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Macula Visie
Macula-dag 2020
Zaterdag 4 april 2020 bent u van 
harte welkom op de Macula-dag. 
Wel even aanmelden!

MaculaVisie nieuwe stijl
Wat wil het bestuur met de 
MaculaVisie en waarom het voor 
de redactie ophoudt

Vuurwerkmanifest
Dit jaar weer veel beschadigde 
ogen door vuurwerk. Teken het 
vuurwerkmanifest zodat dit stopt!

informatieblad voor mensen met macula-degeneratie
Nummer 1
februari 2020
jaargang 27
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COLOFON

Secretariaat MaculaVereniging
Het secretariaat is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur, 
tel. 030-298 07 07.
Als u belt, krijgt u een keuzemenu:
keuze 1 = Ledenadministratie
Voor vragen over het lidmaatschap, adres-
wijzigingen en opzeggingen. Per e-mail: 
ledenadministratie@maculavereniging.nl
keuze 2 = Macula-infolijn
Voor vragen over macula-degeneratie, 
hulpmiddelen, lotgenotencontact, of overige 
vragen. Per e-mail: 
macula-infolijn@maculavereniging.nl

Vragen voor het Belteam kunnen per e-mail 
gestuurd worden naar: info@maculavereni-
ging.nl of schrijven naar: MaculaVereniging, 
Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar.

Bestuur MaculaVereniging
•  Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01, 

voorzitter@maculavereniging.nl
•  Secretaris a.i.: Karin Terbraak, 

06-20 75 63 80, 
secretaris@maculavereniging.nl

•  Penningmeester: Monic Jansdam, 
06-21 25 13 73, 
penningmeester@maculavereniging.nl

•  Informatie & communicatie: Heleen 
Schoots-Wilke, 06-37 22 75 94, 
communicatie@maculavereniging.nl

•  Voorlichting & contact: Peter Derks, 
06-23 20 60 93, 
voorlichting@maculavereniging.nl

•  Juveniele macula-degeneratie (JMD): 
Karin Terbraak, 06-20 75 63 80, 
JMD@maculavereniging.nl

•  algemeen bestuurslid: Roger Ravelli, 
06-21 66 90 78,  
project@maculavereniging.nl

Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40
(ISSN1570-6877)

Redactie MaculaVisie
Marie-José Rijnders, Mieke Gruintjes en 
Ria Dekker. Kopiëren, uitzenden of open-
baar maken van tekst is alleen toegestaan 
met bronvermelding. De MaculaVisie bevat 
eigen bijdragen van de redactie en deskun-
digen, alsmede selecties uit andere media. 
De redactie verklaart de tekst zorgvuldig 
te hebben samengesteld, maar staat niet 
in voor de volledigheid ervan of eventuele 
fouten en aanvaardt dan ook geen aanspra-
kelijkheid voor schade als gevolg van han-
delingen of beslissingen, gebaseerd op de 
inhoud van de tekst.
Wilt u reageren op de inhoud van de 
MaculaVisie of kopij insturen, dan kan 
dit naar: Redactie MaculaVisie, 
Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar, 
redactieMV@maculavereniging.nl

MaculaVereniging 
Het lidmaatschap van de MaculaVereniging 
bedraagt € 32,50 per jaar, het wordt aange-
gaan voor het kalenderjaar en automatisch 
verlengd. Niet-leden die de MaculaVisie 
willen ontvangen, kunnen voor € 32,50 een 
jaarabonnement afsluiten. Wilt u opzeggen 
dan moet dit schriftelijk of per e-mail vóór 
30 november. 

MaculaVisie
De MaculaVisie is het informatieblad van de 
vereniging en verschijnt vier keer per jaar in 
zwartdruk, op Daisy-cd, via de Webbox en via 
e-mail. Eén leesvorm (zwartdruk of Daisy-cd) 
is inbegrepen bij het lidmaatschap. Een twee-
de leesvorm kost € 10 extra per jaar.

