
Specifieke zorg aan blinde en 
slechtziende volwassenen met 
bijkomende problematiek in  
woord en beeld

Proefschrift Marit van Buijsen 
Improving care and treatment for adults 
with a visual impairment and serious 
mental illness. From tacit knowledge to 
a logic model of current practice
juni 2021

Opbouwfase Stabiliteitsfase

In
te

rv
en

tie

In
te

rv
en

tie

Start

Basiszorg binnen visuele setting

Veiligheid

In
te

rv
en

tie

Betere kwaliteit van leven

Vertrouwen
Stabiele balans

Informatie en contact

Robert Coppes Stichting
Vlasmeersestraat 38a
5261 TD Vught
073 - 65 79 157

info@robertcoppes.nl
www.robertcoppes.nl

Specialistische en gefaseerde aanpak
Om goed bij de problematiek en behoeften van deze cliënten aan 
te kunnen sluiten, biedt de Robert Coppes Stichting gefaseerde 
ondersteuning:

•  Opbouwfase: gericht op het opbouwen van een ver-
trouwens relatie, bieden van veiligheid en het toewerken 
naar stabiliteit voor de cliënt zelf en de manier waarop de 
ondersteuning wordt ingericht.

•  Stabiliteitsfase: de opbouwfase gaat langzaam over naar 
een stabiliteitsfase waarin de begeleiding zich richt op het 
continueren van de opgebouwde ondersteuning met als doel 
het behouden van vertrouwen, veiligheid en stabiliteit.

•  Interventiefase: vanuit de stabiliteitsfase is het soms 
mogelijk om stapsgewijs aan kleine doelen te werken die 
de levenskwaliteit van de cliënt kunnen vergroten. Hierbij 
is sprake van een intermitterend proces (periodiek, met 

onderbrekingen), waarbij continu wordt afgestemd op de 
mogelijkheden van de cliënt op dat moment, zonder druk 
op te leggen.

De opbouw van deze fasen is weergegeven in onderstaand model. 
Het biedt zowel professionals als cliënten een duidelijk kader, waarin 
vanuit zorgvuldig opgebouwd vertrouwen en veiligheid, wordt toe- 
toe gewerkt naar een stabiele balans in het leven van de cliënt.

De Robert Coppes Stichting gaat de beschreven aanpak verder 
ontwikkelen door het toevoegen van een systematische en 
doelgerichte werkwijze. De principes van Active Recovery Triad 
(ART) kunnen hierbij een veelbelovend kader bieden. ART biedt 
duidelijke richtlijnen waarin een cliënt, samen met naaste(n) en 
professionals actief kan toewerken naar persoonlijke groei, eigen 
verantwoordelijkheid en autonomie (herstel). In dit proces wordt 
continu aangesloten bij wat belangrijk is voor de cliënt.



Deze folder beschrijft de specifieke zorg die de Robert 
Coppes Stichting biedt aan blinde en slechtziende 
volwassenen met bijkomende problematiek. Naast de 
visuele beperking hebben deze cliënten bijkomende 
psychische, psychosociale, psychiatrische, chronische 
lichamelijke en/of cognitieve problemen. 

Omschrijving cliëntengroep
Blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek 
worden door professionals omschreven als kwetsbare cliënten 
met een complex beeld. Door de combinatie van problemen en 
(negatieve) ervaringen in de levensloop en de zorg hebben zij 
moeite met het toelaten van ondersteuning van zorgverleners. 

Hierbij spelen problemen in het hechten aan naasten of 
zorgverleners, een fragiel vertrouwen en het voelen van 
onvoldoende veiligheid een belangrijke rol. Dit maakt het 
voor deze cliëntengroep een uitdaging om volwaardig aan 
het dagelijks leven te kunnen deelnemen en hebben deze 
mensen specifieke ondersteuning nodig. 

Deze cliëntengroep voelt zich het meeste thuis binnen de visuele 
sector, hier hoort ook de basis van de zorg te liggen. Daarnaast 
dient er basiskennis van de bijkomende (psychische) problematiek 
aanwezig te zijn en goede samenwerking met andere sectoren om 
specialistische zorg te kunnen bieden voor de bijkomende 
problematiek.

‘ Heel duidelijk de veiligheid,  
niets hoeven, je mag hier zijn.’

‘ In eerste instantie had hij ook 
niet de mogelijkheid om 
ook maar iets op te pakken.’

 ‘ Dan kwam ik daar op de 
bewuste dag om echt stappen 
te ondernemen, dan was er 
toch weer iets wat tegen zat.’
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