Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor
individuen met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is
het een droom. Ondanks de onbekendheid van KC, is
het jeen van de veel voorkomende oogaandoeningen
omtrent hoornvliesbeschadigingen. De algemene
kennis en begrip van omstanders ontbreekt wanneer
een individu aangeeft te leiden aan het ziektebeeld.
Er is weinig informatie te vinden omtrent de omgang
en algemene kennis over het ziektebeeld. Dit maakt
dat deze aandoening meer aandacht vereist dan wat
het momenteel krijgt. Keratoconus resulteert in wazig
zicht, onregelmatig astigmatisme, (Cornea Research
Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid,
wat leidt tot een slechter kwaliteit van leven (Kandel,
2020).
Hoewel het wordt beschouwd als een ziekte met een
bescheiden impact op de visuele functie en kwaliteit
van leven, is keratoconus verwoestender dan werd
gedacht. KC heeft een ander effect op mensen in hun
primaire inkomens jaren. Dit verklaard de kenmerken
die zijn waargenomen bij mensen met keratonus
zoals; verhoogde angst en reactiviteit op stressvolle
situaties.
Gezien de urgentie van het ziektebeeld, het beloop en
het gebrek aan kennis is het belangrijk voor naasten
om te leren hoe om te gaan met deze aandoening,
maar vooral hoe zij moeten omgaan met de individu.

mijn hoofdvraag
Op basis van interviews met verschillende
specialisten en gesprekken met individuen met KC
kwam naar voren, dat vaak jongeren ontkennen
keratoconus te hebben. De angst om buitengesloten
te worden door KC speelt voor velen en rol. Een
toolkit met tips en tops om designs aan te scherpen.
Dat was mijn doel, maar eenmaal op gesprek met
de cornea verpleegkundige spatte deze droom
uiteen. Zij liet me realiseren dat het oogziekenhuis en
Visio zelf alle toolkits tot beschikking hadden waar
slechtzienden baat bij hebben. Van licht research tot
inclusive design. Het wiel was allang rond en toen
schoot het mij binnen iets wat ik meerdere malen
heb geroepen gedurende mijn blinde jaar.

Opeens wist ik wat ik wilde! De KC immersie
heeft mij laten realiseren hoe weinig handvaten
een individu krijgt vanuit zijn omgeving. Een
belevingsroute is het antwoord wat nodig is om
alzienden te laten realiseren wat KC is en dus werd
mijn hoofdvraag;
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Gedurende het afstudeeronderzoek is er specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen
en deelvragen;

Technologisch
Martkonderzoek omtrent statische hulpmiddelen.
Marktonderzoek omtrent VR/AR simulaties omtrent oogaandoeningen.
Gamification van problematieken met behulp van VR en/of MR.
De verschillen tussen AR, VR & MR.
De "stille" regels omtrent VR.

ALGEMEEN
Het begrip “blindheid” en wat mensen associëren met blindheid.
Wat de casus keratoconus inhoudt
Het begrip Keratoconus en haar bekendheid.
De levensloop van Keratoconus.
De kwaliteit van leven met Keratoconus.
De mogelijkheden om Keratoconus te verbeteren.

onderzoeksactiviteiten
Op basis van onderzoek, interventies & A/B testen zijn prototypes gebouwd
waarvan èèn prototype doorontwikkeld is naar een Proof of Concept. Er kan
geconcluderend worden dat op basis van de onderzoeksresultaten VR de
oplossing is voor het vraagstuk m.b.t. empathie en begripsvorming bij naasten.

Hindernissen bij visuele beperkingen en hun gemoedstoestanden.
Wat is de emotionele bagage van plotselinge visuele beperking, voor individu & naasten.
De lichamelijke & geestelijke effecten van acute blindheid. voor individu & naasten.
Hoe kan de bewustwording over beperkte visus bij de doelgroep getriggerd worden.
De relevantie voor bewustwording & empathie bij keratoconus.
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De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geschat
dat er in 2021 wereldwijd 2,2 miljard mensen visueel
gehandicapt zijn, van wie er minstens 1 miljard
verhinderd waren of behandeling nodig hebben.
(2021). De laatste onderzoeken suggereren dat
een van de belangrijkste obstakels, in het dagelijks
leven voor slechtzienden, de beperkte mobiliteit is
en de moeilijkheid om een nieuwe

en onbekende
omgeving te vinden en te verplaatsen. Samen met
de technologische ontwikkeling van smartphones en
hun interfaces, brengt het nieuwe uitdagingen met
zich mee bij het ontwerpen van gebruikerservaringen
en het verbeteren van toegankelijkheid. De definitie
van toegankelijkheid is de mate waarin een
product, apparaat, dienst of omgeving voor zoveel
mogelijk mensen beschikbaar is. (International
Telecommunication Union, 2018)
Een van de interfaces die bij deze ontwikkeling
betrokken is, is de spraak gebruikersinterface (verder
in het document benoemd als SGI). Lederman &
Klatzky suggeren dat met behulp van deze SGI
gebruikers kunnen communiceren met het systeem
door middel van hun stem. Deze interface is
ontworpen op basis van een aantal sciencefiction
werken, waarbij de acteurs door middel van spraak
opdrachten gaven aan het systeem. Een andere
interface, die gemakkelijker over het hoofd te zien
is, zijn haptische interfaces. Haptische interfaces
hebben betrekking op tastzin en het is gebruikelijk
het belang ervan te onderschatten zonder een ander
zintuig te verliezen. De tastzin maakt de waarneming
van nabije objecten en de ruimtelijke indeling
mogelijk wanneer kijken niet mogelijk is (e.g.donkere
ruimte of door een gezichtsveld afwijking.).
Daarnaast kan tastzin het individu ook informeren
over objecteigenschappen zoals temperatuur, het
materiaal en de aandacht trekken op een gebeurtenis
door middel van trillingen, die ontoegankelijk zijn
voor andere zintuigen.(2009)