MaculaVereniging op Facebook
Er zijn vier Facebook groepen:  de algemene 
Facebook-pagina, JMD Plaza, JMD Ouders 
en LMD Plein. Lid worden? Ga naar je eigen 
Facebook-account, typ in het zoekvenster de 
groep in, kies de pagina die wordt gevonden 
en vraag het lidmaatschap aan. 
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INFORMATIE

Macula-degeneratie
Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waar-
bij de gezichtsscherpte afneemt ten gevolge van het 
afsterven van kegeltjes in de gele vlek (macula lutea) 
in het centrale gedeelte van het netvlies. Het perifere 
gezichtsveld blijft wel bestaan: mensen worden dus 
niet volledig blind.

MD komt voor in juveniele vorm (JMD) en op oudere 
leeftijd (LMD). Juveniele vormen zijn erfelijk en treden 
in vroege levensjaren op maar zijn zeldzaam: de ziekte 
van Stargardt, de ziekte van Best, kegeldystrofie en ke-
gel-staafdystrofie.

LMD ontstaat meestal niet voor het 50e levensjaar en 
bestaat in een droge en een natte vorm. De eerste symp-
tomen van droge LMD zijn: minder goed contrast kunnen 
zien, kleuren niet goed meer kunnen onderscheiden en 
achteruitgang van het gezichtsvermogen in het algemeen. 
Men merkt soms dat bij het lezen stukken van woorden 
ontbreken. De aandoening wordt langzaam erger en leidt 
tot slechtziendheid. Bij de natte variant is naast het afster-
ven van de kegeltjes, ook sprake van de groei van kleine 
bloedvaten onder het netvlies. De eerste symptomen zijn: 
vervormingen van het beeld, teksten lijken te golven, rech-
te lijnen lijken krom en een verminderd gezichtsvermogen. 
De natte vorm verloopt sneller dan de droge vorm.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van deze 
aandoening zijn roken en een hogere leeftijd. Onvolwaar-
dige voeding met tekorten aan vitamines, mineralen en 
antioxidanten dragen waarschijnlijk ook bij tot het ontstaan 
van de MD.

Voor meer informatie: www.maculavereniging.nl

JA!
[] ik word lid

[] ik wil meer informatie

[] ik word donateur

van de MaculaVereniging en 
ontvang het welkomstpakket 
en vier keer per jaar de 
MaculaVisie

naam:

voorletters:

man/vrouw
straat:

huisnr.:

postcode:

plaats:

tel. nr.:

e-mail:

geb.jaar:

banknr.:
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INHOUDSOPGAVE

datum:

handtekening:

Deze strook opsturen naar:
MaculaVereniging
Antwoordnummer 237
1800 VB  Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

02 - COLOFON

03 - INFORMATIE
 03- Macula-degeneratie

04 - INHOUDSOPGAVE
 04 - Belteam
 05 - Advies van de MaculaVereniging
 05 - Kopijdata 2020
 05 - Advertentietarieven 2020

06 - REDACTIONEEL

07 - ALGEMEEN
 07 - Vergoeding taxivervoer 2020
 08 - Internetbankieren als u niet of slecht ziet
 09 - Pinnen bij de sprekende geldmaat
 10 - Betalen met NS-kaartautomaten toegankelijker
 11 - De aftrek van zorgkosten over het jaar 2019
 11 -  Artsen Vuurwerkmanifest voeren druk op politiek op
 12 - Nieuwe directeur voor de Oogvereniging
 12 - Nieuwe locatie Bartiméus Zwolle
 13 -  Veilig deelnemen aan het langzaam gemotori-

seerd verkeer

15 - BESTUURSZAKEN
 15 - Begroting 2020
 16 - MaculaVisie in de komende jaren
 17 - Waarom de redactie stopt

19 - COLUMN
 19 - Digitaal gedoe?

