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 Wat heb je nodig?

-- oriëntatie / navigatie

-- veilige route

-- obstakeldetectie

 Coping

-- resterende visuele functies

-- tactiele & auditieve informatie

-- oriëntatie- and mobiliteitstraining

 Hulpmiddelen: 

-- tast-, of herkenningsstok

-- blindengeleidehond

Mobiliteit en een visuele beperking



Toegankelijkheid

Toegankelijkheid:

 fysiek

 digitaal

Vandaag gaat het primair om de visuele aspecten van 

fysieke toegankelijkheid:

 binnenshuis

o verbouw

o nieuwbouw

 buitenshuis



VN-verdrag

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een

handicap:

 opgesteld 13/12/2006

 geldend in NL 14/07/2016

Doel: bevorderen, beschermen en waarborgen van de 

mensenrechten van mensen met een beperking.

 toegankelijkheid

 persoonlijke autonomie

 volledige particpatie

Dit is een maatschappelijke verplichting



Inclusief

Design for all: Zoveel mogelijk mensen worden, 

onafhankelijk van zaken als geslacht, leeftijd, 

functiebeperking, opleiding, IQ of leesvaardigheid, zo 

goed mogelijk in staat gesteld om de openbare ruimte, 

gebouwen, producten en diensten te gebruiken. 

Liefst zonder dat daarvoor aanvullende maatregelen 

getroffen moeten worden.
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 Inclusieve toegankelijkheid

Ontwerp voor iedereen

Ook voor normaalziende mensen

Ook voor mensen met andere beperkingen

 Verlichting, contrast- en kleurgebruik

 Wat kunt u zelf doen?

Visio Zicht op Toegankelijkheid



• lichtgevoelig
• actief in schemer
• niet kleurgevoelig
• meer in periferie
• licht/donker zien

• kleurgevoelig
• alleen actief in 

daglicht
• met name in fovea
• detail zien / scherpte

kegeltjes staafjes
Als er geen licht is, 

zien we geen kleuren & details



Méér licht niet altijd beter 



Verlichtingssterkte 
[lux]

• nacht met volle maan 0,25
• noodverlichting 1
• tv-kijken / sfeerlicht 10 - 30
• hal / gang 100 - 200

verzadiging visus
kantoor / klas 500

• maximaal kunstlicht 2000
• bewolkte winterdag 3000
• mooie zomerdag 10.000
• zonovergoten dag >100.000



Licht-donker adaptatie 



 Zonder licht zien we niets.

 Voorkom grote helderheidsverschillen tegelijkertijd.

 Voorkom grote helderheidsverschillen vlak na elkaar.



Leeftijd



licht & verlichting
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Prachtig mooi

maar …
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Méér licht niet altijd beter … 
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… en kan leiden tot klachten 
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Licht genoeg, maar … 
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Gebruik contrast



Contrast: kleur en helderheid





Gangen / functies



Kleuren hebben een belangrijke signaleringsfunctie



Een kleurzienstoornis kan gevaarlijk zijn



Rood is een lastige kleur

8% van de mannen heeft een kleurzienstoornis.

Voor verreweg de meeste van deze ‘kleurenblinden’ is 
de kleur rood moeilijk te onderscheiden.

De rode kleuren worden als heel donker gezien.

Dit is heel belangrijk
Dit is heel belangrijk
Dit is heel belangrijk
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 Gebruik eerst helderheidscontrast voor zichtbaarheid.

Gebruik dan pas kleurcontrast voor informatie, 

attentie of sfeer

 Rood is een lastige kleur voor mensen met een 

kleurzienstoornis.

Onthoud
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Gebruik functioneel contrast
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Zorg voor onderhoud
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Houd rekening met gedrag
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… en niet te vergeten: ontwerp
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Zorg voor egale verlichting op looproutes



Voorkom ongewenste schaduwvorming & weinig contrast
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voorkom lichthinder



LED’s zijn vaak té helder en niet goed afgeschermd



LED’s zijn vaak té helder en niet goed afgeschermd



Shared Space 36

Houd rekening met variabele 

omstandigheden, zoals het weer. 
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Kijk eens met andere ogen naar uw kantoor:

 Is uw kantoor vindbaar vanaf het OV?

 Zijn de looproutes breed genoeg?

 Zijn de looproutes obstakelvrij?

- prullenbakken

- kapstok

- losse stoelen

Ga nu zelf aan de slag!
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Is uw bewegwijzering goed leesbaar en juist gepositioneerd?
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Voorkom tegenlicht en gebruik goede zonwering.

Spiegelt uw vloer ook zo hinderlijk? Laat hem ‘mat’ waxen.



Shared Space 40

Zijn contrast- en kleurgebruik op orde?



Is uw trap veilig en obstakelvrij?
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 Schreefloze letter (bv. verdana of univers)

 Lettergrootte: 10-11 pt.

 Font: recht (niet italic of bold)

 Regelafstand: anderhalf

 Hoog contrast (printercartridge op tijd vervangen) 

 Rechterkantlijn niet uitlijnen

 Marge: 2,5 cm rondom

Zijn uw brieven leesbaar?
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 Is uw website: waarneembaar, bedienbaar, 

begrijpelijk én robuust?

 Tekst en figuren gescheiden

 Uniform lettertype

 Duidelijke indeling

 Goede contrasten

 Leesbaar door screenreader?

 Duidelijke onderschriften bij foto’s

 Meer weten? Kijk op: www.accessibility.nl

Is uw website toegankelijk?



Zorg voor goede bureauverlichting

rechtshandig:          linkshandig:

dan lamp: links     dan lamp: rechts



directe verblinding indirecte verblinding











U controleert dat eenvoudig met een spiegeltje!
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Zorg voor een inclusief ontwerp

 Méér licht is niet altijd beter

 Gebruik eerst helderheidscontrast voor zichtbaarheid

Gebruik dan pas kleurcontrast voor informatie/attentie

 Gebruik functioneel contrast

 Rood kan een lastige kleur zijn

 Zorg voor egale verlichting op looproutes

 Voorkom lichthinder, gebruik zonwering

 Leg de bedoeling uit aan de gebruikers

Onthoud
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 organisatie:  www.visiozichtoptoegankelijkheid.org
 individueel:  www.visiozichtopwerk.org

 mail: visiozichtoptoegankelijkheid@visio.org

 postadres: Koninklijke Visio
Zicht op toegankelijkheid
Rijksstraatweg 61
9752 AC  Haren

 handig: Meld knelpunten via BuitenBeter App. 
Zie buitenbeter.nl

Meer informatie  


