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INLEIDING
Iedereen maakt het wel eens mee: je bergt iets goed op en als je het nodig 
hebt, kun je het nergens vinden. Veel mensen met een visuele beperking 
kennen dit probleem doordat zij de mogelijkheid missen met een snelle 
blik de inhoud van een kast of lade te overzien. In ruim twintig jaar werken 
met mensen met een visuele beperking, heb ik gezien hoeveel verschil 
goede opbergsystemen hierbij kunnen maken.
Zeker wanneer zij gekoppeld zijn aan eenvoudige merkmethoden.

Vooral mensen die goed gezien hebben en op latere leeftijd 
geconfronteerd worden met slechtziendheid of blindheid, heb ik bij het 
schrijven in gedachten gehad. Zij bergen alles al jaren op een bepaalde 
manier op, maar dat blijkt nu niet meer te voldoen.
Iedereen heeft zo zijn eigen systeem.
Wat voor de één handig is, hoeft dat voor een ander niet te zijn.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de Vereniging Bartiméus 
Sonneheerdt. Ik heb bij het samenstellen ervan veel hulp en goede raad 
ontvangen van een aantal collega's en oud-cliënten van Bartiméus.
Ik wil hier in het bijzonder de leden van de Klankbordgroep noemen, die 
het ontstaan van het manuscript kritisch hebben gevolgd en mij met hun 
commentaar hebben geholpen. Bedankt mevrouw van Lemel (oud-cliënt), 
Joke van Gelder (Sensis), Jelly van Dijk en Ineke Smeitink (Bartiméus).

Ik hoop dat u door dit boekje veel inspiratie zult opdoen!

Gerda Swellengrebel
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LEESWIJZER
Indeling
Wanneer u slechtziend of blind bent, is een goed opbergsysteem heel 
belangrijk.
Het scheelt tijd bij het zoeken en zorgt ervoor dat u minder snel dingen 
echt kwijtraakt. Over opbergsystemen gaan de eerste vier hoofdstukken 
van dit boek.

Als u moeite heeft om verschillende artikelen onderling te onderscheiden 
zult u daarnaast behoefte hebben aan merken. Met merken bedoelen we 
hier het markeren van voorwerpen op een manier die voor de gebruiker is 
waar te nemen.
Het tweede gedeelte gaat over verschillende vormen van merken en 
merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei 
toepassingsgebieden.

Tot slot is een overzicht met handige adressen, websites en geraadpleegde 
literatuur opgenomen.

Inhoud en index
‘Opbergen ... en terugvinden’ bevat veel tips. U kunt hieruit een keuze 
maken. Misschien brengt het boekje u op ideeën. Misschien laat het zien 
dat er méér mogelijk is en stimuleert het u contact op te nemen met 
Bartiméus, Sensis of Visio: organisaties die antwoord proberen te geven op 
individuele vragen rond een visuele beperking.

Wij hopen dat u met behulp van de inhoudsopgave (voorin) en de index 
met trefwoorden (achterin) snel uw weg zult vinden in dit boek naar de 
informatie die u zoekt.

Gebruik vergrotende leeshulp middelen
Bij de uitvoering van dit boekje is zo veel mogelijk rekening gehouden met 
het gebruik van een vergrotend leeshulpmiddel.

Doelgroep
‘Opbergen ... en terugvinden’ is in eerste instantie bedoeld voor 
volwassenen die blind of slechtziend zijn. Velen van hen zullen pas op 
latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben.
Dit boek is echter ook interessant voor andere groepen met een visuele 
beperking, zoals jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.
Begeleiders en hulpverleners zullen veel informatie en adviezen kunnen 
halen uit de tekst en hierdoor een nog betere begeleiding kunnen bieden.
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1 OPBERGEN
Als het zien geheel of gedeeltelijk wegvalt, verliest u de mogelijkheid snel 
overzicht te krijgen. Wanneer u iets zoekt, zult u vaak ieder artikel in de 
hand nemen om van dichtbij te bekijken of de markering te betasten. Dit 
vraagt extra tijd en energie. Een goed opbergsysteem kan deze tijd 
bekorten en energie besparen.

1.1 Kies uw eigen opberg systeem
Een opbergsysteem werkt het beste als u het zelf bedacht heeft. Laat dit 
dus niet over aan anderen. Als u bij het opzetten van een opbergsysteem 
hulp krijgt, kan het gebeuren dat uw helper de mooiste systemen bedenkt. 
Dit gebeurt meestal uit puur enthousiasme. Laat u geen systeem 
opdringen dat niet bij u past, ook al is dit systeem mooi en goed bedoeld.

Neem een opbergsysteem niet klakkeloos over! Neem de tijd goed te 
bedenken:
• wat u wilt;
• wat u handig vindt;
• wat u een logische volgorde vindt;
• of u gaat merken;
• welke benamingen of codes u gemakkelijk kunt onthouden als u gaat 

merken.

Leg medehuisgenoten uw opbergsysteem uit zodat zij hiermee rekening 
kunnen houden, ook voor hen moet het werkbaar zijn.

TIP! Professional organiser
Als u hulp wilt inroepen bij het opruimen van uw huis en het structuur 
aanbrengen in uw bergruimte, kunt u een professional organiser inhuren.
Dit is iemand die niet voor u opruimt, maar helpt uw huishouden beter te 
organiseren. Informatie over dit beroep en adressen kunt u vinden bij de 
Nederiandse Beroepsvereniging Professional Organisers: telefoon:
06-46 39 46 16, www.NBPO.nl
Een aantal thuiszorgorganisaties biedt een cursus op dit gebied.
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2 SYSTEEM, KLEUR EN CONTRAST, 
VERLICHTING

Wanneer u niet of niet goed ziet, is een systematische indeling van (berg)
ruimte extra belangrijk. Als u slechtziend bent, geldt dit ook voor werken 
met kleur, een goed contrast en de juiste verlichting. Op deze punten gaan 
we nu dieper in.

2.1 Systematische indeling
Door juiste ordening van bijvoorbeeld een kast, maakt u de kast weer een 
stuk overzichtelijker en kost het zoeken u veel minder tijd. Ook wordt de 
kans kleiner dat u werkelijk spullen kwijtraakt.

Verschillende opbergsystemen
Er zijn verschillende opbergsystemen. Veel mensen bergen soort bij soort 
op. Er kan ook worden nagegaan welke spullen samen worden gebruikt. 
Deze kunnen bij elkaar, dicht bij de plaats van gebruik, opgeborgen 
worden.

Voorbeeld Ontbijtboel bij elkaar
Bij de familie De Vries is men meestal met drie personen. Voor het ontbijt 
worden dus drie bordjes, bekers, messen en vorken gebruikt. Deze staan 
bij elkaar op een blad, samen met het houdbare beleg. Zo kan alles in een 
keer uit de kast getild worden. Dit geheel heeft een plek in de doorgeef-
kast tussen eetkamer en keuken (dus dicht bij zowel de eetplek als de 
afwasplek). Voor de enkele keer dat er meer mensen mee ontbijten, staat 
het extra serviesgoed in een kast in de bijkeuken.

2.2 Kleur en contrast
Iemand die nog kleur kan zien, kan het beste kleuren kiezen die goed 
afsteken tegen de achtergrond, zodat voorwerpen extra opvallen 
(kleurcontrast). Bijvoorbeeld rood tegen een grijze achtergrond.

Verslechterde kleurwaarneming
Bij bepaalde vormen van slechtziendheid verslechtert de kleurwaarneming 
of is deze helemaal verdwenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Macula
Degeneratie, wat bij veel ouderen de oorzaak van ernstige slechtziendheid
is. Als kleuren slecht of niet worden waargenomen, is verschil in 
helderheid tussen een voorwerp en de achtergrond (contrast) van groot 
belang. Dat wil zeggen: een licht voorwerp steekt goed af tegen een 
donkere achtergrond. Een donker voorwerp steekt goed af tegen een lichte 
achtergrond.
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Signaalkleur valt niet altijd op!
Een duidelijke kleur als bijvoorbeeld rood hoeft voor iemand die geen of 
weinig kleur ziet, geen goed helderheidscontrast in de omgeving te geven. 
Ter vergelijking: als u een kleurenfoto met een opvallend rood detail zwart/
wit kopieert, zal dat rode detail niet duidelijk blijken te contrasteren.

Sterke contrasten niet altijd nodig
Het is niet altijd nodig hele sterke contrasten te gebruiken, bijvoorbeeld 
zwart/wit. U kunt zelf experimenteren.
Wel is het zo dat een kleiner voorwerp meer contrast nodig heeft om op te 
vallen dan een groter voorwerp.
Bijvoorbeeld een grijze schoenendoos in een witte kast valt al snel op. Een 
grijze letteraanduiding op een witte schoenen doos zal vaak te weinig 
contrasteren, hier is misschien wel zwart nodig.

2.3 Verlichting
Goede verlichting is heel belangrijk, als u niet goed ziet, bij het verkrijgen 
van overzicht. Kleur- of helderheidcontrasten zi jn pas zichtbaar bij 
voldoende verlichting en daarmee ook veel van de beschreven 
merksystemen.

Algemene of basisverlichting
Een goede algemene verlichting kan in huis veel verschil maken bij het 
zoeken van uw weg, maar ook bij het zoeken naar spullen. Voor algemene 
verlichting worden vaak spreidende lichtsoorten of indirect licht gebruikt. 
TL-licht is een voorbeeld van een spreidende lichtsoort.
Vaak wordt een goede basisverlichting als ‘niet gezellig’ ervaren. Naast de 
basisverlichting kan sfeerverlichting worden toegepast voor de momenten 
dat men geen behoefte heeft aan de basisverlichting. Met behulp van een 
dimmer kan het verlichtingsniveau van de basisverlichting worden 
geregeld.

Taakverlichting
Taakverlichting is de verlichting die men gebruikt bij het uitvoeren van een
specifieke taak. Details zijn dan beter waar te nemen. Hiervoor vvordt 
direct !icht gebruikt.
Omdat de lichtbron zich dicht bij de gebruiker bevindt, wordt er bij de 
keuze van de lichtsoort gelet of deze warmte afgeeft of koel is. Meestal 
wordt voor een rustige lichtsoort gekozen en ook de lichtkleur kan van 
belang zijn.

Keuze van lichtsoort: een lichtadvies
Een goede verlichting hoeft niet altijd meer wattage te betekenen.



10

De keuze van de juiste lichtsoort is bij slechtziendheid vaak individueel 
maatwerk. In het kader van dit boekje gaat het te ver om de verschillende
lichtsoorten allemaal te bespreken.
Bovendien doen zich op dit gebied steeds nieuwe ontwikkelingen voor. Wel 
is het mogelijk om bij Bartiméus, Sensis of Visio een individueel lichtadvies 
te laten opstellen.

Niet direct in de ogen
Er is één ding waar u altijd op kunt letten. Zorg dat een lichtbron – ook bij
een lamp van gekleurd of melkwit glas – is afgedekt, zodat het licht niet 
direct in uw ogen schijnt. Hiermee voorkomt u verblinding, waardoor u 
minder ziet.
Ook een lichtbron die van achter/boven schijnt, kan het zicht verbeteren.

Voorbeeld Verlichting in inbouwkast
Een goed afgedekte lamp boven de binnenkant van de deur kan veel 
helpen bij het zoeken in een (ingebouwde) kast.
Een lamp achter in diezelfde kast werkt juist verblindend. Er zijn ook 
speciale lampen om boekenplanken te verlichten, die voor dit doel zijn te 
gebruiken.
Kastdeurschakelaars schakelen het kastlicht uit zodra de deur gesloten 
wordt.

