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Hoe ouders hun blinde baby kunnen helpen.

boven. Hoe kun je het beste met je kind omgaan? Waar moet je allemaal rekening mee
houden? Moet je van alles aanpassen of juist zo gewoon mogelijk doen?

Een jong kind leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn
zintuigen wordt hij bewust van de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet
anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij de wereld om zich heen
ervaart en de manier waarop hij leert.

Zo ontdek ik het!

Wanneer je als ouder te horen krijgt dat je baby niet kan zien komen er allerlei vragen naar

Hoe ouders hun blinde baby kunnen helpen.

Dit boek is geschreven om ouders te helpen hun blinde baby te begrijpen en te
ondersteunen. Het is bedoeld als naslagwerk om ideeën op te doen. Hoe ga je met je
kind op een plezierige manier om en hoe kun je hem helpen om te bewegen, te spelen
en de wereld om zich heen te begrijpen en te ontdekken.
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Woord vooraf
Bij het opgroeien van onze dochter Anne zijn we ons er erg bewust van geworden hoezeer een visuele beperking
invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. We hadden ons dat van tevoren nooit zo kunnen voorstellen.
Ontwikkelingen als hoofd optillen, pakken, lachen, zitten en staan, blijken niet zo vanzelf te verlopen als bij haar drie
oudere broers. Als ouders weet je niet wat je daaraan kunt doen.
Ook het verkrijgen van zelfvertrouwen ging bij Anne niet vanzelf, omdat dingen snel onbekend en daardoor
bedreigend over konden komen. We merkten in het begin dat we haar vaak niet goed konden begrijpen, en zij ons
waarschijnlijk niet. Door de begeleiding die we mochten ontvangen, werden we langzaam ingewijd in een wereld die
voor ons onbekend was, maar die wel de wereld was waarin Anne leefde. We merkten dat we echt met andere ogen
moesten leren kijken en moesten begrijpen dat veel dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, dat voor haar niet
zijn. Door de vele praktische voorbeelden en adviezen die we gedurende de begeleiding ontvingen en door de
gesprekken die we voerden over hoe zij dingen zou kunnen beleven, raakten we bekend in de wereld van Anne.
Heel veel van die praktische adviezen en beschrijvingen, over hoe een kind met een visuele beperking geholpen zou
kunnen worden en dingen kan ervaren, zijn opgenomen in dit boekje. Het zijn veel adviezen, maar wij denken dat
het met minder niet kan, omdat de beperking ingrijpt op zoveel aspecten van de ontwikkeling. Het zijn vaak dingen
die je zelf niet kunt bedenken, omdat je vanuit zo’n ander, onbekend kader moet leren kijken. Dit boekje kan misschien
de indruk geven dat er heel veel ‘moet’. Het besef op hoeveel aspecten in de ontwikkeling en het dagelijkse leven de
visuele beperking invloed heeft, kan moedeloos maken. Wij hebben dat zelf in periodes ook wel eens zo ervaren.
Soms heb je er gewoon even de tijd, energie en het geduld niet voor. Bedenk dan dat niet alles hoeft. Zie dit boekje
als naslagwerk: als er iets misgaat, kun je kijken wat je kunt doen. Heel veel dingen gaan gelukkig ook ‘vanzelf’ goed;
dat is bij ieder kind verschillend. Veel praktische voorbeelden en inzicht in de belevingswereld van je kind maken dat
je op een gegeven moment thuis raakt in die andere wereld. Daardoor kun je zelf ook oplossingen vinden voor situaties
die níet in het boekje zijn terug te vinden. Het wordt op een gegeven moment een tweede natuur. Als je dan thuis
bent in die wereld heb je de ‘plattegrond’ daarvan veel minder of helemaal niet meer nodig.
Anne is nu bijna 5 jaar. De eerste jaren zijn intensief geweest en hebben soms veel geduld van ons gevraagd. Wij
hebben ook frustraties gekend als we niet begrepen waarom Anne ergens zo bang voor kon zijn, als we zagen dat ze
werkelijk niet kon begrijpen hoe dingen in elkaar zaten, of als ze iets niet kon nadoen, omdat ze het niet kon zien.
Langzaam merkten we echter dat we door meer inzicht in haar wereld, haar steeds beter konden helpen en
begeleiden. Anne heeft zich kunnen ontwikkelen tot een positief, nieuwsgierig meisje met een groot basisvertrouwen,
dat graag aan nieuwe dingen begint. En als wij maar rekening houden met hoe we haar daarbij kunnen helpen, gaat
dat heel goed. Voor ons is het een soms ingewikkelde, maar ook boeiende reis geweest, zonder meer van onschatbare
waarde. Wij wensen de andere ouders, familie en verzorgers/begeleiders van een kind met een visuele beperking ook
een goede reis toe, met deze reisgids in de hand!
Annelies en Merijn Bosman
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Inleiding
Wanneer je als ouder te horen krijgt dat je baby niet kan zien, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Hoe kun
je het beste met je kind omgaan? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Moet je van alles aanpassen of juist
zo gewoon mogelijk doen?
Een baby leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn zintuigen wordt hij zich bewust van
de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij
de wereld om zich heen ervaart, en de manier waarop hij leert.
Om ouders te helpen hun blinde baby te begrijpen en te ondersteunen, hebben we dit boek geschreven.
Het boek bevat vooral praktische informatie over wat ouders tegenkomen in het dagelijks leven thuis. Het is bedoeld
als naslagwerk om ideeën op te doen. Hoe ga je met je kind op een plezierige manier om en hoe kun je hem helpen
om te bewegen, te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen.
Alle hoofdstukken zijn afzonderlijk van elkaar te lezen. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over
blindheid. Daarna volgen hoofdstukken die betrekking hebben op de dagelijkse omgang met je blinde baby.
Wij hebben ervoor gekozen om de baby als ‘hij’ aan te duiden. Echter, overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden
gelezen. Verder spreken wij in dit boek vooral over blinde baby’s, hiermee bedoelen wij ook de baby’s die ernstig
slechtziend zijn.