Sinds de opkomst van SGI is de braille-geletterdheid
lager dan voorheen. Spraak interfaces zijn de
meest voorkomende technologieën geworden voor
gebruikers met een visuele beperking.(Zhao et al.,
2005) De bestaande ondersteunende technologieën
voor slechtzienden zijn vooral gericht op: stem of
haptisch voor alternatieve benaderingen voor input
en output. Voorbeelden hiervan zijn apparaten, zoals
alternatieve toetsenborden en aanwijsapparaten,
spraakherkenning, brailleleesregels en schermlezers
(Paciello, 2014).

het probleem

Olofsson stateert dat “de meeste informatie de
vorm heeft van visuele aanwijzingen. Deze signalen
omvatten meestal: grafische borden, gekleurde
lichten, wegmarkeringen, gedrukte openbaar
vervoersinformatie etc. Als de individu een visuele
beperking heeft, worden de verstrekte aanwijzingen
vanuit visie haast nul. In de afgelopen jaren is
getracht om de technologie en hulpmiddelen voor
slechtzienden te verbeteren. De meeste van deze
systemen nemen echter een technologische gerichte
benadering, d.w.z. het negeren van de feitelijke
behoefteanalyse van de gebruiker. (2017)
De effectiviteit van stem als haptisch zal afhangen
van: de mate waarin contextuele interacties worden
begrepen en verantwoord kunnen worden in een
ontwerp. Dit alles omvat het geven van de juiste
informatie, op de juiste plaats en juiste manier. Het
probleem wat bij veel ontwerpen naar voren komt is
dat er een gebrek aan onderzoek is; op het gebied
van de gebruikersbehoefte en welke contextuele
informatie een designer nodig heeft. Daarbij heeft
ook de empathie van de designer veel invloed op de
uiteindelijke ontwerp keuzes.
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Keratoconus (KC) is een aandoening die vaak
beide ogen aantast (80-90%), maar meestal is er
een verschil in ernst tussen beide ogen. Het is een
langzaam progressieve aandoening met ernstige
gevolgen, waarbij geen ontstekingsverschijnselen
van het hoornvlies aanwezig zijn. Vaak wanneer een
individu opmerkt dat zijn visus verminderd is; is de
keratoconus al in een latere stadia. (Oogfonds, 2021)
Het komt meestal voor in het tweede decennium van
het leven en treft beide geslachten en alle etniciteiten.

Oorzaken & gevolgen
Het gedeelte wat bij keratoconus beschadigd raakt,
is het hoornvlies. Dit is het transparante deel van het
oog dat voor de iris ligt. Het hoornvlies breekt samen
met de lens lichtstralen waarna deze op het netvlies
worden gericht. Het hoornvlies speelt een belangrijke
rol bij het zien van objecten. (Umgc, 2021)
Volgens Bergman Clinics kan KC gekenmerkt worden
door het dunner worden van het hoornvlies, het
uitsteeksel en littekenvorming. Bij keratoconus wordt
het hoornvlies dunner middenin het oog en kan het
uitpuilen waardoor het een kegelvorm krijgt. Vandaar
de naam ‘Keratoconus’; wat is afgeleid van het
Griekse woord ‘kéras’ (van hoorn) en het latijn ‘cōnus’
(kegel). De kegelvorm is daarbij vaak asymmetrisch;
waarbij de maximale bolling net onder het centrum
bevindt. Normaal is het hoornvlies opgebouwd uit
stevig collageen, een eiwitstructuur dat zorgt voor
structuur en stevigheid. Bij keratoconus is deze
stevigheid van het hoornvlies verminderd waardoor
het hoornvlies naar voren kan uitpuilen. (2021)
De oorzaken van KC zijn onbekend, maar kunnen in
verband worden gebracht met verschillende factoren,
waaronder het dragen van contactlenzen, oog
wrijving, het syndroom van Down, atopische ziekte,
bindweefselziekte, tapetoretinale degeneratie en
overerving. (Romero-Jiménez et al., 2010).
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Keratoconus begint in de puberteit en vordert
langzaam gedurende 10 tot 20 jaar. Vanaf de leeftijd
van 45 jaar vordert keratoconus nauwelijks. Het
ziekteproces stabiliseert zich vaak in de loop van
de tijd (ongeveer rond de 40 jaar). Keratoconus kan
onderverdeeld worden in twee stadia van vroege tot
ernstige keratoconus. (National Eye Institute, 2019)

WAAROM SPECIFIEK KERATOCONUS?

