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Aan: Burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de medewerkers WMO

Aandacht voor slechtziendheid, ook in de gemeente! 

Geachte,

Ik vraag UW aandacht voor de effecten van slechtziendheid. Niet m��r, niet minder. 

Slechtziendheid is een probleem waar rond de 350.000 mensen in Nederland in meerdere of mindere mate mee te kampen 
hebben. Bijna onzichtbaar aan de buitenkant maar met een grote impact op het dagelijks leven van de slechtziende.

Een vaak vergeten groep als het gaat om het inrichten van de leefomgeving, denk maar aan infrastructuur,zorgverstrekking en 
informatievoorziening.
Als er aan het eerste zintuig van de mens, het Zicht, iets mankeert wordt het zeer moeilijk om in een onaangepaste samenleving te 
functioneren.

Mijn (ge)Zicht

Mijn (ge)Zicht is een fotoproject van de samenwerkende oogfondsen en oog-pati�ntenverenigingen om aan iedereen, dus ook 
aan u, te laten zien wat een slechtziende ziet als hij in de spiegel kijkt. Het kan u een inzicht geven in de alledaagse problemen die 
slecht zien met zich meebrengt.

Het project bestaat uit een rondreizende fototentoonstelling die een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen aandoet en misschien 
ook in uw gemeente kan worden geplaatst, U kunt hiervoor contact opnemen met het Oogfonds op www.oogfonds.nl

Op onderstaande link naar een artikel in het AD kunt u de invloed van slechtziendheid reeds bekijken:
https://www.ad.nl/gezond/dit-is-wat-iemand-die-slechtziend-is-in-de-spiegel-ziet~aa005464/

Een gemeente met Visie

Wij ijveren voor een grotere toegankelijkheid van de maatschappij op alle fronten. Een gemeente kan veel bijdragen aan een 
betere fysieke en digitale toegankelijkheid waarin de oplossingen voor slechtzienden vanaf het begin worden meegenomen in het 
ontwerp en de uitvoering, door steeds ��k te denken aan de slechtzienden in uw gemeente bij het realiseren van nieuwe plannen 
op het gebied van infrastructuur, informatievoorziening en hulpverlening. Kortom een gemeente met Visie!

Vragen?

Neem even contact op, dan maken we het samen inzichtelijk!

Met vriendelijke groet,

Frans Stoop
Voorzitter MaculaVereniging

info@maculavereniging.nl

voorzitter@maculavereniging.nl
www.maculavereniging.nl
www.oogfonds.nl



De MaculaVereniging is de Nederlandse pati�ntenvereniging voor mensen met de oogaandoening Maculadegeneratie. MD is de 
grootste oorzaak van slechtziendheid in Nederland. De MaculaVereniging werkt samen met het Oogfond, de Oogvereniging, de 
Hoornvlies pati�ntenvereniging, Vereniging Oog in Oog.
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