Minette Roza en Katinka Bakker
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De blinde baby
Bart van één jaar zit naast de koude verwarming op de
grond. Hier vermaakt hij zich langdurig. Afwisselend maakt
hij

met

een

blokje

en

zijn

handen

verschillende

geluiden op de verwarming, vanwege het mooie geluid.

Baby’s ontwikkelen zich de eerste twee jaar in een razend tempo; van een afhankelijk klein mensje naar een
ondeugende, actieve dreumes. Voor een blinde baby hoeft dit niet anders te zijn. Het niet kunnen zien heeft echter
wel veel invloed op de manier waarop het kind de wereld om zich heen leert kennen.
Ouders zullen veel vragen hebben; hoe moeten we met onze baby omgaan, hoe zal de toekomst er voor hem uitzien,
wat moet er allemaal gebeuren?

1.1 Wanneer is een baby blind?
De eerste weken na de geboorte is er vaak weinig verschil te zien tussen een baby die goed ziet en een blinde baby.
Dit komt vooral omdat alle pasgeboren kinderen nog weinig zien. Na een paar weken wordt het verschil duidelijker
en vaak ontstaan er op dat moment twijfels bij de ouders. Het komt geregeld voor dat het dan nog enige tijd duurt
voordat echt duidelijk wordt dat de baby erg weinig of helemaal niets ziet.
Een baby wordt als blind beschouwd als er sprake is van:
• Volledige blindheid. Dit betekent dat er geen gezichtsvermogen is. Er is geen licht/donker waarneming.
• Maatschappelijke blindheid. Er is dan sprake van zeer ernstige slechtziendheid. Het gezichtsvermogen beperkt zich
tot het kunnen waarnemen van licht en donker en mogelijk enige kleur en vorm. Zeer ernstig slechtziende kinderen
zijn later, net als volledig blinde kinderen, aangewezen op braille.
Het grootste verschil tussen beide vormen is bij baby’s te zien als bijvoorbeeld een lamp aangaat. Een volledig blinde
baby reageert hier niet op. Een baby, die nog iets ziet, richt zich naar de lichtbron.
Kinderen die licht/donker waarnemen, kunnen zich gemakkelijker door een ruimte verplaatsen omdat ze nog enigszins
zichtbare oriëntatiepunten hebben, zoals het licht dat door een raam schijnt.

1.2 Ontbreken van een zichtbaar voorbeeld
Jonge kinderen leren veel door naar anderen te kijken en hen na te doen. Een baby probeert al na een aantal weken
je te imiteren.
Blinde kinderen missen deze mogelijkheid. Ze zullen veel vanzelfsprekende handelingen op een andere manier moeten
leren om deze zich eigen te maken. Veel activiteiten en handelingen zal een blind kind nooit uit zichzelf leren omdat
hij niet ziet hoe anderen dat doen, zoals uit een beker drinken en met een lepel eten.
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1.3 Gebruik van de andere zintuigen
Kleine kinderen leren door hun zintuigen te gebruiken. Onder zintuigen worden het zicht, de tast, het gehoor, de reuk
en de smaak verstaan. Wanneer één van de zintuigen helemaal of gedeeltelijk ontbreekt, worden de andere zintuigen
niet plotseling beter. Wanneer je een blind kind helpt om het zien te compenseren door voelen, luisteren en ruiken,
stimuleer je hem om deze zintuigen bewust te gebruiken.
In veel gevallen zal een blind kind dit ook al uit zichzelf doen.
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