager 

RP 50 graden Zuid-

Holland 

13 Man 53j mbo Zelfstandig monteur MD 5% Limburg 

14 Vrouw 51j mbo Huisvrouw RP 5 graden Utrecht 

Tabel 3.1: Achtergrondkenmerken van deelnemers aan de interviews 

 

GESPREKSDUUR EN INFORMATIEVERZADIGING 

De gesprekken duurden gemiddeld een uur, met uitschieters naar anderhalf en twee uur, en vonden 

bij de respondenten thuis plaats. In de gesprekken is steeds zoveel mogelijk doorgevraagd naar 

onderliggende motieven, emoties en beweegredenen. Respondenten namen ruim de tijd voor het 

gesprek en we hebben daarom onderwerpen steeds uitputtend en vanuit verschillende invalshoeken 

kunnen bespreken. Daarbij hebben we ook regelmatig bevindingen of rode draden die uit 

voorgaande gesprekken leken te ontstaan getoetst. Het aantal gevoerde gesprekken was voldoende 

om tot een goede informatieverzadiging te komen; nieuwe gesprekken leverden uiteindelijk niet veel 

nieuwe informatie en inzichten meer op. 

 

ENQUÊTE 

DIGITALE VERSPREIDING 

De enquête is digitaal verspreid. Dit betekent dat de bevindingen alleen betrekking hebben op niet-

gebruikers van Aangepast Lezen die van het internet gebruik maken.  

 

Voor de verspreiding van de enquête is door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) per e-

mail contact gezocht met relaties die contact hebben met blinden en slechtzienden. Aan hen is 
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gevraagd of zij bereid zijn een uitnodiging voor de enquête op de website, in nieuwsbrieven of 

mailingen aan cliënten te plaatsen (zie Bijlage B4). 

Daarnaast heeft NextValue Research contact gezocht met sport en vrije tijd verenigingen voor 

blinden en slechtzienden. Het gaat dan onder andere om diverse goalball-, klim-, showdown-, 

hardloop-, zeil-, tandem-, voetbal- en activiteitenverenigingen voor blinden en slechtzienden. In 

totaal zijn 48 verenigingen per e-mail benaderd. Ook aan hen is gevraagd of zij bereid zijn een 

uitnodiging voor de enquête op de website, in nieuwsbrieven of mailingen aan leden te plaatsen (zie 

Bijlage B4). Tot slot is de uitnodiging voor de enquête gepost in zeven verschillende 

Facebookgroepen voor blinden en slechtzienden. 

 

RESPONS 

ORGANISATIES EN VERENIGINGEN 

Lang niet alle organisaties die benaderd zijn hebben de internetenquête ook verder onder de 

aandacht kunnen brengen. Een belangenvereniging, een revalidatie-instelling, een bibliotheek voor 

blinden en slechtzienden en een hulpmiddelenleverancier hebben de enquête via de nieuwsbrief, 

website, Twitter, sociale media of audiobericht verspreid.  

 

Van de benaderde sport- en vrijetijdverenigingen hebben 12 verenigingen expliciet aangeven de 

enquête onder hun leden te verspreiden. 10 verenigingen zeiden expliciet de enquête niet te zullen 

verspreiden. 6 verenigingen konden voor dit schrijven nog geen uitsluitsel geven over het al dan niet 

verspreiden van de enquête. Van de overige verenigingen hebben we noch via e-mail noch 

telefonisch een reactie gekregen. De belangrijkste reden voor het niet willen verspreiden van de 

enquête is dat zij de eigen leden hiermee niet wilden ‘lastigvallen’. Enkele keren werd ook 

aangegeven dat men vermoedde dat de meeste leden wel gebruik zouden maken van Aangepast 

Lezen en de enquête daarom niet op hen van toepassing was. 

 

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

Uiteindelijk hebben 62 blinden en slechtzienden die geen gebruik maken van Aangepast Lezen de 

enquête online ingevuld. De meeste deelnemers aan de enquête drukken hun visus uit in procenten 

of in graden. Een aantal van de mensen geeft een beschrijving bij de vraag over de visus, zoals 

bijvoorbeeld ‘na 50cm zie ik niets meer’ of ‘verwaarloosbaar’. Enkele mensen gaven expliciet aan niet 

slechtziend te zijn. Deze zijn uit het bestand verwijderd. Ook mensen die aangaven wel gebruik te 

maken van Aangepast Lezen zijn uit het bestand verwijderd. 

 

VOLLEDIGHEID 

Het was niet verplicht alle vragen in de internetenquête te beantwoorden. Ongeveer de helft van de 

respondenten heeft alle vragen beantwoord. Vragen die het vaakst niet beantwoord zijn hebben 

betrekking op persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, opleiding en oogaandoening. 

 

 

3.3 Uitwerking en analyse 
 

Door de gesprekken met de professionals en zorgverleners van verschillende soorten instellingen 

(zoals woonzorgcentra, revalidatiecentra en een belangenvereniging), hebben we een breed beeld 

gekregen van mogelijke achtergronden, motivaties en gedragingen van de onderzoeksdoelgroep en 
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relevante subgroepen. In de daaropvolgende gesprekken met de blinde en slechtziende niet-

gebruikers zelf hebben we verder ingezoomd op de belevingen en behoeften van deze groep. Ook 

hebben we de blinde en slechtziende niet-gebruikers zelf kunnen laten meedenken over de wijze 

waarop Aangepast Lezen aantrekkelijker kan zijn voor hen. Met de enquête hebben we vervolgens 

nog ontbrekende antwoorden verzameld en een eerste indicatie van het meer of minder voorkomen 

van de verschillende antwoorden verkregen.  

 

TRANSCRIPTS EN ANALYSE 

Alle interviews zijn vervolgens getranscribeerd (niet-relevante afdwalingen en uitwijdingen 

daargelaten). De transcripties zijn vervolgens zowel deductief (vanuit de onderzoeksvragen) als 

inductief (vanuit de gesprekken zelf) op inhoud geanalyseerd. Enerzijds door te zoeken naar de 

diversiteit aan gedragingen bij het omgaan met de visuele en leesbeperking, weerstanden bij het 

gebruik van Aangepast Lezen en motivaties voor eventueel toekomstig gebruik, en anderzijds door te 

zoeken naar relevante rode draden (terugkomende thema’s, mogelijke samenhang tussen 

antwoorden) in de gesprekken zelf.  

Deze analyse is in eerste instantie uitgevoerd voor de gesprekken met de professionals en de 

zorgverleners en de gesprekken met de blinden en slechtzienden afzonderlijk. De resultaten van deze 

analyses zijn aan de hand van citaten weergegeven in respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. 

 

FREQUENTIES EN ANTWOORDEN OPEN VRAGEN ENQUÊTE 

De enquête bevatte zowel vragen met voorgestelde antwoorden als open vragen. De antwoorden 

zijn geanalyseerd in SPSS. Wanneer antwoorden op open vragen overeen kwamen met voorgestelde 

antwoorden zijn deze gehercodeerd volgens de codering van de voorgestelde vragen. Andere 

redenen, en antwoorden op vragen zonder voorgestelde antwoorden, zijn met citaten beschreven in 

bevindingen in hoofdstuk 6. 

 

EINDINTERPRETATIE IN SAMENHANG 

Voor het beantwoorden van de hoofdvragen van het onderzoek tot slot, hebben we de bevindingen 

uit de verschillende onderdelen in samenhang geïnterpreteerd (hoofdstuk 6). Daarbij is enerzijds 

gelet op overeenkomsten in de bevindingen tussen de gesprekken met de professionals en 

zorgverleners, de gesprekken met de blinden en slechtzienden en de enquête, en anderzijds op 

diversifiëring of nuancering door verschillende bevindingen.
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4. BEVINDINGEN GESPREKKEN MET PROFESSIONALS EN 

ZORGVERLENERS 
 

 

 

 

4.1 Omgaan met de beperking 
 

4.1.1 Omgaan met de visuele beperking 
 

We hebben in de gesprekken met de professionals en zorgverleners, naast de onderwerpen met 

betrekking tot de leesbeperking en Aangepast Lezen, ter introductie kort gesproken over de wijze 

waarop blinden en slechtzienden omgaan met hun visuele beperking. Hieruit komen een aantal 

punten naar voren die relevant zijn voor het onderwerp van het onderzoek. 

 

BELEVING BEPERKING IS RELATIEF 

Zoals we ook al in paragraaf 2.1 ‘Normen voor blindheid en slechtziendheid’ zagen is de mate waarin 

mensen een beperking ervaren, en hiernaar handelen, relatief. Dit is afhankelijk van de 

persoonlijkheid, de dingen die mensen nog willen en durven, de dingen die nog moeten en de dingen 

die niet meer hoeven, de persoonlijke leefsituatie, enzovoorts. 

 

In overeenstemming hiermee merken ook de professionals en zorgverleners op dat de beleving van 

de mate van de beperking relatief en persoonsgebonden is. Dit is, zoals we ook verder in dit en de 

volgende twee hoofdstukken zullen zien, mede bepalend voor de wijze waarop mensen omgaan met 

hun leesbeperking en de keuze om al dan niet gebruik te maken van de voorziening Aangepast Lezen. 

  

“[Er zijn mensen] die zien zichzelf als slechtziend, terwijl ze naar mijn idee zo weinig zien dat ze blind 

zijn... en toch rekenen ze zich onder de slechtzienden. Het andere uiterste heb je ook, mensen die nog 

60/70% zien en zich toch onder de slechtzienden rekenen. Dus dat is echt heel lastig te bepalen, van: 

wat is nou slechtziend.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 

 

SCHROOM EN ‘HULPMIDDELEN HOEVEN NIET MEER’ 

De wijze waarop mensen omgaan met hun visuele beperking is ook mede afhankelijk van de mate 

waarin zij deze accepteren of hierin berusten. Dit bepaalt mede of en hoe snel mensen op zoek gaan 

naar hulp en hulpmiddelen. Vooral ouderen die op latere leeftijd slechtziend worden, zijn minder 

snel geneigd om voor hulp(middelen) aan de bel te trekken. 

 

“Er is zo’n grijs gebied van mensen die al wel bij een oogarts komen maar nog niet bij ons over de 

drempel durven stappen. Maar al wel degelijk problemen bij het lezen ondervinden.” – Ergotherapeut, 

revalidatie-instelling 

 

“Je hebt mensen die willen in het begin alles wat er maar mogelijk is, en je hebt er die zeggen: “Ach het 

hoeft allemaal niet meer, ik ben oud.” En daartussen in zit ook nog van alles.” – Themacoördinator 

lectuurvoorziening, belangenvereniging 
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“Ze zullen [...] niet snel zelf zeggen ‘ik kan het niet meer zien’, want als ze het niet meer kunnen zien, 

dan worden ze slechter en als ze slechter zijn, dat is geen goed teken, zeggen ze.” – Manager 

huiskamer en leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

 “We merken ook vaak dat ouderen berusten in de situatie dat ze gewoon niet goed kunnen zien. Dat is 

iets wat heel moeilijk te doorbreken is.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

“En zeker oudere mensen die hebben wat meer de neiging om te denken van ‘nou dit is het probleem 

van ouder worden en zo zij het’.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

HULPMIDDEL WEL BESTELD, NIET GEBRUIKT 

Daarbij komt het voor dat hulpmiddelen wel worden aangevraagd maar niet worden gebruikt. Deels 

omdat mensen niet goed weten hoe zij deze moeten gebruiken en/of deze niet vooraf hebben 

kunnen uitproberen. Om hulpmiddelen uit te proberen moeten mensen vaak naar een leverancier 

toe. Deze zit vaak niet in de buurt van de blinde of slechtziende. Regionale revalidatie-instellingen 

zijn vaak wel wat dichterbij bij te vinden. 

 

“Dan komt de leverancier het brengen en dan: zoek het maar uit verder. Dan weten mensen niet wat ze 

ermee moeten en dan laten ze het maar staan. [...] Als je dan ziet wat mensen dan in de kast hebben 

liggen aan hulpmiddelen. Nooit gebruikt.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, 

belangenvereniging 

 

“Wat voor veel mensen ook wel een lastige is, is dat je hulpmiddelen niet zo makkelijk kunt 

uitproberen. Of kunt zien zelfs. Je hebt geen winkel om de hoek waar je even naartoe kunt. [...] Als je 

dan contact hebt met Visio of Bartiméus kan het iets makkelijker zijn, omdat die vaak wel wat dichter 

bij je zitten, [...] dan kun je eens wat uitproberen.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, 

belangenvereniging  

 

OUDEREN MINDER SNEL DOORVERWEZEN NAAR REVALIDATIE 

Niet iedereen die blind of slechtziend is wordt echter altijd doorverwezen naar een revalidatie-

instelling of maakt daar gebruik van. Vooral de ouderen komen daar soms wat minder snel doordat 

zij of hun omgeving besluiten ‘het maar zo te laten’. 

 

“Lang niet iedereen die slechtziend is komt ook als cliënt bij ons. [...] Dat is soms een klacht van 

mensen, dat ze al lang bij een oogarts lopen en niet meer zo goed zien en dat ze dan na twee of drie 

jaar modderen bij ons of bij een andere instelling komen. En dat ze dan zeggen: “had ik dat maar 

eerder gehoord, dan was ik eerder op weg geholpen”.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“We hopen altijd maar dat, als die mensen in een verzorgingstehuis zitten dat iemand van het 

verzorgingstehuis de weg weet te wijzen. Of dat iemand via de dokter wordt verwezen naar een 

revalidatie-instelling. [...] Dat gebeurt ook wel, maar het gebeurt vaak heel laat.” – 

Hulpmiddelenleverancier 

 

“Het is eigenlijk... de meesten die hier echt met oogproblemen zitten, hebben ze niet meer echt 

onderzocht. [Er] wordt voor gekozen om het zo te laten.” – Manager huiskamer en leefplein, 

woonzorgcentrum voor ouderen 
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4.1.2 Omgaan met de leesbeperking 
 

Wat in het algemeen geldt voor het omgaan met de visuele beperking, geldt in het bijzonder voor het 

omgaan met de leesbeperking. Het durven nemen van de stap naar een leeshulpmiddel, bekendheid 

met de mogelijkheden en vaardigheden om met een hulpmiddel om te kunnen gaan, bepalen in 

grote mate in hoeverre iemand bij het lezen gebruik maakt van (de juiste) hulpmiddelen.  

 

De stap van het vergroten van gedrukte tekst naar het luisterlezen wordt daarbij als extra groot en 

moeilijk ervaren. Daarbij is de beleving van de leesbeperking, en de daaraan gekoppelde motivatie 

om een (ander) hulpmiddel te zoeken weer relatief; afhankelijk van de persoon, zijn of haar wensen 

en behoeften en zijn of haar omstandigheden.  

 

In deze paragraaf gaan we nader in op het omgaan met de leesbeperking. In paragraaf 4.1.3 

bespreken we het gebruik en de mogelijkheden van verschillende hulpmiddelen afzonderlijk. 

 

Revalidatie is ‘vraaggericht vanuit de cliënt’ 

In tegenstelling tot de termen ‘slechtziend’ (visus <0,3 en ≥0,5, of gezichtsveld <30 en >10°) en ‘blind’ 

(visus <0,05 of gezichtsveld ≤10°), bestaat er voor de term ‘leesbeperking’ geen eenduidige 

standaard. Aangepast Lezen en Dedicon Educatief bieden hun diensten aan voor mensen ‘die 

problemen ervaren bij het lezen van gewone gedrukte teksten’. 

 

Dit betekent niet dat het niet (goed) meer kunnen lezen van gewone gedrukte tekst ook voor 

revalidatie-instellingen altijd het moment is om op de diensten van Aangepast Lezen te wijzen. Het 

kan zijn dat een revalidatie-instelling pas uit gaat van een leesbeperking wanneer het grootletterboek 

niet meer voldoet of dat men pas naar gesproken lectuur verwijst als het door middel van 

vergrotingen met loepen niet meer gaat. 

 

“In ons geval vaak als grootletterboeken niet meer werken. Dat zien wij een beetje als een 

leesbeperking, denk ik.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Behalve luisterboeken zijn er ook heel veel mensen die met een loep lezen of met een 

beeldschermloep. [...] En dan hoef je niet naar Aangepast Lezen.[...] Om zo een heel boek te lezen is 

vaak [wel] vermoeiend. En dat kan een ingang zijn om te zeggen: wilt u dat proberen?” – Ambulant 

begeleider, revalidatie-instelling 

 

Uitgangspunt voor een advies is bovendien dat de cliënt een probleem ervaart en een oplossing wil. 

Revalidatie-instellingen gaan in principe uit van de hulpvraag van de cliënt.  

 

“Als de cliënt aangeeft dat hij op dat [lees]gebied vragen heeft en het niet meer zelfstandig kan 

uitvoeren. Met een grootletterboek of een gewoon boek.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“De eerste vraag is bijna altijd: ik wil nog gewoon kunnen lezen. Met die vraag komen ze bij ons. En 

dan gaan wij soms uitleggen dat er ook alternatieve vormen van lezen zijn.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 
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Cliënt heeft schroom 

Net als bij het omgaan met de visuele beperking in het algemeen speelt volgens de professionals en 

zorgverleners schroom en acceptatie een grote rol bij de wijze waarop mensen omgaan met hun 

leesbeperking. Wie met leeshulpmiddelen aan de slag wil en/of de stap naar een revalidatie-

instelling wil maken, of hier naar zal vragen, moet eerst over zijn of haar schroom heen stappen. 

 

“Acceptatie is natuurlijk een hele grote, dat wil niemand zomaar toegeven, dat je daar [met lezen] 

moeite mee hebt. [...] dat blokkeert natuurlijk ook een heleboel vragen, want ja daar kan schaamte bij 

zitten als je daarover moet praten.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Het is ook niet zo dat ze bijvoorbeeld wel eerst met een loep of zo aan de slag gaan. Dat is ook nog 

een drempel. [...] ik heb zelfs een vrouw, en als je dan binnenkomt dan legt ze de loep onder d’r krant, 

als mensen van buitenaf komen. Dat niemand kan zien dat ze met een loep aan het lezen is.” – 

Manager huiskamer en leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

Wel leesvraag, maar vooral praktisch 

De leesvraag is volgens de revalidatieprofessionals vervolgens vaak wel de eerste vraag waarmee 

cliënten bij een revalidatie-instelling aankomen en ook één van de eerste vragen die door de 

instelling aan de cliënt wordt gesteld. 

 

“Wij gaan op een hele gestructureerde manier de belemmeringen die iemand ervaart [...] langs. Een 

eerste vraag is ‘hoe is het dan met het lezen?’. Dat is ook de meest prangende vraag bij de meeste 

mensen.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

“Er komt zelden iemand binnen die geen leesvraag heeft. Het is een leesvraag en [nog] iets.” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

Daarbij is deze vraag echter vaak en vooraleerst praktisch georiënteerd en gericht op de 

basisbehoeften. Wanneer aan de praktische behoeften is voldaan, komt ‘het boek’ soms niet meer 

aan de orde. 

 

“Het lezen van de krant, het lezen van de prijskaartjes in de winkel, of de prijsjes op de pakken, of de 

namen op de producten in de winkel [...]. Dat zijn heel praktische dingen, daar zoekt men meestal wel 

hulp bij. Want ja, je moet toch boodschappen doen. [...] Of als het onderdeel van je werk is 

bijvoorbeeld. Ja, dan wil je natuurlijk wel alternatieven, want je wilt blijven werken als het kan.”  

– Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 

  

“De basisbehoeften daar moet aan voldaan kunnen worden. En belangrijke dingen, zoals die post, ja 

die moet natuurlijk wel gelezen kunnen worden. Nou ja, als daar een oplossing voor is, in de vorm van 

kinderen of een andere dienst, ja dan laat je misschien het boek wel zitten.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 

 

Eerst al minder lezen 

Veelal zullen mensen die slechtziend worden voordat zij om hulp vragen bovendien eerst al minder 

gaan lezen. De krant is vaak het eerste wat wordt opgezegd en waaraan een leesbeperking herkend 

kan worden. Maar ook het opzeggen van het lidmaatschap van de bibliotheek kan een teken zijn dat 

iemand niet goed meer kan lezen en min of meer afstand neemt van deze activiteit. 
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“Sommige mensen zijn 50 jaar lid geweest van de Telegraaf en die kunnen dan die krant… die moeten 

opgeven. Ze zeggen niet de krant af maar ze kunnen ‘m niet meer lezen… Ja dan na een jaar dan 

zeggen ze ‘m toch maar op.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

“Dan merk je bijvoorbeeld dat iemand de krant opzegt.” – Manager huiskamer en leefplein, 

woonzorgcentrum voor ouderen 

 

“Dat ze zeggen ‘ik ga toch niet meer naar de bibliotheek, ik heb het lidmaatschap van de [...] 

bibliotheek opgezegd, want het lukt toch niet meer’. Dus dat ze eigenlijk al afstand genomen hebben 

van het lezen.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

Zoveel mogelijk volhouden met de restvisus 

Wanneer mensen dan toch willen blijven lezen doen zij dat volgens de professionals en hulpverleners 

in eerste instantie met visuele hulpmiddelen zoals (beeldscherm)loepen. De motivatie is vaak dat 

men dan de eigen ogen, het zicht, kan blijven gebruiken. Dit gaat echter niet altijd even gemakkelijk 

maar men is bereid hier lang mee door te worstelen. Gaan luisteren is een stap verder waar men 

voor terugdeinst. 

