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Beste patiënt,

In deze brochure ontdekt u meer 
over revalidatie voor mensen met 
een visuele beperking.

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen 
via de gegevens achteraan deze 
brochure.



Wat is visuele revalidatie?
Visuele revalidatie biedt ondersteuning aan blinden of slechtzienden. 

Hulpmiddelen
We helpen bij het uitzoeken en gebruiken van aangepaste leeshulp-
middelen en niet-visuele hulpmiddelen zoals gesproken boek en braille. 
Ook voor kooklessen en oriëntatie- en mobiliteitstraining kunt u bij ons 
terecht. Verder passen we verlichting en huishoudapparaten aan. Wie op 
zoek is naar een leeshulpmiddel of aanpassingen voor zijn computer, kan 
terecht bij de low vision-therapeut (orthoptist).

Administratieve ondersteuning
We maken u ook wegwijs in de administratie van federale overheids-
diensten, bijvoorbeeld bij aanvragen voor tegemoetkomingen. 

Multidisciplinair en individueel
Voor deze therapie heeft het UZA een overeenkomst met het RIZIV. 
De revalidatie is multidisciplinair en gebeurt in samenwerking met 
Vlaams Oogpunt Antwerpen en Hasselt (Blindenzorg Licht en Liefde). 
De raadplegingen verlopen individueel en zijn gericht op uw eigen 
wensen en behoeften. 

1. Voor wie is visuele revalidatie?
Visuele revalidatie is er voor personen met een verminderd gezichts-
vermogen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
•	 een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 

3/10 voor het beste oog
•	 één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50 % van de centrale 

30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder 
dan 20°

•	 een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculo-
motorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het 
gezichtsveld)

•	 een ernstige gezichtsstoornis die voortvloeit uit een hersenaandoening 
zoals visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken 
van discriminatie figuur-achtergrond … 

Onderzoek bij start: bilan
De visuele revalidatie start met een ‘aanvangsbilan’. Tijdens die raad-
pleging wordt u onderzocht door een oogarts gespecialiseerd in 
revalidatie, een low vision-therapeut en een maatschappelijk werker 
en/of psycholoog. Indien nodig, krijgt u ook een gezichtsveldonderzoek. 
Een aanvangsbilan duurt een halve dag. 

Als u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling door het RIZIV, 
vullen we de formulieren voor terugbetaling onmiddellijk in en versturen 
we ze naar uw ziekenfonds. 

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, kunt u kiezen 
tussen de reguliere werking van organisaties zoals Blindenzorg Licht en 
Liefde of voor een raadpleging bij een orthoptist.
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4. Behandelingssessies
Na het bilan start de revalidatie. Deze sessies zijn individueel: u bepaalt 
de inhoud ervan in overleg met het team.

Enkele voorbeelden van visuele revalidatie:
•	 oriëntatie en mobiliteit: gebruik van witte stok en openbaar vervoer 
•	 low vision-hulpmiddelen: leeshulpmiddelen, computersoftware 
•	 sociale dienst: psychosociale begeleiding, sociale wetgeving 
•	 psychomotorische begeleiding 
•	 kooklessen 
•	 computerlessen: dactylo, vergrotingssoftware, Windows 
•	 ergotherapie: ADL-hulpmiddelen, verlichting, Daisy-speler 
•	 hoogtechnologische hulpmiddelen: GSM, spraakondersteuning, braille-

leesregels 
•	 braillelessen 
•	 compensatietraining voor mensen met homonieme hemianopsie 
•	 aanvraag van hulpmiddelen via het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap

Een revalidatiezitting duurt ongeveer een uur. Het aantal zittingen hangt 
af van uw wensen en behoeften. Sommige revalidatiezittingen worden 
samen met Vlaams Oogpunt Antwerpen of Hasselt uitgevoerd. De revali-
datie vindt plaats in de gebouwen van Vlaams Oogpunt of bij u thuis. 

Voor de oogheelkundige opvolging verandert er niets. U blijft in behan-
deling bij uw eigen oogarts.

Afspraken
U kan een afspraak voor visuele revalidatie maken via 03 821 44 28.

Naam:  ............................................................ Voornaam:  ...................................
Geboortedatum:  ........./............./................
Adres:  ......................................................................................................................

