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Knelpunten bij screening op 
visusproblemen bij mensen met een 

verstandelijk beperking
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Inhoud

Verstandelijk beperkten zijn een risicogroep 

• Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 verstandelijk beperkten 
problemen heeft met het zien - Prof. Evenhuis –

• Ouderdomsproblemen met het zien ontstaan eerder dan bij 
niet verstandelijk beperkten

• Cliënten geven het zelf veelal niet aan, signalen zijn moeilijk 
herkenbaar 

Waarom aandacht voor het zicht bij mensen 
met een verstandelijke beperking?



Inhoud

Verstandelijk beperkten zijn een risicogroep 

• Achteruitgang gaat vaak geleidelijk waar door het niet wordt 
waargenomen of begeleiders wijten de achteruitgaan aan  
andere oorzaken

• Signalen van slecht zicht worden vaak gemist door de 
‘omgeving’ - in brede zin -

Waarom aandacht voor het zicht bij mensen 
met een verstandelijke beperking?



Inhoud

Gevolgen van problemen met het zien

• Gevoelens van onveiligheid en onzekerheid

• Achteruitgang van eigen regie en zelfredzaamheid

• Communicatieproblemen en probleemgedrag

• Eenzaamheid en het buitengesloten voelen

• Valincidenten

Waarom aandacht voor het zicht bij mensen 
met een verstandelijke beperking?



Inhoud

Verandering van wet- en regelgeving: de functie screening
voorheen kosteloos aangeboden door ZG instellingen vanuit de 
AWBZ -financiering,  valt vanaf 2015 onder de WLZ zorg en ligt dus 
bij de zorgaanbieders 

Knelpunten / gevolgen

• Gebrek aan kennis bij verwijzers: AVG-artsen en (huis)artsen. Hierdoor 
onterechte verwijzingen?? Bovendien zijn er te weinig AVG artsen

• Aanspraak op eigen risico van de volwassen cliënt binnen de ZvW 
vormt een drempel bij belangenbehartigers

Waarom nu aandacht voor dit thema?



Inhoud

Bij de instellingen:

• Richtlijn wordt veelal niet opgevolgd, er wordt niet gescreend.

• Gebrek aan kennis en screeningsinstrumenten bij de 
instellingen, een deel van de begeleiders lijkt “onbewust 
onbekwaam”

• Onder-diagnostiek, met als gevolg het inzetten van onnodige 
(dure) zorg. Te voorkomen door de juiste diagnostiek en 
begeleiding op de visuele beperking in te zetten

Knelpunten / gevolgen



Inhoud

Bij de instellingen:

• Logistieke, personele en financiele uitdaging om cliënten te 
screenen

• Andere prioriteiten bij het management 

Knelpunten / gevolgen



Inhoud

Zijn er vragen, opmerkingen, aanvullingen?

Worden de knelpunten herkend?


