
 

 

 ‘Wie ondersteunt mij 
in de begeleiding bij 
doofblindheid?’ 

Het Bartiméus expertisecentrum 
doofblindheid biedt professioneel 
advies bij ondersteuningsvragen van 
mensen met een beperking in zien 
én horen. Het expertisecentrum is er 
ook voor vragen van hun familie en/of 
hulpverleners. We zijn er niet alleen voor 
mensen met volledige doofblindheid, 
maar ook voor mensen met een 
gecombineerde zintuiglijke beperking 
van doof/slechthorendheid en blind/ 
slechtziendheid. Deze combinatie leidt 
ertoe dat iemand zodanig belemmerd 
is in de communicatie, mobiliteit en 
toegang tot informatie dat diegene 
is aangewezen op specialistische 
ondersteuning. 

Hoewel veel mensen met een beperking 
in zien én horen nog gebruik maken van 
hun (beperkte) visus en/of gehoor, wordt 
de term doofblindheid gebruikt om aan te 

geven dat het hier een unieke beperking 
betreft, die specialistische ondersteuning 
behoeft. De term verworven doofblindheid 
wordt gebruikt wanneer iemand in de loop 
van het leven, maar vóór het 55e levensjaar, 
wordt geconfronteerd met een beperking in 
zien én horen. 
Naar schatting ca. 600 -1100 Nederlanders 
hebben verworven doofblindheid. De 
meest voorkomende oorzaak is het 
syndroom van Usher. Dit is een erfelijke 
aandoening, waardoor visus-, gehoor- en 
evenwichtsproblemen ontstaan. 

Waarom een expertisecentrum? 
Verworven doofblindheid gaat gepaard 
met grote verlieservaringen en 
zingevingsvraagstukken. Voor alle mensen 
die tijdens hun leven doofblind worden 
geldt dat zij hun leven helemaal opnieuw 
moeten inrichten. Alle dagelijkse zaken 
kosten meer energie, doordat informatie 



	 	
	

	 	
	 	

	 	

	 	 	 	
	 	

	 	
	 	 	 	 	 	

   

 

 

fragmentarisch binnenkomt. Hoe de 
doofblindheid wordt ervaren verschilt 
van persoon tot persoon. Vaak is het 
afhankelijk van de mate van beperkingen 
in zien en horen. In 2006 is het Bartiméus 
expertisecentrum doofblindheid opgericht 
voor professionele ondersteuning en om 
kennis te bundelen, verder te ontwikkelen 
en uit te dragen. 

Doel van het expertisecentrum 
Bartiméus werkt landelijk. Iedereen die 
direct of indirect te maken heeft met 
een beperking in zien én horen kan 
gebruik maken van de dienstverlening 
van het expertisecentrum. Wij bieden 
professioneel advies en coaching bij 
ondersteuningsvragen, toegespitst op 
wat er nodig is in de specifieke situatie. 
Wij werken aan innovaties, zowel 
in hulpmiddelen als in begeleiding. 
Ook initiëren en participeren wij in 
wetenschappelijk onderzoek en 
implementatie daarvan. Hierin werken 
wij samen met onderzoeksinstellingen 
en praktijkorganisaties in binnen- en 
buitenland. 

Meer weten over de mogelijkheden 
van Bartiméus? 
Ga naar www.bartimeus.nl 

of bel de Bartiméus Infolijn 
088 - 88 99 888 

Wat kan het expertisecentrum voor u 
betekenen? 
Het expertisecentrum biedt in 
samenwerking met in- en externe 
professionals: 
•	 visusonderzoek, 
•	 gehooronderzoek, 
•	 advies en consultatie, 
•	 psychologisch onderzoek, 
•	 ambulante begeleiding, 
•	 video-interactiebegeleiding (VIB) 

doofblind-specifiek, 
•	 communicatieonderzoek en 

implementatie, 
•	 begeleiding in oriëntatie en mobiliteit, 
•	 aanpassing van hulpmiddelen, 
•	 scholing voor professionals, 
•	 informatie in de vorm van folders, 

boeken, adressen en websites. 

Contact 
Bartiméus expertisecentrum doofblindheid 
Postbus 87 
3940 AB Doorn 
T 0343 - 52 6895 / 06 - 24341653 
E expertisecentrum-doofblindheid@ 

bartimeus.nl 

http:bartimeus.nl
http:www.bartimeus.nl
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