De kennis en begrip van omstanders ontbreekt
vaak wanneer een individu aangeeft te leiden aan
het ziektebeeld. Er is weinig informatie te vinden
omtrent de omgang en algemene kennis over het
ziektebeeld. Dat het die meer aandacht vereist dan
wat het momenteel krijgt. Keratoconus resulteert
in het geleidelijk dunner worden van het hoornvlies
(National Eye Institute, 2019). Dit kan leiden tot
wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig
astigmatisme, (Cornea Research Foundation of
America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een
slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020). Daarnaast
zijn meestal beide ogen aangetast met KC. (National
Eye Institute, 2019).
In de meer ernstige gevallen kunnen littekens of
cirkels in het hoornvlies worden gezien, wat inhoudt
dat het individu blind wordt en moeilijk meekan met
de maatschappij (NOS, 2020).

risico op het ontwikkelen van KC in vergelijking
met patiënten zonder getroffen familieleden. De
voorgestelde omgevingsfactoren zijn onder meer
het wrijven in de ogen door allergieën. De diagnose
wordt meestal ondersteund door een topografie van
de cornea, waarbij de kromming van het hoornvlies
wordt gemeten. Keratoconus veroorzaakt opvallende
veranderingen in het uiterlijk van deze kaarten,
waardoor artsen de diagnose kunnen vaststellen.
Kymes et al verondersteld dat Keratoconus een
zeldzame ziekte is die resulteert in verminderd
gezichtsvermogen, onregelmatig astigmatisme
en littekenvorming op het hoornvlies. Het wordt
het vaakst gezien bij jongere mensen, met een
gemiddelde leeftijd variërend van 9,2 tot 28,0 jaar,
waarop de ziekte door de patiënt wordt ontdekt.
Dit ziektebeeld staat tegenover andere oogziekten,
zoals glaucoom, die beide op een veel latere leeftijd
beginnen. Hoewel het wordt beschouwd als een
ziekte met een bescheiden impact op de visuele
functie en kwaliteit van leven, kan keratoconus
verwoestender zijn dan eerder gedacht, omdat
het effect heeft op mensen die actief zijn in hun
primaire inkomensjaren. Daarom wordt gedacht
dat dit een aantal kenmerken kan verklaren die
zijn waargenomen bij mensen met keratoconus,
waaronder angst en reactiviteit op stressvolle
situaties

Keratoconus treft ongeveer 1 op de 2.000 mensen
(National Eye Institute, 2019). Sommige schattingen
suggereren echter dat de incidentie zo hoog kan
zijn als 1 op 400 personen (NORD, 2015). Het komt
vooral voor in de late kinderjaren tot de vroege
volwassenheid (National Eye Institute, 2019).

mijn hoofdvraag
Het idee om van onafhankelijk terug te moeten naar
afhankelijk is voor velen moeilijk te bevatten. Lopen
en winkelen worden een uitdaging. De wereld die
eerst kleurrijk en vormrijk was, is nu vormloos. De
reacties van naasten wanneer iemand wat omstoot
zouden moeten uiten in begrip en kalmte en niet
vanuit woede.
Door deze onwetendheid voelen slechtzienden
zich vaak ongehoord en emotioneel uitgeput. De
schaamte die blindheid met zich meebrengt werkt
dit ook in de hand. Op basis van interviews met
verschillende specialisten kwam naar voren, dat
jongeren vaak ontkennen keratoconus te hebben.
Dit met alle gevolgen vandien. De schaamte en
hoogdrempeligheid om uit te leggen wat men ziet is
voor velen slechtzienden moeilijk uit te leggen, laat
staan te visualiseren voor alzienden.
Tevens, kan een buitenstaander niet weten of
iemand visueel beperkt is, wanneer iemand rustig
om zich heen kijkt. Misschien is diegene aan het
genieten van de natuur om zich heen. Nu zullen
sommigen roepen dat men het kan zien aan de
witte stok waar sommigen meelopen maar bij de
meeste hoornvliesafwijkingen zoals bij Keratoconus
is dit niet het geval; men loopt dikwijls zonder
hulpmiddel.
Dit maakt het beeld hoe algehele blindheid bij
deze oogziektes is alleen maar moeilijker! Vaak
hebben alzienden verkeerde aannames op basis
van een verbastering van aangeboren blindheid en
onwetendheid zoals; “Men ziet zwart of schimmen”
en "Men ziet zonder bril alles dubbel.” Dit alles
maakt het complex, omdat Visio verschillende
workshops aanbiedt om aangetast zicht te beleven,
ook al is dit alleen voor artsen in opleidingen en
op de ouderenbeurs; waarbij het idee ontstaat dat
slecht zicht behoort tot de ouderen bevolking en dat