Belteam
Voor informatie en lotgenotencon-
tact kunt u een gesprek aanvragen 
met het Belteam. Een verzoek 
hiertoe kunt u richten aan het 
landelijk bureau in Utrecht, 

tel. 030-298 07 07. 
Eén van de leden van het Belteam nemt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.
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KOPIJDATA

20 - IN GESPREK MET...
 20 - In gesprek met Peter Derks
 20 - Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen

23 - HULPMIDDELEN
 23 - Seeing Ai
 23 - ZieZo-beurs
 24 - Sprekende thermostaat

23 - MEDISCHE ZAKEN
 25 - Komt een patiënt bij de dokter 
 25 - Macula-degeneratie, cataract en rijbewijs
 27 - Thuisarts.nl
 28 -  Nieuwe gentherapie voor oogziekte getest
 28 - Winterdepressie?
 29 -  PTSS bij mensen met een visuele beperking
 31 - Vragen aan de Ooglijn

32 - RECREATIE
 23 - Sudomag®?

34 - BIJEENKOMSTEN
 34 - Macula-bijeenkomsten
 39 - JMD-netwerkborrels

40 - OOGCONTACT, nieuwsbrief Oogfonds/MaculaFonds

ADVERTENTIES
 18 - Medivital
 22 - ZieZo-beurs
 31 - Iris Huys
 33 - Passend Lezen
 44 - Solutions Radio

Advies van de MaculaVereniging
Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel of appa-
raat doet, eerst duidelijk uitleg geven over de mogelijkhe-
den van het apparaat zodat u krijgt wat u verwacht als u 
tot aanschaf overgaat. Met betrekking tot voedingssupple-
menten en medicijnen geeft de MaculaVereniging één dui-
delijk advies: overleg, voordat u een voedingssupplement 
of medicijn aankoopt, eerst met uw oogarts. In de Richtlijn 
LMD voor oogartsen is een passage opgenomen over 
voedingssupplementen, zie www.maculavereniging.nl.

Kopijdata 2020

MaculaVisie 2
Inleveren kopij voor 8 juni, 
bij de leden eind juli

MaculaVisie 3
Inleveren kopij voor 
3 augustus, bij de leden 
begin september

MaculaVisie 4
Inleveren kopij voor 
12 oktober, bij de leden 
half december

ADVERTENTIETARIEVEN 
2020
achterzijde € 700
1/1 pagina € 630
1/2 pagina € 350
1/4 pagina € 190
1/3 pagina liggend € 220
2/3 pagina liggend € 450
4x dezelfde advertentie in 
alle 4 nummers 10% korting.
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REDACTIONEEL

Het jaar is alweer twee maanden oud en 
een winter hebben we nog niet gehad. 
Stikstofproblemen, CO2-uitstoot en ver-
vuilde grond (Pfas) zijn op dit moment 
landelijk grote problemen. Deze proble-
men op te lossen, kost veel geld.

Geld is ook een probleem van de Macula-
Vereniging. De broekriem moet flink aan-
getrokken worden. De begroting is dan wel 
met een klein positief resultaat opgesteld, 
de bezuinigingen zijn niet leuk. Zo komen 
er dit jaar maar vier MaculaVisies uit en is 
de reservering voor een Maculaweek ge-
schrapt. Bij Bestuurszaken vertelt Bram 
Harder, de voorzitter, u meer.

Wat wel doorgaat is de Macula-dag in april 
Een dag waarop u weer bekenden kunt 
ontmoeten, kunt luisteren naar twee spre-
kers en twee ervaringsdeskundigen die ’s 
morgens hun verhaal vertellen. ’s Middags 
zijn er negen workshops waaruit u kunt 
kiezen. Ook zal er de Algemene Ledenver-
gadering zijn waarin het bestuur verant-
woording aflegt voor het afgelopen jaar. En 
natuurlijk ontbreken de standhouders niet 
met hulpmiddelen, voedingssupplementen 
en informatie. Het gele katern met onder 
andere het jaarverslag en de financiële ver-
antwoording over 2019 was nog niet gereed 
en is dus niet zoals gebruikelijk bij deze 
MaculaVisie gevoegd. Een uitnodiging met 
het programma heeft u als het goed is wel 
ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, bel 
of mail dan even naar het secretariaat.