TIP! Oplaadbare zaklantaarn
Een (oplaadbare) zaklantaarn kan bij het zoeken in een donkere kast 
uitkomst bieden.
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3 OPTIMAAL GEBRUIK VAN BERGRUIMTE
In dit hoofdstuk vindt u tips om bergruimte zo optimaal mogelijk in te 
richten.

3.1 Kasten

Extra planken
Breng eventueel extra planken aan in de kast. U zet daarmee loze ruimte 
om in extra bergruimte. U kunt bijvoorbeeld bij bouwmarkten extra 
planken voor kasten op maat laten zagen. Daar zijn ook plankendragers te 
koop. In veel kasten zitten al extra gaatjes voor dit doel of ze zijn 
gemakkelijk bij te boren. Mandjes of !osse !adeb!okken kunt u precies 
tussen twee planken plaatsen.

Losse elementen
Bij bijvoorbeeld lkea kunt u kasten kopen die u naar eigen wens kunt 
inrichten met losse elementen. Soms kunt u deze elementen ook 
gebruiken in uw huidige kasten.

Smalle tussenplankjes
Maak smalle tussenplankjes achter in de kast. Maak ze in uw kledingkast 
zo diep dat er bijvoorbeeld schoenendozen op kunnen staan. Hierin kunt u 
verschillende soorten sokken sorteren of sjaals. Of gebruik smalle tussen-
plankjes achter in de provisiekast voor een rij kleine borrelglaasjes of 
conservenblikken.
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Overzichtelijke kasten
Er zijn kasten te koop, waarin u gemakkelijker overzicht krijgt.
Bijvoorbeeld kledingkasten met uitschuifbare manden in plaats van 
planken en ondiepe schoenenkasten waarin u de schoenen overzichtelijk 
naast elkaar kunt opbergen. In beide gevallen valt het licht beter op de
inhoud en is ook op tast alles beter te vinden.

lnloopkast
Wandkasten, zoals kasten onder de trap, zijn soms zo diep dat zoeken
heel moeilijk wordt. U kunt hier een ‘inloopkast’ van (laten) maken. Diepe 
planken vervangt u door smallere planken links of rechts en eventueel 
achter in de kast, met voldoende ruimte om in de kast te kunnen staan. 
Als de kast breed genoeg is, kunt u de planken in U-vorm (laten) 
aanbrengen. Ook hier maakt goede verlichting veel verschil.

Kledingkast
Ook bij een kledingkast is het van belang structuur aan te brengen. Zorg 
voor voldoende leg- en hangruimte. Gebruik laden en dozen om 
ondergoed, kousen, sokken en sjaals gesorteerd op te bergen. U kunt 
hierin op kleur sorteren, maar ook op combinatie. Merk de lade
of doos desgewenst, zodat u direct weet wat erin zit.

Niet te hoge stapels
Maak stapels niet te hoog, dat is moeilijk zoeken. Hoge stapels hebben de 
neiging om te vallen.
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3.2 Keukenkasten

Overzichtelijke kastjes
In het enorme assortiment van keukenkasten kunt u extra letten op kasten 
waar u beter overzicht heeft van de inhoud. Ondiepe bovenkastjes geven 
meer overzicht dan de standaard diepere keukenkastjes. In uitschuifbare 
pannenladen kunt u veel gemakkelijker een pan vinden. Er bestaan 
speciale kastjes voor rijen kruidenpotjes. Deze kastjes kunt u vaak dicht bij 
de kookbron plaatsen.

Apothekerskast
De zogenaamde apothekerskast geeft ook goed overzicht. Dit is een kast 
die als het ware in zijn geheel uit de ombouw naar voren komt. De planken 
lopen niet van links naar rechts, maar van achter naar voren. Ze zijn in het 
midden door een schot van elkaar gescheiden.
Hierdoor ontstaat ondiepe afzetruimte, waarbij de inhoud goed is te 
overzien of te betasten.
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Kasten tot het plafond
(Boven)kasten tot het plafond geven extra ruimte om dingen hoog op te 
bergen die u minder vaak gebruikt in de keuken.

Opbergen van glazen
Op kastplanken kunnen wijn- en water glazen het beste per soort achter 
elkaar worden gezet, zeker als de kasten diep zijn.

3.3 Optimaal opbergen

Voldoende bergruimte
Zorg voor voldoende bergruimte, zodat planken en laden niet te vol liggen. 
Dit geldt met name voor spullen die u veel gebruikt.

Veel gebruikte spullen binnen handbereik
Leg spullen die u vaak gebruikt zo dicht mogelijk bij de plek waar u ze 
nodig heeft. Leg deze spullen binnen hand- en kijkbereik, dit kost de 
minste inspanning. Als u voor een kast staat, zijn dit de planken en laden 
waarvoor u niet hoeft te bukken of extra omhoog of opzij hoeft te reiken. 
Spullen die u minder vaak nodig heeft, kunt u hoger, lager of verder weg 
opbergen. Desnoods in een andere kamer of op zolder. Hier kunt u een 
bergmeubel best wat voller inruimen, maar sorteer het liefs in dozen.

Manden en dozen
Kleinere artikelen zijn goed te sorteren in mandjes, (schoenen)dozen, 
laden of losse, kleine ladeblokken. Soort bij soort óf wat samen wordt 
gebruikt bij elkaar in een lade of mandje. Er is veel te koop op dit gebied 
bij zaken als lkea, Blokker, de Hema en Xenos. Gebruik liever een aantal 
kleinere laden dan één grote, afhankelijk van wat u wilt opbergen.
Een grote lade kunt u naar behoefte indelen met doosjes en/of bakjes in 
allerlei maten.

Spullen in een mandje
Spullen die samen worden gebruikt kunt u in een doosje of mandje 
opbergen, zoals veel gebruikte naaiartikelen of kruidenpotjes. Dit mandje 
kunt u eenvoudig uit de kast halen en op kortere afstand verder bekijken.



15

TIP! Opbergruimte ontwerpen
U kunt woninginrichting- of keukenzaken opdracht geven opbergruimte 
naar uw wensen te ontwerpen. Bedenk van tevoren wel goed wat voor u 
van belang is. U kunt zich hier ook laten inlichten over mogelijkheden van 
keukens.
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4 OPBERGSYSTEMEN
Dit hoofdstuk gaat over opbergsystemen voor:
• kleding;
• keuken;
• post;
• administratie;
• gereedschap;
• speelgoed;
• hobbymaterialen;
• geld.

Naast algemene aanwijzingen zijn af en toe voorbeelden opgenomen ter 
illustratie.

4.1 Kleding
Kleding wordt door mensen heel verschillend beleefd. De een vindt het 
leuk de laatste mode te volgen of vindt kleurcombinaties belangrijk. De 
ander vindt het voldoende werkkleding van ‘zondagse’ kleding te kunnen 
onderscheiden. Weer een ander kiest kleding zo dat veel met elkaar te 
combineren is. Sommige mensen doen zelf de was en bergen alles zelf op.
Anderen moeten de juiste kleding uit de kast verzamelen, die een ander 
erin heeft gelegd. Opberg- en merksystemen zullen hier sterk mee 
samenhangen.

Voorbeeld Altijd goed gekleed
Mevrouw De Rooij is zeer slechtziend. Haar echtgenoot zorgt ervoor dat zij 
altijd zeer smaakvol gekleed gaat. Alle kleding kleurt perfect bij elkaar. Zij 
kan gewoon een complete set kleding uit de kast halen. Dit zal niet voor 
iedereen weggelegd zijn en ook niet door iedereen gewenst zijn.

Vaste combinaties
Veel goedziende mensen kopen kledingstukken die op verschillende 
manieren te combineren zijn. Voor iemand die blind of slechtziend is, kan 
dit lastig zijn. Als u kledingstukken niet visueel of op tast van elkaar kunt 
onderscheiden, moeite heeft om de juiste combinaties te onthouden en/of 
weinig idee heeft wat goed met elkaar combineert, kunt u wellicht beter 
kiezen voor vaste combinaties. Neem de broek, rok of het jasje als 
hoofdcomponent voor een combinatie en zoek daar topjes, blouses of 
truien bij. Merk desgewenst alles binnen deze combinatie met hetzelfde 
merkteken (zie paragraaf 7.1). In de kast kunt u vervolgens alle onderdelen 
van een combinatie bij elkaar leggen. In dit geval dus niet truien bij de 
truien, maar een stapel met een bijpassend vestje, in elkaar gevouwen in 
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de kast met de dichte vouw aan de voorzijde. Zo kunt u de set in één keer 
uit de kast pakken.

Voorbeeld Kledingsetjes
Anja is zeer slechtziend. Zij woont zelfstandig. Van tijd tot tijd vraagt zij 
iemand mee te gaan om een nieuw setje kleding te kopen. Dus een bij 
elkaar passende blouse, broek, pantykousjes en sjaal bijvoorbeeld. Zij 
draagt een setje kleding tot het vuil is. Daarna wast ze het en bergt het bij 
elkaar op. Alles dus setjes-gewijs.

Kleding opbergen
Hier volgen enkele tips voor het op orde houden van uw kledingkast en het
opbergen van kleding.
• Sorteer winter- en zomerkleding.
• Kleding die u zelden draagt, kunt u misschien verder weg opbergen.
• Verwijder regelmatig kleding die u niet draagt.
• Bijpassende accessoires, zoals een das, sokken, ketting of sjaaltje, kunt 

u in de zakken van een colbert of jasje bewaren.
• Vouw (panty)kousen per paar in elkaar. Sokken kunt u bijvoorbeeld 

steviger oprollen, zodat u direct voelt wat u pakt.
• Voor schoenen zijn speciale schoenen kasten in de handel, waarin u de 

schoenen overzichtelijk kunt opbergen. Ook schoenendozen kunnen 
dienst doen als opbergsysteem, met bijvoorbeeld de kleur in grote 
letters op de buitenkant geschreven.

TIP! Kledingadviseur
Als u deskundig advies wilt over kleding combinaties, kleuren en 
kledingstijlen kunt u een beroep doen op een kleding adviseur. Wanneer u 
bijvoorbeeld bij een zoekprogramma van internet op uw computer 
‘kledingadvies gehandicapten’ intypt, komt u terecht bij websites die u 
hierover kunt raadplegen.

4.2 Keuken
Keukens zijn er in vele soorten en maten. Het gebruik van de keuken kan 
behoorlijk verschillen. Bereidt u er uitgebreide maaltijden of zet u er alleen 
koffie en thee? Vaak heeft de keuken een spilfunctie in een woning. U 
moet er veel verschillende gebruiksvoorwerpen en levensmiddelen een 
plaatsje geven.
De keuken is een typisch voorbeeld van een ruimte waar structuur en een 
goede indeling belangrijk zijn voor iedereen die er moet werken. Voor 
iemand die blind of slechtziend is, staat of valt de zelfstandigheid er zelfs 
vaak mee.
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Als u de keuken (opnieuw) gaat inrichten, kunt u de inrichting op uw 
behoeften afstemmen. Bedenk van tevoren goed welke taken u in de 
keuken gaat verrichten en hoe u dat wilt doen.

TIP! Afstekende kleuren
In zaken als lkea en de Bijenkorf, kookwinkels en warenhuizen zijn allerlei 
keukenspullen te koop. Soms zijn deze praktisch en mooi. Soms zijn ze 
mooi, maar helemaal niet praktisch. Ook de kleuren wisselen steeds. Het 
ene jaar vindt u spullen in prachtig contrasterende kleuren, het andere 
jaar is alles wit en is er nauwelijks iets gekleurds te vinden. Soms loont 
het de moeite een aankoop een jaartje uit te stellen of wat langer te 
zoeken naar gebruiksvoonrverpen in goed afstekende kleuren.