Hoewel de oorzaak onbekend is, vermoedt men
dat KC optreedt als gevolg van een combinatie van
genetische, omgevings- en hormonale factoren.
(National Eye Institute, 2019). Patiënten met een
familielid met KC hebben een 15 tot 67 keer hoger
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terwijl KC ontstaat in de tienerjaren van een individu.
Dit maakt het voor slechtzienden moeilijker om
begrip te krijgen van naasten; de belevingsbrillen zijn
niet te huur en niet iedereen kan reizen naar Visio of
de ouderenbeurs om mee te maken wat een persoon
ziet. Daarnaast zijn de belevingsbrillen vaak alleen
gefocust op bekende oogziektes; zoals diabetische
retinopathie, glaucoom en maculadegeneratie.
Gezien de urgentie, de verkeerde aannames, maar
ook het feit dat hiermee de wereld van slechtzienden
nageboots kan worden en als ijsbreker de vragen en
aannames van een alzienden kan beantwoorden is
mijn hoofdvraag;
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Mijn doelgroep zijn; personen die willen ondergaan
hoe het is om algehele visusverlies te hebben. Zo,
om begrip en empathie te kunnen vormen voor het
familielid dat oogproblematiek ervaart of juist als
voorbereiding op wat gaat komen qua ziektebeeld.
Tevens, begrijpt de doelgroep matig Nederlands.
Voor velen in deze doelgroep vormt het direct ook de
sleutel tot begripsvorming & empathie. Daarnaast
is er in deze doelgroep veel onwetendheid omtrent
visusverlies. Men denkt te weten hoe het is om blind
te zijn terwijl dit foutieve aannames zijn.
Dikwijls komen deze aannames uit angst en/of
hebben zij de kennis niet omtrent hoe de wereld
eruit ziet voor slechtzienden. Verder, is de drempel
om een belevenis route te ondergaan hoog. Vaak
moet men op afspraak komen met het slechtziende
familielid, waardoor er wordt vermeden om een
brug naar begrip te bouwen. Door middel van VR
zou hier verandering in kunnen komen. Hierbij
zou de simulatie gedurende een afspraak beleefd
kunnen worden. Gezamenlijk in de wachtruimte
naast de slechtziende en arts. Daarnaast kan het
ook een ijsbreker vormen voor mensen die niet
weten hoe de wereld eruit ziet van slechtzienden die
lijden aan zeldzame hoornvliesaandoeningen zoals
Keratoconus.

WAAROM BEWUSTWORDING?

Momenteel is er veel beschikbaar qua hulpmiddelen
voor slechtzienden; van simulaties met brillen
tot speciale computers om het leven te
vergemakkelijken. Het struikelblok waar ook het
oogziekenhuis en Visio tegen aanlopen is het feit dat
het begrip voor slechtzienden moeilijk te vertalen
is. Daarnaast zou een nieuwe mediavorm kunnen
helpen met het triggeren om voorzichtiger om te
gaan met het oog om trauma te voorkomen.
Voorkomen is beter dan genezen. Zoals de
vuurwerk reclames van vroeger, waarbij shock
werd gebruikt om stunten met vuurwerk te
voorkomen. Het werkte tot op zekere hoogte maar
vaak was dit voor velen een moment waarbij
men wegkeek om het confronteerde beeld niet te
hoeven zien. Oogbeschadigingen zijn geen pretje,
maar confrontatie nog minder. Het kan helpen bij
begripvorming voor naasten van mensen die lijden
aan KC om een visus bewerkende beleving na te
bootsen, waarbij de persoon zelf centraal staat.
Al zou een beker verder op tafel gezet worden,
zodat hun slechtziende familielid het minder gauw
omstoot. Laat het indirect aan de slechtziende weten
dat men elkaar meer snapt.

samenvattend
De doelgroep weet niet hoe de wereld er voor
slechtzienden uit ziet. Ze volgen aannames die
passen bij andere oogziektes omdat ze denken
dat alle slechtzienden hetzelfde zien. Dit is terug te
zien in hoe men een slechtziende behandelt. Van
opmerkingen tot en ongewilde aanrakingen men
bedoelt het goed maar komt het verkeerd over door
de onwetendheid en verkeerde aannames.

doelstelling

Als CMD'er wil ik kijken wat ik voor deze doelgroep
kan betekenen. Ik wil bewustwording creëren
betreft wat keratoconus (KC) is en wat dit met een
mens doet wanneer het in een gevorderd stadium
komt en sociale uitsluiting kan veroorzaken door
onwetendheid van anderen. Inspelend op de eigen
empathie van de persoon in kwestie, wil ik een
beleving creëren die personen laat realiseren wat
een hoornvliesbeschadiging inhoudt en hoe het de
wereld kan vormen op een manier die men niet voor
ogen had. Uit gesprekken met het oogziekenhuis
kwam dit ook naar voren. Alles qua toolkits en
programma’s bestaat al, alleen wil de alleszienden
er niet aan beginnen vanwege onbegrip rondom het
onderwerp. Dit stukje wil ik doormiddel van VR gaan
verduidelijken.

what
Een belevenis maken voor familieleden en vrienden
van slechtzienden met KC, zodat er begripsvorming
en empathie vanuit hun nabije kenniskring komt.
how
Een VR beleving creëren, waarbij de doelgroep
door een ruimte kan rondlopen. Men verdwaalt in
een ruimte middels het slechte zicht, wat gepaard
komt met de beleving. In het begin zal men scherp
kunnen zien, maar hoe verder men loopt hoe
waziger en abstracter alles wordt.
De weg terug zal een puzzel worden, vanwege dat
alles in elkaar zal blenden. De persoon zal dus een
weg naar buiten moeten vinden.
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Vaak komt men er laat achter dat de aandoening
keratoconus is. Bewustwording creëren voor dit
onderwerp kan er voor zorgen dat deze aandoening
sneller herkent wordt en begrip creëren voor de
situatie van degene die lijdt aan Keratoconus. Ik wil
dat familieleden van de individuen die lijden aan
hoornvliesaandoening leren hoe ze om moeten gaan
met de aandoening, empathie kunnen vormen voor
het familielid middels begripsvorming op basis van
een algehele belevingsroute en de rouwverwerking
die gepaard gaat met het ziektebeeld beter begrijpen.
Daarnaast kan het ook onwetendheid van het
ziektebeeld wegnemen en de drempel tussen
slechtzienden en alziende verminderen.
Uit verschillende onderzoeken door Yildiz et al. komt
naar voren dat depressieve individuen, mogelijk
geen oogzorg zoeken wanneer ze visuele problemen
hebben. Ze realiseren zich misschien ook niet, dat ze
problemen hebben met hun visus. Voor mensen met
gediagnosticeerde oogaandoeningen kan depressie
een slechte therapietrouw veroorzaken, wat het
verlies van het gezichtsvermogen kan versnellen.
Als gevolg hiervan zou de associatie tussen
visuele functie en depressie verder kunnen worden
gecompliceerd omdat een depressieve stemming de
zelfgerapporteerde visuele functie van een persoon
negatief kan beïnvloeden. (2021)
De kans op een psychiatrische stoornis was groter
als de keratoconus ernstiger was. Patiënten met
een psychiatrische diagnose scoorden lager op
fysiek functioneren, rolbeperkingen door emotionele
problemen, energie/vermoeidheid; emotioneel
welzijn, sociaal functioneren en pijn subschalen van
de Short Form-36 (Yildiz et al., 2021).