Nu we het toch over geld hebben: in deze 
MaculaVisie treft u verschillende artikelen 
hierover aan zoals de regels rondom de 
taxivergoeding, de aftrek van meerkosten 
op het belastingformulier, hoe u bij verschil-
lende banken kunt internetbankieren en 
over de sprekende Geldmaat. 

Maarten Copper heeft een artikel geschre-
ven over macula-degeneratie, cataract 
(staar) en het rijbewijs. Bart Melis Dan-
kers vertelt over brommobielen en Renée 
Braams is in gesprek geweest met Peter 
Derks. Kortom weer veel te lezen.

Ria Dekker, eindredacteur

Macula-dag zaterdag 4 april 2020.
U komt toch ook?
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ALGEMEEN

Vergoeding taxivervoer 2020
Wanneer iemand extra hoge kosten moet 
maken door bijvoorbeeld een chronische 
ziekte, ouderdom of handicap, kan men 
in aanmerking komen voor een vergoe-
ding of een tegemoetkoming voor het 
gebruik van de taxi. Hoeveel men kan 
terugkrijgen, is geheel afhankelijk van de 
soort kosten, de hoogte van de kosten 
en de persoonlijke situatie.

Kosten van taxivervoer
Het kan voorkomen dat iemand door een 
handicap, ouderdom of een chronische 
ziekte meer reiskosten moet maken. Wan-
neer men extra geld kwijt is door meermaals 
gebruik te maken van taxivervoer, wordt 
dit vrijwel altijd vergoed door de gemeente 
waarin men woont. Wanneer iemand enkel 
en alleen op de taxi is aangewezen en niet 
kan terugvallen op het openbaar vervoer, 
komt men mogelijk in aanmerking voor 
vervoer met een speciale taxidienst. Deze 
taxidienst is voor mensen met een chroni-
sche ziekte, een handicap en voor ouderen. 
Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor 
uitstapjes die verder weg zijn dan de vijf 
openbaar vervoerzones binnen het woon-
adres. Voor vervoersmogelijkheden die 
dichterbij zijn, dient men aan te kloppen bij 
de gemeente. Wanneer men gebruik wenst 
te maken van de taxidienst moet men in het 
bezit te zijn van een taxipas.

Er is ook liggend vervoer beschikbaar voor 
mensen die niet (lang) kunnen zitten. Hier 
worden speciale ligtaxi’s voor ingezet. Deze 
ligtaxi’s zijn geschikt voor vervoer van plaats 
A naar B maar ook voor bijvoorbeeld een 
dagje uit. De kosten zijn minder hoog dan 
bij een normale ambulance. Een voorwaar-
de is wel dat er geen medische noodzaak is 
op het moment van vervoer.

Taxipas van de gemeente
Deze pas wordt door de gemeente vergoed 
aan mensen met een handicap, ouderdom 
of een chronische ziekte en staat los van 
de zorgverzekering. Wanneer iemand veel 
familie en/of vrienden om zich heen heeft, 
kan het zijn dat men niet in aanmerking 
komt voor de taxipas. Is er echter niemand 
op wie men kan terugvallen, dan is de kans 
groot dat men in aanmerking komt voor de 
taxipas. Er moet een eigen bijdrage betaald 
worden en het eigen risico is hier van toe-
passing. Informatie over de taxipas is te 
verkrijgen bij het gemeentehuis.