 

“Wat ik merk is dat mensen vaak in eerste instantie met visuele hulpmiddelen willen kunnen blijven 

lezen. Dus op een beeldscherm, met mooiere loepen en apparaten. [...] dat het vaak wel een proces is 

[...] dat ze, als je het over luisterboeken of luisteren in plaats van lezen hebt [...] ze er soms van 

schrikken of dat niet altijd willen.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

  

“Je ziet mensen die waarvan je denkt ‘je had allang andere hulpmiddelen moeten hebben’, die toch 

met loepen bezig blijven en gewoon dat voorlezen niet willen. Die willen gewoon zelf kunnen blijven 

lezen. Tot het extreme toe.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

“Veel hoor ik natuurlijk wel van ‘ik wil zelf lezen’. Met je ogen lezen in plaats van luisterlezen. [...] Dat 

vast houden.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Mensen hebben dan toch het gevoel ‘oh maar met die loep kan ik zelf lezen’.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 

 

“Ik vind dat altijd heel onvoorstelbaar als ik soms zie hoe mensen zitten te priegelen. [...] Nog zoveel 

mogelijk blijven doen zoals ze dat deden.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 

 

 

4.1.3 Hulpmiddelen bij het lezen 

 

Wie over de schroom van de visuele en leesbeperking heen is en de stap maakt naar het aanschaffen 

of gebruiken van hulpmiddelen voor het lezen, heeft keuze uit een breed aanbod. Enerzijds zijn dit de 

aangepaste leesvormen, zoals grootletter- en luisterboeken en lectuur, en anderzijds de visuele 

hulpmiddelen die het kijken zelf ondersteunen. Al deze hulpmiddelen worden volgens de 

professionals en zorgverleners om verschillende redenen wel of niet gebruikt. We bespreken in deze 
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paragraaf globaal de in de gesprekken genoemde voor- en nadelen van de meest gebruikte 

leeshulpmiddelen.13 

 

BEGINNEN MET GROOTLETTERBOEKEN 

Grootletterboeken zijn vaak het eerste hulpmiddel waar mensen die graag lezen op terugvallen. Deze 

oplossing lijkt vrij toegankelijk maar is voor veel mensen toch ook nog een drempel. Anderzijds, 

wanneer de stap naar grootletterboeken is gemaakt, kan het ook zo zijn dat mensen hier juist weer 

langer mee doorlezen dan eigenlijk nog comfortabel voor hen is. 

 

“Ze schuiven van gewone boeken naar grootletterboeken, dat is de eerste stap.” – Specialist 

Maatschappij, bibliotheek 

 

“Mensen die wel gelezen hebben waren er in het begin een beetje van gepikeerd, van ‘nou het is wel 

een beetje kinderachtig, grootletterboek’. Maar uiteindelijk lezen ze.” – Leesvrijwilliger, 

woonzorgcentrum voor ouderen 

 

“Soms heb je mensen die net een beetje op de grens zitten en die blijven vaak liever het grootletterboek 

lezen.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

HANDLOEP ALS BASISHULPMIDDEL 

Handloepen zijn een relatief laagdrempelig hulpmiddel voor het lezen. De handloep is klein en is 

gemakkelijk inzetbaar. Deze loepen zijn ook gemakkelijk te verkrijgen, voor een relatief lage prijs en 

zijn vaak ook in gewone winkels te koop. Met een vergroting tot twee tot drie keer kan voldoende 

overzicht worden gehouden op de pagina en kan het zinsverband van woorden nog goed worden 

gevolgd. Handloepen met een hoge(re) vergroting zijn minder praktisch en vragen een vastere hand 

en grotere concentratie. Een loep met een voet kan dan een uitkomst zijn. Iemand met een visus 

kleiner dan 0,3 zou hier in principe nog mee kunnen lezen. 

 

“Je [hand]loep, kan je alles wat je tegenkomt er onder houden. [...] een e-reader moet je eerst iets erop 

zetten.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

BEELDSCHERMLOEP NIET VOOR LANGERE STUKKEN 

Veel niet-gebruikers die wij hebben gesproken hebben een beeldschermloep. Een beeldschermloep 

vergroot tekst elektronisch. De tekst wordt onder een camera gelegd en verschijnt op een 

beeldscherm. Vergroting en bijvoorbeeld voorkeur voor de kleur kunnen door de gebruiker zelf 

worden ingesteld. De beeldschermloep wordt vaak gebruikt als de vergroting met andere 

hulpmiddelen, zoals handloepen, en te groot moet worden om er nog prettig mee te kunnen lezen. 

Voor de beeldschermloep moet een flink bedrag worden neergelegd en deze wordt veelal alleen 

aangeschaft wanneer deze door de verzekeraar wordt vergoed. Om te kunnen lezen moet de tekst 

onder de loep (camera) heen en weer worden geschoven. Door de grote vergroting is vaak maar een 

(deel van een) woord tegelijk zichtbaar. De beeldschermloep leent zich volgens de professionals en 

                                                             
13 In de gesprekken met de professionals en zorgverleners is niet expliciet gevraagd naar een opsomming van alle voor en 
nadelen van alle leeshulpmiddelen. De leeshulpmiddelen die in deze paragraaf worden besproken zijn in de bredere 
context van het onderwerp ‘omgaan met de beperking’ en ‘behoefte aan en het gebruik van hulpmiddelen’ aan de orde 
gekomen. 
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zorgverleners in principe niet om langere stukken mee te lezen. Hij wordt vooral gebruikt bij 

praktische zaken zoals het lezen van de post. 

 

“[Met de beeldschermloep] daar kan men vaak al de eerste prangende zaken mee doen. Je kan er niet 

echt een boek mee lezen. [...] Als iemand een brief stuurt [..], dat kan je daar makkelijk op lezen.” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

  

“Die mevrouw met dat apparaat die legt dat boek daaronder en dan moet ze schuiven. Dan zegt ze ‘dat 

is toch vermoeiend’.” – Leesvrijwilliger, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

COMPUTERS VOOR WIE VAARDIG IS 

Vooral voor de wat jongere blinden en slechtzienden zijn computers een veelgebruikt hulpmiddelen. 

Computers kunnen worden voorzien van vergrotings- en spraaksoftware en brailleleesregels. Voor 

ouderen biedt de computer veel minder vaak een uitkomst. 

 

“De jongeren die echt goed opgeleid zijn gebruiken allemaal pc’s.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

“Het is hier een enkeling met een computer, maar verder niet.” – Zelfstandigheidstrainer, 

woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

E-READER EN TABLET IN OPMARS 

De e-reader en tablet bieden steeds meer mogelijkheden en zijn in opmars. Hierdoor is een deel van 

de doelgroep van Aangepast Lezen wat minder snel aangewezen op de overstap naar het luisteren. 

Daarbij biedt een iPad naast het lezen ook ander vertier. Ook ouderen gaan steeds meer gebruik 

maken van de tablet. Tegelijkertijd zal ook het gebruik van een goede tablet of e-reader vaak een 

behoorlijke inspanning vragen van de slechtziende lezer. 

 

“Met de iPad, die kan in principe alles voorlezen [...] je kan een spel spelen, je kan chatten, dus ja...” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Ze worden veel meer geschikt voor slechtzienden omdat ze veel meer aan het contrast gaan werken 

en de kaders duidelijker maken van bladzijde en zo. [...] Dan kunnen ze wat langer blijven lezen en 

hoeven ze wat minder snel over te stappen op het luisteren. [...] Maar het punt is, je wil je ogen 

gebruiken bij het lezen terwijl de ogen niet meer willen. Soms beginnen de letters evengoed te dansen, 

gaan je ogen tranen of … Mensen moeten zoveel energie erin steken om te lezen.” – Ergotherapeut, 

revalidatie-instelling 

 

“Ik denk wel dat steeds meer mensen de tablets gebruiken voor kranten en tijdschriften. Want die kan 

je ook vergroten of daar kan je ook spraak op zetten. [...] En kijk drie jaar geleden kwam ik nooit een 

oudere slechtziende tegen die zei dat hij dingen op de tablet doet, en nu zie je dat regelmatig.” – 

Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

MENSENWERK 

Wie niet meer met het vergroten van de tekst uit de voeten kan, kan zich ook nog door andere 

mensen laten helpen. Dat kan de naaste omgeving zijn, vrienden of familieleden die helpen bij de 

meest belangrijke en praktische zaken zoals de post, of ondersteuning van een zorgprofessional of 

vrijwilliger. 
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“Er zijn ook mensen die professioneel daarbij ondersteuning krijgen. Ambulante begeleiding. En ook 

wel mensen in hun eigen netwerk, die één of twee keer per week iemand hebben die de post 

doorneemt met ze en soms ook voorleest.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“We hebben een stuk of twaalf mensen hier die de krant niet meer zelf zouden kunnen lezen. Dan lezen 

we ‘m voor.” – Manager huiskamer en leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

RADIO EN TELEVISIE ALS ALTERNATIEF 

Radio en televisie vormen in ieder geval een belangrijk alternatief voor wie de krant en andere 

informatiebronnen niet meer kan lezen. 

 

“Van ‘ik luister de hele dag naar de radio of ik zet de televisie aan en dan hoor ik het nieuws ook’. Dus 

dat ze het op die manier tot zich nemen.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Ik denk dat mensen meer informatie uit de televisie en het journaal en het ANP nieuws en dat soort 

dingen halen. [...] Als je elke dag de hele dag Radio 1 luistert dan krijg je een hoop informatie tot je.” – 

Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“Ze luisteren ook veel naar de radio, zo komt er ook veel informatie op ze af.” – Lectrice, 

woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Dus de krant die lezen ze niet meer [...], wat ze dan wel doen is natuurlijk radio, dan ga je het nieuws 

op de radio volgen. Of het nieuws op televisie volgen.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, 

belangenvereniging 

 

GROTE STAP NAAR HET GESPROKEN BOEK 

Lezen met de Daisyspeler, luisteren naar het gesproken boek, zou in principe de volgende stap zijn 

wanneer het lezen door uitvergroten niet meer gaat, maar dit is een stap die niet gemakkelijk wordt 

genomen. Hier gaat het volgens de professionals echt om het loslaten van het laatste restje visus. 

Een stap die een enorme acceptatie vereist. Het zijn volgens de professionals en verzorgers vooral 

mensen die altijd al graag gelezen hebben die deze stap maken. 

 

“[...] overstappen op luisteren. Nou en dat is echt voor veel mensen een grote overstap. Van gewoon 

lezen naar luisteren. [...] Dan moet je het dus wel heel erg leuk vinden om te lezen en heel graag willen. 

[...] ze zitten gewoon verschrikkelijk in een acceptatieproces waarin je aan van alles moet wennen. [...] 

En dan is een boek lezen niet het eerste waar je mee zit.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, 

belangenvereniging 

 

“Dit zijn mensen die voorheen normale boeken lazen, of grootletterboeken. Op een gegeven moment 

lukt dat niet meer [...] En dan komen de gesproken boeken in zicht. [...] Het is eigenlijk heel groot wat 

het voor hun betekent. [...]Een gewoon boek lezen was een hobby, dan kan het niet meer en moeten ze 

zelf de stap maken over te gaan op een gesproken boek. Die stap maken is best wel moeilijk. [...] Ze 

moeten weer een stapje terug doen.” – Lectrice, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende 

ouderen 

 

“Van gewone boeken naar grootletterboeken is niet zo’n grote stap voor mensen maar naar het 

gesproken boek is toch wel heel anders. [...] Soms zitten mensen toch maar met hun loepje een 
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grootletterboek te lezen om het toch maar zo lang mogelijk vol te houden.” – Zelfstandigheidstrainer, 

woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Er zijn mensen die zeggen ik blijf zolang mogelijk lezen, ik kan altijd die stap nog nemen als ik dat wil.” 

– Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

MAAR IN POTENTIE SUCCESVOL 

Maar als het eenmaal lukt om met de Daisyspeler overweg te kunnen en er wat hulp is bij het 

aanvragen van de boeken en het onderhouden van de vaardigheden, zoals in het voorbeeld van het 

woonzorgcentrum hieronder, dan kan de Daisyspeler zeer geliefd en succesvol worden. 

  

“60 bewoners en ik denk 30 mensen die gesproken boeken hebben. [...] En dat kan niet alleen bestaan 

uit gesproken boeken maar ook uit de televisiegids, de krant, een maandblad waar ze vroeger al in 

lazen en dat ze zo lang mogelijk willen blijven lezen.” – Lectrice, woonzorgcentrum voor blinde en 

slechtziende ouderen 

 

“Sommige mensen die luisteren de hele dag door, dan loop je door de gang en dan hoor je continue die 

Daisyspeler aan. [...] Ik denk dat als het zal wegvallen dat ze niet weten of ze nog wel gelukkig zijn.[...] 

Soms doet hij het niet meer. Dan zijn ze echt in paniek.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum 

voor blinde en slechtziende ouderen 

 

COMMERCIËLE LUISTERBOEKEN CADEAU 

Luisteren naar boeken gebeurt soms al spontaan via commerciële aanbieders van luisterboeken. 

Bijvoorbeeld omdat mensen een cd van familieleden cadeau krijgen. 

 

“Mensen krijgen dat gauw als cadeautje... voor de verjaardag of zoiets. [...] Vaak is dat meedenken 

vanuit de familie van ‘goh als je dan niet een boek kan lezen, je wil dat wel graag kunnen lezen’, voor 

de verjaardag van ‘hier is een luisterboek’.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

In paragraaf 4.2 gaan we uitgebreid in op de door professionals en zorgverleners genoemde redenen 

voor het niet gebruiken van de voorziening Aangepast Lezen in het algemeen en het gesproken boek 

in het bijzonder. 

 

 

4.2 Aangepast Lezen 
 

4.2.1 Redenen geen gebruik van Aangepast Lezen 

 

In deze paragraaf gaan we verder in op de redenen dat een deel van de blinden en slechtzienden 

geen gebruik maakt van Aangepast Lezen. We beginnen met het beeld dat professionals en 

zorgverleners van de voorziening Aangepast Lezen hebben. 

 

PROFESSIONALS POSITIEF 

De professionals en zorgverleners zijn over het algemeen zeer positief over de dienst Aangepast 

Lezen. Met name het aanbod, de telefonische bereikbaarheid en de service worden zeer 

gewaardeerd. 
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“De keuze is enorm. [...] Ze zijn zeer service gevoelig. [...] Het is heel klantvriendelijk.” – Medewerker 

advies, revalidatie-instelling 

 

“De service is heel goed.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende 

ouderen 

 

“Aan de telefoon altijd hele vriendelijke en correcte mensen, ze helpen waar ze kunnen. Ze denken met 

de bewoner mee.” – Lectrice, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Ik vind het altijd heel goed van ze dat ze altijd heel goed ook telefonisch bereikbaar zijn om mensen 

hulp te bieden. [...] Mijn ervaring is dat ze ook wel meedenken en meekijken met wat leuke boeken zijn 

voor mensen.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“Wat ze ook doen - en dat vind ik bijvoorbeeld heel erg goed - je kunt ook telefonisch boeken bestellen. 

[...] Je hebt toch altijd nog mensen die zo'n website te ingewikkeld vinden, of die überhaupt nog geen 

computer hebben.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 

 

LUISTEREN IS ANDERS DAN LEZEN 

In paragraaf 4.1 zagen we al dat de stap van het lezen van gedrukte tekst naar het luisteren een grote 

is. Slechtzienden willen vaak zo lang mogelijk het laatste stukje visus blijven gebruiken. Wat 

daarnaast meespeelt, is dat luisteren echt als een andere activiteit dan lezen wordt gezien. Er is niets 

om in de handen te houden, er is al sprake van een bepaalde intonatie, dus het verhaal laat iets 

minder aan de verbeelding over, en het vereist meer concentratie om het verhaal te volgen. 

Tegelijkertijd is deze concentratie voor sommige mensen moeilijk vol te houden en vallen mensen 

soms in slaap. Vooral ouderen lijken meer moeite met de concentratie te hebben. 

 

“Mensen zien het als een heel andere bezigheid, ze hebben zoiets ‘als je zelf een boek leest dan is dat 

heel anders dan wanneer iemand hem voorleest’. Want iemand die hem voorleest die geeft ook al een 

bepaald beeld bij zo’n boek. Terwijl als je het boek zelf leest dan vorm je helemaal je eigen beeld bij 

zo’n verhaal. [...] En het is een hele andere bezigheid, je moet je veel meer concentreren hebben 

mensen het idee.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

 “Wat wel veel mensen hebben is dat... met een boek lezen ben je actief bezig. [...] Veel mensen zeggen 

‘als ik luister dan val ik in slaap’. [...] daar haken mensen ook wel eens op af.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 

 

“Er zijn ook mensen die bang zijn dat ze hun leesvaardigheid kwijtraken, of erbij in slaap vallen. [...] Of 

er zijn mensen die zeggen ik heb het geduld er niet voor om ervoor te gaan zitten.” – Ergotherapeut, 

revalidatie-instelling 

 

“[...] het is gewoon niet te doen. Ze leren het gewoon niet.[...] dan kwam ik ’s morgens binnen om een 

uur of half elf. Kwam ik dat ding aanzetten en dan werd er een kwartier, 20 minuten geluisterd. [...] 

dan lagen ze te slapen. [...] Het concentratievermogen is [minder].” – Leesvrijwilliger, 

woonzorgcentrum voor ouderen 

 

KNOPPENANGST 

Daarbij speelt bij de ouderen ook mee dat zij soms niet goed met de knoppen van Daisyspeler 

overweg kunnen en ‘knoppenangst’ hebben. Ook wanneer zij op een bepaald moment wel met de 
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knoppen overweg kunnen kan deze vaardigheid na verloop van tijd weer wegzakken. Het apparaat 

wordt dan niet meer gebruikt en opnieuw hulp vragen is vaak weer een stap. 

 

“Ze zijn vaak bang om die knoppen te gebruiken [en] op den duur versloft dat een beetje [...] Als 

mensen een tijdje niet meer luisteren, dan weten ze niet meer goed hoe ze hem aan moeten zetten. 

Dan moeten ze opnieuw hulp vragen, dat is soms een stap voor mensen.[...] De navigatietoetsen zijn 

[ook] lastig. Er zijn maar enkele mensen die dat echt goed begrijpen.” – Zelfstandigheidstrainer, 

woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Er is wel degelijk een deel van de mensen die knoppenangst heeft.[...] Die hebben bij wijze ook al 

moeite met het bedienen van de telefoon. Daar doet de visuele beperking nog eens een schepje 

bovenop.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

LUISTEREN SOMS ONBEKEND, VOORAL BIJ OUDEREN 

Bij het pas laat of niet beginnen met luisteren door blinden en slechtzienden speelt naast de in 

paragraaf 4.1 genoemde redenen volgens de professionals en hulpverleners vaak ook de 

onbekendheid een rol. Onbekendheid met het gesproken boek maar ook met het aanbod aan 

gesproken tijdschriften en hoorspelen. Vooral bij de ouderen lijkt dit volgens de professionals en 

hulpverleners het geval te zijn. De naam ‘Aangepast Lezen’ is volgens een ergotherapeut ook niet 

transparant genoeg. 

 

“Het grootste probleem is dat als je op latere leeftijd slechtziend wordt dan weet je gewoon niet dat dit 

allemaal bestaat. Je weet niet van Aangepast Lezen, je weet niet van een Daisyspeler.” – 

Hulpmiddelenleverancier 

 

“Zeer regelmatig horen we ook: ‘Het gesproken boek? Ik wist niet eens dat het bestond.’ Ik denk dat 

dat een heel belangrijk gegeven is.[...] En veel mensen wisten bijvoorbeeld ook niet dat het ook 

tijdschriften zijn, en hoorspelen.[...] Daarnaast is natuurlijk ook gewoon de naam, Aangepast Lezen, zal 

zeker oudere mensen niet een tip geven dat dat wel eens zal gaan over het gesproken boek.” – 

Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

“Er zijn wel mensen die het als een beetje stoffig ervaren, het zijn oude boeken wat moet ik daarmee? 

[...] Of het is een gebrek aan informatie, dat mensen denken dat zijn alleen maar oude boeken zijn en 

dat is niet leuk.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

“Kinderen beginnen al heel jong met luisterboeken dus dat zal in de toekomst geen probleem zijn. [...] 

Luisteren is nog wat onbekender voor de oudere generatie.” – Senior medewerker klantenservice en 

informatie, bibliotheek 

 

Ook enkele (oudere) leesvrijwilligers van een woonzorgcentrum waar wij mee spraken waren nog 

niet bekend met de voorziening Aangepast Lezen. 

 

“Dit is nou weer zo’n instituut wat bestaat en alleen maar in zicht komt als je het nodig hebt. [...] Dan 

moet je echt specifiek vragen. [...] En als je het niet nodig hebt, gewoon naar de bieb gaat met je 

gewone boekengedoe, weet je daar niks van af.” – Leesvrijwilliger, woonzorgcentrum voor ouderen 
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NOOIT VEEL GELEZEN EN VEEL ANDERE ACTIVITEITEN 

Een andere, voor de hand liggende reden die de professionals en zorgverleners noemen voor het niet 

gebruiken van Aangepast Lezen, is dat een deel van de doelgroep gewoonweg niet van lezen houdt 

of dit niet van huis uit heeft meegekregen. 

 

“Dat is vaak meer dat mensen gewoon niet van lezen houden. Als je het vraagt dan hielden ze vroeger 

al niet van lezen.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Er zijn mensen die zeggen: “Ik heb nooit gelezen dus waarom zou ik nu wel gaan lezen?”.” – 

Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

“[En] er is een hele grote groep die gewoon helemaal nooit leest. En die hebben er geen enkele zin in.” 

– Hulpmiddelenleverancier 

 

“Kijk als mensen nooit veel gelezen, hebben dan is de kans dat ze nu wel gaan luisterlezen kleiner. [...] 