Alles een vaste plaats
Zorg er voor dat alle gebruiksvoorwerpen en levensmiddelen een vaste 
plaats krijgen, zodat u ze eenvoudig kunt vinden en herkennen.
Twee principes zijn daarbij van belang:
1. Berg gebruiksvoorwerpen en ingrediënten zoveel mogelijk op bij de plek 

waar u ze gebruikt.
2. Berg alles wat u regelmatig gebruikt binnen handbereik op.

De rest kunt u verder weg opbergen.
Zet bijvoorbeeld de pannen die u het meest gebruikt, vooraan in de kast.
Plaats de meest gebruikte kruidenpotjes in een mandje bij elkaar. Ook 
kunt u veelgebruikte dingen, zoals houten lepels, een schaar en 
blikopener, in een grote pot naast de kookbron zetten. Er zijn zelfs 
speciale potten voor dit doel te koop. Of u kunt veelgebruikte 
keukenspullen boven het aanrecht ophangen. Ook hiervoor zijn 
ophangsystemen te koop.

Voorbeeld Vaste inrichting
Meneer Kok is sinds kort weduwnaar. Hij krijgt regelmatig hulp van 
verschillende mensen bij het huishouden, maar doet ook nog veel zelf. Hij 
heeft uit de keukenkastjes alles verwijderd wat hij niet nodig heeft. 
Hierdoor kan hij in principe alles vinden. Hij heeft één probleem: door de 
verschillende helpers kan hij regelmatig spullen in de keukenkasten niet 
meer vinden.
Zijn zoon heeft hiervoor een oplossing gevonden. Hij heeft zijn vader 
gevraagd de kasten naar eigen wens in te ruimen.
Daarna heeft hij van de inhoud van ieder kastje een foto gemaakt. Deze 
foto’s zijn geplastificeerd en aan de binnenkant van de kastdeurtjes 
gehangen.
Vervolgens is aan alle helpers gevraagd deze indeling aan te houden.
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In plaats van de foto zou ook aan de voorzijde van de planken vermeld 
kunnen worden wat op die plank thuishoort. Ook kan een ‘plattegrond’ van 
de planken aan de binnenzijde van het kastdeurtje worden gehangen.

Levensmiddelen
In de keuken geeft u een heleboel levensmiddelen een plaats.
U kunt twee groepen ingrediënten onderscheiden:
• dagelijks benodigde levensmiddelen;
• voorraad.

Dagelijks benodigde levensmiddelen
Levensmiddelen die u dagelijks gebruikt, zijn bijvoorbeeld: koffie, thee, 
broodbeleg, melk en kruiden. Deze kunt u opbergen in speciaal daarvoor 
bedoelde bussen en (kruiden)potjes of in de koelkast. Deze levens-
middelen plaatst u binnen handbereik. U kunt in de koelkast of diepvries 
plastic mandjes of bakken in verschillende kleuren gebruiken om structuur 
aan te brengen. Bijvoorbeeld een bak met hartig broodbeleg en een 
mandje met rauwkost, zoals komkommer, tomaten en paprika.

Voorraad
Daarnaast heeft u waarschijnlijk een voorraad levensmiddelen in huis. 
Deze levensmiddelen zitten vaak nog in de winkelverpakking. U kunt ze 
verder weg opbergen in de voorraadkast of in de diepvrieskist bijvoorbeeld. 
Een voorraadpak van een levensmiddel kunt u ook direct achter de 
voorraadbus of het aangebroken pak plaatsen. Daarbij zet u de verpakking 
die het langste goed blijft, achteraan.

4.3 Post en administratie
Bijna iedere dag komt er post binnen. In hoeverre u uw post zelf kunt 
verwerken, hangt vaak af van uw visuele beperking. Ook maakt het uit hoe 
handig u bent met leeshulpmiddelen en/of de computer. Het is praktisch 
een opbergsysteem aan te leggen waarin u zelf, tenminste globaal, de 
verschillende papieren kunt vinden. Als u een helper heeft en goed inzicht 
wilt houden in uw post en administratie, kunt u afspreken alle 
handelingen samen te doen.

Om de post te sorteren, zou u gebruik kunnen maken van drie duidelijk 
herkenbare postbakken.
• Ontvangen post die u zelf kunt lezen en opruimen.
• Ontvangen post die u met hulp moet lezen en/of opruimen. Deze post 

kunt u per dag bundelen met een postelastiek. Uw helper kan dan bij 
de vroegste binnenkomstdatum starten.

• Post die u wilt versturen.
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Leeshulpmiddelen
Wanneer u de post niet of moeilijk kunt lezen, kunt u gebruik maken van 
bijvoorbeeld een handloep, loepbril, beeldschermloep, voorleesapparaat of 
computer.

Voorleesapparaat
De meeste voorleesapparaten hebben een opslagmogelijkheid, maar voor 
veel gebruikers blijkt dit te ingewikkeld.
Het is dan handiger de originele documenten zo op te bergen dat u ze 
goed kunt terugvinden . U kunt ze dan op elk gewenst ogenblik opnieuw 
laten voorlezen. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen 
met Bartiméus, Visio of Sensis .

Computer
Met behulp van een scanner en computeraanpassingen kunt u teksten via 
uw computer lezen in grootschrift, braille of laten voorlezen. Deze teksten 
kunt u ook geordend bewaren op de computer. Er bestaat speciale 
scansoftware voor dit doel, al kunnen handgeschreven teksten en 
sommige reclamefolders niet gescand worden.
Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met Bartiméus, 
Visio of Sensis. E-mail en telebankieren kunnen de verwerking van post en 
het doen van betalingen vergemakkelijken.

Voorleeshulp
Heeft u hulp nodig bij de afhandeling van uw post en administratie, dan 
verdient het de voorkeur hiervoor één vaste persoon te hebben.

TIP! Ongewenste reclamepost
Wanneer de hoeveelheid ongeadresseerd drukwerk u te veel wordt, kunt u 
een sticker op uw brievenbus plakken.
Bij de nee/ja-sticker ontvangt u geen folders. Bij de nee/nee-sticker 
ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen en gemeentelijke berichten. De 
stickers kunt u aanvragen bij uw gemeente of via telefoonnummer 0900-
202 5095.

Via de website www.infofilter.nl kunt u aangeven bepaalde reclame te 
willen blokkeren. Ook per post is dat mogelijk. Geef daarbij duidelijk aan 
welke blokkades u wilt aanmelden; post/telefoon/mobiele telefoon en/of 
telefonisch marktonderzoek.

Als dit nog onvoldoende werkt, kunt u zelf het betreffende bedrijf bellen 
of het College Bescherming Persoongegevens (zie hoofdstuk 9 Adressen, 
websites en literatuur).
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De werkplek
Een goede werkplek is belangrijk. Dat geldt als uzelf uw administratie 
verwerkt, maar ook als u daar hulp bij heeft.

Ruim werkblad
Zorg voor een ruim werkblad met voldoende ruimte voor apparatuur en 
voldoende plaats om te werken.

Alles binnen handbereik
U kunt zaken die u veel nodig heeft, binnen handbereik op een plank 
boven het werkblad plaatsen. Bijvoorbeeld een ordner voor 
bankafschriften, een perforator en adressenboekje. Ook de prullenbak 
plaatst u binnen handbereik.

Verlichting
De meeste slechtzienden hebben goede verlichting nodig, dit is meteen 
prettig voor uw helper. Denk hier ook aan als u zelf geen of weinig 
behoefte heeft aan verlichting.

Voldoende bergruimte
Zorg voor voldoende opbergruimte voor al uw paperassen en andere 
benodigdheden.
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Opbergsystemen
Er zijn veel systemen om papieren en documenten op te bergen. Een 
kantoorboekhandel is op dat gebied de specialist. Houd bij het kiezen van 
een opbergsysteem voor administratie in de gaten op welke wijze u de 
verschillende rubrieken voor uzelf leesbaar maakt in verband met de 
beschikbare (soms beperkte) ruimte. Met name grootletterschrift neemt 
nu eenmaal veel ruimte in beslag. Hierna volgen enkele opbergsystemen 
die u kunt gebruiken.

Ordners en ringbanden
Ordners zijn er in 2- of 4-rings uitvoering.
Ringbanden zijn er ook in een 23-rings uitvoering.

Documenten voor een map met 2- of 4-ringen zijn eenvoudig te perforeren 
met een perforator met een maatlatje.
Voor 4-ringsbanden heeft dit maatlatje vaak een stand waarmee u vanaf 
de bovenkant en onderkant van een A4-tje twee gaatjes op de juiste 
afstand kunt perforeren. Er is een speciale perforator in de handel voor 
4- en 23-ringsbanden.

Losse documenten kunt u in kunststof insteekhoezen opbergen en 
vervolgens in een ordner of ringband doen.
Er zijn zelfklevende hoesjes te koop, zogenaamde ‘pockets’, waarmee een 
diskette of cd-rom met digitale bestanden in de ordner bij de bijbehorende 
rubriek kan worden geplakt. Deze ‘pockets’ zijn bij de kantoorboekhandel 
verkrijgbaar.

Met tabbladen kunt u een ordner of ringband indelen in rubrieken.

Sorteren:
• Geef alle papieren zoveel mogelijk een vaste plek in een ordner of 

hangmap.
• Deel eerst alles in rubrieken in.
• Kijk daarna hoeveel ruimte de rubrieken innemen.
• U kunt besluiten een rubriek verder onder te verdelen.
• Als een bepaald onderdeel veel ruimte nodig heeft of als u het vaak 

gebruikt kunt u dit een eigen ordner of map geven.

De verschillende rubrieken in een map, scheidt u door een tabblad. Hierop 
schrijft u bijvoorbeeld het onderwerp in grote letters, in braille of een 
enkele voelbare letter. Bij het bepalen van de indeling kunt u het beste uw 
eigen logica volgen. Als u hulp krijgt, is het praktisch wanneer u de indeling 
met deze persoon bespreekt.
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Voorbeeld Indelen van een ordner
Meneer Jansen gebruikt een ordner ‘verzekeringen’ met een onderverdeling 
per verzekering. De ordner ‘belastingen’ deelt hij op dezelfde manier in.
Voor de zorgverzekering gebruikt hij een aparte ordner. Helemaal voorin zit 
een vel met de gegevens die hij nodig heeft bij contacten met de zorg-
verzekering, bijvoorbeeld polisnummer, relevante telefoonnummers en 
adressen.
Verder is de ordner met behulp van tabbladen ingedeeld: ‘Reglement’, 
‘Declaratieformulier’, ‘Nog te declareren rekeningen’, ‘Reeds gedeclareerde 
rekeningen’ en ‘Verdere correspondentie’. In zijn geval heeft hij ook een 
onderdeel ‘Bezwaarschriften’.
Hij heeft de tabbladen en het voorblad met gegevens gebrailleerd.

Verticale hangmapsystemen
Hangmappen kunt u ophangen in speciale bureau- of kastladen. Er zijn 
ook losse rekjes en hangmapkoffers te koop.
Er bestaan kartonnen vouwmappen, eventueel met indeling. U kunt de 
inhoud dan gemakkelijk uit de hangmap nemen.

Losse dossiermappen
Dossiermappen zijn er in allerlei kleuren, van karton en kunststof en in 
verschillende uitvoeringen. In dossiermappen kunt u papieren per 
onderwerp opbergen, eventueel met een hechtsysteem. Ook bestaan er 
zogenaamde combinatiemappen, waarin een aantal dossiermappen samen 
gebonden zijn.

