
   

BBartiméus biedt perspectief voor slechtziende patiënten
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INTERVIEW  

Bartiméus wil de kwaliteit van leven verbeteren voor iedereen die slechtziend of 

blind is. Bij deze organisatie werken ook orthoptisten. Scope ging in gesprek met 

Sabine Budding en Ariënne Wellner om te ontdekken wat hun baan inhoudt en 

wat zij voor slechtzienden kunnen betekenen.

Wat is het verschil tussen een 
orthoptist in het ziekenhuis en bij 
Bartiméus?

Ariënne: “Orthoptisten in het 

ziekenhuis zijn heel gespeciali-

seerd in een klein deel van de 

oogheelkunde. Zoals brillen 

aanmeten bij kinderen, scheelzien en luie 

ogen behandelen, mensen onderzoeken die 

plotseling dubbelzien of problemen hebben 

met de oogbewegingen. Bij Bartiméus is het 

werk breder en gevarieerder. We doen visueel 

functieonderzoek en kijken daarbij naar 

allerlei aspecten van het visueel functioneren. 

Ook het gezichtsveld, contrast en kleuren 

zien. We proberen een zo compleet mogelijk 

plaatje te krijgen van de cliënt. Ook mijn 

werkweek is gevarieerder. De ene dag zie ik 

volwassenen, de andere dag ga ik naar een 

instelling voor verstandelijk beperkten en 

weer een andere dag zit ik op kantoor om 

rapportages te schrijven en casuïstiek te 

bespreken met collega’s.”

Sabine: “In het ziekenhuis 

richten orthoptisten zich op 

de samenwerking tussen beide 

ogen. Dat is bij Bartiméus een 

klein onderdeel van het hele onderzoek. We 

brengen het hele kijken in kaart. Daarvoor 

hebben we drie kwartier tot een uur de tijd. 

Dat lijkt royaal, maar is het niet. Je hebt die 

tijd echt nodig. Daarnaast ben je in het  

ziekenhuis vooral aan het behandelen. Wij 

meten soms wel brillen aan, maar verder 

hebben we vooral een adviserende rol.”

Hoe bedoel je dat, die  
adviserende rol?
Sabine: “We kijken naar alles wat een cliënt 

bezighoudt, want het gaat niet alleen over 

de oogafwijking die iemand heeft. Het gaat 

erom wat diegene er nog mee kan en wat die >>

“ Er valt nog zoveel  
te winnen”



persoon graag wil kunnen in het dagelijks 

leven. Met visueel functieonderzoek ontdek-

ken wij wat er mogelijk is. Vervolgens gaat 

een collega aan de slag om passende hulp-

middelen aan te bieden of adviezen te geven 

aan begeleiders.”

Ariënne: “De onderzoeken die wij doen, zijn 

echt gericht op revalidatie. Visueel functie-

onderzoek is de basis voor de dienstverle-

ning van Bartiméus. Bij low vision kijken we 

ook naar leeshulpmiddelen, zodat mensen 

weer kunnen lezen of tv kijken.”

Wat kunnen jullie nog meer beteke-
nen voor mensen met low vision?
Ariënne: “Mensen die door een oogziekte 

slechtziend zijn geworden waar niks meer aan 

te doen is, kunnen niet meer lezen en auto-

rijden. Deze boodschap komt hard aan en 

mensen moeten dit verwerken. Vaak komt 

depressie voor. Wij merken dat ze het heel 

fijn vinden om hun verhaal bij ons te doen; 

een oogarts heeft daar geen tijd voor. Om 

deze klachten aan te pakken kunnen ze een 

maatschappelijk werker of een psycholoog 

inschakelen. Maar ook een ergotherapeut. 

Die kijkt bijvoorbeeld naar de verlichting en 

inrichting in huis om tips te geven voor een 

zo optimaal mogelijke situatie. Het punt is 

alleen dat mensen met een visuele beperking 

soms pas na een halfjaar bij ons komen. In  

de tussentijd lopen ze letterlijk en figuurlijk 

tegen van alles aan en komen de deur niet uit. 

En doordat ze een klein gezichtsveld of 

slechte visus hebben, botsen ze overal  

tegenaan en durven niets meer te onderne-

men. Ze hebben geen idee dat ze verder 

geholpen kunnen worden en bij wie ze 

terecht kunnen daarvoor. Terwijl Bartiméus 

ondersteuning geeft op het gebied van  

wonen, leren, werken en dagelijks leven.”

Sabine: “Mensen bedenken vaak zelf niet  

dat hulpmiddelen mogelijk zijn. Ze zijn nog 

aan het verwerken dat ze slechtziend zijn 

geworden en raken dan in een isolement, 

want ze kunnen veel niet meer. Wij denken 

juist in mogelijkheden.”

