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Het informatiepunt bij oogproblemen



Voor wie? 

De Ooglijn is er voor iedereen die 

problemen heeft met zien.  

Ook familieleden, hulp- en dienst-

verleners kunnen met al hun vragen 

en signalen bij de Ooglijn terecht. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
De Ooglijn is telefonisch bereikbaar 

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 

via 030 294 54 44.  

U kunt ook vragen stellen per e-mail 

ooglijn@viziris.nl en vanaf najaar 

2007 kunt u terecht op onze digitale 

vraagbaak www.ooglijn.nl. 

 

Vragen bij oogproblemen 
Afname of uitval van het gezichts-

vermogen kan op elke leeftijd en 

door diverse oorzaken ontstaan. 

Wanneer de oogarts bij u een  

oogaandoening vaststelt, komen  

er allerlei vragen: ”Hoe moet het  

nu verder met mijn baan?  

Kan ik nog zelfstandig reizen?  

Hoe lees ik de post?”  

 

De medewerkers van de Ooglijn 

beantwoorden vragen over uiteen-

lopende onderwerpen zoals oog-

aandoeningen, lotgenotencontact, 

aanpassingen voor thuis, studie  

en werk, hulpmiddelen of aange-

paste lectuur en alle mogelijkheden  

op het gebied van voorzieningen  

en vergoedingen. Natuurlijk kunt  

u ook gewoon uw verhaal kwijt. 

Onze medewerkers nemen graag  

de tijd voor u. Ook hebben wij  

veel schriftelijke informatie die wij  

u kunnen toesturen.

De Ooglijn geeft al sinds 1988  

informatie en advies aan mensen  

die problemen hebben met zien.
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Viziris: netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking

De Ooglijn is een dienstverlening van Viziris. Viziris is belangenbehartiger, 

lobbyist, gesprekspartner, adviseur, en werkt aan concrete oplossingen voor 

mensen met een visuele beperking. De Ooglijn heeft een signalerende functie 

voor Viziris. Uw opmerkingen en klachten over bijvoorbeeld toegankelijkheid, 

aanpassingen en voorzieningen zijn richtinggevend voor het beleid.

 

‘Oog voor een toegankelijke wereld’ 

 

Viziris is van:

• Macula Degeneratie Vereniging (MD Vereniging)

• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS)

• Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG)

• Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten  

 (Glaucoomvereniging) 

• Retina Nederland (RN) 
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