Ladekasten
Een ladekastje met veel laden is goed te gebruiken om allerlei papieren te 
sorteren en op te bergen.
Dit soort kasten zijn te koop bij kantoor artikelenwinkels, maar ook bij 
winkels als lkea.

Voorbeeld Sorteren in laatjes
Marjolein Pieterse gebruikt een kastje met veel laatjes. zé heeft een laatje 
‘woning’ waarin zij het huurcontract, papieren van de woningbouw-
vereniging, belastingen en verzekeringen rond de woning bewaart. Ze heeft 
ook een laatje ‘openbaar vervoer’ met alle papieren die daar mee te maken 
hebben. Binnen een laatje gebruikt zij enveloppen en dossier mappen voor 
verschillende onderwerpen. Zo zit er in haar laatje ‘diversen’ onder andere 
een envelop ‘kat’ met alles over haar huisdier. De laatjes zijn gemerkt met 
labels met grote letters, die haar broer op de computer heeft gemaakt. Op 
de enveloppen en mappen schrijft zij met viltstift in grote letters de 
inhoud.
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Goedkope oplossingen
Als u de zojuist genoemde systemen te duur vindt, kunt u in principe 
hetzelfde bereiken met:
• grote enveloppen;
• grote enveloppen perforeren en met de open kant naar boven in een 

ordner opbergen;
• schoenendozen of andere opbergdozen;
• bij de kringloopwinkel kunt u regelmatig ordners en soms ladekastjes 

vinden. Er zijn ook speciale tweedehandswinkels voor kantoor-
benodigd heden;

• in een winkel als Action zijn goedkope kantoorartikelen te vinden.

4.4 Gereedschap
Bij gereedschapswinkels, bouwmarkten en winkels als Ikea kunt u allerlei 
opbergsystemen voor gereedschap kopen. Van vaste systemen als een 
gereedschapsbord tot verplaatsbare systemen als gereedschapskoffers en 
gereedschapswagentjes. Hierbij krijgt u meestal hulpstukken om het 
gereedschap te ordenen. Ook opbergsystemen voor klein materiaal zoals 
schroeven en pluggen, zijn er te kust en te keur. Bij bijvoorbeeld 
elektronicazaken, tuincentra of naaimachinewinkels verkoopt men vaak 
bijbehorende opbergsystemen.

Keuze van een opbergsysteem
Bij de keuze van een systeem is het goed een aantal zaken in de gaten te 
houden:
1. Is het gereedschap onder te verdelen in een aantal deelgroepen? 

Bijvoorbeeld: metaalbewerking, elektronica, tuingereedschap of 
benodigdheden bij het naaien?

2. Gebruikt u het gereedschap op een vaste plaats en bergt u het daar op 
of is een verplaatsbaar opbergsysteem handiger? Metaalbewerking doet 
u bijvoorbeeld aan de werkbank, dus kunt u het gereedschap daar het 
beste opbergen. Tuingereedschap bergt u waarschijnlijk op in de 
schuur. Wie gereedschap heeft om elektriciteit aan te leggen, gebruikt 
dat door het hele huis en wellicht ook buitenshuis. Een gereedschaps-
wagentje is dan waarschijnlijk de beste keuze.

3. Geeft het opbergsysteem voldoende mogelijkheden gereedschap 
overzichtelijk te ordenen?

4. Is het praktisch om gereedschap voor een bepaalde taak bij elkaar op 
te bergen? Voor de klopboor bestaan bijvoorbeeld speciale koffers, 
waarin ook ruimte is om de meest gebruikte schroeven met 
bijpassende pluggen en (muur)boren op te bergen. Ook een centerpunt, 
rolmaat, potloodje of viltstift kunt u desgewenst bij de boor opbergen. 
Eventueel schaft u daarvoor een extra rolmaat aan.
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5. Zijn de hulpstukken om het gereedschap te ordenen stevig genoeg 
uitgevoerd?

6. Stel dat u op het opbergsysteem wilt vermelden wat erin zit, heeft u 
daarvoor dan voldoende ruimte?

Gereedschapsbord
Een gereedschapsbord is een heel overzichtelijke manier voor het 
opbergen van uw gereedschap. leder stuk gereedschap krijgt hierop een 
vaste plek. In de handel zijn complete ophangsystemen voor gereedschap 
te vinden, inclusief ophangbord. Bekijk de systemen kritisch. Sommige zijn 
zo onstabiel, dat gereedschap mét haak regelmatig van het bord valt. Ook 
kunt u ophangsystemen kopen voor gaatjesboard. Gaatjesboard kunt u in 
iedere grootte of vorm zagen. Als u handig bent, kunt uzelf een goed 
ophangbord maken van plaatmateriaal en wat houten blokjes.

Schaduwen aanbrengen
Wanneer u slechtziend bent, kan het handig zijn ‘schaduwen’ aan te 
brengen op het gereedschapsbord. U tekent een ‘schaduw’ rond het 
opgehangen gereedschap. Deze vorm schildert u in met een goed 
afstekende kleur. Zo kunt u uw gereedschap snel op de goede plaats 
opbergen en ziet u direct of alles aanwezig is. Een plaats op het bord kunt 
u ook met braille of grootschrift merken.

Contrasterend gereedschap
Let bij aanschaf van gereedschap op de kleur van de handvatten, zodat ze 
goed afsteken op het gereedschapsbord. U kunt de handvatten natuurlijk 
ook zelf verven in een contrasterende kleur. Bovendien is gereedschap dan 
waarschijnlijk beter terug te vinden tijdens het klussen.
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4.5 Speelgoed
Vooral wanneer u kleine kinderen heeft, geldt dat speelgoed snel overal 
verspreid ligt. U moet dit – samen met de kinderen – weer gemakkelijk 
kunnen verzamelen en opbergen.

Opbergmeubels
Bij sommige speelgoedzaken, woonwaren huizen en winkels als Blokker, de 
Hema en lkea zijn speciale opbergmeubels, bedden met onderschuifladen, 
speelgoedkisten, bakken en dozen in allerlei prijsklassen te koop. Ook in 
catalogi van schoolmaterialen is veel te vinden, van zeer goede kwaliteit, 
maar met een bijpassend prijskaartje.

Per leeftijd of per soort
U kunt het beste kiezen voor ruime bakken of laden, waarin u het speel-
goed per leeftijdsgroep of soort speelgoed opbergt. Barbies in de ene doos, 
auto’s in de andere doos. Gebruik bakken van verschillende kleuren of plak 
op de buitenkant van de bak of lade een herkenbaar onderdeel van de 
inhoud. Afsluitbare bakken kunt u ook nog stapelen.

4.6 Hobbymaterialen
Voor hobbymaterialen kunt u diverse opbergsystemen kopen, zoals bakken 
en ladekastjes. Er bestaan prachtige kastjes met uitneembare bakken en 
bakjes, die u op tafel kunt zetten om iets uit te zoeken. Deze zijn aan de 
voorzijde op vele manieren te merken.
U kunt ook ‘waardeloos’ materiaal gebruiken als schoenendozen, kokertjes 
van fotorolletjes en sigarenkistjes. Als herkenning kunt u een voorbeeld 
van de inhoud op de doos of lade plakken.
Soms is het nodig binnen een doos of lade alles in een eigen vakje, potje 
of doosje op te bergen. Hierop vermeldt u de inhoud in braille, met letters, 
cijfers of symbolen. Denk aan kralen, gekleurde luciferhoutjes, stempels, 
tubetjes verf en klosjes garen. Welk systeem handig voor u is, zal afhangen 
van de mate van slechtziendheid en de benodigde hobbymaterialen.

Voorbeeld Zelf kaarten maken
Marianne is slechtziend geworden. Zij kan duidelijke kleuren nog wel 
onderscheiden en heeft een goede voorstelling van kleurencombinaties.
Zij maakt haar eigen kaarten. In een schoenendoos heeft zij kaarten in 
allerlei kleuren en verschillende maten. Met een aantal zelfgemaakte 
tussenschotjes houdt zij de kaarten op kleur gescheiden. Bij kleuren, die 
zij niet goed kan onderscheiden, geeft een afkorting in grote letters op het 
tussenschotje de kleur aan. Ze werkt veel met woodsies (verschillende 
vormpjes van hout, zoals rondjes en vierkantjes) die zij beschildert en 
opplakt. Deze woodsies heeft zij gesorteerd op een aantal hoofdvormen.
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Marianne bewaart de gesorteerde woodsies in plastic margarinebakjes 
waarop ze betreffende woodsies heeft geplakt. Mengen van kleuren gaat  
haar moeilijk af. Daarom gebruikt zij meerdere kant-en-klare mengkleuren 
in tubetjes. Deze heeft zij uitgezocht met een vriendin, die een 
vergelijkbare voorkeur voor kleuren heeft als zijzelf.
Marianne heeft de tubetjes verf genummerd en in volgorde van de 
kleurencirkel in een doos met vakjes liggen. Op een lijst staan de kleuren 
en bijbehorende nummers vermeld in grote letters. Zij kent inmiddels de 
meeste nummers uit haar hoofd. Verder verzamelt ze allerlei grappige 
vormpjes en lintjes voor haar kaarten en bewaart die in enveloppen.

4.7 Geld
Sinds 2002 hebben wij te maken met de euro. Veel blinde en slechtziende 
mensen hebben moeite met het herkennen van de munten en het 
papiergeld. Hier volgen enkele tips en hulpmiddelen.

Kenmerken munt- en papiergeld

Muntgeld
De euromunten verschillen onderling in kleur en maat en op de rand zijn 
tastverschillen aangebracht. Munten met een gelijke voelbare rand 
verschillen duidelijk in grootte.
1 cent: roodbruin, met een gladde rand.
2 cent: roodbruin, met een lengtegroef in de gladde rand.
5 cent: roodbruin, met een gladde rand.
10 cent: goudgeel, met grove ribbels in de rand.
20 cent: goudgeel, met inkepingen in een gladde rand.
50 cent: goudgeel, met grove ribbels in de rand.
1 euro: zilver/goudgeel, met fijne kartels in de rand, onderbroken.
2 euro: goudgeel/zilver, met fijne kartels in de rand.

Papiergeld
De bankbiljetten zijn verschillend van kleur en hebben ieder een eigen 
formaat, oplopend van € 5,- tot € 500,-. Bij de introductie van de euro 
werd een cash-test uitgegeven om de maatverschillen van de biljetten en 
munten te meten. Deze is niet meer verkrijgbaar. Er was sprake van dat in 
2006 een ‘euromaatje’ voor dit doel zou worden geïntroduceerd. Ook kunt 
u zelf een meetplankje van karton (laten) maken.
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Oefenen
Niet iedereen vindt het gemakkelijk de munten en biljetten onderling te 
onderscheiden, maar met wat oefening lukt het veel mensen toch. U kunt 
als volgt oefenen. Vraag iemand u verschillende bedragen op te geven en 
deze te controleren nadat u ze heeft ‘uitbetaald’.

Inrichten van uw portemonnee
Om betalingen met contant geld vlot te laten verlopen, is het van belang 
munten en biljetten op een overzichtelijke manier in uw portemonnee op 
te bergen. Dit scheelt zoektijd, zeker als u iedere munt in uw hand moet 
nemen om op de tast te herkennen. Het is handig uw portemonnee 
regelmatig te ordenen.

Muntgeld
Er zijn verschillende portemonnees te koop (hulpmiddelenleveranciers) 
waarin iedere soort munt een eigen vakje heeft. Veel gewone 
portemonnees hebben twee muntvakken. Munten die u moeilijk uit elkaar 
kunt halen, doet u in verschillende vakken. In donkere vakken kunt u 
lichtgekleurde tape plakken, zodat u de inhoud beter kunt zien. Zorg dat u 
een goed plekje heeft waar u wisselgeld eventueel tijdelijk weg kunt 
stoppen. U kunt het dan op een rustiger moment sorteren en in uw 
portemonnee doen.

