Als een bril
niet meer
helpt
Wat kan Bartiméus dan
voor u betekenen?

betekenen?

Ziet u minder en corrigeert een bril dat niet meer?
Heeft u een oogaandoening? Of heeft u problemen
met zien als gevolg van niet-aangeboren
hersenletsel? Met specialistische kennis en
ervaring helpt Bartiméus u om díe dingen te
blijven doen die voor u belangrijk zijn. Ook als het
om uw partner, kind of iemand uit uw omgeving
gaat. Want met de juiste aanpassingen, trainingen
en hulpmiddelen is er vaak nog heel veel mogelijk.
Onze specialisten ontdekken deze mogelijkheden
graag samen met u.
Bij Bartiméus staat uw hulpvraag centraal. Dat is
ons startpunt. Om uw hulpvraag zo goed
mogelijk te kunnen beantwoorden, doen wij
onderzoek naar uw visuele mogelijkheden.
Vervolgens geven wij advies op maat. Visuele
onderzoeken vinden meestal plaats op één van
de locaties van Bartiméus. Behandeling kan
zowel individueel als in groepsverband
plaatsvinden. Wanneer dit wenselijk is, vindt de
behandeling en advisering in overleg plaats in de
eigen woon- en/of werkomgeving.

De kosten worden over het algemeen vergoed
vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Voor behandeling hebben wij een verwijzing van
een medisch specialist en actuele gegevens van
de oogarts nodig.

De kennis die ik bij Bartiméus heb
opgedaan, past perfect bij mij. Er is een
gigantische wereld voor mij opengegaan.
Paul Brummelhuis, cliënt Bartiméus

Ervaren, begrijpen en verwerken
Het hebben van een visuele beperking heeft een
grote impact. Daarom zijn er ook groepssessies
waar ervaringen delen en verwerking van de
visuele beperking centraal staan. Voor
familieleden en bekenden van mensen met een
visuele beperking biedt Bartiméus ervaringsactiviteiten. Deze activiteiten maken de

consequenties van een visuele beperking duidelijk,
zodat goedzienden het beter leren te begrijpen.

Onze expertise
Bartiméus heeft specialistische kennis en
jarenlange ervaring in de advisering en het gebruik
van de juiste hulpmiddelen én slimme
technologische oplossingen. Of het nu gaat om
aanpassingen in uw huis of werkplek, de
ontwikkeling van uw kind, de schoolkeuze,
verliesverwerking, uw hobby of een digitaal (lees-)
hulpmiddel. Wij volgen de laatste ontwikkelingen
en passen deze toe in onze adviezen.

Het is goed om te zien dat cliënten na
een traject bij Bartiméus een weg
hebben gevonden om zo zelfstandig
mogelijk te blijven functioneren.
Drs. N. Trap, oogarts

Ons doel is de zelfstandigheid van
onze cliënten te vergroten. Slimme
technologische oplossingen kunnen
daar écht bij helpen.
Maaike Meerlo, innovatieteam Bartiméus

Bartiméus:
• Is een erkende landelijke expertise-organisatie
voor oogheelkundige aandoeningen
• Biedt behandeling op maat
• Heeft kleinschalige woonvoorzieningen waar
bewoners het leven kunnen leiden dat bij
hen past
• Levert ambulante begeleiding en behandeling
thuis of in een zorginstelling
• Heeft expertise in het doen van visueel
functieonderzoek en behandeling bij cliënten
met een meervoudige beperking

• Heeft eigen speciaal onderwijs en ambulante
begeleiding op reguliere scholen
• Begeleidt mensen met een visuele beperking
naar en op een werkplek
• Heeft speciale dagbestedingslocaties voor
mensen die slechtziend of blind zijn
• Geeft meer dan 800 scholingstrajecten per jaar
• Doet innovatief en wetenschappelijk onderzoek
• Maakt zich sterk voor een inclusieve
samenleving waarin iedereen kan meedoen

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in
het werk om mogelijk te maken dat
mensen die slechtziend of blind zijn
het leven kunnen leiden dat bij hen
past en zich voluit kunnen ontplooien.
Want het gaat niet om hoeveel procent
je ziet. Het gaat om hoeveel procent je
leeft.
Bartiméus. 100% leven.

bartimeus.nl
088 - 88 99 888
facebook.com/bartimeus
@bartimeusnieuws