Een alternatief voor het beoordelen van keratoconus
met klinische indicatoren is het gebruik van
vragenlijsten over de kwaliteit van leven, zoals
de National Eye Institute Visual Function
Questionnaire (NEI-VFQ), die is ontwikkeld om
aan het gezichtsvermogen gerelateerde kwaliteit
van leven (V-QoL) te beoordelen. Voor een breed
spectrum van oogaandoeningen, zoals diabetische
retinopathie, glaucoom en maculadegeneratie. Bij
mensen met keratoconus was de zelfgerapporteerde
visie-specifieke kwaliteit van leven op de NEI-VFQ
vergelijkbaar met de gerapporteerde in de AgeRelated Eye Disease Study (AREDS) door veel
oudere mensen met categorie 3 en 4 maculaire
degeneratie. (Kymes et al., 2008). De laatste
onderzoeken suggereren dat visus specifieke
angst de sterkste voorspeller was van depressieve
symptomen; het emotionele gevolg van verlies van
het gezichtsvermogen speelt een cruciale rol die los
staat van de ernst en duur van gezichtsscherpte en
functieverlies. Uit een onderzoek van Ishii et al. bleek
dat cataractchirurgie, die het gezichtsvermogen
van een patiënt aanzienlijk verbetert, de aan het
gezichtsvermogen gerelateerde kwaliteit van leven
en de depressieve mentale toestand van oudere
patiënten verbeterde. (Zhang, 2013)

HINDERNISSEN BIJ VISUELE BEPERKING

Er zijn momenteel meer dan 285 miljoen
slechtzienden in de wereld, een aantal dat naar
verwachting de komende 30 jaar zal verdrievoudigen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
is ongeveer 80% van de visuele beperkingen
vermijdbaar, wat het belang aangeeft
van bewustmaking over het onderwerp
en het methodisch onderzoeken van ons
gezichtsvermogen.
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Personen met een visuele beperking hebben
daarnaast ook meer kans op beperkingen in
onafhankelijkheid, mobiliteit en onderwijsprestaties,
evenals een verhoogd risico op vallen, botbreuken,
verwondingen, slechte geestelijke gezondheid,
cognitieve stoornissen en sociale isolement.

Breed overzicht van hindernissen
Toegang tot informatie - mail, computers, media,
waarschuwingssystemen.
Toegang tot openbaar vervoer, .om overal te komen.
Lokaliseren en verkrijgen van blind diensten en
training voor braille, winkelen, koken en andere
vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen.
Het verkrijgen en/of behouden van werk.
Gebrek aan inclusieve of toegankelijke sociale
activiteiten en locaties - sociale isolatie.
Onvoldoende financiële middelen voor
noodzakelijke adaptieve apparaten, zowel technisch
als niet-technisch.
Uitdagingen als gevolg van een gebrek aan
begeleiding bij het omgaan met verlies van
gezichtsvermogen.
Maatschappelijke & sociale stigma's.
Websites en softwaretoepassingen die niet zijn
ontworpen of gecodeerd om te werken met
ondersteunende technologieën, zoals schermlezers
of schermvergroters.

De meeste virtual reality-ervaringen zijn erop gericht
om de gebruiker onder te dompelen in levendige
werelden van fantasieën en spannende, vaak
intensieve of zelfs ritmische situaties, maar wat ik
creeër is het tegenovergestelde. Mijn XR (combinatie
van VR, AR & MR) beleving moet de persoon plaatsen
in een virtuele realiteit waarbij hun zicht beperkt
wordt naarmate men verder speelt. Mijn zoektocht
was gefocust op verschillende projecten die al
bestaan in VR, AR of mobiel. Ik moet hierbij wel
vermelden dat vrijwel alle simulaties zich focussen
op de bekendste vormen van oogaandoeningen bij
ouderen en/of gebruik maken van zwarte vlekken,
waardoor miscommunicatie mogelijk is.

OpenVisSim
Een AR simulatie die gericht is op glaucoom.
Waarbij gebruik wordt gemaakt van een Head
Mounted Display (HMD) met eyetracking om elk
oog afhankelijk digitaal te manipuleren in virtual of
augmented reality (VR/AR).
VISION LOSS SIMULATOR
Een simulatie van een audiogestuurde afbeelding in
een tuin, gevuld met levendige flora, een blauwe lucht
en mensen die luid praten om je zo deze wereld in te
sleuren.
Het fijne is dat men stil kan blijven staan terwijl men
de omgeving kan verkennen door om zich heen te
kijken en het hoofd naar links en rechts te kantelen.
Wel moet de persoon zelf kiezen of men door wil
schakelen naar een van de oogaandoeningen, dus
de keuze om in normale visus te blijven is sterk
aanwezig. Hoewel de Vision Loss Simulator geen
keratoconus heeft, heeft het wel voor inspiratie
gezorgd over hoe ik XR het beste kan toepassen.