Papiergeld
Veel mensen zoeken thuis, bij goede lichtomstandigheden of met behulp 
van een meetplankje hun papiergeld uit en herkennen de biljetten in hun 
portemonnee door ze verschillend op te vouwen.

Bijvoorbeeld:
€ 50,- onopgevouwen;
€ 20,- 1 x vouwen;
€ 10,- 2x vouwen;
€ 5,- 3x vouwen.
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Ook kunt u biljetten op volorde van grootte opbergen. Biljetten van € 100,- 
en meer worden niet zo veel gebruikt en kunt u apart opbergen. Er zijn ook 
mensen die bij de bank alleen briefjes van € 5,- halen.
Bij Slechtziend.nl is een eurnbiljet braiIleerder verkrijgbaar.

TIP! Gepast betalen
Wanneer u betaalt, is het handig het bedrag zo precies mogelijk te 
benaderen. U kunt het wisselgeld dan gemakkelijk controleren. Hiervoor is 
het wel nodig dat u goed uw weg weet in uw portemonnee.
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5 MERKEN
Dagelijks komt u artikelen tegen waarop staat wat er in zit of waarvoor het 
gebruikt wordt. Als u dit niet (goed) kunt lezen, moeten ze op een andere 
wijze herkenbaar gemaakt worden.

Merken: het markeren van artikelen op een manier die voor de gebruiker 
waarneembaar is.

Als artikelen dezelfde vorm hebben en niet te onderscheiden zijn op kleur 
of opdruk, is merken de oplossing. Merken neemt de nodige tijd in beslag, 
maar voorkomt uiteindelijk veel zoekwerk.
Voor iedereen geldt: hoe beter het geheugen, hoe gemakkelijker alles is 
terug te vinden. Maar het is vaak onmogelijk alles te onthouden. Het 
merken van artikelen met woorden, letters of cijfers kan u daarbij goede 
ondersteuning bieden. Bij kruiden bijvoorbeeld ‘Kerrie’ of ‘KE’, ‘kaneel’ of 
‘KA’, ‘koekkruiden’ of ‘KK’.
Als artikelen onderling op kleur, detail, geur of op de tast te onderscheiden 
zijn, is merken niet altijd nodig.

TIP! Op de tast herkennen
Wie nog maar kort blind of slechtziend is, heeft zich vaak nog niet 
aangewend tastverschillen tussen bijvoorbeeld twee kledingstukken 
bewust op te zoeken. Het donkerblauwe truitje heeft bijvoorbeeld een 
bredere rand langs de hals dan het zwarte. Het loont de moeite u dit eigen 
te maken. Door hier bewust mee bezig te zijn, traint u uw geheugen voor 
tastverschillen.

5.1 Kies uw eigen merksysteem
De woorden, letters of cijfers waar u mee merkt, kunt u het beste 
onthouden als u ze zelf bedacht heeft. Laat u, als u hulp krijgt bij het 
opzetten, geen merksysteem opdringen dat niet bij u past. Leg medehuis-
genoten uw merksysteem uit zodat zij hiermee rekening kunnen houden, 
ook voor hen moet het werkbaar zijn. Kies zoveel mogelijk voor merk-
systemen en merkmaterialen die u zelfstandig kunt toepassen. Als u bij 
deze keuze advies of hulp wilt, kunt u contact opnemen met Bartiméus, 
Visio of Sensis. Als zelfstandig merken niet mogelijk is, vraag dan of 
iemand uit uw (naaste) omgeving uw vaste hulp wil worden. Overleg met 
hem of haar welke merkmethode en indeling u gaat gebruiken.
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6 MERKMATERIALEN
Hier volgt een indeling van merkmaterialen. Al deze materialen hebben 
hun eigen mogelijkheden. Ook als u gewend bent aan een bepaald merk-
materiaal, heeft het zin het volgende te lezen. Misschien vindt u een 
mogelijkheid die voor sommige doelen handiger is. Ook kunt u meerdere 
manieren van merken tegelijk gebruiken, bijvoorbeeld voelbaar en 
contrastrijk.

De merkmaterialen zijn ingedeeld in vier groepen van gebruik:
• (groot)schrift;
• braille;
• voelbare symbolen, vormen en kleuren;
• sprekende hulpmiddelen.

Deze groepen worden nu nader beschreven.

TIP! Schoon plakt beter
Veel van de genoemde materialen zijn zelfklevend. Deze blijven het beste 
zitten als de ondergrond goed ontvet is. U kunt daar alcohol of spiritus 
voor gebruiken. Dit geldt ook bij het gebruik van merkpasta.

6.1 Merken met letters en cijfers

Etiketten en een viltstift
Er bestaan zelfklevende etiketten in allerlei maten, vormen en kleuren, van 
papier en kunststof. Ook leukosilk (een pleistersoort, verkrijgbaar bij 
apotheek of drogisterij) is geschikt. U kunt het etiket beschrijven met 
watervaste stift.
Deze stiften bestaan in vele soorten en maten. Kies een stift met een 
puntdikte die voor u prettig schrijft en goed terug te lezen is. Hoe groter 
de voor u leesbare letter, hoe meer u zult moeten werken met afkortingen.

Toepassing: op een gladde ondergrond.
Niet geschikt: papieren etiketten zijn niet geschikt op plekken die vochtig 
worden zoals de diepvries of buiten. Er bestaan ook kunststof etiketten.
Verkrijgbaar: kantoorboekhandel.
Kunststof etiketten: hulpmiddelen leveranciers.
Gebruik: als u kleur kunt zien, kunt u verschillende kleuren etiketten 
gebruiken. Bijvoorbeeld geel voor Italiaanse kruiden en wit voor Indische 
kruiden. Zorg dat de letters goed leesbaar zijn op de kleur etiket.
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Plakletters
Er zijn plakletters in vele maten en kleuren te koop. Sommige zijn wat 
verdikt en daardoor voelbaar.
Toepassing: op laden, dozen, kruidenpotjes en deuren bijvoorbeeld.
Als de ondergrond maar vlak en stevig
genoeg is.
Niet geschikt: vochtige plaatsen.
Verkrijgbaar: kantoorboekhandel, bouwmarkt. Er bestaan ook speciaal-
zaken op het gebied van belettering. Deze zijn te vinden in de Gouden Gids 
onder: ‘Reclame’. Zie ook op internet www.goudengids.nl

lnstrijkband
lnstrijkband kunt u gebruiken op kleding. Meestal wordt er een onuit-
wasbare ballpoint bij geleverd. Het band kunt u ook beschrijven met een 
watervaste viltstift. Het band kan met behulp van een strijkbout in de 
kleding worden gestreken.

Toepassing: op kleding en andere artikelen van stof, om de kleur aan te 
geven, als men geen kleuren kan onderscheiden of om de wastemperatuur 
te vermelden.
Niet geschikt: stof die niet kan worden gestreken (bijvoorbeeld een 
regenpak).
Verkrijgbaar: manufacturenzaak.
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Braillekopieerfolie geel, formaat A4, dikte 0,15 mm.
Deze folie kunt u zelf op de juiste grootte knippen of snijden. Gebruik een 
watervaste viltstift wanneer u de folie gebruikt op een artikel in een 
vochtige ruimte, zoals de koelkast of diepvries. Op folie kunt u uitstekend 
een combinatie van (groot)schrift en braille aanbrengen.

Toepassing: op vochtige plaatsen; zeer geschikt voor gebruik in de koelkast 
of diepvries.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.

Labelprinter
In de kantoorhandel kunt u labelprinters kopen voor het ontwerpen en 
afdrukken van etiketten. Sommige apparaten kunnen vrij grote letters en 
cijfers printen. Deze apparaten kunnen vrij prijzig zijn.
Wanneer u werkzaam bent bij een bedrijf, kunt u informeren of er een 
dergelijk apparaat aanwezig is en of u hiervan gebruik mag maken. 
Misschien is uw werkgever geïnteresseerd in de aanschaf ervan ten 
behoeve van uw werk en verdere toepassingen in het bedrijf.

6.2 Merken met braille
Als u geen gebruik kunt maken van (groot)schrift, is braille een hele goede 
vervanger, ook voor merken. Als het voor u niet mogelijk is braillelezen te 
leren, kunt u overwegen losse letters in braille te leren herkennen. 
Eventueel met gebruik van een spatie om de letters beter te kunnen 
onderscheiden. Het zal u grotere mogelijkheden geven bij het merken.

Brailleren
Brailleren kunt u in principe op ieder soort papier. Bij steviger papier-
soorten blijven de braillepunten langer intact.
Ook kunststof vellen kunt u meestal goed brailleren.

Reglette
Een reglette is een ouderwetse priklei voor braille. Met een reglette kunt u 
een willekeurig stuk papier van een korte brailletekst voorzien, ook 
gebonden papier. Het papier wordt in de reglette geklemd en de braille-
punten prikt u met een braillepen in het papier. Ook wanneer u niet over 
een brailletypemachine beschikt, kan een reglette uitkomst bieden.
Reglettes zijn verkrijgbaar bij de hulpmiddelenleveranciers.

Dymotape
Dymotape is ontwikkeld voor het gebruik in lettertangen. Het is 
verkrijgbaar in 9 of 12 mm breedte.
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Meestal is het gekleurd, maar soms is het ook doorzichtig verkrijgbaar. Dit 
laatste is handig als zwart/wit tekst en braille op dezelfde plek moeten 
worden toegepast.
De breedte van 12 mm wordt gebruikt in een speciale braillelettertang. Dit 
is een lettertang met een verwisselbare braille-letterschijf. Iedere letter 
wordt voorgedraaid en daarna in het band geperst. De tang is goed te 
gebruiken door iemand met een visuele beperking en wordt regelmatig 
vergoed door de zorgverzekeraar. Verder is het band met behulp van een 
dymotapeframe te brailleren op een Perkins braillemachine.

Toepassing: dymotape is goed te gebruiken op een redelijk gladde, stevige 
ondergrond. De tape kan redelijk tegen vocht. De tape kan ook worden 
gebruikt zonder de bescherming van de plaklaag te verwijderen. U kunt er 
dan met een perforator gaatjes in maken. Op deze manier is de tape, 
geregen aan een stuk elastiek, meerdere keren bruikbaar.
Niet geschikt: op een flexibele of een sterk gebogen ondergrond laat het
eerder los.
Verkrijgbaar: 12 mm dymotape bij de hulpmiddelenleveranciers.
Dymotape van 9 mm bij de kantoor boekwinkel.
Gebruik: als u een speld schuin in de beschermlaag steekt, kunt u de 
bescherm laag meestal gemakkelijk verwijderen.

TIP! Dymotape met de reglette
Als u geen lettertang of braillemachine heeft, kunt u dymotape eventueel 
ook brailleren met een reglette. De reglette moet dan wel voorzien zijn van 
gleuven om het dymotape door te voeren en op zijn plaats te houden. 
Informeer hiervoor bij de hulpmiddelenleveranciers of vraag advies bij 
Bartiméus, Visio of Sensis.

Zelfklevend transparant folie
Zelfklevend transparant folie kunt u met een braillemachine brailleren en 
daarna knippen.

Toepassing: heel geschikt om op papier te plakken. Omdat het doorzichtig 
is, kunt u langere stukken gebrailleerde tekst over gedrukte tekst plakken. 
U kunt het gebruiken om kort de inhoud van documenten aan te geven of 
spelregels van een spel in het deksel van de doos te plakken.
Niet geschikt: plakt minder goed dan dymotape op harde ondergrond of 
op vochtige plaatsen.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.
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Zelfklevende kunststof labels
Verkrijgbaar in verschillende maten. Niet transparant.
Toepassing: als transparant folie, maar niet over gedrukte tekst te 
gebruiken.
De etiketten zitten op velletjes die u in de braillemachine kunt draaien.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.

