
 

 
 

Uw (oog)arts heeft u doorverwezen naar het Low Vision spreekuur van Dijkzicht low vision.  
 
Deel 1: het low vision onderzoek  
Tijdens het onderzoek wordt door de low vision specialist bekeken of u met een speciale bril 
en/of hulpmiddel in staat bent om die dingen te blijven doen of weer te gaan doen waarin u 
nu beperkt wordt door uw gezichtsvermogen.  
 
Deel 2: vragen over leren omgaan met slechtziendheid? 
Een visuele beperking kan alledaagse activiteiten, zoals het huishouden doen of werken 
minder vanzelfsprekend maken. Wellicht heeft u vragen over hoe u bepaalde dingen nog wel 
kunt blijven doen of wilt u voorbereid zijn voor het moment dat alledaagse dingen moeilijker 
worden. Hiervoor werkt Dijkzicht low vision samen met revalidatie specialisten. 
 
Het low vision onderzoek duurt maximaal 45 minuten.  
 
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u de brillen, handloepen die u 
reeds gebruikt, mee te nemen. 
 
Samen met u gaan wij kijken welke oplossing wij kunnen bieden om beter te zien. Wilt u 
onderstaande vragenlijst invullen? 
 

1. Ervaart u problemen bij uw dagelijkse handelingen zoals bij lezen en 

schrijven of televisie kijken?        Ja / nee 

 

2. Ervaart u problemen bij het gebruik van de computer, tablet  

of smartphone?         Ja / nee 

 

3. Ervaart u doordat u minder bent gaan zien dat het lastiger is om  

uw dagelijkse werkzaamheden of hobby’s uit te voeren?    Ja / nee 

 

4. Durft u nog alleen een ommetje te maken, een boodschap  

te doen of brief naar de brievenbus te brengen?     Ja / nee 

 

5. Ervaart u onbegrip van anderen over uw oogproblemen?    Ja / nee 

 

6. Ervaart u dat de normale dagelijkse bezigheden u meer energie kosten.  Ja / nee 

 



 
 

 
 
 
Voor de juiste advisering heeft Dijkzicht low vision uw actuele oogheelkundige gegevens 
nodig. Wij zullen deze alleen gebruiken en opslaan indien dit noodzakelijk is voor uw  
hulpvraag en dit met u afstemmen. Wij verzoeken u om hieronder aan te geven of u hiermee 
instemt: 
 
O  Ondergetekende geeft wel toestemming om zijn oogheelkundige gegevens te delen 

met Dijkzicht Low Vision 
 
O  Ondergetekende geeft geen toestemming om zijn oogheelkundige gegevens te delen 
 met de andere partijen. 
 
 
Ondertekening: 
Naam    : 
 
Datum    : 
 
Eventueel vertegenwoordiger: 
 
 
 
Informatie  
 
Voor meer informatie belt u met 06-83786152, of mail ons via info@dijk-zicht.nl 
 
 
 
 
 