Datum bilan:  ..........................................................................................................
Maximum aantal zittingen:  .................................................................................
Einde periode:  .......................................................................................................

Vraag tijdig een nieuw boekje aan als het maximum bijna bereikt is.

Nr. Datum Therapeut Activiteit
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Nr. Datum Therapeut Activiteit Teamleden
•	 Diensthoofd 

Prof. dr. M.J. Tassignon
•	 Achtersegment chirurgie 

Dr. R.M.E. Smets - Prof. dr. M.J.  
Tassignon - Dr. J. Van Looveren

•	 Botuline 
Dr. L. Smet - Dr. I. Leysen

•	 Chirurgie orbita - Traanwegen 
Prof. dr. V. De Groot

•	 Cornea - Contactlenzen 
Dr. C. Koppen - Dr. I. Leysen

•	 Electrofysiologie - Microperimetrie 
Prof. dr. sc. T. Coeckelbergh

•	 Endocrinopathie 
Dr. I. Leysen

•	 Glaucoom 
Prof. dr. V. De Groot - Dr. S. Kiekens

•	 Kinderoogheelkunde 
Dr. I. De Veuster

•	 Visuele revalidatie 
Prof. dr. M.J. Tassignon - Dr. I. De 
Veuster - Prof. dr. sc. T. Coeckelbergh - 
Mevr. D. Godts - Dhr. J. Claeys - Mevr. 
M. Beerens  
i.s.m. Vlaams Oogpunt Antwerpen en 
Hasselt

•	 Subjectieve functionele onderzoeken 
Prof. dr. sc. T. Coeckelbergh

•	 Optische functionele onderzoeken 
Prof. dr. sc. J. Rozema

•	 Medische retina 
Dr. R.M.E. Smets - dr. J. Van Looveren

•	 Neuro-Oogheelkunde 
Dr. M. Van Lint

•	 Oculaire weefselbank 
Dr. C. Koppen - Dr. N. Zakaria -  
N. Bostan

•	 Oftalmogenetica 
Dr. R.M.E. Smets - Dr. I. De Veuster

•	 Oftalmologische oncologie 
Prof. dr. R.J.W. de Keizer - Prof. dr. V. 
De Groot

•	 Orthoptie - Motiliteit 
Mevr. D. Godts - Dhr. J. Claeys -  
Mevr. E. Bakker

•	 Perimetrie - Biometrie 
Prof. dr. V. De Groot

•	 Plastische oogheelkunde 
Prof. dr. V. De Groot - Dr. I. Leysen

•	 Voorsegment chirurgie 
Prof. dr. M.J. Tassignon - Prof. dr. V. 
De Groot - Dr. C. Koppen - Dr. J. Van 
Looveren - Dr. S. Kiekens

•	 Strabisme chirurgie 
Dr. I. De Veuster - Dr. P.A. Evens

•	 Refractieve chirurgie 
Dr. R. Trau - Prof. dr. M.J. Tassignon

•	 Beeldvorming achterste oogsegment 
Dr. R.M.E. Smets - Dhr. R. Leysen

•	 Biometrische beeldvorming 
Prof. dr. sc. J. Rozema
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek 

met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Contact
Van maandag tot vrijdag kunt u ons bereiken tussen 8.30 en 17 uur via  
Raadpleging oogheelkunde: tel. 03 821 44 28
E-mail: secretariaat.oogheelkunde@uza.be

UZA 
Dienst oogheelkunde, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, route 122. 
Opgelet, de parking bereikt u via het rondpunt in de Drie Eikenstraat 655 
in Edegem. Vrijwilligers kunnen u vanuit de inkomhal begeleiden.
Bushalte aan het UZA: lijnen 17, 22, 130, 131, 135 en 140 
 
VlaamsOogpunt Antwerpen
Durletstraat 43, 2018 Antwerpen, tel. 03 237 59 51
Bushalte in de Van Schoonbekestraat: lijn 22 

VlaamsOogpunt Hasselt 
Kuringersteenweg 27 in 3500 Hasselt, tel. 011 25 15 56
Vanaf de hoofdingang van het station steekt u het stationsplein over en 
gaat u rechtdoor naar de Frans Massystraat. Aan de T-splitsing neemt u 
links de Koningin Astridlaan. Deze gaat over in de Kuringersteenweg. 