Er zijn ook mensen die heel goed kunnen zien en die nooit een boek lezen. Net zoals sommige mensen 

heel graag muziek luisteren en andere mensen geen muziek luisteren.” – Ambulant begeleider, 

revalidatie-instelling 

 

“Ik denk dat mensen die altijd al veel gelezen hebben, die gaan het natuurlijk makkelijker wel doen, die 

zoeken makkelijker daar een oplossing voor, die willen blijven lezen, toch, op één of andere manier.” – 

Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 

 

Het hebben van andere activiteiten speelt dan ook mee. 

 

“Je hebt ook mensen die hebben geen tijd. Die zijn zo vol in het leven nog. En die hebben natuurlijk voor 

alles veel meer tijd nodig dan wij. [...] en komen daarom misschien niet meer toe aan lezen.” – 

Hulpmiddelenleverancier 

 

“Vaak hebben mensen dan nog veel andere hobby’s of ze zijn actief met de activiteiten.” – 

Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

NIEUWS NIET FREQUENT GENOEG 

Blinden en slechtzienden die geen boeken voor hun plezier lezen hebben volgens de professionals en 

zorgverleners soms nog wel interesse in het nieuws (de krant is dan bijvoorbeeld al opgezegd) en in 

tijdschriften. De gesproken krant verschijnt dan echter niet frequent genoeg om interessant te 

kunnen zijn. Daarbij is er ook veel concurrentie van alternatieven als nieuws en nieuwsrubrieken op 

de radio en de televisie (zie ook paragraaf 5.1.3). 

 

“Het is wel zo dat bij kranten, vinden ze het een nadeel dat ze het één keer per week ontvangen, een 

samenvatting. Dan hebben ze zoiets van dan luister ik liever naar de radio want dan heb ik het nieuws 

van de dag.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

“Kranten [luisteren] wordt heel weinig gedaan. [...] De krant is toch een samenvatting van de highlights 

van het nieuws van de week en dat is dan toch al verouderd nieuws.” – Ergotherapeut, revalidatie-

instelling 
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4.2.2 Factoren omgang leesbeperking 

 

Welke persoonskenmerken zijn van volgens de professionals en zorgverleners van belang voor de 

wijze waarop mensen met een visuele beperking omgaan met hun leesbeperking, en voor het al dan 

niet gebruik maken van Aangepast Lezen? 

 

LEEFTIJD 

Jonge blinde en slechtzienden maken veel vaker dan oudere gebruik van de computer. Zij maken 

mede daardoor ook veel gemakkelijker gebruik van Aangepast Lezen. 

 

“Jongere mensen die volop gebruik maken van computer of andere technische hulpmiddelen, die zijn 

vaak al wel zo handig met hun computer om daar vergrotingen op te zetten. [...] die zijn zelf al zo 

vindingrijk dat wij het ze niet meer hoeven te vertellen.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Jongere mensen stappen naadloos in. Die weten het negen van de tien keer al en als ze het niet weten 

zijn ze heel direct in de vragen. Dat is geen probleem.” – Senior medewerker klantenservice en 

informatie, bibliotheek 

 

“Ik denk een heel deel van de jongeren, die van jongs af aan of vanaf jonge leeftijd zeer slechtziend of 

blind zijn, die kennen Aangepast Lezen allang. Daar hoef je weinig aan te vertellen en heel vaak zijn dat 

ook de gene die dat elektronisch ontvangen, geen cd’tjes.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

Ouderen daarentegen zijn veel moeilijker te bereiken. Vooral de ouderen die al zijn opgenomen in 

verzorgingscentra lijken moeilijk te bereiken. Daarbij speelt mee dat een deel van deze groep naast 

somatische ook psychische beperkingen heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn door dementie maar ook 

door neerslachtigheid.14 

 

“Een hele grote markt zit in die verzorgingstehuizen. Dus we dachten we gaan die verzorgingstehuizen 

in, gaan we gewoon uitleggen. [...] Kom je daar aan zijn er drie. De rest is het vergeten of hebben iets 

anders te doen.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

“Ze zitten hier [in het verzorgingstehuis] omdat ze eigenlijk niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En 

de éne accepteert het en is hier graag en zal ook van alles willen ondernemen. En als het zicht slechter 

wordt zullen ze ook graag willen gaan luisteren naar dingen. En een deel die het niet accepteert die wil 

niks meer. Die doen de hele dag alleen maar tv kijken, of... nou ja, niet lezen.” – Optometrist 

 

“[...] anderen [...] die hebben gewoon geen zin meer in het leven omdat ze niet meer goed kunnen he. 

Zodra hun ogen achteruit gaan dan denken ze ook dat ze niet meer kunnen lopen. Dat ze niets meer 

kunnen dus [...] dan denken ze: “Laat mij hier maar zitten.”.” – Manager huiskamer en leefplein, 

woonzorgcentrum voor ouderen 

 

“Het is een oudere doelgroep en soms hebben ze ook andere beperkingen; gehoorproblemen, slecht 

lopen, psychische problemen, dementerend. Ze kunnen van alles nog erbij hebben.[...] Als mensen wat 

gaan dementeren dan wordt het gewoon lastig.” – Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor 

blinde en slechtziende ouderen 

                                                             
14

 21% van de ouderen (55+) in de Nederlandse bevolking heeft depressieve (12%), angst (8%) en/of eenzaamheidsklachten 
(11%). Deze klachten komen vaker voor bij ouderen met een lichamelijke aandoening (25%). (Comijs, H., 2012) 
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AANDOENING 

Een tweede belangrijke factor is de aandoening. Mensen met retinitus pigmentosa kunnen, in 

tegenstelling tot mensen met macula degeneratie, met een kleine visus, beneden de 30°, nog scherp 

zien doordat het centrum van de macula niet is aangetast. Hoewel zij dan bijvoorbeeld al lang niet 

meer mogen autorijden en arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen zij nog wel lezen. 

 

“Iemand met macula degeneratie ja die heeft moeite met lezen. Maar iemand met een koker (retinitis 

pigmentosa), ja die kan best nog wel die kleine lettertjes lezen.” – Medewerker advies, revalidatie-

instelling 

 

Tegelijkertijd staan mensen met macula degeneratie juist voor het dilemma dat zij nog altijd wel wat 

restvisus overhouden. Dit kan er juist weer toe leiden dat zij langer blijven proberen om toch nog wat 

met de ogen te lezen, en de restvisus niet willen ‘opgeven’. 

 

“Mensen die nog een beetje zien. [...] die blijven hun restvisus gebruiken. [...] Die blijven constant 

kijken.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“3 of 4% is echt blind, de rest is slechtziend. [...] de grootste groep is macula degeneratie. Centrum wat 

slecht is. Die zullen nooit helemaal blind worden.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

WEL OF GEEN ANDERE BEPERKINGEN 

Wat volgens de professionals ook meespeelt is in hoeverre mensen wel of geen andere 

aandoeningen hebben. Een aanzienlijk deel van de mensen met een visuele beperking heeft ook een 

andere, soms auditieve of psychische, beperking. Luisteren naar lectuur is dan geen optie meer. 

 

“Er zit natuurlijk ook een hele grote groep visueel-verstandelijk beperkten bij, maar die zullen nooit een 

Daisyspeler gebruiken. [...] je hebt honderd mensen en daarvan zijn er misschien wel veertig visueel 

verstandelijk beperkt. [...] Dan heb je natuurlijk ook nog met ‘vabbers’ [visueel-auditief beperkten] te 

maken. [...] En mensen met hersenletsel… die het niet kunnen volgen.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 

  

GEMOED 

Tot slot speelt ook de algehele gemoedstoestand een rol. Heeft iemand überhaupt nog zin om iets 

nieuws op te pakken? Heeft iemand de beperking geaccepteerd? 

 

"Als mensen zich wat gedeprimeerder voelen van ‘ja ik kan niet zo veel meer en het lukt niet’, dan is de 

kans dat je ook niet iets anders wil uitproberen groter.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“Daar hangt heel veel van af, of ze nog gemotiveerd zijn om iets weer op te pakken. [...] als ze dus het 

angstige type zijn dan hakt dat er natuurlijk harder in als je slechter gaat zien, dan durf je helemaal 

niks meer.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging 
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4.2.3 Suggesties van professionals en zorgverleners voor verbetering en promotie 

 

Professionals en zorgverleners noemen desgevraagd een aantal punten die mogelijk kunnen 

bijdragen aan het vergroten van het bereik van de dienst Aangepast Lezen. We beschrijven deze in 

willekeurige volgorde.  

 

COMBINEER LUISTEREN MET GEDRUKTE TEKST 

Omdat mensen graag hun restvisus blijven gebruiken maar dit vaak zeer vermoeiend is, adviseren 

revalidatie-professionals mensen soms om luisteren en lezen af te wisselen. 

 

“Wat ik dan nog wel eens voorstel [aan mensen die nog wel wat restvisus hebben] is ‘nou neem nou 

hetzelfde boek op die Daisyspeler als wat je fysiek hebt en dan wissel je af met elkaar. [...] Dat is denk 

ik wel een groep die je misschien als extra zou kunnen bereiken. Die nog niet toe zijn aan helemaal 

luisteren maar voor wie gewoon lezen eigenlijk te vermoeiend gaat worden.” – Medewerker advies, 

revalidatie-instelling 

 

BENADER SLECHTZIENDEN VANUIT DE BIBLIOTHEEK 

Een deel van de mensen die slechtziend wordt stapt over op grootletterboeken in de bibliotheek. 

Grootletterboeken zijn relatief laagdrempelig. Deze mensen kunnen volgens de professionals en 

zorgverleners aangesproken en voorgelicht worden voordat hun visus zo ver achteruit gaat dat zij 

hun lidmaatschap opzeggen. Wanneer mensen hun lidmaatschap opzeggen zou ook kunnen worden 

nagegaan waarom dat zo is en kan hier eventueel actie op worden ondernomen. 

 

“Ik denk gewoon goed inhaken van op het moment dat iemand zijn lidmaatschap opzegt van ‘hé 

waarom doe je dat?’. Ik denk dat dat nog steeds te makkelijk kan. Er zit best wel wat achter vaak.” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

 “Ik denk dat het zou werken als je het in de gewone bibliotheken nadrukkelijk laat zien.” – 

Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

HOUDT CONTACT MET LEDEN DIE LUISTEREN 

Omdat de vaardigheden die nodig zijn om de Daisyspeler te gebruiken vooral bij de groep ouderen 

wel eens wat dreigen te versloffen, en zij vervolgens moeite kunnen hebben met het vragen van 

hulp, kan de Daisyspeler na verloop van tijd toch in onbruik raken. Het is volgens één van de 

zorgverleners daarom belangrijk om, zeker in de beginperiode, na te gaan of mensen nog uit de 

voeten kunnen met de speler. 

 

“Misschien moet de bibliotheek na drie maanden even contact op moeten nemen, leest u nog? Om een 

beetje te kunnen stimuleren daarin. [...] [En] als iemand zegt ik weet niet meer hoe het apparaat werkt 

dat ze dan iemand kunnen voorstellen die ze om hulp kunnen vragen. Dat zou denk ik wel goed zijn.” – 

Zelfstandigheidstrainer, woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen 

 

VERBETER HET VOORLICHTINGS- EN INSCHRIJVINGSMATERIAAL 

Het is volgens revalidatieprofessionals belangrijk dat slechtzienden zoveel mogelijk in staat zijn om 

zelf informatie over Aangepast Lezen tot zich te nemen en hier zelf actie op te kunnen ondernemen. 

De informatie in de folder is volgens deze professionals nu niet goed toegankelijk voor slechtzienden. 

Het zeer belangrijke telefoonnummer moet ook veel prominenter op de folder staan. 
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“De tekst op de folder is een beetje klein. Telefoonnummer bijvoorbeeld. Maak dat groter en dan een 

zwart vlakje eromheen dat je in ieder geval weet ‘nou daar ergens moet het staan’. [...] En het 

aanmeldformulier [...] kan ook nog wel iets duidelijker. Het wordt [bij het printen] ook een grijze letter. 

Ook als ie in kleur wordt gedraaid. En nou moet ik dus zeggen: ‘Dit is het adres’. Voor mensen met een 

visueel probleem is dat niet zo veel verschil tussen al die andere lettertjes en dit [het adres].” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Dan moet je misschien verschillende opties bieden. [...] Neem bijvoorbeeld onze papieren. Daar heb je 

een grootletterversie, een zwartschriftversie, een e-mailversie.” – Medewerker advies, revalidatie-

instelling 

 

“De folder die ze uitgeven is gericht op mensen die makkelijk kunnen lezen. Het telefoonnummer op 

hun folder kan een slechtziende niet lezen. [...] dan moet een cijfer echt twee vingerkootjes groot zijn. 

[...] daar moet duidelijk aandacht aan besteed worden, dat ze een informatie folder hebben met een 

heldere druk, een duidelijk contrast. [...] Over ‘hoe werkt dat dan en wat kost het en wat is de 

uitleentermijn?’ Die informatie kunnen mensen niet tot zich nemen.” – Ergotherapeut, revalidatie-

instelling 

 

ZORG DAT HELDER IS WAT HET PRODUCT IS 

Een revalidatieprofessional merkt ook op dat duidelijker moet zijn wat het product is. Wat de 

dienstverlening inhoudt. Dit zou zo mogelijk al in de naam tot uitdrukking moeten komen. 

 

“Ik denk dat als je het gewoon noemt zoals het is, het gewoon Gesproken Boek/Tijdschrift is, dat het 

dan duidelijker zou kunnen zijn.[...] Loket Aangepast Lezen zegt gewoon niet zoveel. [...] Het moet heel 

erg duidelijk zijn. Dat ze ook snappen ‘het gaat daar om!’.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

BIEDT GESPROKEN BOEKEN IN ANDERE TALEN AAN 

Revalidatieprofessionals hebben regelmatig te maken met blinden en slechtzienden voor wie 

Nederlands niet de moedertaal is. Zij vragen soms naar anderstalige gesproken boeken. Vooral in 

grote steden is hier vraag naar. Het aanbod voor deze groep is zeer beperkt. 

 

“Er worden wel vragen gesteld over anderstalige cd’s.. Arabisch… Zeker in grote steden zijn toch 

andere wensen. Frans, Duits, Engels is er wel [...] maar ook heel beperkt. [...] niet meer boeken van 

deze tijd. [...] Dus wellicht is dat ook nog iets om daar extra aandacht aan te besteden.” – Medewerker 

advies, revalidatie-instelling 

 

“We hebben ook een groep mensen in Nederland die anderstalig zijn. Ik heb een aantal keren gehad 

dat mensen het gesproken boek niet willen omdat de mensen bijvoorbeeld van Indonesische afkomst of 

Molukse afkomst zijn, en dus gewoon een Moluks gesproken boek willen luisteren. [...] Zeker de oudere 

mensen die in Nederland zijn komen wonen en die anderstalig zijn. Turks etc. Voor die doelgroep is er 

eigenlijk niks bij Aangepast Lezen. Terwijl er wel degelijk al een aantal keer vragen naar geweest zijn. 

Het is geen groot percentage, dat wil ik zeker opmerken.” – Ergotherapeut, revalidatie-instelling 

 

INFORMEER EN BETREK ACTIVITEITENBEGELEIDERS IN VERZORGINGSTEHUIZEN 

De steeds groter wordende groep blinde en slechtziende ouderen zal voor een groot deel te vinden 

zijn in de verzorgingstehuizen. Activiteitenbegeleiders kunnen hier succesvol een rol spelen bij het 

onder de aandacht brengen van het gesproken boek (zie ook paragraaf 4.1.3). 
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“Je zou, denk ik, nog wel wat kunnen winnen als je onder huiskamer- of activiteitenbegeleidingachtige 

mensen in verzorgingstehuizen dat wat meer onder de aandacht brengt.” – Ambulant begeleider, 

revalidatie-instelling 

 

“Zeker in de verzorgingstehuizen of in groepen met ouderen – dat het wel goed zou kunnen zijn als de 

verzorgende het gewoon eens aanzet bij iemand, van: ‘Nou ik heb nou toch eens iets leuks, moet je 

eens horen’.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, belangenvereniging  

 

BRENG DE WAARDE EN POSITIEVE ASPECTEN VAN LUISTEREN DUIDELIJK IN BEELD, LOS VAN DE LEESBEPERKING 

Professionals en zorgverleners ervaren dat het helpt om aan mensen over te brengen wat de waarde 

van het luisteren is. Breng duidelijk naar voren wat het plezier is dat mensen er aan beleven. 

 

“Als je de klik kan vinden dat mensen begrijpen dat je een andere manier van lezen kan kiezen die 

minder inspanning kost, en [...] voor ontspanning heel fijn kan zijn. [...] als mensen dat zelf ervaren dan 

wordt het een succes.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 

“Als je het zo kunt brengen, van iets wat gewoon heerlijk is, ontspannend is, wat je voor je lol doet in je 

vakantie enzo, ja ik denk dat dat dan zeker wel aantrekkelijker gemaakt kan worden. [...] Het heeft nu 

natuurlijk vaak de associatie van: ik kan iets niet meer, nou moet ik dat.” – Themacoördinator 

lectuurvoorziening, belangenvereniging 

 

“Je moet zorgen dat ze wel begrijpen waarvoor dat het is, en hoe fijn het is.” – Manager huiskamer en 

leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

“Niet alleen [vertellen over] wat het product is, maar ook wat het product kan betekenen. [...] daar 

hebben we inmiddels kreten voor gevonden. Het maakt je onafhankelijker, zelfstandiger, hè dat zijn 

dingen… dat speelt wel bij mensen.” – Hulpmiddelenleverancier 

 

Vertel daarbij ook dat de Daisyspeler ook als cd-speler kan worden gebruikt. Presenteer de 

Daisyspeler eventueel als een multifunctioneel apparaat. 

 

“Wat ik zelf als aanprijsmoment gebruik is: ‘Hebt u nog cd’s met muziek? Want die kunnen er ook in.’. 

Dan is het heel vaak van ‘oh jeetje dat is fijn want ik kan mijn eigen cd-speler niet meer bedienen want 

dat is met afstandsbediening en dat kan ik niet meer’.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

LAAT MENSEN DE DAISYSPELER ZO VEEL MOGELIJK UITPROBEREN 

Mensen hebben vaak een zetje nodig en moeten het product kunnen beleven. Creëer daarom zoveel mogelijk 

mogelijkheden voor blinden en slechtzienden om de Daisyspeler uit te proberen. Goede uitleg, begeleiding en 

eventueel nazorg blijven daarbij wel belangrijk. 

 

“Ze moeten het wel zien. [...] Als je het eerst vertelt, gaan mensen daar niet op in, maar als je ze [de 

Daisyspeler] neerzet en uit laat proberen wel.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Ik merk dat als mensen ervaring hebben met het luisteren [...] dat ze vaak heel blij zijn en heel 

enthousiast.” – Ambulant begeleider, revalidatie-instelling 

 



Bevindingen gesprekken met professionals en zorgverleners 

35 

““Nee, ik geef helemaal niks om lezen, nee, ik hoef niks.” Laat je een grootletterboek zien, dan lezen ze 

in een keer. [...] dan roepen ze helemaal door de zaal: “Er zijn weer nieuwe grootletterboeken!.”.” – 

Manager huiskamer en leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

VERBETER DE ZOEKMOGELIJKHEDEN 

Hoewel er op de website uitgebreide zoekmogelijkheden zijn, zou er volgens sommige professionals 

en zorgverleners nog wat aan de zoekmogelijkheden verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor 

ouderen die niet met de computer over weg kunnen. Ook het zoeken op genre zou gemakkelijker 

toegankelijk moeten zijn. 

 

“Je zou wat makkelijker op genre moeten kunnen zoeken.” – Themacoördinator lectuurvoorziening, 

belangenvereniging  

 

“Het kiezen van een boek is iets van ‘Hoe kies ik nou een boek? Vroeger ging ik naar de boekhandel, of 

liep ik zelf langs de bibliotheekboekjes.’. Nou nu moet het of van papier, of ja een ander kiest voor je 

[...] Dus iets van die catalogus,als dat wat slimmer zou kunnen. [...] Er is zo’n groep die dat dus niet 

doet via de computer.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

BIEDT EEN SOCIALE OMGEVING WAARIN GELEZEN KAN WORDEN 

Zorgverleners in woonzorgcentra merken op dat het lezen ook om het sociale aspect in trek is. 

Mensen spreken graag (met elkaar) over de boeken die zij hebben gelezen. Een suggestie is daarom 

om ook voor blinden en slechtzienden die thuis wonen leesgroepen te organiseren. 

 

“Het is ook een sociaal contact dat we met die mensen hebben. Daar gaat het eigenlijk voornamelijk 

om denk ik. Dat vinden ze heel fijn.” – Leesvrijwilliger, woonzorgcentrum voor ouderen 

  

“Voor mensen die thuis wonen zou een leesgroep fijn kunnen zijn, waar je bij elkaar komt en dan 

hetzelfde boek leest en er daarna over kunt discussiëren.” – Lectrice, woonzorgcentrum voor blinde en 

slechtziende ouderen 

 

VOORZIE IN EEN DAGELIJKS NIEUWSAANBOD 

Nieuws is een onderwerp waar veel mensen in geïnteresseerd zijn terwijl de krant vaak het eerste is 

wat moet worden opgegeven. Een revalidatieprofessional merkt op dat veel mensen graag iedere 

dag de krant zouden willen hebben. 

