
 
 

	

Het Bartiméus expertisecentrum doof-
blindheid biedt professioneel advies bij 
ondersteuningsvragen van mensen met 
aangeboren doofblindheid, hun familie 
en/of hulpverleners. Doofblindheid is de 
gecombineerde zintuiglijke beperking 
van doof/slechthorendheid en blind/
slechtziendheid. Deze combinatie leidt 
ertoe dat mensen zodanig belemmerd 
zijn in de communicatie, mobiliteit en 
kennisverwerving dat zij zijn aangewe-
zen op doofblind-specifieke ondersteu-
ning. Bij mensen met een aangeboren 
visuele en auditieve beperking geldt vaak 
dat zij zich niet ten volle hebben kunnen 
ontwikkelen. Hierdoor is een cognitieve 
achterstand ontstaan. Maar er kan ook 
sprake zijn van een verstandelijke beper-
king door andere oorzaken, zoals door 
een syndroom.  

Waarom een expertisecentrum?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
betrokkenen van mensen met aangeboren 
doofblindheid behoefte hebben aan 

gerichte ondersteuning. Al meer dan 30 
jaar heeft Bartiméus expertise kunnen 
opbouwen op het gebied van specifieke 
ondersteuning aan deze doelgroep. 
In 2006 is het expertisecentrum 
doofblindheid opgericht om deskundigheid 
en ervaring te bundelen, verder te 
ontwikkelen en uit te dragen.

Doel van het expertisecentrum 
Iedereen die direct of indirect te maken 
heeft met een gecombineerde visuele 
en auditieve beperking kan gebruik 
maken van de dienstverlening van 
het expertisecentrum. Wij bieden 
professioneel advies en coaching bij 
ondersteuningsvragen. Wij bevorderen 
innovaties in de ondersteuning aan deze 
doelgroep. Ook initiëren en werken wij 
mee aan wetenschappelijk onderzoek 
en bundelen en verspreiden we kennis 
over visuele én auditieve beperkingen. 
Juist voor mensen met aangeboren 
doofblindheid en/of doofblindheid 
gecombineerd met een verstandelijke 

BEGELEIDING

	‘Wie	ondersteunt	mij		
in	de	begeleiding	bij	
doofblindheid?’



 

	

 

 

	

Meer weten over de mogelijkheden  
van Bartiméus? 
Ga naar www.bartimeus.nl

of bel de Bartiméus	Infolijn	
088	–	88	99	888	

beperking bieden wij producten op maat, 
om de ondersteuningsvragen zo goed 
mogelijk in kaart te brengen en vervolgens 
te beantwoorden.

Wat kan het expertisecentrum  
voor u betekenen?
Het expertisecentrum biedt:
•	 visus-	en	gehooronderzoek
•	 advies	en	consultatie
•	 psychologisch	onderzoek
•	 ambulante	begeleiding,	
•	 video-interactiebegeleiding	(VIB)	
doofblind-specifiek

•	 communicatieonderzoek	en	
implementatie

•	 begeleiding	in	oriëntatie	en	mobiliteit
•	 aanpassing	van	hulpmiddelen,	

eventueel in combinatie met een 
gewenningsprogramma en nazorg, 
waaronder:	bril,	hoortoestel,	ICT-
hulpmiddelen

•	 cursussen	voor	professionals
•	 informatie	in	de	vorm	van	folders,	

boeken, adressen en websites.

Samenwerking
Het Bartiméus expertisecentrum 
doofblindheid werkt landelijk. Wij werken 
samen met:
•	 andere	organisaties	voor	mensen	met	 

doofblindheid
•	 organisaties	voor	mensen	met	een	
visuele-,	auditieve-	of	verstandelijke	
beperking

•	 universitaire	centra.
Er wordt op zowel nationaal als 
internationaal niveau samengewerkt.

Contact
Bartiméus expertisecentrum doofblindheid
Postbus 87
3940 AB Doorn
T	 0343	-	52	6895	/	06	-	24341653
E	 expertisecentrum-doofblindheid@		
     bartimeus.nl
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