 

Verwijzen oogartsen dan niet goed 
door naar Bartiméus? 
Ariënne: “Er zijn zeker artsen die er wel aan 

denken, maar sommige niet. Het NOG heeft 

richtlijnen voor het doorverwijzen van slecht-

ziende patiënten, maar in de praktijk wordt 

daar soms niet aan gedacht. Dat is jammer, 

want mensen zijn vaak zo blij dat er toch nog 

hulp mogelijk is. Dan gaat er weer een wereld 

voor ze open.”

Sabine: “Er valt zoveel te winnen in de kwali-

teit van leven en daarom is het zo belangrijk 

dat oogartsen slechtziende patiënten  

doorverwijzen. En daarmee hoeven ze niet te 

wachten tot ze volledig zijn uitbehandeld.”

Het klinkt alsof jullie behoorlijk 
multi-disciplinair werken.
Ariënne: “Ja, en dat maakt het werk bij 

Bartiméus zo leuk. Als ik bijvoorbeeld iemand 

met niet-aangeboren hersenletsel onderzoek, 

dan zit er altijd een psycholoog bij. Die weet 

veel meer van de werking van de hersenen. 

Zo vullen we elkaar aan.” 

Sabine: “Wij doen visueel onderzoek altijd 

met iemand samen die ondertussen de cliënt 
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GEGEVENS 
Naam: Ariënne Wellner
Loopbaan: Werkte eerst 25 jaar in het  
Sophia Ziekenhuis en de Isala Klinieken in 
Zwolle voordat ze de overstap maakte naar 
Bartiméus. Haar doelgroep is breed, maar ze 
richt zich met name op low vision en mensen 
met een verstandelijke beperking.
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observeert. Dat is prettig, ook omdat er  

testen zijn die je met z’n tweeën moet  

uitvoeren, zoals het gezichtsveldonderzoek. 

En sommige cliënten hebben maar heel kort 

de aandacht en dan is het lastig om tegelijk 

de gegevens in te voeren. Dat doet mijn  

collega dan. Die pakt ook het vervolg op  

om bijvoorbeeld een ervaringsles te geven  

of een brilgewenningstraject aan te bieden.”

Welke doelgroepen behandelen 
jullie nog meer?
Sabine: “Ik werk vooral met mensen met een 

verstandelijke beperking. De diversiteit van 

deze doelgroep trekt me: je werkt met jong 

en oud, met een hoog of juist een heel laag 

niveau. Bij hen onderzoek ik wat ze nog zien. 

Dat is vooral heel belangrijk voor de bewust-

wording van begeleiders en betrokkenen. Er 

valt heel veel winst te behalen als je begrijpt 

wat iemand wel en niet kan zien.”

Ariënne: “Dan weten ze hoe ze het best met 

hun patiënt of bewoner kunnen omgaan. Met 

speciale brillen laten we ze zelf ervaren hoe 

het is om zo slechtziend te zijn. Dat maakt 

heel veel indruk, want daardoor kun je je veel 

beter inleven.”

Sabine: Bartiméus werkt samen met instel-

lingen waar cliënten wonen of dagbesteding 

hebben. Ik ga naar locaties met een auto  

vol koffers met onderzoeksmateriaal. Testen 

met plaatjes kijken gaat niet altijd. Je moet 

dus ook op andere manieren testen, zoals 

preferential looking. Daarbij ga je ervan uit  

dat iemand liever kijkt naar iets dan naar 

niets. Dus als je een plaatje neerlegt met 

links een figuur en rechts niets en ik zie de 

ogen naar links bewegen, dan weet ik dat hij 

het figuur gezien heeft. En ik zet altijd hoog 

in met het niveau van de testen, naar bene-

den kan altijd nog. En ze weten je altijd te 

verbazen met wat ze allemaal kunnen. Maar 

ik werk ook in kinderdagcentra en verzor-

gingshuizen. Dus ik zie ook dementerende 

ouderen of mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel.”

Ariënne: “Dat is zo leuk van Bartiméus; je 

kunt hier je eigen richting bepalen. Ik gaf aan 

dat ik zoveel mogelijk verschillende dingen 

wilde doen. En die ruimte krijg je.”

Sabine: “Zeker. Je kunt hier zoveel doen aan 

je eigen ontwikkeling als orthoptist. Ik ga 

echt met heel veel plezier naar mijn werk.” 

Kijk voor meer info op www.bartimeus.nl
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GEGEVENS 
Naam: Sabine Budding
Loopbaan: Startte na haar studie met een 
duo-baan: twee dagen als reguliere orthoptist 
en twee dagen bij Bartiméus in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Haar affiniteit met deze doelgroep bleek zo 
groot dat ze haar baan in het ziekenhuis op-
zegde en volledig in dienst trad bij Bartiméus. 

“ Wij brengen het hele 
kijken in kaart”