  

“De krant wordt opgezegd. Terwijl ze eigenlijk wel nieuwsgierig naar het nieuws blijven.” – 

Medewerker advies, revalidatie-instelling 

 

“Met een krant dan zijn ze echt nog wel geïnteresseerd. [...] als ik de krant niet voorlees dan krijg ik 

heel veel commentaar. Heel de dag lang, de hele dag lang van ‘waarom heb jij de krant niet 

voorgelezen?’.” – Manager huiskamer en leefplein, woonzorgcentrum voor ouderen 

 

“Waar heel vaak vraag naar is naar de krant. En de krant is natuurlijk alleen maar een weekend 

uitgave. [...] heel veel mensen zouden natuurlijk echt graag elke dag de krant [...] willen hebben. Of 

daar ooit nog iets voor te verzinnen valt.” – Medewerker advies, revalidatie-instelling 
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BRENG DE TIJDSCHRIFTEN EN HOORSPELEN BETER ONDER DE AANDACHT 

Mensen die niet geïnteresseerd zijn in het gesproken boek hebben volgens de professionals en 

zorgverleners soms nog wel interesse in nieuws (zie vorige punt) en tijdschriften. Ook worden 

mensen enthousiast van hoorspelen. Dit zouden volgens enkele professionals goede selling points 

zijn. 

 

“Nou, waar mensen vaak (vooral de ouderen) enthousiast van worden: de hoorspelen. ‘Dat was iets 

wat we vroeger op de radio ook deden’ en ‘oh nou leuk’. [...] Heel veel mensen hadden vroeger ook wel 

een tijdschrift maar hebben dit door hun visuele beperking opgezegd. Het is dan een eye-opener is dat 

ze nu wel de Libelle, Margriet of Voetbal International kunnen lezen.” – Ergotherapeut, revalidatie-

instelling 
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5. BEVINDINGEN GESPREKKEN MET BLINDE EN 

SLECHTZIENDE NIET-GEBRUIKERS 
 

 

 

 

5.1 Omgaan met de beperking 
 

De respondenten hebben verschillende visuele aandoeningen, leeftijden, achtergronden en mate van 

slechtziendheid. In deze paragraaf beschrijven we hoe deze groep mensen omgaat de visuele 

beperking in het algemeen en de leesbeperking in het bijzonder. Waar mogelijk benoemen we 

daarbij verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden. 

 

5.1.1 Omgaan met de visuele beperking 

 

ACCEPTEREN  

In de gesprekken met de professionals en zorgverleners zagen we al dat ouderen (veelal in 

verzorgingscentra) soms liever geen ruchtbaarheid aan hun slechtziendheid geven en zij of hun 

omgeving/behandelaar het soms laat voor wat het is. We zien in de gesprekken met de nog 

zelfstandig wonende oudere blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen terug dat zij 

de aandoening accepteren als iets wat bij de leeftijd hoort.  

 

"Je groeit er in hè. [...] dat je er langzaam naartoe gaat dat het wat minder wordt. [...] Ik word dit jaar 

80, dan weet je dat het achteruit gaat. Het is niet anders.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie, 

leest nog grootletterboeken 

 

“Kijk allemaal op leeftijd. Dat zijn die dingen die je krijgt. De ene dag heb je dit, de andere dag heb je 

dat. […]Het is geen geheim wat ik heb.” – Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest stukjes met 

beeldschermloep 

 

SOMS UITBEHANDELD 

Tegelijkertijd zien we dat het ook bij jongere blinden en slechtzienden voorkomt dat zij niet langer 

onder behandeling van een oogarts staan. 

 

“Ik ben nu 58, op mijn 40ste kwam ik erachter. [...] Ik heb vroeger wel een bril gehad, maar op een 

gegeven moment heeft de oogarts ook gezegd ‘nou het is helemaal niet nodig’. Nou, klaar.” – Man, 58 

jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

ZELFSTANDIGHEID HOUDEN, RICHTEN OP WAT WÉL KAN 

Daarbij zijn zowel de oudere als jongere niet-gebruikers van Aangepast Lezen die wij hebben 

gesproken er op gericht om nog zo veel mogelijk zelfstandig blijven doen. Dat doen mensen dan met 

hun restvisus. En het lijkt er op dat dit nu niet zozeer is om die restvisus maar te blijven gebruiken 

maar vooral om zo veel mogelijk zelfstandig te blijven en door te kunnen gaan met de dingen die ze 

graag doen.  
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“Ja ik heb ‘topsport’ gepleegd met dat beetje wat ik nog eigenlijk scherp zie, wat ik allemaal uitspook, 

is dat toch wel topsport.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13% 

 

“Ik ben er zelf ook heel actief in geweest om er voor te zorgen dat ik zo veel mogelijk kan bereiken met 

mijn handicap. [...] Ik heb het liever over wat wél kan, niet wat niet kan.” – Man, 53 jaar, mbo, macula 

degeneratie, 5% 

 

“Ik kan nog heel veel. Ik kan zelfs nog autorijden.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 

graden 

 

“Ik probeer toch een eigen portie aan zelfstandigheid te houden. [...] Ik denk iedere vorm van 

zelfstandigheid wil ik proberen te behouden. Zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen.” – Man, 65 

jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“In de regel probeer ik boodschappen zelf wel te doen, want dan kom je de deur uit. Je wordt 

gedwongen om te wandelen, want anders blijf ik toch wel stil zitten. [...] Dagelijks potje koken. Ik ben 

nou niet iemand van tafeltje-dek-je. [...] Tot voor kort heb ik gefietst.” – Man, 79 jaar, vmbo/mavo, 

tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

HOBBY’S, VRIJWILLIGERSWERK EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

Veel van de niet-gebruikers die wij hebben gesproken hebben hobby’s, doen vrijwilligerswerk en 

hebben verschillende sociale activiteiten. Soms gaat het om hobby’s die men al had en waar men 

mee doorgaat, soms komen er nieuwe hobby’s voor in de plaats. 

 

“Normaal deed ik op de dobber vissen, maar dat kan niet meer. [...] Dan vis ik [nu] gewoon op de top 

van de hengel. […] Die vijver ligt 3,5 km van hier af, en dan ga ik met de scootmobiel daar naar toe.” –  

Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep 

 

“Ik werk vrijwillig als administratief medewerker, telefoon opnemen, notuleren en notulen uitwerken. 

Ik reis daarvoor met m’n blindengeleidehond van Bleiswijk naar Rotterdam op en neer. [...] Ik probeer 

nu ook zelf websites te bouwen.” – Man, 27 jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Ik heb me aangesloten bij een Bijbelgesprekskring en ik ben aangesloten bij een gesprekskring met 

weduwen en weduwnaars. [...] En bij de PCOB, het Protestants-Christelijke Ouderenbond. [...] En dan 

heb ik nog een gesprekskring Tweespraak. [...] En dan ben ik nog bij een praatgroep. De Koffieclub.” – 

Man, 79 jaar, vmbo/mavo, tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

“[Ik doe] tafeltennis. Dat is geen grapje. Laagste klasse, achtste klasse. [...] En dat is natuurlijk... als je 

slechtziend wordt... je reactiesnelheid, onvoorstelbaar gaat dat achteruit. [...] En om dat de 

stimuleren... Ja luister ik ben het slechtste in het team, dus voor je eigenwaarde is dat niet leuk. Maar 

dat is ook een kunst om daar mee om te gaan natuurlijk. Een bepaalde uitdaging is dat wel. – Man, 53 

jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Ik hou van schilderen en beeldhouwen, en ik heb twee honden.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula 

degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 
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DOORGAAN MET WERKEN 

Blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen die nog tot de beroepsbevolking 

gerekend kunnen worden doen er ook alles aan om nog door te kunnen werken.  

 

 “Ik heb een deeltijdbaan als officemanager bij een klein consultancybedrijf in de scheepsbouw. [...] 24 

uur per week. Daarnaast studeer ik aan de Open Universiteit.” – Man, 30 jaar, staar, hbo, 30% 

 

“Tot 10 % heb ik 15 jaar op het werk gewerkt. Dat wist gewoon niemand. Ik heb dat verborgen 

gehouden. [...] En op een gegeven moment moest ik daarmee stoppen [...] Toen ben ik hier voor mezelf 

begonnen.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Ik ben zelfstandige geworden. [ ...] En omdat ik een drive heb om iets te doen, kom ik dan toch weer in 

werkjes terecht. Of werk te regelen waarvan ik niet wist dat ik dat zou kunnen of zou durven.” – Man, 

58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

“Ik heb nog een paar werkprojectjes lopen.. iedere keer denk ik dat het het laatste is.” – Man, 65 jaar, 

wo, macula degeneratie, 5% 

 

WAT JE NIET ALLEEN KAN, KUN JE SAMEN DOEN 

Oudere blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen die nog een partner hebben 

ondernemen ook nog veel met z’n tweeën. Daarnaast hebben de niet-gebruikers die nog alleen 

wonen veelal hulp in de huishouding of bijvoorbeeld een maatje om mee te gaan wandelen 

 

“We [samen met vrouw] doen de dingen die we kunnen. Die doen we nog volop.” – Man, 79 jaar, mbo, 

macula degeneratie, leest nog grootletterboeken 

  

“Ja [ik hou van] lopen, ik heb dan ook een vrijwilliger, daar loop ik mee, vrijdags. Ja, ja. Ja van het 

strand tot waar dan ook. En dat is lekker. – Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus 

pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

 

BEWUST VAN EN POSITIEF OVER RESTVISUS 

Hoewel het gebruiken van de restvisus geen doel op zich is, zijn de niet-gebruikers van Aangepast 

Lezen waar wij mee spraken zich wel heel bewust van en actief met hun restvisus. Zij zijn daarbij vaak 

positief over de mogelijkheden die dit nog biedt. 

 

“Het perifere gedeelte, dat is het buitengebied, dat is bij mij beter ontwikkeld als bij de meeste mensen 

[...] daar werk ik ook mee.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Om te zeggen wat ik wél kan; ik sta dus achter die zaagmachine. Nou dat hoeft maar één keer fout te 

gaan natuurlijk, want dat zicht dat wordt steeds minder. Maar ik check alles wel drie keer voordat ik 

mijn handen langs de zaag haal. Check, check, check, ik zit continu in een hoge concentratie.” – Man, 

58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

“Als er zeg maar een stilstaand beeld is en goed licht, zeg maar een journaallezer, [op de televisie] 

dank kan ik ‘m in één keer focussen. Dan heb ik ‘m.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de 

automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 
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“Ik fiets ook nog. Maar ik zie schimmen. [Lacht.] Dat gaat nog goed. Ja ik zie schimmen dus als ik een 

schim zie dan denk ik ‘komt er iemand aan’.” – Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

KRITISCH KIJKEN NAAR HULPMIDDELEN 

De niet-gebruikers van Aangepast Lezen waar wij mee spraken, ervaren dat er veel hulpmiddelen zijn 

en worden aangeboden. 

 

“Je moet je voorstellen als je naar een revalidatie-instelling gaat, gaan ze proberen om [...] je meer te 

laten zien en meer er uit te halen. Ze proberen alle hulpmiddelen uit.” – Man, 65 jaar, wo, macula 

degeneratie, 5% 

 

“Ik ben toen naar Visio geweest en daar wordt je verteld wat je allemaal aan mogelijkheden hebt. Nou 

en dat is legio. Dat is echt heel veel.” – Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

  

Daarbij stellen de meesten zich kritisch op. Ze zijn selectief in wat ze wel en niet gebruiken. Er moet 

echt sprake van zijn dat iets niet meer op een andere manier kan en dat het hulpmiddel toegevoegde 

waarde heeft. Sommige hulpmiddelen werken niet prettig, anderen worden als overbodige luxe 

beschouwd. Daarbij vinden de blinden en slechtzienden die wij spraken soms ook dat zij nog de 

uitdaging moeten aangaan om het ‘op een andere manier op te lossen’. 

 

“Je moet wel selectief zijn in je hulpmiddelen. [...] Met de één werk ik veel prettiger dan met de ander. 

[...] En sommige hulpmiddelen zijn alleen maar voor de gemakkelijkheid, luxe. [...] dan zeg ik inderdaad 

van jongens dat kan ik ook op een andere manier oplossen.[...] Je moet ook wel vind ik nog steeds de 

uitdagingen aangaan.” – Man, 27 jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Je kan slechtziend zijn, maar je hebt niet altijd alle hulpmiddelen nodig zeg maar. [...] Kijk als iets echt 

moet, een echte toegevoegde waarde heeft dan is het wel zinvol.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus 

pigmentosa, 50 graden 

 

“Maar het is natuurlijk wel een ander verhaal of iets helpt hé...” – Man, 53 jaar, mbo, macula 

degeneratie, 5% 

 

“Telefonische intake eerst. Dan krijg je eerst een praatje van wat ze allemaal te bieden hebben. Vind ik 

prima om te horen, maar ik hoef het allemaal niet af te nemen.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus 

pigmentosa, 10 graden 

 

“De hulpmiddelen die waar ik effectiviteit uit haal, die gebruik ik.” – Man, 64j aar, was werkzaam in de 

automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

 

“Hoeveel van die dingen laat je achteraf toch weer liggen omdat je zegt van ‘ja ze zijn het net niet’.” – 

man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

ACCEPTATIE VERLOOPT IN FASES 

Bij de selectieve omgang met hulpmiddelen speelt ook een deel acceptie mee. Naarmate de 

acceptatie van de slechtziendheid groter is, zijn mensen makkelijker bereid hun voordeel te doen 

met hulpmiddelen en het zichzelf in die zin ‘makkelijker te maken’. Dat acceptatieproces verloopt in 

fases. Veel van de niet-gebruikers van Aangepast Lezen die wij spraken geven aan dat zij in de loop 
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der tijd wel geleerd hebben meer hun voordeel te doen met hulpmiddelen. Een enkeling wil er ook 

op oudere leeftijd het liefst helemaal nog niet aan.  

 

“Vroeger was ik echt van ’nou elk hulpmiddel dat ik gebruik dat is eentje te veel’. [...] Ik heb er een 

beetje van geleerd om [het] toch maar voor mezelf wat makkelijker te maken allemaal.” – Man, 27 

jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Kijk, je moet ook verschillende fases door voordat je je dus ook openstelt om van dat soort diensten 

[Aangepast Lezen] gebruik te maken. Daar moet je ook zelf klaar voor zijn om dat op te pakken.” – 

man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 

  

“Nee ik heb geen emotionele bezwaren tegen hulpmiddelen. Wel gehad natuurlijk.. [...] Maar nu heb ik 

zoiets ‘als ik daar voordeel mee, koop ik dat’.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Afgelopen jaar heb ik heel veel ongelukken gehad. Pols gebroken, middenhandsbeentje gebroken, nou 

onwijs veel ongelukjes. [...] Dan pas wordt het acceptabeler voor mezelf om een stok aan te vragen. 

[...] Maar dat betekent ook dat ik meer besef heb van ‘ja ik zie toch wel weinig’. [...] Daar ben ik nu mee 

bezig, om dat te verwerken [...]. En dat lezen dat komt wel weer een andere keer. Zover ben ik nog 

niet.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

“Je moet het [gebruik van hulpmiddelen] altijd zelf integreren in je leven. [...] Het gaat niet vanzelf, 

geleidelijk moet het gebeuren. Stapje voor je stapje.[...] Dat je zegt van ‘ja nu geef ik de voorkeur aan 

dit in plaats van aan dat’. [...] Misschien ben ik niet vernieuwend genoeg.” – Man, 65 jaar, wo, macula 

degeneratie, 5%, leest nog liefst met loep 

 

 

5.1.2 Omgaan met de leesbeperking 

 

HULPMIDDELENLOOPBAAN 

Naar mate het zicht minder wordt, stappen mensen over op andere hulpmiddelen. Van gewone druk 

naar grootletterboek, van leesbril naar loep, naar loepbril en naar beeldschermloep. In die zin is 

sprake van een zekere hulpmiddelenloopbaan.  

 

“Eerst kon ik nog gewoon lezen. Daarna is het steeds slechter gegaan en ben ik begonnen aan loepjes 

tot eindelijk aan een beeldschermloep.” – Man, 27j, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Ben eerst met 4x vergroten begonnen. Nu heb ik een er één [loepbril], die vergroot 7x. Daar lees ik 

alles mee. [...] En ik heb nu een Webbox, want die ondertiteling heb ik lang nog kunnen lezen, maar op 

een gegeven moment lukt dat niet meer.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Er is natuurlijk een moment geweest dat ik mijn eerste bril kreeg. [...] Dat begon met plus anderhalf 

en dan op een gegeven moment grijp je naar een loep.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

TERUGGANG IN LEESACTIVITEITEN 

Hoewel sprake is van het ‘meegroeien’ van de hulpmiddelen met het achteruit gaan van de ogen, is 

tegelijkertijd sprake van een teruggang in de leesactiviteiten. De hulpmiddelen kunnen de 

leesbeperking niet helemaal compenseren. Het lezen is daardoor vermoeiend en vaak kunnen maar 
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korte stukjes worden gelezen. Hierdoor beperkt het lezen zich vaak en steeds meer tot het hoogst 

noodzakelijke. 

 

“Ik lees zo min mogelijk. Ik word er duizelig van. Ik krijg pijn in mijn ogen.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, 

macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

 

“Iets lezen kan ik maar heel kort volhouden. Omdat je je echt moet inspannen om het te lezen.” – 

Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Vooral in de winkel even kijken wat zijn de ingrediënten. [...] een wijkkrant [...] Dat soort dingen lees ik 

nou niet meer. Ik denk: “Nou dat is ook niet belangrijk.”.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 

10 graden 

 

“Keer 5 [vergroten] is bij mij het advies. Dan kan ik een redelijk laag leestempo krijgen. Dus ik kan 

eigenlijk korte stukken lezen.[...] hooguit een nota.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13% 

 

“Nou een artikel ga je langzaam met je loep zitten lezen, maar [...] de kop is sneller, dan weet ik waar 

het over gaat. De rest zie je wel op televisie.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie, leest nog 

grootletterboeken 

 

“Nou kijk… met tijdschriften bijvoorbeeld, dat is vaak veel lastiger omdat die lettertjes gewoon veel 

kleiner zijn.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 

 

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de ervaringen van de niet-gebruikers van Aangepast 

Lezen met verschillende hulpmiddelen en de betekenis die deze hulpmiddelen hebben. 

 

 

5.1.3 Hulpmiddelen bij het lezen 

 

Wat leveren de afzonderlijke hulpmiddelen dan op? Vooral bij het lezen van korte stukjes, want lang 

lezen gaat niet meer. 

 

GROOTLETTERBOEKEN NIET POPULAIR 

Hoewel grootletterboeken voor sommige slechtzienden een eerste oplossing kunnen bieden, hebben 

deze onder de niet-gebruikers van Aangepast Lezen niet zo’n goed imago. Zij vinden het aanbod te 

beperkt en de omvang van het boek onpraktisch. Ook kan het zijn dat men ondanks een relatief hoge 

visus door de aard van aandoening ook niet goed uit de voeten kan met een grootletterboek, 

bijvoorbeeld doordat letters ‘wegspringen’.  

 

“Het [grootletterboek] is alleen een beetje beperkt. [...] Dus de schrijvers die je echt wil lezen. Ja, die zie 

je vaak er niet bij.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie 

 

“Ook de grootletterboeken.. het heeft niet het geheimzinnige wat een boek heeft.” – Vrouw, 80 jaar, 

hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

 



Bevindingen gesprekken met blinde en slechtziende niet-gebruikers 

44 

“Bij mij springen die letters weg. Ik zie bijvoorbeeld...., als ik nou zeg ‘ makelaar’ dan zie ik de k niet. 

Dus ook al zijn het zulke grote letters, [...] dan nog, letters springen weg. Dan moet ik dus de zin uit 

mezelf volmaken.” – Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep 

 

“Heb ik wel eens gedaan. Maar dan heb je zo’n loeier van een boek bij je. [...] de meeste titels die ze 

hebben, zijn allemaal van die streekromannetjes. Ik denk ja, wil toch wel eens wat anders lezen. Ze 

hebben daar gewoon weinig in.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

LOEP BIEDT FLEXIBILITEIT 

De handloep en de loepbril worden gewaardeerd omdat je deze overal kunt gebruiken waar je wilt. 

Nadeel van de loep, vinden de niet-gebruikers van Aangepast Lezen, is dat door de uitvergroting 

maar een beperkt deel van de tekst tegelijk gezien kan worden. De loep(bril) kan door de geoefende 

slechtziende lezer worden gebruikt voor het lezen van de krant of om snel even iets te lezen, zoals 

bijvoorbeeld prijzen in de winkel. 

 

“Met een vergroting van zes á zeven kan ik de krant net lezen.[...] Ik kom daar heel ver mee.[...] en je 

hoeft niet per se op die plaats te zitten waar dat apparaat [beeldschermloep] staat. [...] die flexibiliteit 

vind ik in de praktijk wel prettig.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“Die handloep heb ik hier in mijn borstzak. Als ik snel iets wil lezen, pak ik dat ding.” – Man, 53 jaar, 

mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Ik steek hem af en toe in mijn zak als ik boodschappen doe. Om de prijzen te zien.” – Man, 89j jaar, 

mbo, macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep 

 

“Ik heb hier een loepbril en daar lees ik alles mee. Maar die vergroot 7x. Je hebt maar een heel klein 

oppervlak wat je ziet. Je hebt geen overzicht.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Ik heb deze loepbril hè, dat is mijn steun en toeverlaat. [...] daar lees ik mee en daar kijk ik tv mee.” 

Man, 79 jaar, vmbo/mavo, tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

BEELDSCHERMLOEP ALLEEN VOOR PRAKTISCHE DINGEN 

De beeldschermloep wordt alleen gebruikt voor het lezen van korte stukken en praktische zaken. Een 

enkele niet-gebruiker van Aangepast Lezen probeert er wel de krant onder te lezen maar dit is door 

het beperkte leesoppervlak en de grote vergroting niet eenvoudig. Ook wordt het als een nadeel 

gezien dat het gebruik van de beeldschermloep beperkt is tot de plaats waar deze staat. ‘Je bent dan 

het sociale kwijt.’ 

