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1. Blind of  slechtziend 

 

 

Dit boek gaat over mensen die blind of  slechtziend zijn.  
In ons land wordt geprobeerd om blinde en slechtziende 
mensen een kans te geven op een zo normaal en zelfstandig 
mogelijk leven. 
In dit boek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 Wanneer noem je iemand blind? 
 Wanneer noem je iemand slechtziend? 
 Is er veel verschil tussen blind geboren worden en op 

latere leeftijd blind worden? 
 Wat moeten blinden en slechtzienden vooral leren? 
 Welke hulpmiddelen zijn er voor blinde en slechtziende 

mensen? 
 
 

 



Vaak denken mensen dat een blind 
iemand alles zwart ziet. Dat kan, maar 
dat hoeft niet, want je kunt op 
verschillende manieren blind of  
slechtziend zijn. 
Als je totaal blind bent, zie je helemaal 
geen licht meer en is alles zwart. 
Er zijn ook mensen die slechtziend 
genoemd worden.  Bri l len en 
contactlenzen helpen bij deze mensen 
niet meer. 
Blind 
Iemand met goede ogen ziet een stoel op 
20 meter afstand. Iemand is blind als hij 
dezelfde stoel op één meter afstand of  
minder kan zien. 
Iemand is ook blind als hij ver kan zien, 

maar alles door een smalle 
tunnel (1)ziet. 

Slechtziend 
Ziet iemand met 
goede ogen een stoel 
op 10 meter staan dan 
ziet een slechtziende 

2. Allerlei soorten 

 

 

IK ZIE DE STOEL OP 
20 METER AFSTAND 
DUIDELIJK 

OP 1 METER  

OP 3 METER  
IK ZIE DE STOEL OP 
10 METER AFSTAND 
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Er zijn heel veel verschillende soorten blind en slechtziend.  
Op deze bladzijde zie je wat een blind of  slechtziend iemand ziet. 

een grote vlek 

een grote vlek 

vlekkerig dubbel zien 

wazig 

nachtblind 

zwart-wit 



Blindheid of  slechtziendheid kan 
verschillende oorzaken hebben: 
1. Een aangeboren afwijking. De moeder 

kan tijdens de zwangerschap een ziekte 
krijgen als de rode hond. Daardoor kan 
de baby in de buik een afwijking aan de 
ogen krijgen. 

2. Een erfelijke ziekte. De moeder of  vader 
heeft een oogziekte. Het kind erft die 
ziekte. 

3. Plotselinge blindheid door een ongeluk. 
Meestal  is  de oorzaak een 
hersenbeschadiging door een val op het 
achterhoofd 

4. Tijdelijke blindheid door een ziekte. 
5. Steeds slechter zien door ouderdom. 

Veel oude mensen krijgen de oogziekte 
staar. De ooglens wordt troebel 
6. Oogletsel door klussen of  

vuurwerk. Splinters en 
vuurwerk in ogen 
kunnen voorkomen 
worden door een 

3. De oorzaken van blindheid 
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Later blind 
Blinde en slechtziende mensen komen allerlei 
moeilijkheden tegen in hun leven, omdat ze niet 
kunnen zien. 
Is iemand op latere leeftijd blind geworden?  
Dan kan die persoon van een heleboel dingen om 
zich heen nog een plaatje in zijn hoofd maken, 
omdat dat beeld nog in zijn herinnering zit.  
Word je pas later blind dan moet je opeens heel 
veel leren om goed met je handicap om te gaan.  
Je leeft opeens in een andere wereld. 
 
Blind geboren 
Ben je blind geboren dan kun je alleen een 
voorstelling maken door de dingen te voelen.  
Door te voelen, onthoudt een blind kind.  
Dat kost veel tijd en een plaatje kan niet gebruikt 

worden. 
Iemand die blind geboren wordt, leert 

direct met zijn handicap om 
te gaan. 

4. Moeilijkheden 

 

 

IK VOEL DAT DIT HOUT IS.  
IK RUIK HET OOK. 
DIE GEUR KEN IK. 



 

Proefje 
De beste manier om achter de moeilijkheden van 
blind zijn te komen, is om een blinddoek voor te 
doen. Doe nu het volgende: 
 Smeer een boterham. 
 Loop door de kamer. 
 Betaal iets in een winkel. 
Die lijst kan nog veel langer gemaakt worden.  
Je merkt dat problemen al beginnen bij kleine  
dingen. 
Maar je kunt ook denken aan moeilijkere taken: 
 Leren lezen. 
 Leren schrijven. 
 Een spelletje spelen. 
 Sporten. 
 
Hulp 
Gelukkig krijgen slechtziende en blinde mensen 

veel hulp in Nederland. Ze worden op 
allerlei manier met hun handicap 

geholpen.  
Er bestaan speciale scholen, 
maar ook veel hulpmiddelen 
v o o r  b l i n d e n  e n 
slechtzienden. 

 

 

 



Een normaal leven 
Er bestaan speciale scholen voor blinden.  
Er zijn scholen voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen. 
Ze leren vooral hun andere zintuigen (tast, reuk, 
smaak en gehoor) extra goed te gebruiken (1).  
Zo kunnen ze toch hun omgeving op een andere 
manier leren kennen.  
Deze scholen helpen blinden om problemen 
zoveel mogelijk zelf  op te lossen. Op die manier 
kan een blind iemand een normaal leven leiden. 
Wonen 
Blinde of  slechtziende mensen willen het liefst 
zelfstandig wonen. Zo kunnen ze lezen, 
tuinieren, koken, handwerken of  klusjes doen in 
huis. 
Leren 
Kinderen leren hetzelfde als jij op school, 

maar eigenlijk nog veel meer.  
Ze leren vooral met hun 
handicap om te gaan en  
hoe ze moeilijkheden op 
kunnen lossen.  