SEE WHAT I SEE
Het beschrijven van verlies van gezichtsvermogen
is moeilijk. Met de virtual reality-app van NEI kan
men ervaren hoe het is om te leven met verlies
van gezichtsvermogen door veel voorkomende
oogziekten, zoals; staar en glaucoom. Jammer
genoeg is deze app alleen beschikbaar op mobiel,
wat het probleem van boxed VR met zich meebrengt.
Boxed VR leidt vaak tot misselijkheid en motion
sickness. Tevens, kan het ook hoofdpijn triggeren. Dit
wil ik voorkomen door een XR headset te gebruiken.
De app-zelf is simplistisch en makkelijk te hanteren,
wel is het probleem dat men zwarte vlekken als
“aangetaste” zone gebruikt. dit kan mensen op het
verkeerde been zetten omtrent oogziektes.

ANGEL EYES
Angel Eyes is een liefdadigheidsinstelling die als
doel heeft emotionele en praktische steun te bieden
aan ouders die te horen krijgen dat hun pasgeboren
baby een levenslange oogaandoening heeft, of
een deel verliest van hun gezichtsvermogen door
ziekte of trauma. Angel Eyes streeft ernaar ouders
zoveel informatie te geven als ze nodig hebben om
weloverwogen keuzes te maken voor hun kind met
betrekking tot diensten, ondersteuning en onderwijs.
Voor de meeste ouders is dit de eerste keer dat ze
een visuele beperking tegenkomen, en proberen te
begrijpen hoe het leven van hun kind eruit zal zien.
Angel Eyes biedt, naast de simulatie, ook praktisch
advies over de hulp die beschikbaar is en helpt hen
om te gaan met de isolatie die ze kunnen ervaren, en
de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.
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Mijn uiteindelijke keuze is gebaseerd op de context,
het interview met de cornea verpleegkundige,en
het grondige onderzoek naar verschillende XR
mogelijkheden.
Uit het interview met de specialist kwam naar
voren dat er momenteel veel hulpmiddelen omtrent
belevingen bestaan en worden aangeboden
door Visio zelf. Maar belevingsroutes in VR
voor keratoconus aandoeningen, die naasten
kunnen begeleiden bestaan niet. Het idee om
een standalone VR te gebruiken in plaats van een
standalone AR systeem is in het oogziekenhuis
daarbij een slimme zet om ronddwalen in het
oogziekenhuis tegen te gaan, maar ook om
ongelukken te voorkomen. Tevens kan VR zonder
instructies opgezet worden en hoeft personeel de
persoon in kwestie niet constant te begeleiden,
wat bij een AR systeem wel moet i.v.m. de vrije
beweging.
Tevens zou een VR beleving desinformatie sneller
tegen kunnen gaan in verband met de beleving
die tussentijds gedaan kan worden gedurende
de afspraak of tijdens het wachten gedurende
oogmetingen. Tevens, kwam uit het gesprek ook
sterk naar voren dat het niet de bedoeling is dat
naasten, zo’n VR headset gaan opzetten, de patiënt
bij wijze achterlaten en dan door het oogziekenhuis
gaan ronddwalen. De beleving moet dus op een
rustige plek te beleven zijn zonder lopen, zodat de
patiënt indien nodig in gesprek kan gaan met hun
naasten, met behulp van de arts.

Zoals eerder vermeld heb ik één schooljaar lang
gewacht op een hoornvliestransplantatie, nadat mijn
hoornvlies door een acute hydrops naar buiten is
gescheurd. Wat begon als een wazig streep onder
in mijn gezichtsveld resulteerde in een grijze vlek
waarachter mijn linker pupil was verstopt.
Mijn positionering als ontwerper staat dicht bij
mijn gekozen onderwerp en ontwerpvraag. Ik snap
waar slechtzienden tegen aanlopen maar ook waar
alzienden moeite mee hebben, waardoor mijn
ontwerpvraag aangescherpt kon worden tot in detail.
Verder kon ik gemakkelijker connecties maken binnen
het ziekenhuis omdat ik de artsen persoonlijk ken.
Hierdoor kon ik verschillende aannames en foutieve
informatie makkelijker filteren en gesprekken met
specialisten aangaan. Deze gesprekken liepen hierbij
ook veel minder stroef omdat de meeste termen &
procedures mij bekend zijn. Daarnaast ben ik ook
kritischer geworden op het ontwerpen van layouts
voor verschillende UI & UX doeleinden, waardoor
ik mijzelf een kritischere blik heb aangeleerd. Waar
ik voorheen een button plaatste op een plek die
esthetisch klopte, plaats ik nu een button op een
plek die makkelijk te vinden is voor slechtzienden en
voorleesapparatuur.
Dit maakt het gekozen onderwerp voor mijzelf
moeilijk en makkelijk te gelijk. Moeilijk om te
begrijpen dat velen nooit kunnen begrijpen wat ik zag
en makkelijk omdat ik weet hoe de wereld eruit zag.
Wel wil ik afstandelijk en kritisch naar mijn onderwerp
blijven. Ik wil iets ontwerpen waar mijn doelgroep wat
aan heeft.