 

“Nou alle post die binnenkomt en de folders, reclamefolders, ja, eigenlijk dat soort dingen. Die kan ik 

wel onder die beeldschermloep leggen.” – Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

Dan moet je heen en weer schuiven, regel voor regel, nou dat vind ik ook al te veel gedoe. – Vrouw, 80j, 

hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

  

“Op een gegeven moment vergroot ik zo veel dat je voortdurend ook moet schuiven met je blad onder 

de loep van het apparaat. Dat is hoogst vermoeiend.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 
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“Dan lees ik de krant. Maar dat ding is te klein. [...] dan moet je vouwen. [...] Je moet dat ding schuiven 

en dan gaat het trillen.” – Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest nog grootletterboeken 

 

“Die beeldschermloep. Ja verschrikkelijk ding. Dat ben je het sociale helemaal kwijt.[...] Als ik daar bij 

dat ding ga zitten dat is hetzelfde als mensen voor de televisie gaan zitten.” – Man, 53 jaar, mbo, 

macula degeneratie, 5% 

 

DE COMPUTER ALS INFORMATIEBRON, VERGROTER EN SOMS ALS VOORLEZER 

Wie met de computer om kan gaan is hier zeer positief over. Het is een enorme bron van informatie 

en tekst kan zowel worden uitvergroot als worden voorgelezen. Er worden bijvoorbeeld ook 

bijsluiters en handleidingen op gezocht en bekeken. De niet-gebruikers van Aangepast Lezen die wij 

spraken en met de computer werken doen dit overigens meestal met behulp van vergroting. Een 

flink scherm helpt dan nog extra bij het vergroten van de teksten. 

 

“Wat een goed hulpmiddel is, is de computer. Dan gebruik ik de computer om iets terug te vinden aan 

gebruiksaanwijzingen en zo, want dan kan ik het groter maken.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula 

degeneratie, kan nog korte stukjes lezen met de loep 

 

“Daarnaast heb ik een speciaal programma op mijn computer. Die leest voor wat er op komt. Op die 

manier kan ik opzoeken wat ik wil.” – Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4%. 

 

“Ik heb een iMac gekocht daarvoor...een grote.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“[En ik gebruik] een heel groot computerscherm natuurlijk! Dat is natuurlijk een fantastische 

uitvinding!” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“Als ik echt informatie nodig heb dan zet ik Google eventjes op.” – Man, 27 jaar, vmbo, macula 

degeneratie, 4% 

 

TELEFOON BIEDT VERGELIJKBARE FUNCTIES ALS DE COMPUTER 

Wat de computer kan, dat kan de telefoon tegenwoordig ook. Zij het op zakformaat. Wie nog een 

redelijk visus heeft komt met een wat grotere telefoon een heel eind als het gaat om het vergroten. 

Wie slechter ziet kan veel baat hebben bij de spraaksoftware die standaard op de iPhone zit. 

 

“Wat ook heel makkelijk kan is met je telefoon zeg maar vergroten [...] uittrekken op het scherm zodat 

je het nog kan lezen. In kleine stukjes is dat nog wel te doen. En ik heb daarom ook een redelijk grote 

telefoon. Een heel boek op die manier is geen optie.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 

graden 

 

“Voice-over van de iPhone, dat vind ik wel heel fijn werken. Daar doe ik alles mee. Internetten, appen, 

nieuwslezen. Hij is redelijk vloeiend. [...] en met de iPhone doe je met je vinger bewegen. Overal waar jij 

met je vinger komt dat wordt onder je vinger voorgelezen. En zo krijg je ook wel een beetje een beeld 

van hoe een website in elkaar zit.” – Man, 27 jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

TABLET 

Net als de telefoon biedt de tablet de slechtziende of blinde niet-gebruiker van Aangepast Lezen 

dezelfde functionaliteiten als de computer. Je kunt er bovendien net als met een boek gemakkelijk 
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mee op de bank gaan zitten. Het touchscreen maakt het gebruik nog makkelijker. Ook het 

uitvergroten van tekst werkt goed op een tablet (specifiek de iPad). 

 

“Nou dat [tekst op scherm] vergroot ik dan uit. Maar dat is het voordeel, als je twee vingers over je 

scherm trekt, dan wordt het heel groot. Het is een tablet, dus dat is natuurlijk ideaal. [...] Je zit net zo 

makkelijk met een tablet op de bank als met een boek.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 

graden 

 

“Wat ie [de iPad] heel keurig doet is de tekst binnen de marges houden, zodat je niet voortdurend het 

scherm van links naar rechts hoeft te bewegen. [...] Maar daar heb ik nog niet de ervaring mee dat ik 

daar boeken mee lees, maar wel bijvoorbeeld mail, ja dat kan ik best wel aardig lezen dan... dat is wel 

lekker.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

BEPERKING DIGITAAL 

Toch is ook het werken met de computer, telefoon of tablet lang niet altijd ideaal. Spraaksoftware is 

monotoon, vergroten kan maar tot op zekere hoogte en software kan met elkaar conflicteren. 

Oudere mensen hebben ook niet altijd de vaardigheden om met deze digitale leeshulpmiddelen om 

te gaan. 

 

“Ik heb ondersteuning van spraaksoftware maar na een kwartier ben je gewoon de draad kwijt [...] 

monotoon, monotoon.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% 

(maatschappelijk blind) 

 

“Als ie zo sterk vergroot moet worden staat er veel te weinig op. Daar heb je niks aan. [...] Dan staan er 

maar een stuk of 3, 4 letters op.” – Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Ik zie het aan het spraakprogramma van mijn moeder. Dat heeft dan zoveel conflicten met zoveel 

programma’s.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 

 

“Ik kan hem aanzetten, wat nodig is kan ik doen. We kunnen dus op internet, maar dat zoeken op 

internet vind ik ook een ramp. Dat doe ik ook haast nooit.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie, 

leest nog grootletterboeken 

 

“Dan moet je de letters zo groot maken dat je misschien vijf letters op een regel hebt. Dat schiet ook 

niet op.” – Man, 79 jaar, vmbo/mavo, tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

RADIO EN TELEVISIE (LUISTEREN) ALS ALTERNATIEF EN TIJDVERDRIJF 

Als alternatief voor hulpmiddelen die vergroten of voorlezen en waarmee het vaak toch behelpen is, 

is de televisie en deels ook de radio, geliefd. Via de televisie blijven mensen op de hoogte van het 

nieuws en zelfs als zij niet zoveel meer zien hebben zij toch het idee dat zij televisie ‘kijken’. Vaak 

schaffen mensen hiervoor een extra grote televisie aan. 

 

“Dan neem ik [liever dan het gesproken boek] een tv-scherm zo groot als de muur van een kamer en 

dan neem ik allerlei programma’s erop waar ik de mogelijkheden mee heb.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, 

macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

 

“We hebben een [...] televisie, [...] die is wel behoorlijk groot.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus 

pigmentosa, 50 graden 
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“Ik kijk naar de actualiteit, praatprogramma’s [...]...Pauw & Witteman dat is mijn ding natuurlijk. Dan 

hoef ik alleen maar te luisteren. [...] ’s morgens zet ik [...] altijd RTL-Z op, het gebeuren een beetje 

bijhouden. Of radio.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% 

(maatschappelijk blind) 

 

“Als er documentaires zijn dan zit ik hypergeconcentreerd van A tot Z zo’n documentaire te volgen. […] 

Zo gemotiveerd als ik iets urenlang kan zien op televisie, dat hou ik op papier nog geen tien minuten 

vol.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13% 

 

“Dus dan zet ik om acht uur de televisie aan voor het nieuws. En om tien uur wil je Nieuwsuur zien. Dus 

tussendoor kun je nog een kopje thee zetten en dan is het weer zo ver haast. Dus dat slokt al toch wat 

meer tijd op. [en] ik zie graag Pauw en Witteman, Knevel en Van den Brink. Goed dan is het toch een 

uur of twaalf.” – Man, 79 jaar, vmbo/mavo, tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

ONDERSTEUND DOOR GESPROKEN ONDERTITELING 

En als het lezen van ondertitels dan niet meer gaat is er de Webbox of de Comvox die ondersteuning 

biedt. Het gebruik van deze apparaten is voor de ouderen soms echter wel lastig. 

 

“En dan [heb ik] die sprekende ondertiteling op je televisie. Want ik kan die ondertiteling niet lezen.” – 

Vrouw, 72 jaar, mavo/vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Maar ik heb nu die Webbox, want die ondertiteling die heb ik lang nog kunnen lezen maar op een 

gegeven moment lukt dat niet meer.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Ik moet er wat dichterbij zitten dan kan ik de ondertiteling lezen. Daarom vond ik het idee van een 

gesproken ondertiteling erbij.”” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes 

lezen met de loep 

 

“Sinds dit jaar heb ik de Voxcom. Dat is een apparaatje dat de Nederlandse ondertiteling voorleest.” – 

Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

 

“Maar voor dat je dan op een punt bent gekomen om je er echt in te verdiepen hoe dat werkt, nou dan 

ben je al weer jaren verder. Dat zijn van die dingen daar moet je echt uitvoerig voor gaan zitten en echt 

even heel intensief mee bezig zijn.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

ALGEMENE DIGITALE TOEPASSINGEN ZIJN BRUIKBAAR 

De digitale mogelijkheden, zoals apps en formats van digitale uitgaven, maken het voor blinden en 

slechtzienden ook steeds gemakkelijker om van diensten gebruik te maken die in principe niet speciaal voor 

blinden en slechtzienden zijn ontwikkeld. EPUB, de opvolger van het Open eBook-formaat zal daarbij in de 

toekomst ook een belangrijke rol gaan spelen. 

 

“Er zijn natuurlijk heel veel toepassingen die gebruikt worden die gewoon voor ziende mensen ook heel 

erg handig zijn. Maar omdat ze digitaal toegankelijk zijn kan je ze vergroten op je scherm en zo. [...] Zo 

is er bijvoorbeeld ook een Amerikaanse app, World Newspapers, waar uittreksels staan van kranten. 

Dat is natuurlijk ideaal, en tijdschriften. [...] Daar kan ik bijvoorbeeld de Washington Post in en weet ik 

wat. [...] Maar het is een stukje, niet het hele verhaal erachter.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus 

pigmentosa, 50 graden 
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“Die EPUB kan gewoon goed worden geschaald. En als ze daar meer in zouden doen bijvoorbeeld, nou 

toppie. Of in PDF. Maar dan heeft epub misschien wel de voorkeur omdat het in epub reader 

bijvoorbeeld makkelijker is om bookmarks toe te passen. In PDF kan dat wel soms, maar sommige 

readers kunnen dat weer niet. En in EPUB is dat wat makkelijker. Daar kan je sneller mee van ‘ik ben bij 

bladzijde 30, hup bladzijde 30’. Dus die EPUB dingen zijn daarin veel flexibeler.” – Man, 30j hbo, staar, 

30% 

 

LUISTERBOEKEN EN HOORSPELEN ZIJN FIJN 

Opvallend is dat een deel van de niet-gebruikers van Aangepast Lezen wel gebruik maakt van luisterboeken, op 

cd of gedownload vanuit de LuisterBieb. En hierbij wordt bovendien gewaardeerd dat het luisteren praktisch is 

en de minder inspanning kost dan lezen. Ook houden enkele niet-gebruikers desgevraagd wel van hoorspelen. 

 

“De luisterbieb, dan kun je boeken downloaden.” – Vrouw, 51 jaar mbo, retinitus pigmentosa, 5 

graden 

 

“Luisterboeken dat doe ik wel vaak. Ik lig in bed en dan doe ik [...] oordoppen in. [...] Gewoon uit de 

boekwinkel [...] De commerciële. [...] Het is sowieso praktisch, luisteren. Maar het kost ook gewoon 

minder inspanning.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 

 

“Ik ken het [luisteren] wel van hoorspelen, want daar ga ik zo in mee, alsof het visueel is.” – Man, 46j, 

mbo, macula degeneratie, 13% 

 

ANDERE DIENSTEN 

Tot slot zijn er andere diensten voor blinden en slechtzienden die helpen bij het lezen, zoals tijdschriften van 

Dedicon en online toepassingen die tekst toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden.  

 

“UWV, die geeft een blad uit, UWV Perspectief heet dat. Die heeft een tijd lang van die teksten op 

vreselijke achtergronden dat ik het gewoon niet kon lezen. Toen heb ik het digitaal aangevraagd. [...] 

Op een gegeven moment kon je een aantal bladen op zo’n manier via Dedicon aanvragen.” – Man, 58 

jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

“Ik heb dus ook een programmaatje via internet. Dat heet Robotext. [...] stel ik heb bijvoorbeeld dit 

[gedrukte tekst]. [...]. Ik zet dit in mijn scanner, daar maak ik een plaatje van [...]. Dat stuur ik naar 

Robotext en die zetten het om in wat ik hebben wil. Of in platte tekst of in Word [...]. Kan allemaal. [...] 

Handig hoor.” – Man, 58j, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

 

5.2 Aangepast Lezen 
 

5.2.1 Bekendheid met Aangepast Lezen 

 

VAAK ALLEEN BEKEND VAN NAAM 

De niet-gebruikers van Aangepast Lezen waarmee wij hebben gesproken, zijn vrijwel allemaal 

bekend met de voorziening maar hebben er nauwelijks gebruik van gemaakt.  

 

"Ik ken het wel maar ik heb nog niet echt gekeken van hoe dat nou in mekaar steekt en hoe of wat. [...] 

Ik weet niet hoe het aangeboden wordt.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 
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“Ik heb me in 2008, 2009 aangemeld van Aangepast Lezen maar ik heb er eigenlijk nooit gebruik van 

gemaakt.” – Man, 64jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% 

(maatschappelijk blind) 

 

“Ik heb een appje gedownload onlangs voor op de iPad maar..... Ik dacht van ‘ja dat moet ik toch eens 

proberen’. [...] maar ik doe er eigenlijk gewoon niks mee.” – Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

NIET GOED OP DE HOOGTE VAN MOGELIJKHEDEN 

Zij zijn daardoor vaak ook niet goed op de hoogte van het dienstenaanbod en de mogelijkheden. Dit 

kan tot gevolg hebben dat iemand minder gemotiveerd is om zich er verder in te verdiepen en te 

onderzoeken of het wat voor hem of haar is. 

 

“Maar ja hoe lang kan je die boek houden als je aan het luisteren bent? […] dat moet ik nog ervaren. 

Dat moet ik nog een keer [op de Webbox] uitproberen. [...] Het is onbekendheid.” – Man, 89 jaar, mbo, 

macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep 

 

“ [...] hoe werkt dat dan als je even afdwaalt, hoe kom je dan weer terug bij waar je gebleven was?” –

Man, 65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“Maar je zou het ook zo op je PC kunnen laden?” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 

 

“Ik heb misschien te weinig geloof in de mogelijkheden, bij voorbaat, om mij ergens in te gaan 

verdiepen waarvan je zegt van ‘nou zou dat wel wat zijn’. Dat komt er dan niet van.” – Man, 65 jaar, 

wo, macula degeneratie, 5% 

 

VOORAL IN VERBAND GEBRACHT MET DE DAISYSPELER 

Wanneer de niet-gebruikers dan wel eens iets van Aangepast Lezen hebben geprobeerd is dat vrijwel 

altijd de Daisyspeler. De niet-gebruikers brengen Aangepast Lezen dan ook vooral in verband met het 

gesproken boek en de Daisyspeler. 

 

“Ik heb een Daisyspeler, en die heb ik al een paar jaar liggen. En die heb ik dus een jaar geprobeerd.” – 

Vrouw, 80 jaar, hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

  

“Ik heb ooit een gratis Daisyspeler gehad. [...] En mijn vriendin heeft wel luisterboeken [...].” – Man, 27 

jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Ja ik heb het [ Daisyspeler] wel eens geprobeerd. Bij Visio. Niet thuis.” – Man, 64 jaar, was werkzaam 

in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

 

 

5.2.2 Redenen geen gebruik van Aangepast Lezen 

 

We gaan in deze paragraaf in op de redenen voor het niet gebruiken van Aangepast Lezen. Omdat de 

niet-gebruikers Aangepast Lezen vrijwel altijd associëren met het gesproken boek en de Daisyspeler 

gaan de meeste redenen voor het niet-gebruik ook alleen over deze aspecten van de voorziening. 
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SOMS NEGATIEF BEELD 

Waar we in de vorige paragraaf al zagen dat de meeste niet-gebruikers van Aangepast Lezen de 

voorziening alleen van naam of de Daisyspeler kennen zien we dat door dit gebruik aan informatie 

soms ook een onterecht negatief beeld bestaat bij deze groep. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat 

een Daisyspeler altijd een groot apparaat is. 

 

“Ik denk dat dat onhandig is, apparaten mee moeten slepen. [...] ik stel me zo voor met zo’n 

Daisyspeler, ik heb zo’n ding niet hoor, en dan cd’s bij me hebben... [...] Groot apparaat en dat je van 

tevoren moet bedenken wat je gaat lezen.” – Man, 58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden. 

 

Anderzijds hebben een aantal mensen sowieso een negatief beeld bij het luisteren. Dat is voor 

mensen die echt blind zijn, voor bejaarden die passief zijn. 

 

“Dat is voor mensen die echt blind zijn en ik ben nog niet blind.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula 

degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

 

“Er zijn natuurlijk tal van Humanitas [...], mensen die eigenlijk in die relaxfauteuil zitten en die moeten 

ook geholpen worden.. Die kunnen misschien wel geholpen worden met Aangepast Lezen. Dat is een 

doelgroep voor je.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% 

(maatschappelijk blind) 

 

GEEN INTERESSE IN BOEKEN 

Veel niet-gebruikers, en vooral de wat jongere niet-gebruikers die wij hebben gesproken geven aan 

simpelweg geen interesse te hebben in het lezen van boeken. Omdat Aangepast Lezen vooral met 

het gesproken boek wordt geassocieerd wordt dan ook niet verder onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn. Anderzijds hebben mensen voor de andere diensten van Aangepast Lezen ook 

wel alternatieven (zie volgende paragrafen). 

 

“Ik ga er niet echt voor zitten om even een boek aan te zetten. [...] Dat heeft meer met geen interesse 

te maken.” – Man, 27 jaar, vmbo, macula degeneratie, 4%, leest veel op internet 

 

“Nou ik lees sowieso niet zo heel erg veel. Ik ben geen grote lezer.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus 

pigmentosa, 50 graden 

 

“Twee tellen joh, en dan gooide ik het [boeken] van mij af. [...] Ik denk dat ik van nature gewoon een 

lichte aversie tegen lezen heb.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13% 

 

“Vroeger las ik vooral technische boeken. En de krant natuurlijk. Maar verder niet veel aparts. Geen 

romans.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5%, leest de krant(enkoppen) nog met een loep 

 

“Ik ben niet zo’n erge lezer omdat ik me helemaal niet zo goed kan concentreren. Dat [...] het heeft niks 

met RP te maken. [...] Ik ben heel gauw afgeleid en ik moet me er echt toe zetten. [...] Ik heb een beetje 

ADD. [...] Maar ja, weet je, je hebt tegenwoordig ook allerlei andere leuke afleiding. Internet.” – Man, 

58 jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 
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“ [...] meer tijdschriften en kranten. Maar ik ben niet een echte lezer geweest.[...] Ik heb wel boeken 

gelezen maar ik ben nooit lid van een bibliotheek geweest.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de 

automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

  

“Ik heb dat nooit van mijzelf gehad om voor mijn plezier boeken te lezen echt anders dan voor studie of 

verplichte literatuur. Ik had dat van huis uit niet zo. [...] Ik was meer bezig met andere dingen.” – Man, 

65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

INFORMATIE VIA ANDERE KANALEN 

Als het gaat om andere diensten dan het gesproken boek, zoals tijdschriften, kranten en maatwerk 

kunnen de niet-gebruikers die wij hebben gesproken vaak ook op andere manieren of via andere 

kanalen aan hun informatie komen. Dit geldt voor zowel de jongere als voor een aantal van de 

oudere niet-gebruikers. 

 

“Nou, ik heb een iPhone en dan gebruik ik apps en dan heb je NU.nl bijvoorbeeld.” – Man, 27 jaar, 

vmbo, macula degeneratie, 4%, doet heel veel met de computer en zijn telefoon 

 

“Omdat ik het nog kan lezen met die loep en de tv, nieuws en zo.[...] Alles bij elkaar weetje nog wat er 

gebeurt in de wereld.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie, leest nog grootletterboeken 

 

“Links en rechts heb ik nog een restvisus van 5% maar ik kan daar nog ontzettend veel mee. Dat is 

misschien ook al een tikje verklaring voor het niet gebruik maken van Aangepast Lezen.” – Man, 65 

jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“Je hebt ook genoeg bijsluiters te vinden op internet ook. Ja, ik doe heel veel op internet.” – Man, 27 

jaar, vmbo, macula degeneratie, 4% 

 

“Dan gebruik ik de computer om iets terug te vinden aan gebruiksaanwijzingen enzo, want dan kan ik 

het groter maken.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de 

loep 

 

NOG TE ACTIEF 

Aangepast Lezen wordt vooral geassocieerd met het gesproken boek. Het luisteren wordt door een 

deel van de niet-gebruikers vervolgens geassocieerd met inactief zijn. Zij zetten dit ‘passieve’ 

luisteren af tegen de activiteiten die zij zelf nog ondernemen, of het beeld dat zij wat dit betreft van 

zichzelf hebben, en besluiten op basis daarvan dat Aangepast Lezen niets voor hen is. Mogelijk 

zouden zij op een zelfde wijze reageren op het gedrukte boek wanneer zij nog zouden kunnen zien. 

Naast andere hobby’s blijkt de televisie ook vaak een belangrijke concurrent. 