Braillekopieerfolie (niet zelfklevend)
Braillefolie, kleur geel, formaat A4, dikte 0,15 mm (niet zelfklevend).
Te brailleren met een braillemachine, reglette of brailleprinter. Het is in 
vieren of in achten te knippen of te snijden .

Toepassing: op vochtige plekken. Heel geschikt om in de diepvries en 
koelkast te gebruiken.
• Met een perforator maakt u een gaatje. Hierdoor doet u een elastiekje. 

Dit elastiekje doet u om een blik bijvoorbeeld.
• U kunt het folie ook met een los elastiek om de verpakking bevestigen.

Het folie kan tegelijkertijd voor braille en grootschrift worden gebruikt. In 
dat geval de folie eerst beschrijven met een watervaste viltstift en daarna 
brailleren.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.

TIP! Recepten brailleren
Op braillekopieerfolie kunt u goed recepten brailleren. Vette vinger-
afdrukken of vlekken kunt u afspoelen met lauw water.

Creatief merken
Er zijn nog vele andere, soms heel creatieve manieren om te merken.
• Op hout kunt u braillepunten maken met kleine kopspijkertjes.
• Op metaal kunt u braillepunten maken door gaatjes of kleine metalen-

pennetjes aan te brengen.
• Pottenbakkers hebben wel kommetjes gegoten met brailletekst 

aangebracht in de gietvorm.
• Op allerlei materialen kunt u met behulp van merkpasta braillepunten 

aanbrengen.
• Op stof kunt u braillepunten maken met hele kleine kraaltjes of 

knoopsteekjes.
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De knoopsteek
Deze borduursteek kunt u gebruiken op stof om bijvoorbeeld kleding te 
merken.
• Neem borduurgaren en een borduurnaald.
• Het garen hecht u op de achterzijde aan en steek daarna terug naar de 

goede kant.
• Houd de draad aan de goede kant van de stof strak en wind de draad 

twee tot drie keer om de naald.
• De punt van de naald wijst naar de stof.
• Steek de naald op dezelfde plaats door de stof.
• Houd de windingen met de duim van de andere hand op de plaats.
• Trek de naald en draad voorzichtig door.
• Zet de steek vast aan de achterzijde van de stof.
• Steek de naald door naar de volgende plek en begin een volgend 

knoopsteekje.

6.3 Voelbaar merken

Merkpasta
Merkpasta is in vloeibare vorm zo dik als tandpasta. Meestal zal een 
goedziende persoon het moeten aanbrengen. Zorg dat de ondergrond 
vetvrij is. De pasta droogt op tot een voelbare vorm.
Merkpasta is in een aantal kleuren verkrijgbaar.

Toepassing: er kunnen punten, strepen, brailleletters of voelbare letters en 
cijfers mee worden gevormd. Zelfs op stof blijft het redelijk zitten. 
Voelbare letters moeten echter vrij groot worden uitgevoerd om op tast 
herkenbaar te zijn. De merkpasta wordt veel toegepast voor het merken 
van apparatuur. Zie ook paragraaf 7.3 ‘Merken van apparatuur’.
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De pasta is in ongeveer 15 minuten opgedroogd, waarna een tweede of 
derde laagje kan worden aangebracht.
Voor gebruik is het aan te raden de pasta zo’n 24 uur uit te laten harden.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.
In hobbywinkels is soms 3-dimensionale textielverf te koop. Deze is ook 
geschikt en meestal goedkoper. Ook sommige lijmsoorten van bouw-
markten zijn te gebruiken of wat ingedikte nagellak.

Bumpons
“Bumpons” zijn zelfklevende bolletjes, meestal van transparant plastic, die 
in verschillende maten verkrijgbaar zijn.
Toepassing: goed te gebruiken bij het merken van apparatuur of om 
toetsen van een cd-speler aan te geven.
Verkrijgbaar: hulpmiddelenleveranciers.
Bij Slechtziend.nl zijn ook zwarte bumpons verkrijgbaar.
Gebruik: u kunt kleur geven aan de transparante bumpons door er een 
gekleurd stickertje onder te plakken.

Letters van voelbaar materiaal
Voor verschillende doeleinden is er zelfklevend materiaal in de handel. U 
kunt hierbij denken aan de zelfklevende viltjes die u onder stoelpoten 
kunt plakken of zelfklevend vilt voor het beplakken van kastplanken en 
laden, dat per rol of per meter te koop is. Ook bestaat er zelfklevand 
schuurpapier bij bepaalde schuurmachines. Van deze materialen kunt u 
prima voelbare symbolen, letters of cijfers (laten) knippen. Bij World Wide 
Vision is ook Wikki Stix verkrijgbaar: gekleurde antislip staafjes waarvan 
letters en symbolen te vormen zijn en die op bijna iedere ondergrond 
kleven. Ook hier geldt dat letters vrij groot moeten zijn om op de tast te 
worden herkend.
Als geen zelfklevend materiaal voorhanden is, kunt u natuurlijk lijm 
gebruiken. Voor elk materiaal en iedere ondergrond is tegenwoordig wel 
een lijmsoort te koop.

Verschillend gevormd opbergmateriaal
Voelbaar gemerkte voorraadbussen en kruidenpotjes moet u stuk voor 
stuk in de hand nemen om te betasten.
Sets van voorraadbussen zijn meestal gelijkvormig. U kunt ook bewust 
kiezen voor bussen met een verschillende vorm en/of van verschillend 
materiaal. Na verloop van tijd zult u niet meer naar het merkteken zoeken, 
maar herkent u de voorraadbus bij de eerste aanraking.
Zaken als Xenos, lkea, Blokker en Action verkopen verschillende bussen, 
potten en flessen. Bij de kringloopwinkel kunt u ook veel vinden. Of u kunt 
jampotjes, medicijnpotjes en ander verpakkings materiaal sparen, schoon-
maken en gebruiken.
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Merkknopen, knoopjes en kraaltjes
Voor het merken van kleding zijn setjes zogenoemde merkknopen in de 
handel. Deze knopen hebben acht vorm-/kleurvariaties. U kunt natuurlijk 
ook op de markt, in grootmoeders knopendoos of bij de manufacturenzaak 
naar knoopjes van verschillende vorm of kleur zoeken. Ook heeft u keuze 
uit eindeloos veel vormen en kleuren kralen en kraaltjes.

Toepassing: op kleding of stof te naaien.
Combinaties van kleding zijn hiermee te merken.
Verkrijgbaar: merkknopen en hulpmiddelenleveranciers, verder handwerk- 
of kralenwinkels, markt.

6.4 Sprekende hulpmiddelen

Sprekende tins en pads
Bij de hulpmiddelenleveranciers zijn tegenwoordig ‘Talking tins’ en 
‘Voicepads’ te koop waarop maximaal 10 seconden tekst is in te spreken 
en op te roepen. Incidenteel is dit misschien een mogelijkheid een 
voorwerp op spraak herkenbaar te maken. De tins en pads zijn echter te 
groot en te duur om op grote schaal voor merkdoeleinden toe te passen.

Sprekende labelherkenning
Een nieuwe ontwikkeling is de sprekende labelherkenning. Hierbij kunt u 
artikelen voorzien van een unieke barcode of chip. De barcode of chip 
staat op een sticker (label) die u op het artikel plakt. Aan deze label kunt 
u ingesproken tekst koppelen. De label kunt u met labellezer herkennen 
en de ingesproken tekst wordt uitgesproken.
De mogelijkheden van deze systemen lijken veelbelovend. Vooral in 
werkomstandigheden en bij grote verzamelingen van eenvormige 
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voorwerpen zoals cd’s. Ook voor mensen die geen gebruik kunnen maken 
van gedrukte of brailletekst liggen hier mogelijkheden.
Op dit moment (2007) zijn er drie systemen in omloop, gebaseerd op:
• labels met een barcode (Barcodepen);
• labels met een chip, waarbij gebruik gemaakt wordt van Radio 

Frequence ldentification ofwel RFID (‘Tag it’, en sinds kort Speakout 
labeler bij de Milestone 311).

Barcodepen
De Barcodepen en de bijbehorende labels zijn verkrijgbaar bij een aantal 
hulpmiddelenleveranciers. Het gaat hier om een handzaam apparaatje dat 
vrij eenvoudig is te bedienen. Het aantal herkenningsteksten die er in op te 
slaan zijn, is echter beperkt. Het systeem is duur en wordt slechts in 
bijzondere situaties door een aantal zorgverzekeraars vergoed.

Speakout labeler
Heel recent kwam de ‘Speakout labeler’ op de markt, een extra onderdeel 
bij de Milestone 311, die veel mensen al in gebruik hebben. Bij het ter perse 
gaan van dit boekje was er nog weinig over bekend, maar het zou een 
interessante extra toepassing kunnen zijn.

Tag it
In 2005 verscheen ‘Tag it’ op de Duitse markt, dat gebruik maakt van RFID 
(Radio Frequence ldentification). Dit systeem wordt met behulp van een 
computer en een labellezer bediend.
Van de bestaande sprekende label herkenningssystemen, heeft ‘Tag it’ 
verreweg de meeste mogelijkheden. U kunt, naast de herkenningstekst, 
een langere tekst aan de label koppelen.
Deze kunt u in tweede instantie activeren. Zo kunt u de inhoud van een 
flyer, de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel of de waseigenschappen 
van een kledingstuk aan de herkenningslabel koppelen.

Ook is het mogelijk selectief naar een bepaald voorwerp te zoeken, waarbij 
alleen een signaal wordt gegeven als dit voorwerp is gelokaliseerd door de 
labellezer. Voorlopig is dit een heel prijzig systeem, waarbij de chiplabels 
al € 0,50 per stuk kosten. Ook moet u redelijk bedreven zijn in het gebruik 
van een computer. Informatie over dit systeem vindt u op www.dlinfo.de 
(Engelstalig). De ontwikkeling rond de sprekende labelherkenning en RFID 
is volop in beweging, maar er is nog weinig ervaring mee opgedaan. Bij 
Bartiméus is in 2007 het project ‘Label je omgeving’ van start gegaan om 
de praktische toepassingen van deze systemen voor mensen met een 
visuele beperking te verkennen. Op de website www.bartimeus.nl kunt u 
vanaf december 2007 actuele informatie vinden.
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7 MERKEN VAN ARTIKELEN
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op enkele specifieke zaken die u kunt 
merken:
• kleding;
• keuken;
• apparatuur;
• administratie;
• cd’s en dvd’s.

7.1 Merken van kleding
U kunt kleding om verschillende redenen
merken:
• u wilt de kleur aangeven;
• u wilt het wasvoorschrift aangeven;
• u wilt aangeven welke kleding u kunt combineren (zie ook paragraaf 

4.1).

Manieren van merken

Knoopjes of kraaltjes
U kunt kleding merken met knoopjes of kraaltjes. Kledingstukken die u 
kunt combineren, geeft u bijvoorbeeld allemaal hetzelfde knoopje.

lnstrijkband
U kunt kleding merken met instrijkband waarop u de kleur van de 
hoofdcomponent voluit of afgekort heeft geschreven.

Hangertje merken
In plaats van een merkje in de kleding zelf, kunt u ook een hangertje 
merken met dymotape. U kunt een knijper merken en deze bevestigen aan 
het hangertje of aan de kleding.
Ook kunt u een label van bijvoorbeeld braillekopieerfolie met een gat erin 
over de haak van het hangertje hangen.
Twee hangers met bij elkaar horende kledingstukken kunt u met een 
elastiek bij elkaar houden.