Mijn visie
Simpel gezegd wil ik een beleving maken waar
jan-en-alleman in kan beleven hoe het is om een
hoornvliesbeschadiging te hebben om zo vragen te
kunnen beantwoorden middels diezelfde beleving.
Zien is geloven en uitleggen is vaak abstract.
Ik wil middels een lineair verhaal het beloop van KC
uitleggen. De beleving moet gebruikt worden als de
ijsbreker tussen naasten, die het visus problemen niet
kunnen bevatten.
Wetende, hoe moeilijk zicht uit te leggen is
aan een buitenstaander, wil ik iets ontwikkelen
wat de communicatie kan verbeteren. Door
mijn belevingsroute zou men een beter beeld
kunnen vormen betreft KC, zo om empathie en
begripsvorming te vormen.

ACCEPTATIE & ZELFREFLECTIE
Gedurende dit jaar heb ik geleerd dat
oogaandoeningen geen feeën zijn, waar je als
vreemde gefascineerd naar kan kijken. Daarnaast
maakte het staren en de zogenoemde koetjes en
kalfjes erover, of ik wel echt blind was, het hele
gebeuren niet beter. Het gevoel dat je niks kan, alles
omstoot en daarbij ook tegen objecten oploopt; is
een benauwend gevoel. Het is onbeschrijfbaar en
moeilijk te bevatten voor anderen die een algehele
visus hebben van boven de 60%.
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Gesprekken met begeleider voor de nodige feedback
sessies en lightbulb momentjes.
Studenten en docenten voor de nodige feedback
sessies en lightbulb momentjes.
Oogpoli en desbetreffende cornea verpleegkundigen
voor verdere informatie en lightbulb momentjes.
Visio voor verdere informatie omtrent belevingsroutes
en hulpmiddelen.
Lotgenoten en hun ervaringen hierin.
VR tutorials voor verdere uitleg & VR techneuten.
UX & UI designers om te sparren omtrent Inclusive
Design.

Loggen

Gebruikt bij alle experimenten om de beleving van de
doelgroep in kaart te brengen.

Interventie onderzoek

Gebruikt om emoties (welzijn) en handelingen van de
doelgroep te kunnen meten, voor, gedurende en na het
onderzoek. Dit resulteerde meerdere malen in nieuwe
inzichten.

Visualisatie data

Om data binnen een oogopslag te kunnen zien.

Inteview

Voor het bespreken van de gevonden informatie en het
aanscherpen van de hoofdvraag en deelvragen.

A/B testen / Cultural Probe

Met prototype 1 (de brillen) uitgevoerd, waaruit
geconcludeerd kon worden dat ik niet meteen met sterke
brillen moest werken. Mensen hebben een ""ver van mijn bed
show" mentaliteit.
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Pace Framework

Gebruikt voor doelgroep bepaling.

Design Sprints

Gebruikt om binnen een week efficiënt en resultaat gericht
te werk te gaan.

Het doel van het prototype was een interventie
creëren om te kijken of een interventie zou helpen
bij het creëren van empathie en begripsvorming.
Tevens wilde ik kijken of de gemoedstand enigszins
beïnvloed kon worden en/of een wazige visus zoals
bij de meeste visus gebaseerde belevingsroutes
genoeg zou kunnen bieden om KC duidelijk in beeld
te krijgen voor een individu. (zie bijlage 21 tot 23)
Om KC zo natuurlijk mogelijk aan te bieden aan
de doelgroep is ervoor gekozen om leesbrillen te
kopen om een +2.00 sterkte om zo het wazige beeld
in de verte na te bootsen. Iets wat kenmerkend bij
beginnend KC is. Verder zijn er drie varianten op
de eerste bril gemaakt om het beloop van KC te
simuleren.

afgesproken dat men de formulieren naar eerlijkheid
zou invullen. Iedere dag vulde de groep de VFQ-25
in om zo iedere bril met een andere stadia van KC
te beoordelen. Tevens, is er ook voor gekozen om
aan het begin en aan het eind van de interventie
een WEMWBS in te vullen, zo om te meten of stress
een factor zou spelen, maar ook om te kijken welke
sterkte en afwijking de meeste zorgen met zich
meenamen voor de alziende.
voor de resultaten, zie
resultaten pagina

Ontworpen als interventiemiddel om te controleren
hoe alzienden reageren op acuut visusverlies en
de omgang hiermee. Er is specifiek gekeken naar
de emotionele welzijn, het zelfvertrouwen en de
aangedurfde handelingen van een individu. Hierbij
werd ook het sociale aspect meegenomen op basis
van verschillende literaturen waarbij er naast een
WEMWBS ook gebruik is gemaakt van de Visual
Functioning Questionnaire - 25 (VFQ-25) om zo tot
een breder scala aan data te komen.