 

“Ik wil nog veel in beweging blijven, dat is het hem meer. [...] Zolang als ik nog actief ben en me 

verplaatsen kan via die scootmobiel, ja, dan wil ik er dus nog eruit. [...] De natuur in en dan zit ik en dan 

geniet ik.” – Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep, gaat graag 

vissen 

 

“Ik ben nog te energievol om te zeggen nou ik ga vanmiddag eens even naar het luisterboek ‘de 

memoires van....’ luisteren.” – Man, 64 jaar, was werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 

2% (maatschappelijk blind), doet vrijwilligerswerk 
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“Stel dat ik alleen maar uitsluitend door voorgelezen worden de informatie binnen zou halen dan zou ik 

zeggen van ‘nee’. [...] Omdat ik dan heel bang ben dat ik definitief afgebonden ben van alles wat ik nog 

wel kan. [...] Dat ik dan zo lui word.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13%, kijkt veel tv, heeft 

behoefte aan sociale contacten 

 

“Je bent niet actief, in die zin van anders moet je een boek vasthouden, een bladzijde omslaan en al die 

dingen. [...] je hoeft alleen maar te luisteren.” – Man, 79 jaar, mulo, tapetoretinale dystrofie, 6-8%, 

kijkt veel tv 

 

CONCENTRATIEPROBLEMEN EN LASTIG TERUGBLADEREN 

Een aantal mensen die ervaring hebben met gesproken lectuur vinden het lastig om de aandacht er 

bij te houden of vallen in slaap. Daarbij wordt opgemerkt dat het (waarschijnlijk) te ingewikkeld is om 

dan ‘met zo’n apparaat’ weer terug te bladeren.  

 

“Het is wel een vervelend bijeffect dat je altijd in slaap valt.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 

50 graden 

 

“Op zich om [door tijdschriften] te bladeren dat is wel lastig. In tijdschriftvorm is dat veel gemakkelijker 

met die bril.” – Man, 53 jaar, mbo, macula degeneratie, 5% 

 

“Je leest iets en daardoor kunnen je gedachten met je op de loop gaan. En dan ga je weer even terug 

een paar zinnen en dan pik je dat weer op. Met luisteren lijkt me dat allemaal erg ingewikkeld.” – Man, 

65 jaar, wo, macula degeneratie, 5% 

 

“En dan vangen je ogen iets op [...] dan ben je afgeleid. De inhoud van het verhaal gaat weer teloor. 

Dat zijn van die problemen.” – Man, 79 jaar, mulo, tapetoretinale dystrofie, 6-8% 

 

“Je raakt de draad van het verhaal kwijt. [...] Ja je kan wel bladeren met dat ding maar dat is zo’n 

gedoe.” – Vrouw, 80 jaar, hbo, macula degeneratie, kan nog wat korte stukjes lezen met de loep 

 

 
5.3 Motivatie voor eventueel toekomstig gebruik 
 

We hebben de blinden en slechtzienden in de gesprekken gevraagd wanneer zij eventueel wel 

gebruik zouden maken van de voorziening Aangepast Lezen. 

 

SLECHTER ZICHT 

De meest genoemde mogelijke aanleiding voor het gaan gebruiken van de diensten van Aangepast 

Lezen (en dan met name gericht op het gesproken boek omdat de respondenten Aangepast Lezen 

vrijwel altijd alleen met het gesproken boek associëren) is het slechter worden van het zicht.  

 

“Als het zo achteruit gaat dat ik op een gegeven moment dat werk [heeft eigen bedrijf] niet meer kan 

doen. [...] Dus dan moet je wat anders pakken. Dan zou dat zeker een optie zijn.” – Man, 53 jaar, mbo, 

macula degeneratie, 5% 

 

“Op het moment dat mijn blikveld zo nauw is dat ik niet meer zinnig een boek kan lezen.” – Man, 58 

jaar, mbo, retinitus pigmentosa, 10 graden 
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“Als het minder wordt, als ik nog moeilijker ga lezen, dan zou ik aan die luisterboeken moeten 

beginnen. [Maar] zolang het met die grootletterboeken nog goed gaat hoop ik het nog tien jaar vol te 

houden.” – Man, 79 jaar, mbo, macula degeneratie, leest nog grootletterboeken en met loep 

 

“Ik wil dus nog veel in beweging blijven. Kijk er komt een moment dat dat ook niet meer gaat, [...] en 

dan zal die tijd wel komen dat ik dus weer meer binnenshuis ga lezen of dergelijke dingen allemaal.” – 

Man, 89 jaar, mbo, macula degeneratie, leest stukjes met beeldschermloep 

 

ALS ER MINDER ANDERE ACTIVITEITEN ZIJN 

Ook het hebben van voldoende tijd wordt, zij het in mindere mate dan het achteruitgaan van het 

zicht, genoemd als reden om naar gesproken lectuur te gaan luisteren. 

 

“Misschien over tien jaar, dat ik zeg ik ga toch aan die pil van Churchill beginnen.”  – Man, 64 jaar, was 

werkzaam in de automatisering, retinitus pigmentosa, 2% (maatschappelijk blind) 

 

“Ik moet wel zeggen dat ik in de fase ben ... nu je dan stopt met autorijden en afbouwen, wat vaker 

met vakantie gaan en paar weken langer ergens ben, dat je zegt van ‘goh, misschien zou het wel 

aardig zijn, dat je eens een keer een paar boeken kon meenemen’.” – Man, 65 jaar, wo, macula 

degeneratie, 5% 

 

SOCIALE CONTACTEN 

Voor een aantal niet-gebruikers van Aangepast Lezen met behoefte aan sociale contacten zou het 

kunnen lezen in een leeskring, of het lezen samen met anderen, een aanleiding kunnen zijn om het 

lezen op te pakken. Dit hoeft dan niet per se een leeskring voor alleen blinden of slechtzienden te 

zijn. Sommige blinden en slechtzienden hebben aangegeven juist niets van ‘dit soort clubjes’ te 

moeten hebben en liever met zienden om te gaan. 

 

“Als ik in een groepje zat zou ik het wel doen. Met mensen. Dat je dus leest, luistert naar boeken en dat 

je kunt evalueren. Dat bedenk ik ineens. Dat zou een motivatie zijn. [...] Ja als het sociale aspect erin zit 

dan stap ik in de trein. Dan gaat dat. Die eenzaamheid, dat zit in zoveel dingen... Lezen, alles, die hele 

eenzaamheid.” – Man, 46 jaar, mbo, macula degeneratie, 13% 

 

“Ik kijk ook iets meer televisie ook. Want daar hoor je anderen over praten. [...] we hadden toen dat 

boek van Jan Siebelink, in een club zou dat besproken worden dus dan heb je dat weer wel natuurlijk. 

[...] Dan wil je meedoen en dan wil je weten waar het over gaat.” – Man, 79 jaar, mulo, tapetoretinale 

dystrofie, 6-8% 

 

VERDIEPENDE NIEUWSRUBRIEKEN 

Veel blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen blijven met behulp van de radio en 

televisie en eventueel met internet goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de wereld. 

Toch wordt de krant die is opgezegd wel gemist. Het is moeilijk om een goed alternatief te vinden 

voor het uitgebreide en verdiepende nieuwsaanbod zoals een krant dat kan bieden. Verdiepende 

stukken in voor blinden en slechtzienden leesbare vorm zijn niet makkelijk te vinden. 

 

“ [Trouw} stuurde twee cd’s. Eén met Letter en Geesten, één met Trouw.[...] Ik ben er mee gestopt. [...] 

Omdat het mij toch niet zodanig beviel dat het mij voldoende informatie gaf.” – Man, 79 jaar, mulo, 

tapetoretinale dystrofie, 6-8% 



Bevindingen gesprekken met blinde en slechtziende niet-gebruikers 

54 

“Wat me wel erg plezierig lijkt is [...] verschillende achtergronden over het nieuws [...] het achtergrond 

verhaal. [...] Kijk op nu.nl, het is koppensnellen, verder niks. Kijk je in een tijdschrift, ik noem even HP de 

Tijd of Vrij Nederland, Elsevier, het zijn er nog meer maar goed, dan lees je toch meer het verhaal 

achter het verhaal.” – Man, 41 jaar, hbo, retinitus pigmentosa, 50 graden 

 

Soms hebben mensen ook behoefte aan regionaal nieuws. 

 

KUNNEN DOWNLOADEN EN OFFLINE KUNNEN LUISTEREN MET DE APP 

Sommige niet-gebruikers weten niet dat een boek ook offline kan worden beluisterd maar geven aan 

hier wel behoefte aan te hebben omwille van de mobiliteit. 

 

“Er is een beperking aan de app dat dit alleen maar werkt als je verbonden bent met internet. Wat ik 

zou willen is hem thuis binnenhalen en in de trein lezen, maar als ik dat in de trein wil lezen dan moet ik 

verbonden zijn met internet. Nou dan gaat je databundel…” – Man, 30 jaar, staar, hbo, 30% 
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6. BEVINDINGEN ENQUÊTE 

 

 

 

 

6.1 Achtergronden van de respondenten 
 

AANVULLING OP GESPREKKEN 

Als aanvulling op de gesprekken is in april 2014 een internetenquête verspreid onder blinden en 

slechtzienden. Met deze enquête verkennen we verder wat redenen voor niet-gebruik van 

Aangepast Lezen zijn en wat voorwaarden of omstandigheden zijn waaronder niet-gebruikers 

mogelijk wel gebruik zullen maken van de voorziening. We krijgen met de enquête ook een eerste 

indicatie van de mate waarin bepaalde redenen voor niet-gebruik meer of minder voorkomen. 

 

Met de enquête bereiken we een specifiek deel van de onderzoeksdoeldoelgroep. Namelijk blinden 

en slechtzienden die gebruik maken van het internet. In deze paragraaf gaan we nader in op de 

achtergronden van de respondenten. Bevindingen in de volgende paragrafen hebben betrekking op 

de respondenten die we hier beschrijven. In hoofdstuk 7 interpreten we de bevindingen in 

samenhang met de overige onderdelen van het onderzoek. 

 

LEEFTIJD 

De meeste respondenten zijn 35 tot en met 64 jaar oud (72%). 88% van de mensen die een enquête 

heeft ingevuld is in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar (tabel 6.1). De groep die we met de 

internetenquête bereiken is daarmee gemiddeld wat jonger dan de blinden en slechtzienden in de 

gesprekken. 

 

Wat is uw leeftijd? (N=32) 

 

N % 

Jonger dan 18. 1 3% 

18 tot en met 34 jaar. 5 16% 

35 tot en met 64 jaar. 23 72% 

65 tot en met 79 jaar. 2 6% 

80 jaar of ouder. 1 3% 

Tabel 6.1: Leeftijd van de respondenten enquête. 

 

OPLEIDING 

De respondenten zijn meestal middelbaar (23%) of hoger opgeleid (42%) (tabel 6.2, volgende 

pagina). De groep die we met de internetenquête bereiken is gemiddeld wat hoger opgeleid dan de 

blinden en slechtzienden in de gesprekken. 
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Wat is uw hoogst afgeronde 

opleiding? (N=31) 

 

N % 

Basisonderwijs. 2 7% 

Mavo of vmbo. 5 16% 

Havo of vwo. 4 13% 

Mbo. 7 23% 

Hbo of wo. 13 42% 

Tabel 6.2: Opleidingsniveau van de respondenten in de enquête. 

 

GESLACHT 

We hebben met de internetenquête meer blinde en slechtziende vrouwen kunnen bereiken dan met 

de gesprekken. De verdeling man-vrouw onder de deelnemers aan de enquête is ongeveer fiftyfifty. 

(tabel 6.3) De blinden en slechtzienden die aan de gesprekken mee wilden doen waren voor het 

overgrote deel mannelijk (elf van de veertien). 

 

Wat is uw geslacht? 

(N=32) 

 

N % 

Man. 15 47% 

Vrouw. 17 53% 

Tabel 6.3: Geslacht van de respondenten in de enquête. 

 

OOGAANDOENING 

Deelnemers aan de enquête hebben verschillende oogaandoeningen. Bij enkele mensen is de 

oogaandoening (nog) onbekend. Het aantal deelnemers met retinitus pigmentosa is het grootst. 38% 

van de deelnemers heeft deze aandoening waarvan 13% in de vorm van het syndroom van Usher 

(ook slecht horend of doof). (tabel 6.4) 

 

Door welke aandoening bent u blind of 

slechtziend? (N=32) 

 

N % 

Macula degeneratie 4 13% 

Retinitus pigmentosa 8 25% 

Syndroom van Usher (R.P.) 4 13% 

Glaucoom 3 9% 

Aniridi 2 6% 

Colobomo 2 6% 

Ablatio retinae 2 6% 

Achromatopsie 2 6% 

Anders of (nog) onbekend 5 16% 

Tabel 6.4: Oogaandoeningen van de respondenten in de enquête. 

 

VISUS 

De meeste respondenten hebben een visus die binnen de grenzen van de in Nederland gehanteerde 

International Classification of Diseases (ICD) valt; maximaal 0,3 (30%) of maximaal 30 graden (bij het 

beste oog). Er zijn echter ook enkele respondenten die een hogere visus hebben. Eén respondent 
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heeft glaucoom met 25 en 70% visus, één respondent heeft macula degeneratie met 30 en 70% visus 

en één respondent heeft macula degeneratie met 10 en 60% visus.  

 

We hebben deze mensen niet buiten beschouwing gelaten. De mate waarin iemand een beperking 

ervaart wordt immers bepaald door meer factoren dan alleen de visus, en een revalidatie- en/of 

hulpvraag door deze mensen kan in behandeling worden genomen door revalidatiecentra (zie 

paragraaf 2.1). Bij deze groep kan dus ook al een hulpvraag met betrekking tot het lezen leven of 

sprake zijn van een leesbeperking. Bovendien krijgen we zo ook beeld van de groep slechtzienden die 

min of meer nog in het beginstadium van een leesbeperking zit.  

 

 

6.2 Lidmaatschap bibliotheek en bekendheid met Aangepast Lezen 
 

LIDMAATSCHAP BIBLIOTHEEK 

Hoewel we niet uit kunnen gaan van een representatieve steekproef en we zeer voorzichtig moeten 

zijn met het trekken van kwantitatieve conclusies op basis van dit onderdeel, is het opvallend dat 

meer dan de helft van de respondenten het lidmaatschap van de bibliotheek op enig moment heeft 

opgezegd (tabel 6.5). Indien dit een representatief beeld is voor alle niet-gebruikers valt er mogelijk 

veel winst te behalen door het in beeld houden van slechtziende leden. 

 

Bent u lid van de openbare 

bibliotheek? (N=32) 

 

N % 

Ja. 7 22% 

Nee, niet meer. 18 56% 

Nee, en ik ben dat nooit geweest. 7 22% 

Tabel 6.5: Zijn of waren respondenten lid van de bibliotheek? 

 

BEKENDHEID MET DE VOORZIENING AANGEPAST LEZEN 

De meeste respondenten zijn al wel bekend met de voorziening Aangepast Lezen (76%). 31% kent de 

voorziening echter alleen maar van naam en 24% kent de voorziening nog niet (tabel 6.6). Ruim de 

helft van de respondenten is dus nog niet bekend met de diensten van Aangepast Lezen. 

 

Was u al bekend met Stichting 

Aangepast Lezen? (N=62) 

 

N % 

Ja, maar alleen van naam. 19 31% 

Ja, en ik ken de diensten van 

Aangepast Lezen. 

28 45% 

Nee, nog niet. 15 24% 

Tabel 6.6: Bekendheid van respondenten met Aangepast Lezen. 

 

  



Bevindingen enquête 

59 

6.3 Redenen geen gebruik Aangepast Lezen 
 

LEZEN IN GEWONE DRUK OF MET VERGROTING 

41% van de respondenten zegt nog in gewone druk (11%) of in grote letters te kunnen lezen, al dan 

niet met behulp van de computer, iPad of e-reader (30%). (tabel 6.7) 

 

AANBOD VAN INFORMATIE EN LECTUUR OP INTERNET 

26% zegt (daarbij) nog uit de voeten te kunnen met de informatie en lectuur die op internet 

aangeboden wordt. (tabel 6.7) 

 

ONBEKEND MET AANGEPAST LEZEN 

De in de vorige paragraaf beschreven onbekendheid met de diensten van Aangepast Lezen is voor 

21% van de respondenten ook (één van) de reden(en) dat zij geen gebruik maken van de dienst. 

 

NIET WETEN HOE GEBRUIK TE MAKEN VAN AANGEPAST LEZEN 

Ook zegt nog eens 19% (ook) niet goed te weten hoe zij gebruik kunnen maken van Aangepast Lezen 

dan wel hoe zij de lectuur kunnen downloaden of streamen. (tabel 6.7) 

 

MINDER VAAK NIET PRETTIG OF EMOTIONEEL MOEILIJK 

(Slechts) 6% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van de voorzieningen van 

Aangepast Lezen omdat zij het ‘niet prettig vinden’ om te lezen in aangepaste vorm. Respondenten 

vinden het dan niet prettig omdat zij de aandacht verliezen bij het luisteren. Ook geeft maar 9% aan 

het emotioneel moeilijk te vinden om de stap naar luisteren te maken. (tabel 6.7) 

 

Waarom maakt u geen gebruik van Aangepast Lezen? (N=47) N % 

Ik was nog niet bekend met de diensten van Aangepast Lezen. 10 21% 

Ik vind het niet prettig om te lezen in aangepaste vorm. 3 6% 

Ik vind het emotioneel moeilijk om de stap naar luisteren te maken. 4 9% 

Ik weet niet goed hoe ik gebruik kan maken van de diensten van Aangepast 

Lezen. 

9 19% 

Ik wil lectuur van Aangepast Lezen downloaden of streamen maar weet niet hoe 

dat moet. 

9 19% 

Ik gebruik aangepaste leesvormen van een andere aanbieder. 3 6% 

Ik lees in grote letters. (Bijvoorbeeld in groteletterdruk, op de computer, iPad, 

e-reader of met een loep.) 

14 30% 

Ik lees nog lectuur in gewone druk. 5 11% 

Ik informeer en ontspan mij met behulp van de radio en de televisie. 6 13% 

Ik vind en lees mijn informatie en lectuur op internet. 12 26% 

Ik vind het moeilijk om de apparaten of software voor aangepaste leesvormen 

te bedienen. 

4 9% 

Ik maak gebruik van luisterboeken. 2 4% 

Ik maak om een andere reden geen gebruik van Aangepast Lezen, namelijk... 4 9% 

Tabel 6.7: Waarom maken de respondenten geen gebruik van de voorziening Aangepast Lezen? 
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ANDERE REDENEN 

GEEN TIJD 

Vier respondenten geven aan om een andere dan de voorgestelde reden geen gebruik te maken van 

de diensten van Aangepast Lezen. Twee van hen geven aan geen tijd te hebben om leesboeken te 

lezen. Zij lezen dan wel andere lectuur, zoals vakbladen of boeken over specifieke onderwerpen. 

 

“Ik scan mijn boeken graag zelf in en lees en bewerk ze graag in Word; het zijn boeken die veelal niet 

omgezet zijn of kunnen worden (anatomieboeken) maar ik scan en bewerk ze zodanig dat ik ze wel 

leesbaar vind. [...] Leesboeken lees ik eigenlijk niet; daar heb ik de tijd niet voor [...].” – Vrouw, hbo/wo, 

35-64 jaar, o.a. coloboma en nystagmus, blind 

 

“Nooit zo'n grote lezer geweest, maar het is voornamelijk tijdgebrek. Naast werk en andere hobby's 

kom ik niet aan lezen toe. Heb wel een abonnement op een pakket IT-tijdschriften speciaal voor 

slechtzienden. Dat lees ik met regelmaat.” – Man, 35-64 jaar, retinitus pigmentosa, visus onbekend 

 

STREAMEN 

Twee andere respondenten geven aan graag op de Android telefoon te willen streamen (ondertussen 

is een app voor Android gelanceerd) of hebben hier nog geen vertrouwen in.  

 
“Ik weet niet of je het ook zonder Daisyspeler zou kunnen gebruiken. Ik zou de luisterboeken graag op 

mijn Android telefoon willen kunnen plaatsen. Ik hoor vaak van mensen dat het streamen lang duurt en 

dergelijke, daar zie ik dan tegen op.” – Vrouw, hbo/wo, 35-64 jaar, retinitus pigmentosa, visus 

onbekend 

 

 

6.4 Motivatie toekomstig gebruik 
 

ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN 

LEZEN 

Respondenten geven vaak aan dat zij van diensten van Aangepast Lezen gebruik zullen maken als het 

zicht verder achteruit gaat of als ze niet meer op een andere manier kunnen lezen. Opvallend is dat 

daarbij vaak de nadruk ligt op het ‘echt’ niet anders meer kunnen. 

 

"Als ik het echt niet meer kan onderscheiden, dan zal ik wel moeten.” – Vrouw, hbo/wo, 65-79 jaar, 

macula degeneratie, 2% en 25-30% 

 

“Als mijn zicht echt slecht wordt met lezen (nu scherpe tunnelvisus) wordt het echt interessant.” – 

Vrouw, hbo/wo, 35 – 64 jaar, retinitus pigmentosa, 5 graden 

 

“Ik kan me nu nog redden. Maar wanneer het echt niet meer gaat maak ik wel gebruik van Aangepast 

Lezen.” – Man, mavo/vmbo, 35-64 jaar, glaucoom, 25% 

 

“Als het echt niet meer gaat op de manier waarop ik me nu nog kan redden.” – Vrouw, mavo/vmbo, 

80+, macula degeneratie, 10% en 6% 

 

  



Bevindingen enquête 

61 

VINDEN 

Respondenten die al een lagere visus hebben geven ook aan van Aangepast Lezen gebruik te zullen 

maken als zij er op andere manieren niet meer uit komen. Het gaat dan echter niet zozeer om het 

lezen maar vooral om het vinden van informatie en lectuur, al dan niet met behulp van internet. 