Taxivervoer via de zorgverzekeraar
Zorgvragers kunnen gebruik maken van de 
regeling voor zittend ziekenvervoer als ze 
onder één van de vijf groepen vallen:
•   Patiëntenvervoer van en/of naar chemo-

therapie of bestraling
•    Patiëntenvervoer van en/of naar nierdialyse
•   Rolstoelgebruikers die geen aangepast 

vervoer hebben
•   Visueel gehandicapten 
•   Mensen die voldoen aan de hardheids-

clausule (hier wordt uitgerekend of de 
vervoerskosten boven een bepaald be-
drag uitkomen volgens een vastgestelde 
formule).

Vanuit de basisverzekering wordt openbaar 
vervoer (laagste klasse) vergoed, per kilo-
meter 30 eurocent voor de eigen auto, per 
(rolstoel)taxivervoer een volledige vergoe-
ding bij een gecontracteerde taxivervoerder 
en vanuit de Basispolis 1,45 euro per kilo-
meter bij een taxivervoerder zonder con-
tract.

De zorgverzekeraar moet toestemming 
geven aan de zorgvrager voor zittend zie-
kenvervoer. Hierna kunnen de gemaakte 
reiskosten gedeclareerd worden. Bij een 
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aanvullende verzekering kunnen de ge-
maakte kosten vergoed worden tot een 
hoger bedrag. Dit is per aanvullend pakket 
verschillend. Het is dus verstandig om de 
aanvullende pakketten goed met elkaar te 
vergelijken alvorens een keuze te maken. 
Er kan het beste contact opgenomen wor-
den met het taxibedrijf om inzicht te ver-
krijgen in de kosten die gemaakt worden. 
Taxibedrijven hebben hun eigen regels en 
geven soms extra service.

Een ligtaxi is meestal een dure aangele-
genheid omdat de kosten vaak niet door de 
zorgverzekering vergoed worden.

Op https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/
zorgvergoedingen/taxivervoer kunt u lezen 
wat welke zorgverzekeraar vergoedt.

Internetbankieren als u niet of 
slecht ziet
Tegenwoordig kunt u veel bankzaken 
regelen via internet. Ook als u slecht of 
niet ziet is dit voor u mogelijk, al zijn er 
soms aanpassingen op uw computer 
nodig en vraagt het enige oefening. 

Internetbankieren werkt niet bij iedere bank 
op precies dezelfde manier. Vooral de ma-
nier waarop u inlogt en uw betalingen ver-
stuurd is verschillend. Een aantal banken 
biedt speciale hulpmiddelen voor mensen 
met een visuele beperking. De meeste ban-
ken hebben hun eigen pagina over toegan-
kelijk bankieren.

SNS Bank
Om te kunnen internetbankieren via de 
website van de SNS Bank moet u toe-
gang hebben tot het persoonlijke deel van 
de website: Mijn SNS. Verder hebt u een 
digipas nodig. Dit is een klein apparaatje 
waarmee u kunt inloggen en opdrachten 
kunt verzenden. Mensen met een visuele 

beperking kunnen een sprekende digipas 
aanvragen. Deze digipas heeft extra grote 
knoppen en een groot scherm. De middel-
ste toets heeft een markering voor oriënta-
tie. Na iedere druk op een toets hoort u een 
piep zodat u weet dat u die heeft ingedrukt. 
De code voor internetbankieren wordt bij 
de sprekende digipas hardop uitgesproken. 
Zorg ervoor dat anderen niet kunnen mee-
luisteren.

Hebt u een lichtere visuele beperking of een 
motorische beperking? Dan is er een gro-
te digipas met grote toetsen. Deze digipas 
heeft geen spraakfunctie.

Bij een kantoor van de SNS Bank bij u in 
de buurt of op www.snsbank.nl kunt u meer 
informatie krijgen over Mijn SNS en over de 
verschillende digipassen.

