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Geacht raadslid, 
 
De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli jl. de nieuwe Wmo behandeld en 
aangenomen. Bij u in de gemeente wordt de Wmo-verordening momenteel 
voorbereid en daarmee krijgt de Transitie AWBZ-Wmo steeds meer vorm.  
 
Grote zorgen doofblinden 

In dit proces maken wij u attent op de relatief kleine groep mensen met 
doofblindheid. De Oogvereniging maakt zich grote zorgen dat deze specifieke 
groep door haar problematiek en isolement uit beeld raakt bij uw gemeente. 
Mensen met doofblindheid lopen grote extra problemen op door hun dubbele 
zintuiglijke beperking. Hierbij geldt: één plus één is meer dan twee. 
 
Vanuit onze achterban horen wij zorgen over het mogelijk wegvallen van de 
begeleiding  Begeleidersvoorziening Doofblinden. Men maakt zich zorgen dat 
gemeenten denken dat met ‘gewone’ vrijwilligers de begeleiding ook 
voldoende zal zijn.  
 
Bekijk deze filmpjes! 

Graag brengen wij in drie korte filmpjes de gevolgen van de dubbele 
zintuiglijke beperking op het dagelijkse leven onder uw aandacht. Uit de 
verhalen van de mensen in de film wordt duidelijk dat deze vorm van 
begeleiding het verschil kan maken tussen meedoen of afhaken.  
 
De filmpjes kunt u bekijken door op de volgende links te klikken: 
http://www.youtube.com/watch?v=qebgsKz7adk en 
http://www.youtube.com/watch?v=d6Gyc9xUT80 en 
http://www.youtube.com/watch?v=ogCxjvPtogs 
 
Wij vertrouwen erop 

http://www.oogvereniging.nl/informatie/wat-is-doofblindheid/
http://www.youtube.com/watch?v=qebgsKz7adk
http://www.youtube.com/watch?v=d6Gyc9xUT80
http://www.youtube.com/watch?v=ogCxjvPtogs


De Begeleidersvoorziening Doofblinden is een voorziening die door de inzet 
van deskundige begeleiders sociaal isolement en psychische problematiek 
kan voorkomen en participatie in de samenleving mogelijk maakt. 
Vertrouwen en continuïteit zijn belangrijke waarden voor mensen met 
doofblindheid om zich over te geven aan de begeleiding van een ander. 
 
Wij vertrouwen erop dat mensen met doofblindheid binnen de Wmo in uw 
gemeente gezien en gehoord zullen worden. 
 
Hoogachtend, 
 
Charlotte van de Molengraft 
Namens de Oogvereniging patiëntengroep Doofblinden 
 
Rob van Vliet 
Secretaris Oogvereniging 
 
 
Cc B&W 
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