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LOW VISION & REVALIDATIE 
SPREEKUUR 

 
 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over het Low Vision & Revalidatie spreekuur. Wij adviseren u de informatie 

zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of 

wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts  

aan u worden meegedeeld. 

 
Algemeen 
Wanneer uw zicht zo slecht is dat het niet 
meer mogelijk is om met een bril of con-
tactlenzen op optimale sterkte de dage-
lijkse dingen te doen (zoals lezen, schrij-
ven of TV kijken), dan wordt u door uw 
oogarts doorverwezen naar het Low 
Vision & Revalidatie spreekuur, dat 
plaatsvindt op de polikliniek Oogheel-
kunde van het Spijkenisse Medisch 
Centrum. U heeft hiervoor een afspraak 
gemaakt met de assistente van de poli-
kliniek.  
 
Het spreekuur bestaat uit twee delen t.w. 
-  een Low Vision onderzoek door Ergra  
 Low Vision en  
-  een gesprek met een revalidatiespe-

cialist van Koninklijke Visio of Barti-
méus. 

 

Low Vision onderzoek  
Tijdens het onderzoek wordt door de low 
vision specialist van Ergra Low Vision 
bekeken of u met een speciale bril en/of 
hulpmiddel weer in staat bent de dingen 
te doen waarin u nu beperkt bent door uw 

verminderde gezichtsvermogen. Zo kunt 
u wellicht met een handloep de etiketten 
in de supermarkt weer goed lezen. Of 
kunt u met een speciaal voor u op maat 
gemaakte telescoopbril de ondertiteling 
op televisie weer goed lezen. 
 

Gesprek revalidatiespecialist 
Een visuele beperking kan alledaagse 
activiteiten minder vanzelfsprekend 
maken. Misschien heeft u vragen over 
hoe u bepaalde dingen kunt blijven doen 
of wilt u voorbereid zijn op wat u nog te 
wachten staat.  
 

Om u bij dit soort vragen te begeleiden, 
krijgt u tijdens het spreekuur ook advies 
van een revalidatiespecialist van 
Koninklijke Visio of Bartiméus. 
 

De afspraak voor het spreekuur duurt in 
totaal ongeveer 60 minuten.  
 

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, 
vragen wij u de brillen, loepen, loep- en 
zonnebrillen die u nu gebruikt mee te 
nemen naar het spreekuur. Daarnaast 
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adviseren wij u om iemand mee te nemen 
naar uw afspraak.   
 

Ergra Low Vision 
Ergra Low Vision is ruim 60 jaar specialist 
op het gebied van slechtziendheid in 
Nederland en Duitsland. Deze organisatie 
is werkzaam op meer dan 200 locaties en 
werkt nauw samen met oogartsen, revali-
datiecentra, patiëntenorganisaties en alle 
zorgverzekeraars.   
 

Naast het geven van advies over en het 
aanmeten van optische hulpmiddelen 
voor thuis of op het werk, verzorgt Ergra 
Low Vision optometrische en preventieve 
oogonderzoeken in zorgcentra en in de 
OOGbus. Tevens worden via Ergra Low 
Vision ondersteunende oogheelkundige 
professionals in ziekenhuizen, zelfstan-
dige behandelcentra en diverse oogzorg-
netwerklocaties gedetacheerd.  
 

Ergra Low Vision 
Telefoon  (070) 311 40 70 
Mail  info@ergra-low-vision.nl  
Website www.ikwilbeterzien.nl  
 

Koninklijke Visio, expertisecentrum 
voor blinden en slechtzienden  
Bij deze organisatie kan iedereen terecht 
met vragen over slechtziendheid of blind 
zijn, ook als daarnaast sprake is van een 
verstandelijke, lichamelijke of andere 
zintuiglijke beperking. 
 

Visio biedt informatie en advies, maar 
ook verschillende vormen van onderzoek, 
begeleiding, revalidatie, onderwijs en 
wonen.  
 

Medewerkers van Visio kijken naar wat 
wél kan. Het vizier staat altijd gericht op 
resultaat, samenhang en betrouwbaar-
heid. Visio realiseert met een persoonlijke 
en passende aanpak tevreden cliënten. 

Respect voor de cliënt en de kwaliteit van 
zijn of haar leven staan voorop. 
 

Koninklijke Visio, expertisecentrum 
voor blinden en slechtzienden  
Telefoon (088) 58 58 585  
  (cliëntservicelijn) 
Mail  info@visio.org  
Website www.visio.org  
 

Bartiméus, de specialist voor blinden 
en slechtzienden 
Dit revalidatiecentrum is specialist in 
leven met een visuele beperking. Iede-
reen die hierover vragen heeft, kan bij 
Bartiméus terecht, ook als sprake is van 
een meervoudige beperking.  
 

Bartiméus geeft, naast informatie en ad-
vies, gerichte ondersteuning, begeleiding 
en training op het gebied van wonen, 
leren, werken en dagelijks leven. De 
vraag van de cliënt is het uitgangspunt en 
het bevorderen van zelfstandigheid staat 
centraal. Medewerkers van de Infolijn 
informeren u graag over de mogelijk-
heden en kunnen direct een eerste 
afspraak met u inplannen. 
 

Bartiméus stelt ook kennis en ervaring 
beschikbaar om de samenleving toegan-
kelijker te maken voor slechtziende en 
blinde mensen. Medewerkers van 
Bartiméus hechten veel waarde aan een 
betrokken manier van werken waarin 
respect voor ieder mens centraal staat. 
 

Bartimeus, de specialist voor blinden 
en slechtzienden 
Telefoon (088) 888 99 88  

(infolijn - lokaal tarief) 
Mail  info@bartimeus.nl  
Website www.bartimeus.nl  
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http://www.ikwilbeterzien.nl/
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Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan de medewerkers van de 
polikliniek Oogheelkunde. 
 

Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30 
uur bereikbaar op telefoonnummer (0181)  
65 85 90. 
 

Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 

Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
 
 

http://www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht
http://www.dezorgnota.nl/