Rabobank
Bij de Rabobank wordt voor het internetban-
kieren door de meeste klanten de paslezer 
Rabo Scanner gebruikt. Voor mensen met 
een visuele beperking is er de speciale 
Random Reader Comfort, die grotere toet-
sen heeft en is voorzien van spraak. De toe-
gangscode bij inloggen en de signeercode 
bij verzenden worden uitgesproken.

Gebruikt u de Rabo Scanner en hebt u 
moeite met het intoetsen van de codes? 
Dan is de Rabo Scanner Grip wellicht een 
handig hulpmiddel. Dit is een sticker die 
over de Rabo Scanner heen wordt geplakt. 
De Rabo Scanner Grip biedt meer houvast 
bij het bedienen van de scanner.

Meer informatie over toegankelijk bankieren 
bij de Rabobank vindt u op de 
www.rabobank.nl. Daar kunt u de Random 
Reader Comfort of de Rabo Scanner Grip 
aanvragen. U kunt deze hulpmiddelen ook 
telefonisch aanvragen bij uw Rabobankkan-
toor.



9

ABN AMRO
Om te kunnen internetbankieren bij ABN 
AMRO hebt u een e.dentifier2 nodig, die u 
met een USB-kabel aan uw computer kop-
pelt. U kunt dan inloggen zonder dat u een 
beveiligingscode hoeft uit te lezen. U moet 
wel eenmalig software installeren om te 
kunnen internetbankieren.

Bij een kantoor van ABN AMRO bij u in 
de buurt kunt u de e.dentifier2 aanvragen. 
Meer informatie over toegankelijk bankieren 
bij ABN AMRO vindt u op www.abnamro.nl.

ING 
Vanaf 10 september 2019 is het niet meer 
mogelijk om betalingen in Mijn ING te be-
vestigen met de TAN-lijst. Als u geen ge-
bruik maakt van een smartphone of tablet 
kunt u de ING XL Scanner gebruiken om 
betalingen in Mijn ING te bevestigen. 

De ING XL Scanner is een toegankelijke 
variant van de normale ING Scanner, heeft 
grotere knoppen en is voorzien van spraak. 
De ING XL Scanner lijkt op een grote cal-
culator. U kunt er codes op invoeren en op 
terug ontvangen. U hoeft geen codes te 
scannen. Ook zitten er oortjes bij.

Totdat de ING XL Scanner beschikbaar is, 
kunt u gebruik maken van de TAN-code via 
SMS om opdrachten in Mijn ING te beves-
tigen. Dit kan desgewenst met gebruik van 
de belfunctie. Overstappen naar TAN-co-
de via SMS kunt u direct regelen op elk 
ING Kantoor of ING Servicepunt. Naast de 
TAN-code via SMS kunt u ook gebruik ma-
ken van de Saldolijn.

Meer informatie kunt u vinden op www.ing.
nl de ING Scanner en de ING Scanner: ik 
heb een beperking. Als u nog vragen hebt 
kunt u ook altijd met de ING klantenservice 
contact opnemen via 020-22 888 88.

Leren internetbankieren
Als u aan de slag wilt met internetbankie-
ren, kunt u bij Bartiméus terecht voor onder-
steuning voor een cursus internetbankieren.
Koninklijke Visio biedt informatie over toe-
gankelijk internet- en mobiel bankieren, in 
de vorm van factsheets. Deze zijn te vinden 
op www.visio.org.
(bron: Oogvereniging)

Pinnen bij de sprekende 
geldmaat
Geld opnemen met spraak? Sinds kort 
kan dit op een aantal plaatsen in Neder-
land bij de nieuwe geldmaat. De komen-
de jaren worden de geldautomaten van 
ABN AMRO, ING en Rabobank omge-
bouwd naar geldmaten. Op termijn zullen 
alle geldmaten spraak krijgen.