Steeds dezelfde merkplek
Houd voor de merktekens zo veel mogelijk een gelijke plek aan in de 
kleding, zodat u niet te veel hoeft te zoeken.

Bij aanschaf letten op verschillen
Als u bij de aanschaf goed let op voelbare of zichtbare verschillen, zult u 
minder hoeven te merken.
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laden merken
Wanneer u laden of dozen in de kledingkast gebruikt, geef hierop dan de 
inhoud aan met grote letters, kleur, braille, een voelbare vorm of grote 
letters van merkpasta.

Voorbeeld Een kledingmerksysteem
Arie de Wit woont alleen en verzorgt zijn kleding zelf. Hij is zeer slecht-
ziend.
Arie vindt het belangrijk dat hij op zon- en feestdagen nette kleding aan 
heeft. Dit is steeds zijn nieuwste kleding. Later draagt hij deze verder af 
door de week. Arie draagt altijd een spijkerbroek met een overhemd en 
een trui. Zijn sokken koopt hij altijd in dezelfde kleur. Zijn nette spijker-
broek hangt apart. Hij merkt deze voor het wassen met een knijper. Zijn 
truien kan hij op tast uit elkaar houden. De overhemden zijn een ander 
verhaal. Arie heeft er een gemakkelijke oplossing voor gevonden. Zodra hij 
besluit een bepaald overhemd door de week te gaan dragen, knipt hij het 
merkje uit de hals. Een enkele keer heeft hij een overhemd dat niet in de 
wasmachine op 40 graden gewassen kan worden. Dit overhemd merkt hij 
in de hals met instrijkband (zie paragraaf 6.1) met 30, hand of A voor 
‘apart’. Voor hem is dit systeem afdoende.

7.2 Merken in de keuken
In de keuken moet u veel verschillende gebruiksvoorwerpen en levens-
middelen opbergen en terug kunnen vinden. Hier vindt u enkele manieren 
die u hierbij kunnen helpen.

Manieren van merken

Herkenbare kleur of vorm
In de winkel kunt u erop letten dat producten een herkenbare kleur en/of 
vorm hebben. Koop bijvoorbeeld allesreiniger en toiletreiniger in duidelijk 
te onderscheiden verpakkingen.
U kunt voorraadbussen herkenbaar maken door verschillende kleuren of 
vormen bussen te gebruiken. Ook kunt u voorraad bussen merken met 
grote letters of braille.
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labels
Bij eenmalige verpakkingen zoals pakken, flessen, conservenblikken en 
potjes kunt u gebruik maken van labels.
Deze labels kunt u met behulp van een elastiek of knijper aan het artikel 
vastmaken. Labels op levensmiddelen kunnen in de koelkast of diepvries 
vochtig worden. Kies daarom geschikte merkmaterialen, zoals braillefolie 
(zie paragraaf 6.2).

Voorbeeld Elke pot een label
Anneke van Zijl is blind, haar man is slechtziend. Anneke doet het 
huishouden. Haar man werkt en helpt in het weekend mee in de keuken.
Zij hebben hun vaste recepten en daarmee een redelijk vaste voorraad 
levensmiddelen. Anneke merkt blikken en pakken met labels van geel 
braille kopieerfolie in grootschrift en braille. Deze labels maakt zij samen 
met de thuishulp. Wanneer een blik of pak gebruikt is, gaan de label en 
het bevestigingselastiek in een apart laatje. Eenmaal in de week gaat 
Anneke met de thuishulp naar de supermarkt voor de meeste 
boodschappen. Zij nemen dan de labels en elastieken mee. In de winkel 
bevestigen ze de labels direct op de juiste blikken en pakken. 
Thuisgekomen bergt Anneke de voorraad op de juiste plaats op. Vaste 
ingrediënten als koffie, meel en macaroni heeft ze in verschillende bussen 
en potten. Achter iedere pot heeft zij een voorraadpak staan. Ook deze zijn 
gemerkt met labels en het systeem werkt op dezelfde wijze. Vers vlees 
koopt Anneke zoveel mogelijk in grotere hoeveelheden wanneer dit in de 
aanbieding is. Bij thuiskomst helpt de thuishulp haar de hoeveelheden in 
dagelijkse porties te verdelen in plastic diepvriesbakjes of -zakken. Ook 
hierop gaat een label van kopieerfolie met behulp van een elastiek. Verse 
groente herkent Anneke over het algemeen op tast in de koelkastlade.
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Ruiken of schudden helpt!
Het klinkt misschien simpel, maar lang niet iedereen denkt eraan. Als u 
twijfelt over de inhoud van een pak, fles of potje, ruik er dan aan. Denk 
bijvoorbeeld aan kruiden. Bij een gesloten verpakking geeft schudden vaak 
uitsluitsel. Probeert u het maar eens. Rijst of macaroni? Melk of karne-
melk? Chocoladehagel of vruchtenhagel? Suiker of koffie? Spiritus of 
bleekwater?
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7.3 Merken van apparatuur
In de meeste huishoudens zijn verschillende elektronische apparaten 
aanwezig. Van verwarmingsthermostaat tot magnetron, van wasmachine 
tot televisie. De bediening is echter vaak niet praktisch, of zelfs 
onbruikbaar, voor iemand die slechtziend of blind is. Het is niet altijd 
mogelijk of nodig een speciaal aangepast apparaat te kopen. Vaak is met 
merken veel op te lossen, maar ook daarvoor is het ene apparaat beter 
geschikt dan het andere.

Aanschaf
Let bij de aanschaf van nieuwe apparatuur goed op onderstaande punten.

Hoe werkt het apparaat?
Laat u goed uitleggen hoe het apparaat werkt, inclusief het opstellen, in- 
en uit elkaar halen, schoonmaken en dergelijke. Ga na of het apparaat ook 
praktisch is als u deze handelingen meerekent.

Bedieningsknoppen
Let goed op de bedieningsknoppen.
Tiptoetsen die op de warmte van uw vinger reageren, zijn niet geschikt als 
u ze op tast moet bedienen. Tiptoetsen die u licht moet indrukken, zijn 
bruikbaar. Maar u moet deze meestal wel (laten) merken om ze op de tast 
te kunnen vinden. Draaiknoppen die iets boven het oppervlak uitsteken, 
hebben de voorkeur. Vooral als zij voelbaar of hoorbaar door een klikje de 
verschillende standen aangeven.
Het beste is het wanneer elke functie zijn eigen instelknop heeft. Soms 
moet u zich tevreden stellen met minder ideale knoppen, omdat er niets 
anders is. Gelukkig kunt u veel naar behoefte (laten) merken.

Display
Tegenwoordig is veel apparatuur uitgerust met een display waarop u de 
instelling moet aflezen. Als u het display niet kunt lezen, is het apparaat 
voor u waarschijnlijk niet geschikt. Al zijn er ook mensen die hiermee goed 
kunnen omgaan door de benodigde handelingen uit te tellen.

Apparaat met spraakondersteuning
Sommige apparaten hebben spraakondersteun ing bij de bediening.
Op dit moment zijn dat vooral nog de duurdere apparaten. Een 
eenvoudiger, goed gemerkt apparaat kan in de praktijk veel gemakkelijker 
blijken te zijn.
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Voorbeeld Magnetron kiezen
Een combimagnetron met draaiknoppen is een goede keuze. Zo’n 
magnetron heeft bijvoorbeeld een aparte knop voor de vermogenstanden, 
een knop voor de tijdinstelling, een knop voor de oventemperaturen en 
soms een knop voor de timer (kookwekker die een geluidssignaal geeft). 
Een draaiknop met daaromheen een schaal met de verschillende standen 
is meestal heel goed te merken.

Manieren van merken
U kunt een apparaat om de volgende redenen merken:
• u kunt moeilijk zien of voelen waar de toetsen zich bevinden;
• u kunt programma’s niet of moeilijk instellen.

Als u een apparaat zoals uw wasmachine nog wel visueel kunt instellen, 
maar alleen op korte kijkafstand, kan het raadzaam zijn toch voelbare 
tekens aan te brengen. U zult merken dat dit veel scheelt in het bukken, 
dus minder energie kost.

Vuistregel: merk alleen de knoppen en standen die u werkelijk gebruikt.

U kunt op de toets een voelteken aanbrengen met merkpasta, een 
‘bumpon’ of ander zelfklevend merkmateriaal. Dit kan ook op of rond de 
knoppen.

Toetsen onderscheiden
Wanneer u de toetsen onderling niet kunt onderscheiden, kunt u ze 
merken met:
• verschillend gekleurde merktekens;
• verschillend gevormde merktekens;
• letters in contrast of braille;
• - 1, 2 en 3 voelbare puntjes.

Soms kunt u de aanduiding beter boven, onder of naast de toets 
aanbrengen dan op de toets. Dit is afhankelijk van de ruimte.

Draaiknop met wijzer
Op een draaiknop zit meestal een wijzer om de gewenste stand aan te 
geven. Als deze niet voelbaar is, kunt u de wijzer voelbaar of zichtbaar 
(laten) maken met behulp van bijvoorbeeld merkpasta of contrasterende 
tape.
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Standen rond de knop
De verschillende standen op de schaal rond de knop kunt u voelbaar 
maken.
De standen die u veel gebruikt, kunt u met een punt of streepje 
aanduiden. Ook hier kunt u op de volgende wijze merken:
• 1, 2 of 3 puntjes;
• streepjes;
• letters.

Voor het aanbrengen van streepjes en punten en letters is merkpasta aan 
te raden. Dit is duidelijk voelbaar en neemt niet veel ruimte in.

Stel dat de tijdsaanduiding voor een magnetron wordt aangegeven rond 
een draaiknop.
• Geef de nulstand aan met een streepje.
• Geef de eerste 9 minuten aan met 1 puntje (de halve minuut moet u 

dus gokken).
• Geef de tien minuten aan met 2 puntjes.
• Geef daarna alleen alle tientallen aan met 2 puntjes.

Breng de voelbare tekens niet te dicht tegen de draaiknop aan, ze zijn dan 
slecht te voelen.

Standen op de knop
Bij sommige wasmachines staat de omschrijving van de verschillende 
standen niet om de knop heen, maar op de knop. U moet de gewenste 
stand dan naar boven draaien. In dat geval kunt u het beste ergens op de 
knop een voelbare wijzer (laten) aanbrengen.
Iemand die goed ziet, kan nu de gewenste standen om de beurt boven 
draaien en dan een merkteken maken buiten de draaiknop, op de plek die 
de voelbare wijzer op dat moment aanwijst.
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Voorbeeld Merken van een kookwekker
Bij een kookwekker is het niet nodig iedere minuut te merken. Het is 
voldoende iedere vijf minuten met een puntje merkpasta te merken en 
iedere tien minuten eventueel met twee puntjes. Als u voor het koken van 
uw eitje zeven minuten gebruikt, merk dan alleen die tussenstand met 
een streepje en de nulstand met een dikke streep.
Bij een mechanische kookwekker is de wijzer op de draaiknop meestal 
goed te voelen. Als dit niet het geval is kunt u hiervoor ook merkpasta 
gebruiken.

7.4 Merken van de administratie

Merken
De wijze van merken van uw administratie, bepaalt mede de keuze van uw 
opberg systeem. Grote letters, eventueel voelbaar met merkpasta, nemen 
veel plaats in. Hangmappen zijn dan minder geschikt, omdat de ruitertjes, 
bedoeld om de inhoud van de map aan te geven, weinig ruimte bieden. U 
kunt dan beter een ordner met tabbladen of grote enveloppen gebruiken. 
Bij gebruik van braille kunt u hangmappen merken door dymotape op de 
ruiters te plakken.

