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INLEEFSESSIE
Voorstellingsfiche
‘Omgaan met mensen met een visuele beperking’

KORTE OMSCHRIJVING
OPLEIDINGSOPDRACHT
Samen werken we aan een inclusieve maatschappij waarin plaats is voor iedereen, met of
zonder handicap of beperking. Het is uiteraard van groot belang deze visie mee te geven
aan personeel actief binnen de ouderenzorg. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat
ziende mensen zicht hebben op de leefwereld van mensen met een visuele handicap of
beperking. Binnen deze vorming simuleren wij settings uit het dagelijkse leven van ouderen
binnen de woonzorgsector.

DOELSTELLING EN MEERWAARDE
Deze praktijk- en ervaringsgerichte opleiding laat de deelnemers zelf ervaren wat het
betekent om blind of slechtziend te zijn. Men ervaart welke fysieke en mentale
struikelblokken kunnen optreden voor slechtziende en blinde bewoners en bezoekers in
diverse situaties m.b.t. het leven in een woonzorgcentrum en een dagcentrum.
Hierbij denken wij aan de verzorging, verpleging, het maaltijdgebeuren, animatie, een
uitstapje,…
Men krijgt omgangstips bij begeleiding en communicatie en leert problemen herkennen,
vermijden en oplossen. Parallel krijgt men van een ervaringsdeskundige te horen en zien
hoe het beter kan en welke mogelijkheden slechtzienden en blinden wel nog hebben.
Dit gebeurt ondermeer met behulp van simulatiebrillen, hulpmiddelen en fotomateriaal.
Er wordt heel praktisch gewerkt met allerlei hulpmiddelen en didactisch materiaal uit de
demokoffer. Daarbij worden concrete situaties gesimuleerd en men krijgt opdrachten rond
begeleiden, communiceren, verzorgen,… Belangrijk hierbij is dat de deelnemers zich
optimaal gaan inleven in het leven van een slechtziend en blind persoon.
De deelnemers krijgen heel wat tips en richtlijnen.

DOELGROEP
Personeel actief in de 5 woonzorgcentra en dienstencentra van de vzw Zusters
Augustinessen en OCMW Kortrijk.
Wij richten ons met deze inleefsessie tot onthaalbedienden, verzorgenden,
verpleegkundigen, logistieke hulpen, personeel van de cafetaria, poetshulpen, animatoren,
kinesisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en vrijwilligers.

INHOUD



kennismaking met de leefwereld van slechtzienden en blinden ; wie, oorzaken, welke
vormen van slechtziendheid, compenserende zintuigen, hulpmiddelen,…
ontstaan van problemen bij communicatie & begeleiding en mogelijke oplossingen (tips)
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toepassing van enkele hulpmiddelen in de praktijk ; bvb. m.b.t. zelfstandig handelingen
uitvoeren, communiceren, verzorgen, mobiliteit,…
mogelijke aanpassingen van accommodatie en infrastructuur
suggesties tot interactie bij blindheid en slechtziendheid bij verzorging, verpleging, een
gesprek, begeleiding, uitstap, maaltijd, ontspanning,…
kennismaking met doofblindheid; wanneer slechtziendheid gepaard gaat met
slechthorendheid is een specifieke aanpak nodig
simulatieoefeningen
vragenronde met concrete situaties

PRAKTISCH
De inleefsessie duurt 3 uren met tussenin een korte pauze.
Er is voor iedere deelnemer een educatieve bundel.
Om de kwaliteit van de inleefsessie op maat te garanderen, wordt er gewerkt in groepjes van
maximaal 25 deelnemers.

LESGEVER
Dhr. Peter Vanhoutte is heel slechtziend van kort na de geboorte, later trad ook een ernstige
auditieve beperking op. Peter zet zich in voor de Vlaamse doofblinden vereniging Anna
Timmerman en heeft heel wat ervaring met het verzorgen van getuigenissen in scholen,
openbare besturen, ziekenhuizen,…
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