
                            

WORKSHOPRONDE 2 (14u45-16u) 
 

CVI: wat is het en hoe ga je ermee aan de slag? 
Loes Kengen & Nancy Smeets 
Koninklijke Visio (NL) 
 
Koninklijke Visio is een grote zorgorganisatie in Nederland, die ook functioneert als 
expertisecentrum rond visuele beperkingen. Eén van hun domeinen van expertise betreft CVI 
(Cerebral Visual Impairment), ook bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In deze 
workshop willen ze graag sensibiliseren rond de problematiek van CVI, en u toelichten hoe u 
CVI moet begrijpen en wat aanknopingspunten in de begeleiding kunnen zijn.  
De sprekers laten u hierbij ook kennismaken met praktisch materiaal, zowel op sensibiliserend 
gebied (bv. expertisekoffer CVI), als binnen het domein van begeleiding (bv. Little Rooms). 
 

ICT ter ondersteuning van sociale relaties en gehechtheid bij 
personen met EMB en visuele problemen 
1,4Veerle Andries, 1Altine de Reus, 1Linda Veerman, 1,2Paula Dekkers-Verbon & 1,2 Paula 
Sterkenburg 
1 Vrije Universiteit Amsterdam, 2 Bartiméus, 3 Ons Tweede Thuis, 4 Odion   
 
Een veilige gehechtheidsrelatie van het kind met zijn/haar ouder of opvoeder draagt bij tot 
mentaal welzijn. Het aangaan van een veilige gehechtheidsrelatie is moelijker wanneer er bij 
het kind een visuele beperking is vastgesteld. Het is juist voor kinderen en volwassenen met 
een visuele-en-verstandelijke beperking van groot belang dat er aandacht is voor het 
ontwikkelen, onderhouden en/of herstellen van relaties. Tijdens deze workshop kan u meer te 
weten komen over het belang van veilige gehechtheidsrelaties bij personen met een visuele-
en-verstandelijke beperking en hoe technologische ondersteuning hierbij kan helpen. Binnen 
de Academische Werkplaast ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ zijn diverse producten 
onderzocht die kunnen helpen bij het opbouwen, ondersteunen en herstellen van sociale 
relaties van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Hiervoor zijn apps, games 
en producten ontwikkeld voor ouders, begeleiders en voor mensen met een visuele en lichte 
tot ernstige verstandelijke beperking. Op 22 september vertellen onderzoekers over hun 
projecten. Je kan hierbij kennismaken met technologische hulpmiddelen in de zorg voor 
mensen met een EMB, zoals de EMB&ICT toolkit, Slimme Sok en de Barti-mat.  
 

Op tijd erbij! Het gebruik van de ZIETA. Het belang van vroegtijdige 
opsporing van visuele problemen.   
Medewerkers van thuisbegeleidingsdienst Accent 
Vzw De Kade-campus Spermalie, Brugge 
 
Thuisbegeleidingsdienst Accent is onderdeel van het expertisenetwerk vzw DE Kade. 
Jarenlange ervaring in zorg, onderwijs, behandeling en diagnostiek én ervaren medewerkers 
staan garant voor een enorme expertise in verband met visuele beperking en problemen die 
daar vaak samen mee voorkomen.  
Tijdens de workshop staan we stil bij het belang van de vroegtijdige detectie. Het observatie-
instrument ZIETA is een zelf ontwikkeld instrument dat ingezet kan worden om de eerste fases 
in het visueel functioneren na te gaan en om de evolutie van het kijkgedrag te beoordelen. Het 
kan ingezet worden bij observatie van baby’s en kinderen met ernstige meervoudige visuele 
beperkingen met een ontwikkelingsleeftijd beneden 6 à 8 maanden.  


