‘ Oog voor een
toegankelijke
wereld ’
Netwerkorganisatie
van mensen met
een visuele
beperking

Viziris

Ooglijn

Viziris is belangenbehartiger, lobbyist, gesprekspartner, adviseur en
werkt aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking.

Voor advies, tips en informatie

Voorbeelden zijn:
•	Viziris heeft 40 mobiliteitsconsulenten die adviezen geven aan organisaties en lokale overheden,
o.a. over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De Dag van de Witte Stok en de
Buiten-Gewoon-Veilig prijs zijn jaarlijks terugkerende evenementen op het gebied van veilige
verkeersdeelname.
•	Viziris maakt zich sterk voor informatie en lectuur in aangepaste leesvormen. Voorbeelden zijn
een studieboek in braille of een gesproken medicijnbijsluiter. De overheid wordt er telkens op
gewezen dat zij alle informatie aanbieden op een toegankelijke manier.
•	Viziris volgt de ontwikkelingen op het gebied van computers, internet en nieuwe media op de
voet. Hoe zorg je ervoor dat slechtzienden en blinden op een website hun weg kunnen vinden?
•	Viziris heeft veel expertise in het toegankelijk maken van betalingsverkeer, zoals betaalautomaten
en internetbankieren. Er is regelmatig overleg met banken hierover.
•	Viziris is de gesprekspartner van de overheid en zorgverzekeraars over
hulpmiddelen en volgt kritisch de ontwikkelingen in de oogzorg.

De Ooglijn van Viziris is de landelijke advies- en informatielijn voor iedereen die vragen heeft
over problemen met zien. De Ooglijn beantwoordt vragen over uiteenlopende onderwerpen zoals
oogaandoeningen, lotgenotencontact, revalidatiemogelijkheden, aanpassingen voor thuis, studie
en werk, hulpmiddelen of aangepaste lectuur en alle mogelijkheden op het gebied van voorzieningen en vergoedingen. Natuurlijk kunt u ook gewoon uw verhaal kwijt. De medewerkers van de
Ooglijn vernemen graag welke drempels mensen met een visuele beperking in de maatschappij
ervaren. Dergelijke signalen zijn richtinggevend voor het beleid, de projecten en de lobbyactivi
teiten van Viziris. Daarnaast zijn de diverse brochures van Viziris te bestellen bij de Ooglijn.

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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