Inhoud kort vermelden
Bij bepaalde documenten kan het handig zijn de inhoud kort te vermelden 
op een, voor u leesbare manier. In braille kan dit met behulp van 
zelfklevend transparantfolie direct op het document.
U kunt ook een los vel met een omschrijving in braille of grootschrift bij 
het document stoppen of eraan nieten.

lnsteekhoezen
Kunststof insteekhoezen kunt u brailleren in een braillemachine, met een 
reglette of beplakken met zelfklevend braillefolie.

Adressen- en telefoonnummerbestand
Er zijn grootletter adres-/telefoonnummerboeken in de maten
A4 en A5 te koop bij uitgeverij TOM of de hulpmiddelenleveranciers. Deze 
boeken hebben dikker papier, zodat er met viltstift in geschreven kan 
worden.
U kunt ook zelf een losbladige ringband inrichten als adresboek. Gebruik 
geperforeerd braillepapier voor braille en tekenpapier voor schrijven met 
viltstift. Met behulp van een computer en printer zijn ook mooie duidelijke 
letters te maken. Gebruik voor iedere persoon een nieuw vel. Orden alles 
in alfabetische volgorde. Met tabbladen kan het bestand, naar behoefte, 
worden onderverdeeld. Bij veel namen kan het handig zijn om per letter 
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een tabblad te gebruiken, maar vaak is een indeling bij bepaalde letters al 
voldoende.
De tabbladen zijn met behulp van dymotape te brailleren. Als de tabs niet 
groot genoeg zijn voor grote letters, kunnen uitstekende stukjes karton op 
de tabbladen worden geplakt.

In de kantoorboekhandel zijn kaartenbakken te koop in verschillende 
maten. De bijbehorende kaarten zijn met viltstift te beschrijven en ook te 
brailleren. Zet gebrailleerde kaarten op de kop, met de tekst naar achteren 
gericht, in de bak. Het leest dan gemakkelijk, terwijl de kaarten in de bak 
blijven staan. In geval van gezamenlijk gebruik van braille en geschreven of 
getypte tekst kan de kaart het beste eerst worden geschreven, om als 
laatste te worden gebrailleerd.
Het is vaak handig om een gescheiden telefoonnummer- en adressen-
systeem te gebruiken. Het telefoonnummerbestand kan dan bij de 
telefoon worden gelegd, het adressenbestand op de schrijftafel.
Het is ook mogelijk adressen en/of telefoonnummers op een chiprecorder 
in te spreken. Ook hier kan het beste een alfabetische volgorde worden 
aangehouden. De Milestone 310 is een eenvoudige chiprecorder, speciaal 
ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. In de iets 
geavanceerdere Milestone 311 is het mogelijk meerdere ‘mappen’ aan te 
leggen. Bijvoorbeeld ‘adressen’ en ‘telefoonnummers’. Als u nog een 
cassette- of memorecorder gebruikt, kunt u een apart cassettebandje 
gebruiken voor adressen en één voor telefoonnummers.

Adressen en telefoonnummers kunnen natuurlijk ook in een computer-
bestand worden verzameld, maar zijn daarmee meer plaatsgebonden of u 
moet gebruik maken van een laptop of een MPO-apparaat. Voor handige 
gebruikers van mobiele telefoons ligt daarin natuurlijk een goede 
oplossing. Deze zijn echter nog niet voor iedereen bruikbaar.
Voor meer informatie over de geavanceerde apparatuur kunt u contact 
opnemen met de Bartiméus, Visio of Sensis.

Pasjes
Tegenwoordig hebben we met heel wat pasjes te maken. Hiervoor zijn 
verschillende soorten mapjes in de handel, waarvan de vakjes kunnen 
worden gemerkt met etiketten, dymotape of gekleurde stickers. Ook is het 
mogelijk de pasjes zelf met merkpasta, een perforator of krasjes 
voorzichtig te merken of in de rand kleine merktekens te knippen of te 
vijlen. De magneetstrip moet hierbij intact worden gelaten en let erop dat 
u de zijde van het pasje merkt dat buiten het apparaat steekt.
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7.5 Merken van cd’s en dvd’s
Misschien heeft u een verzameling cd’s, dvd’s of zelfs nog langspeelplaten. 
Het gebruik van een goed ingedeeld opbergsysteem, gekoppeld aan een 
merksysteem kan het zoeken vergemakkelijken.

Waar merken?

Voorkant merken
De cd- en dvd-schijfjes zelf kunt u niet met braille of andere voelbare 
symbolen merken. Ze raken dan uit balans en dit verslechtert de 
weergave. Voor grote letters biedt het schijfje weinig ruimte.
De voorkant van een cd- of dvd-hoesje is daarvoor wel geschikt.

Zijkant merken
In de meeste opbergsystemen staan cd’s, dvd’s, cassettebandjes of video’s 
met de zijkant naar voren. Deze zijkant is bij cassettebandjes en video’s 
goed te merken met braille (dymotape), een wat grotere letter of een 
symbool. Bij de dunnere cd’s en dvd’s is dit niet mogelijk. Daar kunt u 
hoogstens een gekleurde sticker op de zijkant plakken.

Hoe merken?

Sprekende labelherkenning
De laatste tijd is er een nieuwe ontwikkeling gaande: de sprekende 
labelherkenning. Maar ook bij gebruik van sprekende labelherkenning moet 
iedere cd uit de kast worden genomen om te scannen. Alleen de ‘Tag it’ 
claimt een cd van de zijkant te kunnen herkennen. Meer hierover leest u in 
paragraaf 6.4. Het is de moeite waard deze ontwikkeling te volgen, juist 
voor het merken van gelijkvormige artikelen als cd’s en dvd’s. Zeker als 
hier ook nog extra informatie aan toe te voegen is.

Merken met codes
Merken met braille of grote letters neemt veel plaats in. Een code neemt 
minder plaats in dan hele woorden. U kunt de code koppelen aan een 
goede indeling van de opbergruimte. Dit systeem is heel geschikt voor cd’s 
en dvd’s. Als u daarbij codes gebruikt die verwijzen naar de naam van de 
groep of het artikel, kunt u de indeling beter onthouden. Daarbij is het 
belangrijk uw eigen benamingen en indeling te gebruiken. De onder-
verdeling in groepen zal afhangen van uw eigen beleving van muziek.

Een coderingssysteem is ook goed bruikbaar als u over verschillende 
artikelen meer informatie wilt vastleggen in een soort catalogus. In dat 
geval is de code te gebruiken bij de indeling van de informatie in de 
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computer, in een losbladig kaartsysteem, multomap of op een cassette-
bandje.

Voorbeeld Gecodeerde cd’s
Willem G. heeft een verzameling van zo’n honderd cd’s. Op de computer 
heeft hij een lijst gemaakt van al zijn cd’s. Hij wil de cd’s onderbrengen in 
een kast met drie laden. Om het zoeken te vergemakkelijken, wil hij de 
cd’s met een code in grote letters merken. Voor het merken heeft hij zijn 
eigen indeling en benamingen gebruikt en deze in code als losse letters of 
cijfers aangegeven. Iedere code begint met het ladenummer.

Hij heeft zijn benamingen zo nu en dan moeten aanpassen om dubbele 
letter combinaties binnen één groep te voorkomen. Als hij meerdere cd’s 
heeft van één zanger of groep, nummert hij deze. In zijn computerlijst kan 
hij verdere gegevens opnemen, indien gewenst.
De code is voornamelijk om het zoeken en opruimen te vereenvoudigen. In 
de verschillende laden zijn de cd’s op alfabetische volgorde weggezet.

Voorbeeld Eenvoudig ontsloten lp’s
De heer Lucassen heeft een verzameling oude langspeelplaten. Over 
iedere plaat heeft hij informatie. Toen de heer Lucassen op latere leeftijd 
blind werd, leerde hij met veel moeite losse brailletekens lezen. Net 
genoeg om daarmee te kunnen merken. Een hele tekst in braille kan hij 
niet lezen. Met behulp van een aantal brailletekens, met enige ruimte 
ertussen, heeft hij zijn verzameling lp’s gecodeerd.
Iedere groep platen zit in een eigen platenkoffer die ook volgens de codes 
is ingedeeld. Bij iedere platenkoffer hoort een cassettebandje met 
dezelfde code. Hierop heeft hij de informatie per langspeelplaat laten 
inspreken. Op deze wijze heeft de heer Lucassen toegang behouden tot 
zijn hele verzameling en bijbehorende informatie.
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8 ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN
U heeft alles keurig ingedeeld, gemerkt en opgeborgen ... en toch bent u 
weer iets kwijt! U heeft het onnadenkend ‘eventjes’ neergelegd of het is op 
de grond gevallen en weggerold. Of u brengt het soms even niet op alles 
direct op de juiste plaats op te bergen. Voor die situaties zijn de volgende 
tips.

Denk na!
Probeer vooral het hoofd koel te houden en ga er even rustig voor zitten. 
Denk goed na wanneer u het voorwerp het laatst in handen heeft gehad. 
Loop eventueel naar die plaats en denk opnieuw rustig na. Vaak zal het u 
dan weer te binnen schieten.

Luister goed
Luister goed waar het voorwerp naartoe rolt. Zoek daarna voorzichtig en 
systematisch de grond af. U kunt hierbij eventueel een vloerwisser 
gebruiken.
Als het om een klein voorwerp gaat, kunt u de stofzuiger gebruiken en een 
oud pantykousje (zonder gat!) stevig om de mond knopen. Kleine metalen 
voorwerpen, bijvoorbeeld spelden, kunnen gevonden worden met behulp 
van een magneet. Als ook dit niet helpt, vraag dan hulp aan iemand die 
goed ziet. Omschrijf duidelijk wat u kwijt bent en waar u denkt dat het kan 
liggen.
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Heb geduld
Zeker als u niet zo erg gestructureerd bent aangelegd, zult u moeten 
wennen aan een nieuw systeem. Heb dan wat geduld met uzelf. Als het 
even niet gelukt is, zult u gewoon wat extra tijd nodig hebben om uw 
systeem weer op orde te brengen.

Eventueel zorgt u voor een vaste lade, schaal of bak waar u dingen tijdelijk 
in kan leggen om ze later op de juiste plaats op te bergen.
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ADRESSEN, WEBSITES EN LITERATUUR
Organisaties voor mensen met een visuele beperking
Bartiméus: telefoon (088) 88 99 888,
www.bartimeus.nl
Sensis: telefoon (0486) 471 003,
www.sensis.nl
Visio/Loo Erf: telefoon (035) 698 5711,
www.visiolooerf.nl

Huipmiddelenleveranciers
Beleyes: telefoon (020) 777 68 07,
www.beleyes.nl
World Wide Vision:
telefoon (013) 528 5666,
www.worldwidevision.nl
Slechtziend.nl: telefoon (0487) 595 654,
www.slechtziend.nl
Freedom ADL: telefoon (055) 323 0907,
www.freedomadl.nl
Uitgeverij TOM: telefoon (0546) 453 089,
www.grootletter.nl
Optelec Nederland BV (voorheen Tieman):
telefoon (088) 678 3555,
www.optelec.nl
Low Vision & Braille Center (LVBC):
telefoon (0182) 525 889, www.lvbc.nl

Diversen
Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organisers:
telefoon 06 46 39 46 16,
www.NBPO.nl
Stichting lnfofilter: adres Postbus 906,
1000 AX AMSTERDAM,
www.infofilter.nl
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP):
telefoon (070) 8888 500,
www.cbpweb. nl
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