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Normaal zicht



Cataract



Macula degeneratie



Retinitis pigmentosa



Hemi- en quadrant anopsie



Verminderde contrastgevoeligheid



Kleurenblindheid

The individual with normal color vision will see a 5 revealed in the dot 
pattern. An individual with Red/Green (the most common) color blindness

will see a 2 revealed in the dots.
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beeldschermloep (TV camera)



draagbare loepecamera’s



Compacte leesloepes



Vergrote letters voor toetsenbord



grootletterboeken
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VIBS
• Telefonische informatielijn voor Blinden en 

Slechtzienden: adressen, agenda, jobs…
• Technisch: zoals een sprekende bankcomputer 

of een centraal antwoordapparaat, bv. van 
Belgacom

• Eigenlijke informatie wordt in audioformaat
aangeleverd door verschillende organisaties

• Nieuwe ontwikkelingen op korte termijn: “tekst 
naar spraak” invoeren, MP3 technologie

• Gratis telefoonnummer: 0800/93.369
• VIBS is een deelproject van 

“De Braillekrant VZW”



mobiliteit



schrijfmal



zwelpapier



Sprekende rekenmachine



notitietoestellen



vloeistofvoelers



kleurendetectors

Aparte toestellen Toekomst: GSM’s met camera en speciale 
software



computer met brailleleeslijn



Alles-in-een

Notities, PDA, mobiele telefoon (ook voor SMS), leesregel



spraaksynthese

• Eurovocs
• Realspeak

• Babel technologies



brailleprinter



voorleestoestel



Daisy
• Daisy beschrijft multimedia documenten

– alleen spraak, spraak+tekst, alleen tekst enz..
• Daisy is een internationale standaard 

+ een Amerikaanse (Daisy 3)
• Technisch: XML structuur
• Lezen:

– Audio: via Daisy spelers, via PC
– Tekst: via PC (ESVB, Anderslezen, Kurzweil)

• Vlaanderen: in januari 2006 worden alle 
audiocassettes vervangen door Daisy CD’s



Daisy (audio)

Vervangt de cassettespeler



Daisy (tekst)

EasEreader



GPS oplossingen?



Webtoegankelijkheid

• Webpagina’s zijn, mits respect voor enkele 
richtlijnen, bruikbaar voor mensen met een 
visuele handicap. Zij zijn dikwijls hun enige 
bron van info over bepaalde onderwerpen

• Vandaar: webpagina’s moeten
toegankelijk zijn (USA, EU, België…)

• Richtlijnen zijn vervat in het  
W3C-WAI WCAG v1.0 document



De blindengeleidehond en de 
assistentiehond



Communicatietoestel voor 
doofblinden
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Technologie adviesgroepen: 
Infovisie en KOC

Infovisie
• VZW sinds 1986
• Los van bestaande 

organisaties
• Individueel advies 

(nu KOC of anderen)
• Collectief advies 

(tijdschrift InfoVisie
Magazine) 

• Projecten o.m. 
documentbeheer en 
mobiliteit (1995 e.v.)

Kennis- en 
Ondersteuningscentrum

• Opvolger van Vlicht
• Individueel advies mogelijk
• Advisering voor dossiers 

Vlaams Fonds
• Opleiding van MDT’s 
• Medewerking aan InfoVisie

Magazine
• Denktank rond o.m. 

refertelijst en mogelijke 
politieke acties
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Hulp en advies
• Bij bestaande organisaties:

– Licht en Liefde, Brailleliga, Scholen voor mensen met 
een visuele handicap, bibliotheken

• Speciale technologie-advies-groepen
– Infovisie
– KOC

• Leveranciers
– driemaandelijks geüpdate lijst: zie Infovisie Magazine

• Websites
– bv. van Kim Bols

• Email discussielijsten
– Blindsurfer, Bliksem…



Dank u !

Vragen?



Extra links

• Sensotec
• DataBraille (gewoon)
• DataBraille

(hoog contrast)

• Infovisie
• KOC
• Brailleliga