 

“Het internet en de huidige technieken bieden mij de mogelijkheid om informatie in te winnen en 

eventuele lectuur tot mijn beschikking te krijgen. Met deze reden zie ik (nog) geen mogelijke manieren 

wat Aangepast Lezen voor mij kan betekenen.” – Man, mbo, 18-34 jaar, aniridi, 1-3% 

 

“Als ik de informatie die ik nu nog wel vind op verschillende platformen niet meer kan vinden zou ik 

Aangepast Lezen raadplegen.” – Man, mbo, 35-64 jaar, nog onbekende oogzenuw aandoening, 8% 

 

STREAMEN 

Daarnaast wordt ook een (betere) mogelijkheid om te kunnen streamen vaak als voorwaarde voor 

het gebruik genoemd. Soms blijkt dan dat er technische beperkingen of problemen zijn. Anderzijds 

zijn respondenten soms ook niet goed op de hoogte van de mogelijkheden of lijkt het te liggen aan 

de eigen vaardigheden om met de computer of een app om te gaan. 

 

"Als het op mijn iPad kan. Ik vind apparatuur moeilijk te programmeren in mijn hoofd, wat nodig is 

omdat ik het niet echt zie. Als het niet interfereert met andere programma's. Dolphin vergroting en 

spraaksturing Daar heb ik op [...] voortdurend gedoe mee.” – Vrouw, hbo/wo, 35-64 jaar, ‘aangeboren 

handicap’, ‘na 50 cm is het beeld weg’ 

 

“Als het downloaden snel zou gaan en ik het op mijn Android mobiel kan beluisteren zonder verdere 

problemen, dus ook offline zonder internet verbinding. want ik wil niet alleen boek kunnen luisteren als 

er Wi-Fi is.” – Vrouw, hbo/wo, 35-64 jaar, retinitus pigmentosa, visus onbekend 

 

“Als mijn pc dat toelaat.” – Vrouw, mbo, 18-34 jaar, onbekende netvliesloslating, visus onbekend 

 

“Wanneer er meer via internet gelezen kan worden.” – Vrouw, hbo/wo, 18-43 jaar, aniridi, 3% 

 

“Ik wil wel gebruik maken van de diensten als ik weet hoe ik met de Daisy app voor iPhone of computer 

zou weten om te gaan.” – Vrouw, hbo/wo, 35-64 jaar, retinitus pigmentosa, maatschappelijk blind 

 

“Als het heel makkelijk op mijn Android telefoon te zetten is.” – Vrouw, hbo/wo, 35-64 jaar, 

achromatopsie, 10% 

 

ANDERE MOTIVATIES 

Tot slot geven verschillende afzonderlijke respondenten nog een aantal andere motivaties. We geven 

deze puntsgewijs weer: 

 Als het mogelijk is om vooraf de stem te horen om te beoordelen of het voor de lezer goed te 

verstaan is. Deze respondent is slechthorend en is blijkbaar niet goed op de hoogte van de 

mogelijkheid om op internet fragmenten van boeken te beluisteren. 

 Als nieuwe lectuur sneller beschikbaar komt. 

 Als de respondent meer tijd heeft. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

 

 

7.1 Inleiding 
 

ONDERZOEK NIET-GEBRUIKERS AANGEPAST LEZEN 

Met de voorziening Aangepast Lezen kunnen mensen met een leesbeperking net als andere mensen 

gebruik maken van het openbare bibliotheekbestel. Teksten, literatuur, kranten en tijdschriften 

worden hiervoor omgezet in aangepaste leesvormen. De uitvoering van deze bibliotheekvoorziening 

vindt plaats via de landelijk werkende Stichting Aangepast Lezen (SAL). De stichting voorziet 

bibliotheken en mensen met een leesbeperking van boeken in braille en gesproken vorm, van 

landelijke kranten, regionale dagbladen en tijdschriften in gesproken en elektronische vorm, braille 

en grootletterdruk, en van hoorspelen en reliëfwerken.  

 

We hebben onderzoek gedaan naar de redzaamheid van blinde en slechtziende niet-gebruikers van 

Aangepast Lezen, de achtergronden van en beweegredenen voor dit niet-gebruik, en de 

voorwaarden en motivaties voor het eventueel wel gaan gebruiken van de voorziening. De 

hoofdvragen van het onderzoek zijn: 

1. Hoe redden volwassenen met een visuele beperking die geen gebruik maken van Aangepast 

Lezen zich met hun leesbeperking? 

2. Waarom maakt een deel van de volwassenen met een visuele beperking geen gebruik van de 

dienstverlening Aangepast Lezen? 

3. Onder welke voorwaarden willen niet-gebruikers uit de groep volwassenen met een visuele 

beperking wel gebruik maken van de voorziening Aangepast Lezen? 

 

KWALITATIEF 

Omdat de onderzoeksvragen een grotendeels exploratief karakter hebben (hoe- en waaromvragen), 

en bij aanvang van het onderzoek nog weinig tot niets bekend is over de onderzoeksdoelgroep en 

mogelijke antwoorden op de onderzoeksvragen, is het onderzoek kwalitatief van opzet.  

 

Met kwalitatief onderzoek krijgen we inzicht in de belevingswereld van de onderzoeksdoelgroep en 

verkennen we wat de achtergronden, ideeën, gedragingen, motieven en weerstanden zijn die samen 

antwoord geven op de onderzoeksvragen. Bij het trekken van conclusies is dan zowel sprake van het 

formuleren van algemene beelden (rode draden) met betrekking tot de onderzoeksvragen als van 

het geven van inzicht in de verschillende antwoorden op specifieke (onderzoeksdeel)vragen. Daarbij 

wordt wat betreft de specifieke antwoorden nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe de 

verdeling van deze antwoorden er binnen de totale populatie niet-gebruikers uit ziet. Het onderzoek 

geeft in dit geval echter al wel een eerste indicatie van het meer of minder voorkomen van de 

verschillende beweegredenen, motivaties en weerstanden. 
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UITGEBREIDE GESPREKKEN 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met 

professionals en zorgverleners die contact hebben met mensen met een visuele beperking, en met 

volwassen niet-gebruikers met een visuele beperking.  

 

PROFESSIONALS EN ZORGVERLENERS 

De professionals en zorgverleners vervullen in het onderzoek een rol als deskundige. Vanuit hun 

werkpraktijk hebben zij al langere tijd en vaak dagelijks contact met de onderzoeksdoelgroep. Zij 

hebben dan ook veel kunnen vertellen over de wijze waarop blinden en slechtzienden omgaan met 

hun visuele en leesbeperking, de verschillende achtergronden, ideeën en motieven die daarbij een 

rol spelen en over de weerstanden die een rol spelen bij het niet gebruiken van de voorziening 

Aangepast Lezen (hoofdstuk 4). 

 

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

Vanuit de kennis die in de gesprekken met de zorgverleners en professionals is verzameld zijn we 

vervolgens in gesprek gegaan met blinden en slechtzienden zelf. Hier hebben we verder in kunnen 

zoomen op de belevingswereld van de blinden en slechtzienden, aannames van professionals en 

zorgverleners kunnen toetsen, en door kunnen vragen voor wat betreft het niet-gebruik van 

Aangepast Lezen en de overwegingen en emoties die daarbij een rol spelen. Ook hebben we de niet-

gebruikers zelf kunnen laten meedenken over de voorwaarden of omstandigheden waaronder zij wel 

gebruik zouden maken van Aangepast Lezen Lezen (hoofdstuk 5). 

 

BREED BEELD EN INFORMATIEVERZADIGING 

Omdat nog zeer weinig bekend was over de groep visueel gehandicapte niet-gebruikers van 

Aangepast Lezen is gesproken met professionals en zorgverleners die contact hebben met 

verschillende groepen blinden en slechtzienden en met blinden en slechtzienden met verschillende 

mate van beperkingen, oogaandoeningen en leeftijden. Daarbij zijn steeds zo veel gesprekken 

gevoerd als nodig was om tot een goede informatieverzadiging te komen; nieuwe gesprekken 

leverden dan nauwelijks nog nieuwe informatie of inzichten op. Zodoende is gesproken met 16 

professionals en zorgverleners in negen verschillende organisaties, en met 14 blinden en 

slechtzienden. 

 

AANVULLENDE ENQUÊTE 

Aanvullend hebben 62 blinde en slechtziende internetgebruikers een digitale enquête ingevuld. Met 

deze enquête hebben we verder verkend wat de mogelijke antwoorden op de onderzoeksvragen zijn. 

Daarbij geeft de enquête samen met de bevindingen uit de gesprekken een indicatie van redenen die 

mogelijk meer en minder voorkomen onder de totale populatie blinde en slechtziende niet-

gebruikers van Aangepast Lezen (hoofdstuk 6). 

 

BEVINDINGEN IN SAMENHANG 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 geven we een uitgebreide beschrijving van de bevindingen van de 

afzonderlijke onderdelen van het onderzoek. In de volgende paragraaf interpreteren we deze 

bevindingen in samenhang, en geven we vanuit het geheel van de bevindingen antwoord op de drie 

hoofdvragen van het onderzoek. We beschrijven daarbij enerzijds het brede scala aan mogelijke 
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antwoorden op deze vragen en schetsen anderzijds de rode draden die uit het onderzoek naar voren 

komen.  

 

 

7.2 Conclusies 
 

7.1.1 Hoe redden blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen zich met hun 

leesbeperking? 

 

VEEL MENSEN GEVEN AAN ZICH NOG TE REDDEN 

De blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen lijken zich over het algemeen goed te 

redden met hun leesbeperking. Zij hebben in ieder geval vaak zelf nog niet het gevoel dat zij iets 

missen voor wat betreft het lezen. Hierbij spelen een aantal factoren een rol: 

 De blinde en slechtziende niet-gebruikers willen sowieso zo veel mogelijk zelfstandig blijven, 

door blijven gaan met de bestaande hobby’s en activiteiten, en zo min mogelijk hulpmiddelen 

gebruiken. Slechtzienden hebben daarbij vaak nog een zodanige restvisus dat zij hier a) graag 

gebruik van willen maken en b) ook daadwerkelijk nog wat mee kunnen lezen. 

o Slechtzienden lezen in het begin van hun slechtziendheid nog grootletterboeken. 

o Slechtzienden maken in het begin van hun slechtziendheid gebruik van visuele hulpmiddelen 

waarmee ook met een visus lager dan 0,3 of 30 graden nog gewone tekst kan worden 

gelezen. 

o Slechtzienden die met de computer overweg kunnen maken gebruik van vergrotingen van 

teksten op beeldschermen, in combinatie met lectuur en informatie die zij vinden op het 

internet. 

o Blinden en slechtzienden die met de computer overweg kunnen maken gebruik van 

spraaksoftware, in combinatie met lectuur en informatie die zij vinden op het internet. 

o Blinde en slechtziende niet-gebruikers gebruiken soms tools (zoals scanners en software) om 

zelf teksten in een voor hun toegankelijk formaat om te zetten. 

 Blinden en slechtzienden krijgen soms hulp van anderen bij het lezen. 

 Televisie is voor slechtzienden een gemakkelijke, toegankelijke bron van informatie, ontspanning 

en afleiding, die bovendien ook nog een gevoel van kijken geeft; kijken is belangrijker dan lezen; 

televisie kijken is luisteren en kijken tegelijk. 

 Blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen zijn deels al niet heel grote 

recreatieve lezers geweest. Wanneer zij anders dan functioneel hebben gelezen (van etiketten 

tot aan werk gerelateerde teksten) gaat het vooral om kranten en tijdschriften, en soms 

informatieve boeken. 

 Blinde en slechtziende niet-gebruikers maken soms ook gebruik van andere aanbieders van 

aangepaste leesvormen. 

 Sommige blinde en slechtzienden, vooral sommige ouderen, hebben de neiging zich neer te 

leggen bij hun leesbeperking en te zeggen dat het allemaal niet meer hoeft. 
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UITEINDELIJK WORDT WEL INGELEVERD OP HET LEZEN 

Ondanks de actieve houding van de blinde en slechtziende niet-gebruikers, en de wil om de ogen nog 

zoveel mogelijk te blijven gebruiken, leveren niet-gebruikers van Aangepast Lezen uiteindelijk wel in 

op het lezen. Het gaat dan vooral om het lezen van kranten en tijdschriften. 

 

STEEDS MEER ALLEEN PRAKTISCH LEZEN 

Van de gedrukte krant kunnen bij het achteruit gaan van de ogen op een gegeven moment alleen de 

koppen nog worden gelezen en ook gedrukte tijdschriften zijn vanwege de kleine letters al snel niet 

leesbaar meer. Hetzelfde geldt voor grootletterboeken. 

Loepen, of het nu beeldschermloepen, loepbrillen of handloepen zijn, bieden de niet-gebruikers vaak 

wel enige mogelijkheid om ook met een kleinere restvisus nog wat gedrukte tekst lezen maar dit 

lezen beperkt zich steeds meer tot korte stukjes en praktische zaken; zoals de post, etiketten en 

prijskaartjes. Lezen met loepen die sterk uitvergroten is vermoeiend en niet geschikt voor langere 

stukken. 

 

OPZEGGEN KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN EN BIBLIOTHEEKLIDMAATSCHAP 

Gedrukte kranten en tijdschriften worden uiteindelijk opgezegd of niet meer gelezen. En wanneer 

het grootletterboek niet meer gelezen kan worden houdt ook het recreatieve lezen op. Dan wordt 

ook het eventuele lidmaatschap van de bibliotheek opgezegd. Dat laatste lijkt ook zichtbaar te 

worden in de internetenquête. Ruim de helft van de respondenten was ooit wel lid van de 

bibliotheek. 

 

OOK INGELEVERD OP VERDIEPING 

Voor een deel van de niet-gebruikers van Aangepast Lezen wordt door het opzeggen van de krant en 

het niet meer kunnen lezen van tijdschriften ook ingeleverd op verdieping van het nieuws en andere 

onderwerpen. Berichtgevingen op radio en televisie, en ook nieuwswebsites, bieden niet de inhoud 

die sommige niet-gebruikers van Aangepast Lezen van hun krant of tijdschrift gewend zijn. 

 

VOOR EEN DEEL BIEDT DE COMPUTER LANGER COMPENSATIE 

Het gewone lezen doormiddel van het vergroten van gedrukte tekst, gaat dus op een gegeven 

moment niet of nauwelijks meer. Wie dan geen gebruik maakt van Aangepast Lezen kan voor een 

deel van de leesbehoeften nog terugvallen op de mogelijkheden die de computer en tablet in 

combinatie met het internet bieden. Met vergrotings- en spraaksoftware kan informatie van het 

internet en bijvoorbeeld e-mail flink worden uitvergroot en worden voorgelezen. En wie slim en 

handig met internet kan omgaan, kan daar op deze manier veel informatie en lectuur vandaan halen. 

Wie handig is met de iPhone kan dankzij de geïntegreerde voorleesfunctie ook hier heel veel mee 

doen.  

Ouderen bezitten echter minder vaak de vaardigheden die nodig zijn voor het omgaan met de 

computer, tablet of smartphone. Ouderen gaan volgens de professionals en zorgverleners echter wel 

steeds vaker tablets gebruiken. 
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PERSOONLIJKE FACTOREN DIE MEESPELEN 

In hoeverre blinden en slechtzienden zich uiteindelijk redden met hun de leesbeperking wordt mede 

bepaald door een aantal persoonlijke factoren: 

 Leeftijd:  

o Jonge blinde en slechtzienden maken vaker dan oudere blinde en slechtzienden gebruik van 

de computer en zijn hier ook vaardiger in. Zij maken mede daardoor ook gemakkelijker 

gebruik van Aangepast Lezen. Anderzijds hebben zij daardoor ook meer toegang tot 

alternatieven. 

o Ouderen zijn vaak minder computervaardig en bovendien moeilijker te bereiken. Daarbij 

speelt mee dat een deel van deze groep naast somatische ook psychische beperkingen heeft. 

 Opleidingsniveau: blinden en slechtzienden met een hogere opleiding lijken wat gemakkelijker 

gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden die de computer en het internet bieden. 

 Aandoening: De aandoening bepaalt hoe lang iemand nog met gedrukte tekst en vergrotingen 

kan lezen. Iemand die retinitus pigmentosa krijgt kan veelal langer (tot een lagere visus) 

doorgaan met het gewone lezen dan iemand die macula degeneratie krijgt. 

 De aanwezigheid van andere somatische of psychische beperkingen. 

 De algehele gemoedstoestand; acceptatie, levenslust, zin om iets nieuws te proberen. 

 

 

7.1.2 Waarom maakt een deel van de blinden en slechtzienden geen gebruik van 

Aangepast Lezen? 

 

BREED PALLET AAN REDENEN, VAAK MET BETREKKING TOT GESPROKEN LECTUUR 

We vinden een breed palet aan redenen voor het niet-gebruik van Aangepast Lezen. Deze redenen 

zijn vaak in combinatie met elkaar de reden dat een blinde of slechtziende geen gebruik maakt van 

Aangepast Lezen. Doordat een deel van de niet-gebruikers Aangepast Lezen vooral associeert met 

het gesproken boek gaat een deel van de redenen specifiek hierover: 

 Er is sprake van psychische en/of auditieve beperkingen. 

 Het lukt de slechtziende niet-gebruiker nog wat te blijven lezen in grote letters. (Bijvoorbeeld in 

grootletterdruk, op de computer, tablet of e-reader, of met een loep.) 

 De niet-gebruiker vindt informatie via andere kanalen; ‘redt zich nog’. (Bijvoorbeeld met de 

computer, radio en televisie.) 

 De niet-gebruiker heeft een negatief beeld van gesproken lectuur; ‘dat is voor mensen die echt 

blind zijn, voor mensen die passief zijn’. De niet-gebruiker wil liever actief blijven. 

 De niet-gebruiker is onbekend met Aangepast Lezen of heeft beperkte informatie waardoor hij 

niet goed weet wat de mogelijkheden zijn of hoe hij deze kan benutten. (Bijvoorbeeld omtrent 

het downloaden en streamen, maar ook omtrent de Daisy-speler.) 

 De stap naar gesproken lectuur is groot en moeilijk. Voor het gevoel moet het laatste stukje 

‘kijken’ dan worden opgegeven; het luisteren wordt als passief of als eindstation ervaren. 

 De niet-gebruiker vindt het moeilijk om apparaten of software voor aangepaste leesvormen te 

bedienen. 

 De niet-gebruiker gebruikt aangepaste leesvormen van andere aanbieders, bijvoorbeeld 

luisterboeken. 

 De niet-gebruiker is nooit een boekenlezer geweest (geen tijd, andere hobby’s). 
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 De niet-gebruiker vindt luisteren naar lectuur niet prettig (ervaart concentratieproblemen, is 

bang de draad kwijt te raken, mist een boek in de handen, voelt zich niet mobiel, vindt de stem 

niet prettig). 

 Soms vinden niet-gebruikers het aanbod te beperkt, met name van gesproken kranten (niet 

frequent genoeg, niet de krant van voorkeur). 

 

SAMENHANG 

Wanneer we de verschillende redenen analyseren kunnen we vijf groepen onderscheiden. Enerzijds, 

als vertrekpunt van het handelen, de wijze waarop niet-gebruikers met de beperking om willen gaan, 

de hobby’s en interesses van niet-gebruikers en de gesteldheid en vaardigheden van niet-gebruikers. 

Daartegenover het beeld dat men heeft van Aangepast Lezen. En als het ware daartussenin de 

mogelijkheid om voor alternatieven te kiezen, zoals het gebruik van de restvisus, al dan niet met 

visuele hulpmiddelen en de beschikbaarheid van alternatieve bronnen zoals internet, radio en 

televisie.  

 

Naarmate er minder overeenstemming is tussen de vertrekpunten voor het handelen, en het beeld 

dat men heeft van Aangepast Lezen, zal men eerder en gemakkelijker voor de alternatieven kiezen 

als men toch nog wat wil lezen (figuur 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.1: Samenhang van de belangrijkste groepen redenen voor het niet gebruiken van Aangepast Lezen. 

 

DRIE OPVALLENDSTE PROFIELEN 

Wanneer we vanuit dit model naar de verschillende concrete redenen voor het niet-gebruik van 

Aangepast Lezen kijken, kunnen we grofweg drie profielen van niet-gebruikers onderscheiden: 

 Blinden en slechtzienden die vooral geen gebruik maken van Aangepast Lezen omdat zij 

zelfstandig, actief en sociaal willen blijven, daarbij een passief beeld hebben van Aangepast 

Lezen, en goed in staat zijn gebruik te maken van alternatieven zoals visuele hulpmiddelen en 

online beschikbare informatie(bronnen). Het gaat binnen dit profiel wat minder vaak om 

ouderen. 

 Blinden en slechtzienden die geen gebruik maken van Aangepast Lezen omdat zij andere hobby’s 

hebben en vinden dat zij nooit zo’n lezer zijn geweest. Zij zijn mogelijk wel geïnteresseerd in 
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informatieve lectuur maar zij zien Aangepast Lezen niet als (een goede) informatiebron, of 

menen dat deze een te beperkt aanbod heeft. Dit profiel kan op verschillende leeftijden van 

toepassing zijn. 

 Blinden en slechtzienden die geen gebruik maken van Aangepast Lezen omdat zij ook andere 

beperkingen hebben. Het kan dan gaan om gehoor-, concentratie- en/of geheugenproblemen, of 

bijvoorbeeld knoppenangst. Het beeld van Aangepast Lezen is dan bijvoorbeeld dat het gebruik 

van de aangepaste leesvormen ingewikkeld is, de aangepaste leesvorm niet toelaat terug te 

lezen, of dat aangepast lezen alleen luisteren inhoudt en men geen invloed op de 

stem/afspeelsnelheid/toon heeft. Het gaat binnen dit profiel veelal om ouderen. Het alternatief 

voor Aangepast Lezen is dan vaak het berusten in het niet meer kunnen lezen. 