5. Naar school 
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Ze leren lezen en rekenen, maar ze 
leren ook die boterham smeren.  
Ze leren sporten, maar ook gewone 
dagelijkse dingen die je met goede 
ogen eigenlijk vanzelf  doet. 
Werken 
Scholen helpen blinden en 
slechtzienden om werk te vinden 
dat bij hen past. Dat lukt niet 
zomaar.  
De plek waar ze gaan werken moet 
soms veranderd worden. Er moet 
misschien een speciale computer 
komen (1). 
Dagelijks leven 
Ook worden blinde mensen 
geholpen om zelfstandig hun weg te 
vinden in het dagelijks leven: 

boodschappen doen (2), 
het vinden van een leuke 

hobby of  sport 
(3) en het 
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Voor blinde mensen zijn er allerlei middelen 
bedacht om het leven gemakkelijker te maken. 
Op deze en de volgende bladzijden vind je er 
voorbeelden van. 

 

6. Hulpmiddelen 

 

 

De blindenstok 
Aan deze taststok kun je zien of iemand blind of slechtziend is. Zo kun 
je rekening houden met die persoon. De blinde voelt of tast met de 
stok zijn omgeving af. Ze voelen met de stok of er paaltjes, fietsen, 
hekjes of andere dingen op de stoep staan. De stok tikt steeds op de 
stoep. Als de tik maar een beetje van geluid verandert, weet de blinde 
door de echo dat er iets in de omgeving verandert. 

Bijzondere tegels 
Ook worden er voor blinden en slechtzienden speciale tegels 
aangelegd. Zo zijn er noppentegels (1) die de blinde 
waarschuwen voor trappen, oversteekplaatsen of water. 
Ribbeltegels (2) geven de looprichting aan. Je vindt ze bij 
oversteekplaatsen, middenbermen en vluchtheuvels. 
Rubbertegels liggen bij belangrijke punten zoals openbare 
gebouwen als het gemeentehuis. 

2 
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Braille 
Braille is een speciaal alfabet gemaakt voor blinden.  
De letters zijn vervangen door puntjes op dik papier die je goed kunt 
voelen. Al voelend wordt er gelezen. Zo kan na veel oefenen een 
blind iemand net zo snel lezen als iemand die kan zien. 
Een nadeel is wel dat boeken in braille door het dikke papier heel dik 
worden.. 

De blindengeleidehond 
De geleidehond helpt de blinde veilig door het verkeer te 
komen. De hond loopt om gaten in de weg en om paaltjes 
en hekjes heen. De blinde moet zelf de route weten die 
gelopen wordt. De hond weet de weg niet. De hond stopt 
vanzelf bij alle stoepranden en alle zijstraten.   
De hond heeft tijdens zijn opleiding geleerd om 
commando’s op te volgen, zoals: “Zoek de zebra” of 
“Zoek de brievenbus”. Verder weet de hond als de 
boodschappentas tevoorschijn komt, dat het baasje naar 
de winkel wil. 
Met een geleidehond kan een blinde ook sneller lopen.  
Ook ontmoeten blinde mensen met een hond veel vaker 



 

 

Nog meer hulp 
Er komen steeds meer handige apparaten die 
blinde en slechtziende mensen helpen in het 
dagelijks leven: 
1. Horloges die de tijd zeggen (A) of horloges 

waarop de tijd gevoeld kan worden (B). 
2. Bankbiljetten zijn zo ontworpen dat blinden 

kunnen voelen wat ze in hun handen hebben. 
Hoe groter het biljet hoe meer het waard is. 
Ook kunnen de cijfers gevoeld worden. Bij 
munten geldt: hoe zwaarder de munt hoe 
meer waard deze is. Ook zitten rond de munt 
verschillende ribbels. 

3. Een apparaatje dat een geluid geeft als een 
mok vol genoeg is. 

4. Speciale telefoons. 

A 

B 
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Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-

vindt-een-blindengeleidehond-de
-weg-een-slimme-hond/#q=blind  

 

7. Filmpjes 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-blinden-en-
slechtzienden-school/#q=blind  

Het Klokhuis 
Blinden– en slechtziendenschool Hoe vindt een blindengeleide- 

hond de weg? 

https://schooltv.nl/video/hoe-vindt-een-blindengeleidehond-de-weg-een-slimme-hond/#q=blind
https://schooltv.nl/video/hoe-vindt-een-blindengeleidehond-de-weg-een-slimme-hond/#q=blind
https://schooltv.nl/video/hoe-vindt-een-blindengeleidehond-de-weg-een-slimme-hond/#q=blind
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-blinden-en-slechtzienden-school/#q=blind
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-blinden-en-slechtzienden-school/#q=blind
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-blinden-en-slechtzienden-school/#q=blind






Bronnen 

 

 

http://www.geleidehond.nl  

http://www.visio.org 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid  

http://www.bartimeus.nl/  

https://oogfonds.nl/ 



Colofon en voorwaarden 
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