Om gebruik te maken van de spraakfunctie 
hebt u een oortelefoon nodig. Zodra u uw 
oortelefoon in de geldmaat steekt, activeert 
u de spraakfunctie. De spraak vertelt u wat 
op het scherm staat en wat u moet doen. 
Samen met Geldmaat werkt de Oogvereni-
ging aan een instructiefilmpje om precies uit 
te leggen hoe het werkt.
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Geldmaat heeft moeten besluiten tijdelijk 
negentig geldmaten te sluiten. Deze auto-
maten zijn ex-ABN AMRO automaten. De 
maatregel is nodig vanwege de toename 
van gewelddadige plofkraken op dit type 
automaat. Dit betekent helaas dat alle geld-
maten met spraak tijdelijk buiten gebruik 
zijn. Hoelang dit duurt, is nu nog niet be-
kend. Meer informatie is te vinden op www.
geldmaat.nl. 

Bij Albert Heijn en op Schiphol kunt u geld 
opnemen met spraak bij de geldautomaten 
van ING. Zodra u uw oortelefoon in de geld-
automaat steekt, activeert u de spraakfunc-
tie. De spraak vertelt u wat op het scherm 
staat en wat u moet doen. De indeling van 
de schermen is niet gewijzigd. Let op: er 
zijn verschillen tussen de spraak van de 
ING automaat en de spraak op de geld-
maat. In de loop van 2019 en 2020 worden 
alle ING automaten omgevormd tot Geld-
maat. Dan werken ze met de spraak van de 
geldmaat.

Een overzicht van sprekende geldmaten is 
te vinden op de www.geldmaat.nl.

Betalen met NS-kaartautomaten 
toegankelijker
Tegenwoordig kunt u op veel plekken 
contactloos betalen. Dit is nu ook mo-
gelijk bij alle kaartautomaten van de NS. 
Het gedeelte voor contactloos betalen zit 
rechts onder het toetsenbordje om ‘ge-
woon’ te betalen, op een hoogte die be-
reikbaar is voor reizigers in een rolstoel 
of scootmobiel.

Hoe ziet de kaartautomaat er nu uit?
Aan de rechterzijde van de kaartautomaat 
vindt u nu onder elkaar:
•   het nummer van de automaat, ook in 

braille en reliëf (rechtsboven)
•    het toetsenbord en de gleuf om ‘gewoon’  

te betalen met uw betaalpas
•   gedeelte om uw betaalpas tegenaan te 

houden bij contactloos betalen
•   gedeelte om uw OV-chipkaart tegenaan te 

houden.

Belangrijke wens
Twee jaar geleden organiseerde de NS 
twee workshops: één workshop met men-
sen met een motorische en één met men-
sen met een visuele beperking onder wie 
leden van de Oogvereniging. Uit beide 
workshops kwam één punt heel duidelijk 
naar voren: voor mensen met een visuele 
beperking én voor mensen met een mo-
torische beperking is contactloos betalen 
een belangrijke stap voorwaarts. Reden? 
U hoeft uw pas niet meer in te voeren en 
niemand kan meekijken met uw pincode.

Hulp op afstand
Alle NS kaartautomaten zijn ook uitgerust 
met Hulp Op Afstand. Het gratis telefoon-
nummer en het automaatnummer staan 
rechtsboven op de automaat (ook in braille 
en reliëf). U kunt op ieder moment van de 
dag gebruik maken van deze service. Bij-
voorbeeld bij:
•   hulp bij het laden van saldo of bestellin-

gen op uw OV-chipkaart
•   hulp bij het kopen van alle producten in 

de kaartautomaat
•   u kunt het zelf doen terwijl u de medewer-

ker aan de telefoon heeft. Of u kunt de 
bediening van de kaartautomaat aan de 
medewerker overlaten. De medewerker 
vertelt dan wat er op het scherm te zien is. 

(bron: Oogvereniging)



Wilt u de maculaVisie in z'n geheel lezen dan dient u lid te 
zijn van de MaculaVereniging.

Wilt u meer lezen?

Lid worden

https://maculavereniging.meoconcept.nl/help-mee/word-lid/