 

7.1.3 Wanneer zouden niet-gebruikers mogelijk wel gebruik maken van de voorziening 

Aangepast Lezen? 

 

BEHOEFTEN VAN NIET-GEBRUIKERS 

Blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen noemen desgevraagd een aantal 

voorwaarden of omstandigheden waaronder zij zich zouden kunnen voorstellen wel gebruikt te 

maken van Aangepast Lezen (zie paragraaf 5.3 voor een toelichting bij de punten). 

 Als het zicht slechter wordt. 

 Als men minder andere activiteiten te doen heeft. 

 Als het lezen ook sociale contacten met zich meebrengt. 

 Als er een frequenter nieuwsaanbod met verdiepende nieuwsrubrieken is. 

 Als het voor de gebruiker makkelijker wordt om te streamen, te downloaden en/of mobiel te 

luisteren. 

 

TIPS VAN PROFESSIONALS EN ZORGVERLENERS 

Professionals en zorgverleners zijn zeer positief over de dienstverlening van Aangepast Lezen. Zij 

noemen een aantal concrete punten die mogelijk bijdragen aan het bereik van Aangepast Lezen (zie 

paragraaf 4.2.3 voor een toelichting bij de punten). 

 Biedt gebruikers de mogelijkheid luisteren en gedrukte tekst te combineren. 

 Benader slechtzienden vanuit de bibliotheek en informeer mensen hier voortijdig over de 

mogelijkheden van Aangepast Lezen. 

 Vraag na verloop van tijd na of leden nog luisteren en of zij nog uit de voeten kunnen met de 

Daisyspeler of hier opnieuw hulp bij nodig hebben. 

 Verbeter het voorlichtingsmateriaal zodat ook slechtzienden zich hiermee kunnen informeren. 

Zet het telefoonnummer groter en prominenter op de folder. 

 Zorg dat helder is wat de producten van Aangepast Lezen zijn. Breng dit beter naar voren. Het 

liefst in de naam van de dienstverlening. 

 Biedt ook gesproken lectuur in andere talen aan. 

 Informeer en betrek activiteitenbegeleiders in verzorgingstehuizen. 

 Breng de waarde en positieve aspecten van luisteren duidelijk naar voren (los van de 

leesbeperking). 

 Laat mensen de Daisyspeler zo veel mogelijk uitproberen. 
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 Verbeter de zoekmogelijkheden. Breng het zoeken op genre naar voren. Geef ook mensen die 

geen computer gebruiken de mogelijkheid op een leuke manier een boek uit te zoeken. 

 Biedt een sociale omgeving waarin gelezen kan worden, zoals bijvoorbeeld een leeskring. 

 Voorzie in een dagelijks nieuwsaanbod. 

 Breng de tijdschriften en hoorspelen beter onder de aandacht. 

 

IMAGO EN ANDERE AANKNOPINGSPUNTEN 

Op basis van het totaalbeeld en de geformuleerde profielen van niet-gebruikers kunnen we 

concluderen dat het beeld dat niet-gebruikers hebben van Aangepast Lezen niet altijd overeenstemt 

met de behoeften die zij hebben en dat dit een belangrijke rol kan spelen bij de overweging wel of 

geen gebruik te maken van de dienstverlening. Verbetering van het imago van Aangepast Lezen (voor 

zover dit in overeenstemming met de daadwerkelijke dienstverlening mogelijk is) en verder inspelen 

op de behoeften en belevingswereld van blinden en slechtzienden zal het bereik daarom kunnen 

vergroten. 

  

Tot slot zien we in de bevindingen van het onderzoek een nog aantal andere aanknopingspunten: 

 Sommige niet-gebruikers hebben wel ervaring met luisterboeken en hoorspelen en zijn hier zelfs 

positief over. Het speelt mogelijk mee dat deze producten niet vanuit de hulpmiddelensfeer 

worden aangeboden. 

 Ouderen die nog thuis wonen, al dan niet met partner, zijn mogelijk deels niet op de hoogte van 

het bestaan van het gesproken boek en hebben soms niet de capaciteit om zelf uit te zoeken hoe 

het allemaal zit met de mogelijkheden. Een grotere algemene bekendheid van Aangepast Lezen 

zal er mogelijk toe bijdragen dat de omgeving deze mensen hierop attendeert en behulpzaam is 

bij het aanvragen van Aangepast Lezen; zoals in principe ook soms commerciële luisterboeken 

door familieleden cadeau worden gedaan. 

 

 

7.3 Aanbevelingen 
 

We geven op basis van de bevindingen aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een effectieve inzet 

van de dienst Aangepast Lezen en vergroting van het bereik. 

 

PROMOTIE 

 Verbeter het imago van Aangepast Lezen; zorg voor aansluiting bij de belevingswereld van de 

blinden en slechtzienden die nog geen gebruik maken van de dienstverlening: actief, zelfstandig, 

verdiepend, actueel, makkelijk en flexibel/mobiel in het gebruik. 

 Verwijs bij promotie naar mogelijkheden die niet per se met slechtziendheid te maken hebben, 

zoals het gemak van luisteren, hoorspelen en de mogelijkheid muziek af te spelen op de 

Daisyspeler. 

 Breng Aangepast Lezen ook goed onder de aandacht van het algemeen publiek. Bijvoorbeeld in 

bladen en kranten voor zienden. Zo worden ook de omgeving van blinden en slechtzienden en 

mensen die zich nog in een beginstadium van slechtheid bevinden bereikt. 

 Maak bij communicatie en promotie naar blinden en slechtzienden onderscheid naar 

leeftijdsgroepen; (jong)volwassenen en ouderen.  
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 Benadruk naar jongere (volwassen) blinden en slechtzienden de flexibiliteit en mobiliteit die het 

(online) gebruik van Aangepast Lezen biedt. 

 Breng de populaire tijdschriften en de hoorspelen goed onder de aandacht. Vooral ouderen en 

mensen die nooit veel gelezen hebben kunnen mogelijk goed bereikt worden met de hoorspelen. 

 Betrek activiteitenbegeleiders in zorgcentra bij het onder de aandacht brengen van Aangepast 

Lezen onder ouderen. 

COMMUNICATIE 

 Verbeter het papieren informatiemateriaal (de vouwfolder, de flyer ‘toelichting verklaring 

leesbeperking’), zodat slechtzienden zich hier gemakkelijker ook zelf mee kunnen informeren. 

Zet daarbij ook het telefoonnummer van Aangepast Lezen groter en prominenter op de 

vouwfolder. 

 Neem na enkele maanden contact op met nieuwe leden van Aangepast Lezen en vraag of zij nog 

lezen of eventueel opnieuw uitleg bij de Daisyspeler nodig hebben. 

BIBLIOTHEEKWERK 

 Investeer verder in het aanbod en de promotie van Aangepast Lezen in de bibliotheek. 

 Laat bibliotheekmedewerkers mensen die grootletterboeken lezen actief informeren over 

Aangepast Lezen. 

 Laat bibliotheekmedewerkers vragen wat de reden van een opzegging van het 

bibliotheeklidmaatschap is, zodat ingespeeld kan worden op een eventuele opzeggingen door 

slechtziendheid . 

DIENSTEN 

 Richt dienstverlening (ook) op het vergemakkelijken van toegang tot en beschikking over lectuur 

in het algemeen, in plaats van (alleen) een aanbieder van eigen producten (aangepaste 

leesvormen) te zijn. Sluit daarbij aan bij de veranderende rol die ook bibliotheken voor zienden 

hebben. 

 Biedt de mogelijkheid om luisteren en lezen te combineren. 

 Organiseer leeskringen voor mensen die gesproken boeken lezen. Niet alleen voor blinden en 

slechtzienden maar in combinatie met mensen die gewoon lezen. Blinden, slechtzienden en 

zienden kunnen zo op gelijke voet een activiteit met elkaar delen. Blinden en slechtzienden 

waarderen de sociale contacten daarbij. 

 Investeer verder in mobiliteit; het zo toegankelijk mogelijk maken van het gebruik van de Daisy-

app, streamen en downloaden. Breng ontwikkelingen daarbij goed onder de aandacht. 

ONDERZOEK 

 Combineer de bevindingen uit dit onderzoek met (al dan niet bestaand) statistisch onderzoek om 

een beter beeld te krijgen van de omvang van de totale potentiele doelgroep van Aangepast 

Lezen en verschillende subgroepen. 
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72 

BIJLAGEN 
 

B1. Gespreksleidraad professionals en zorgverleners 
 

ONDERZOEK NIET-GEBRUIKERS AANGEPAST LEZEN; GESPREKSLEIDRAAD PROFESSIONALS/ZORGVERLENERS. 

 

Projectnummer  : 13009  

Onderzoeksdatum  :   

Organisatie RP :  

 

  

INTRODUCTIE                        5’ 
 

 In contact gekomen met RP via (ITR: vat samen). 

 Uitleg activiteiten Stichting Aangepast Lezen. 

 Doel van het onderzoek. 

 Het gesprek zal ongeveer 45 minuten duren. 

 Uitleg opnameapparatuur en anonimiteit. 

 Introductie van ITR. 

 Introductie van RP:  

o opleiding 

o beroep 

o organisatie waar RP voor werkt 

o doelgroep en activiteiten van de organisatie 

o persoonlijke mate en aard van contact met slechtzienden 

 

A)  Omgaan met een leesbeperking                                     10’ 
 

ITR: “We hebben het eerst over het leven met een leesbeperking. Daarna gaan we in op de betekenis 

van producten en diensten die het lezen vergemakkelijken voor mensen met een leesbeperking.” 

 

 Allereerst, kan RP vertellen wat in zijn vakgebied gezien wordt als: 

o een visuele handicap 

 

Kan RP iets vertellen over de wijze waarop mensen met een visuele handicap 

omgaan met hun leesbeperking? 

 algemeen 

o in hoeverre redden ze zich 

o hoe redden ze zich 

o problemen/uitdagingen/(nieuwe) oplossingen 

 in situaties waarin lezen noodzakelijk is 

o werk/onderweg/thuis 

 met lezen in vrije tijd 

o in hoeverre behoefte 

 

 Welke groepen kan RP onderscheiden als het gaat om mensen met een 

leesbeperking? 

 

 

 

ITR: laat RP uit 

zijn/haar eigen 

ervaringen met 

cliënten putten. 

 

 

 

 

 

 

 

ITR: laat RP enkele 

‘typische’ groepen 
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B)  Hulpmiddelen voor lezen                            10’ 
 

ITR: “We hebben nu een beeld van de manier waarop de mensen met een visuele handicap waar u 

contact mee heeft omgaan met hun leesbeperking. Voor deze groep bestaan allerlei producten en 

diensten die het lezen vergemakkelijken.” 

 

 In hoeverre ervaart RP onder zijn/haar clientèle behoefte aan dergelijke 

producten en diensten? 

o wanneer wel/niet 

o m.b.t lezen in de vrije tijd/noodzakelijk lezen 

o binnen welke groepen meer/minder 

 waarom 

 

 In hoeverre maken mensen die behoefte hebben aan dergelijke producten 

en diensten hier ook gebruik van? 

o in welke mate 

o wanneer wel/niet 

o binnen welke onderscheidende groepen meer/minder 

  

 Hoe redden mensen die geen gebruik maken van dergelijke producten en 

diensten zich met hun leesbeperking? 

o in hoeverre wel/niet 

 

 Hoe komen mensen aan deze producten en diensten? 

o kopen/lenen 

o via welke organisaties/aanbieders 

o met welke hulp 

o verschillen tussen groepen 

 

 Welke obstakels kunnen mensen die gebruik willen maken van deze 

producten en diensten ervaren bij het verkrijgen van hiervan? 

o specifiek voor welke producten 

o verschillen tussen groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR: refereer aan 

hetgeen in A 

besproken. 

 

 

 

C)  Voorziening Aangepast Lezen               15’ 
 

ITR: “Een aanbieder van producten en diensten die het lezen vergemakkelijken is de voorziening 

Aangepast Lezen. Deze voorziening maakt deel uit van het openbare bibliotheekwerk in Nederland.” 

o mate van de beperking 

o wijzen waarop mensen omgaan met hun leesbeperking 

 sociaal (wel/geen hulp) 

 persoonlijk (motivatie, emotie) 

o verhouding omvang van deze groepen 

beschrijven. 
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 In hoeverre is RP bekend met deze voorziening? 

o als online voorziening 

o als onderdeel van bibliotheken 

o welke producten en diensten 

 

 Wat weet RP over het gebruik van deze voorziening door zijn/haar 

cliënten? 

o in welke mate 

o wanneer wel/niet 

o indien niet; waarom niet 

o verschillen tussen onderscheidende groepen 

 

 Hoe redden mensen die geen gebruik maken van de producten en diensten 

van Aangepast Lezen zich met hun leesbeperking? 

o in hoeverre wel/niet 

o in de vrije tijd, noodzakelijk lezen 

o verschillen tussen onderscheidende groepen 

 

 Welke obstakels kunnen mensen die gebruik willen maken van deze 

producten en diensten ervaren bij het verkrijgen van hiervan? 

o specifiek voor welke producten 

o verschillen tussen onderscheidende groepen 

 

 Wat is de mening van RP over de voorziening Aangepast Lezen? 

o wat is goed/ wat kan beter 

o in relatie tot de behoeften en mogelijkheden van cliënten op dit 

gebied 

o voor onderscheidende groepen 

 

 Op welke wijze(n) zou de voorziening Aangepast Lezen bij niet-gebruikers 

onder de aandacht kunnen worden gebracht? 

o op welke punten 

o verschillen tussen onderscheidende groepen 

 

 In hoeverre speelt RP (of organisatie) zelf een rol bij het onder de  

aandacht brengen van de voorziening Aangepast Lezen? 

o waarom wel/niet 

o indien wel; hoe 

o indien niet; onder welke voorwaarden wel/meer 

ITR: Licht verder toe 

indien RP minder 

bekend is. 

Voorheen Loket 

Aangepast Lezen. 

 

ITR: Vraag door en 

refereer aan de 

informatie uit 

onderdeel A en B 

 

 

ITR: Vraag door en 

refereer aan de 

informatie uit 

onderdeel A en B 

 

D)  Afsluiting en evt. doorverwijzing voor gesprek met doelgroep                          5’ 
 

ITR: “Dit waren al mijn vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking.” 

 Heeft RP zelf nog vragen/iets toe te voegen? 

 Evt.: Kan RP ons in contact brengen met cliënten met een visuele handicap 

die geen gebruik maken van de voorziening Aangepast Lezen. 

 

 

ITR: De attentie …. 
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B2. Gespreksleidraad blinden en slechtzienden 
 

ONDERZOEK NIET-GEBRUIKERS AANGEPAST LEZEN; GESPREKSLEIDRAAD BLINDEN EN SLECHTZIENDEN. 

 

Projectnummer  : 13009  

Onderzoeksdatum  :   

Voornaam RP :   

 

 

INTRODUCTIE                                        5’ 
 

 In contact gekomen met RP via (ITR: vat samen). 

 Doel van het onderzoek. 

 Het gesprek zal ongeveer 45 minuten duren. 

 Uitleg opnameapparatuur, anonimiteit en verwerking in rapportage. 

 Introductie ITR (naam, leeftijd, samenstelling huishouden, beroep, opleiding, hobby’s). 

 Introductie RP:  

o naam 

o leeftijd 

o samenstelling huishouden 

o beroep/dagbesteding 

o opleiding 

o hobby’s 

 

A)  Leven met een visuele beperking                                  10’ 

 

ITR: “Ik wil het eerst met u hebben over uw visuele beperking en de gevolgen die dat voor uw heeft.” 

 

 Kan RP allereerst iets meer vertellen over de mate en achtergrond van 

zijn/haar visuele beperking? 

o oorzaak beperking 

o wanneer begonnen/ontwikkeling 

o in hoeverre nu nog zien  

 wat kan RP nog wel/niet meer zien 

 % visus 

 

 Kan RP vertellen over de gevolgen van de visuele beperking voor zijn/haar 

leven? 

o Impact op leven/activiteiten/werk/hobby’s (participatie) 

o in hoeverre zelfredzaam 

 ontwikkeling/verloop daarin 

 problemen/uitdagingen/oplossingen 

o in situaties waarin lezen noodzakelijk is 

 werk/onderweg/thuis/vrije tijd 
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B)  Lezen en hulpmiddelen                         10’ 
 

ITR: “Ik wil nu verder met u spreken over de leesbeperking die uit uw visuele beperking voortkomt.” 

 

 In hoeverre kan RP nog lezen? 

o wat wel/niet 

 

 In hoeverre gebruikt RP hulpmiddelen bij het lezen? 

o hulpmiddelen die tekst (kunnen) vergroten 

 loepen, computer/e-reader/iPad 

 grootletterboeken/tijdschriften/kranten 

o hulpmiddelen die tekst voorlezen 

 tekst-naar-spraak-software, gesproken 

boeken/tijdschriften/kranten 

o andere hulpmiddelen 

o voor welke leesactiviteiten welke hulpmiddelen 

 vrije tijd/thuis/werk/onderweg 

o gemak/beperkingen van de gebruikte hulpmiddelen 

 

 Welke voorkeuren heeft RP als het gaat om het gebruik van de 

verschillende hulpmiddelen voor het lezen? 

o voor- en nadelen hulpmiddelen 

o bij welke leesactiviteiten 

 

 Hoe komt RP aan de hulpmiddelen die hij/zij bij het lezen gebruikt? 

o via welke organisaties/aanbieders 

o met/zonder hulp 

o kopen/lenen 

 

 In hoeverre heeft RP behoefte aan andere hulpmiddelen bij/voor het 

lezen? 

o bij welke ‘leesactiviteiten’ 

o vrije tijd/noodzakelijk lezen 

o waarom wel/niet 

 

 Wat zijn evt. obstakels bij het verkrijgen van (andere) hulpmiddelen?  

ITR: Refereer aan 

aspecten die 

mogelijk al in 

onderdeel A naar 

voren zijn 

gekomen. Vraag 

hier op door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)  Producten en diensten van Aangepast Lezen                      15’ 
 

ITR: “Een aanbieder van producten en diensten die het lezen vergemakkelijken is de voorziening 

Aangepast Lezen.” 

 

 In hoeverre is RP bekend met de voorziening Aangepast Lezen? 

o bekend als online voorziening (website) 

o bekend als onderdeel van de lokale bibliotheek 

o welk beeld (voor wie, imago) 

o welke producten en diensten kent RP 

 

ITR: Vraag door 

naar  ‘beeld’ 

van/idee over de 

producten van 

Aangepast Lezen. 
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D)  Afsluiting                     5’ 
 

ITR: “Dit waren al mijn vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking.” 

 

 Heeft RP zelf nog vragen? 

 Is er nog iets wat RP wil toevoegen? 

 

 

ITR: De attentie …. 

 

  

 

 

 

 

ITR: Leg (verder) uit welke producten en diensten Aangepast Lezen aanbiedt. 

 

 Welk beeld heeft RP van dergelijke aangepaste leesvormen? 

o wel/niet iets voor hem/haar 

o wat wel/niet 

o waarom wel/niet 

 

 Waarom maakt RP (geen gebruik van de voorziening Aangepast Lezen? 

o beeld/nut/emotie/bekendheid 

 

 Maakt RP wel op andere wijze gebruik van dergelijke aangepaste 

leesvormen? 

o wat/hoe 

 

 In hoeverre en wat las RP voordat hij/zij slechtziend werd? 

o werk/studie 

o vrije tijd (literatuur, nieuws) 

 

 Hoe redt RP zich voor wat betreft deze leesactiviteiten zonder gebruik te 

maken van de genoemde producten en diensten? 

o in hoeverre wel/niet 

o in de vrije tijd, noodzakelijk lezen (werk, onderweg) 

 

 Wanneer zou RP eventueel wel gebruik gaan maken van de besproken 

producten en diensten? 

o welke 

o onder welke omstandigheden/voorwaarden 

o op welke wijze zouden deze het best kunnen worden aangeboden/ 

hierover met RP gecommuniceerd kunnen worden/via welke 

organisaties 

ITR: Benadruk dat 

het gesprek er niet 

op is gericht ‘iets te 

verkopen’. 

 

 

 

RP: probeer door te 

vragen naar 

eventueel 

onderliggende 

emoties. 
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B3. Internetenquête 
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B4. Oproep internetenquête 
 

Oproep: Enquête niet-gebruikers dienstverlening Stichting Aangepast Lezen 

Stichting Aangepast Lezen helpt mensen bij wie het gewone lezen niet of niet meer lukt. Deze 

mensen kunnen bij Aangepast Lezen onder andere terecht voor boeken, tijdschriften en kranten in 

gesproken en elektronische leesvorm of in braille. 

 

Bent u blind of slechtziend en maakt u geen gebruik van de dienstverlening van Aangepast Lezen? 

Dan nodigen wij u van harte uit om een korte enquête in te vullen. De enquête bestaat uit tien 

vragen en het invullen duurt ongeveer tien minuten. U maakt daarbij kans op één van de tien VVV-

bonnen ter waarde van vijfentwintig euro. Met uw deelname helpt u de toegang tot lectuur voor 

blinden en slechtzienden te verbeteren. Uw deelname blijft anoniem. 

 

Klik op de link hieronder om naar de vragen te gaan. 

http://survey.nextvalue.nl/form/aangepast-lezen 

 

Dank en vriendelijke groet, 

NextValue Research 

 

 

http://survey.nextvalue.nl/form/aangepast-lezen
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