interactie groep
Het doel van het prototype was om de doelgroep
bestaande uit zes personen, vier dagen lang enkele
uren (max 3 uur p.d.) te onderzoeken middels
formulieren. Dit was een vrije interventie waarbij
loggen de sleutel tot data was.
Gedurende deze dagen mocht de doelgroep hun
hedendaagse leven voortzetten. Van televisie kijken
tot en met saampje erop uit, Alles mocht en kon,
mits veilig vanwege het belemmerde zicht. Wel zijn
er formulieren meegegeven als leidraad zodat men
precies wist waar op getoetst zou worden en is er
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Ontworpen als interventiemiddel om te controleren
hoe alzienden reageren op acuut visusverlies en de
omgang hiermee in een abstracte setting. Op basis
van de prototype èèn resultaten is ervoor gekozen om
het aspect van visuele beperkingen op een andere
manier te testen. Ditmaal is ervoor gekozen om de
beperking aan te duiden op portretten en dus niet op
het zicht van een individu, dit om het sociale aspect
te testen, waarbij het gaat om gezichtsherkenning en
de gevoelens die daarbij opkomen.
Het doel van het prototype was een abstracte
beleving creëren in VR waarbij testpersonen door
de ruimte kunnen teleporteren om aangetaste
schilderijen te bekijken alsof ze op dat moment
KC hadden. Voordat de ruimte was gebouwd is er
een kleine test gehouden met 30 schilderijen om te
kijken of de aangetaste schilderijen naar behoren
functioneerden tussen onaangetaste kunst. Het
ging erom dat men erkenning zocht in de bekende
schilderijen met een aantasting (e.g. meisje met
de parel / mona lisa) maar ook probeerde om
onbekende schilderijen te ontsleutelen zonder
aantasting. (e.g. squid). Dit om te kijken of het
klopte dat visuele beperkingen invloed hebben op het
inschatten van gelaatsuitdrukkingen en het verkeerd
inschatten van settingen.

interactie groep
Het doel van het prototype was om de doelgroep
voor enkele minuten rond te laten dwalen door het
museum waarbij men naar de objecten kon kijken.
Het ging hierbij vooral om de emotie die los kwam,
wanneer een bekend schilderij “onscherp” was in het
gezicht en/of object. Waardoor verwarring of irritatie
kon ontstaat.

VR keuze
Na onderzoek tussen de verschillen van VR / AR
is het besluit genomen om verder te gaan met VR.
Dit om de immersie & storytelling van de beleving
prioriteit te geven en te voor te zorgen dat de beleving
zonder begeleiding mogelijk is.

Tevens werd dit prototype ook gebruikt als tool om
te kijken hoe ik met de blur functie om moest gaan in
VR omdat dit anders gaat dan bij een bril. Om de met
KC aangetaste schilderijen zo nauwkeurig mogelijk
na te bootsen is elk schilderij bewerkt, alsof men
kijkt door mijn beschadigde rechteroog. Tevens is
ervoor gekozen om te werken met grijze wazen die
kenmerkend voor komen wanneer er een hydrops
heeft plaatsgevonden.
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Op basis van de resultaten uit prototype 01 & 02 is
ervoor gekozen om een belevingsroute te creëren
waarbij de gebruiker kennis maakt met progressive
KC middels informatieverstrekking en het ondergaan
van de visuele beperking middels speciale blurring
effecten die reageren op lichtinval. Prototype 03 is
een plek waar de naaste zelf KC heeft gekregen en nu
samen met de AI, die de rol vervult van hulpje, naar
buiten moet komen. Ook al geeft de AI zo nu en dan
cynische opmerkingen, het is aan de gebruiker zelf
om uit te vogelen hoe zij zich een weg moet banen
door de visuele beperking heen en op zoek moet
naar een oplossing. Het cynisme is gebaseerd op
de nare opmerkingen die individuen met KC vaak te
horen krijgen vanuit hun eigen kring. Het doel van
dit prototype was om te kijken of op deze manier
begripsvorming en empathie gevormd konden
worden middels het ondergaan van KC en het horen
van de opmerkingen.

interactie groep
Dit prototype is met verschillende personen getest
en aangepast naar behoren. Van kleine bugs tot en
met animaties die niet wilden afspelen na triggers.
Het testen was vrijwel continue waarbij er ook werd
gekeken naar welke handelingen haalbaar zijn en
te doen zijn voor de groep. Zoals het realistische
drukken van je eigen hand op een virtuele button
om interactie met de ruimte te krijgen in plaats van
schieten. Dit om het iets realistischer te laten lijken.
Tevens konden er op basis van de feedback vanuit
de groep vervolgstappen gemaakt worden om de
ruimte tweaken. Zo is er een tutorial toegevoegd.
Dit om personen die geen kennis van VR hebben
de verschillende controls uit te leggen in een veilige
sandbox omgeving.

Gezien de positieve reacties vanuit de testgroep
omtrent empathie en begripsvorming wordt er druk
verder gewerkt aan volgende iteraties om de beleving
gereed te krijgen voor de proof of concept. Wel zal er
gesleuteld worden aan de verhaallijn, en wordt er een
groeiend verloop geintroduceerd. Dit om de gebruiker
hun aandacht bij het verhaal te houden, maar ook om
de beleving in leven te houden.

iteratieslagen
start scherm
teleport functie.
storytelling.
audio skip functie.
deur functie met button triggers.
verschillende bug fixing.
tutorial toegevoegd > lege ruimte ipv woonkamer
voor volledige focus.
kawase blur toegevoegd voor KC nabootsing.
Interactie met objecten, e.g. telefoon & buttons.
STorytelling
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Doormiddel van gesprekken met specialisten kon
de doelgroep bepaald worden en concreet in kaart
gebracht worden. Tevens, kwam er ook naar voren
dat er al veel hulpmiddelen beschikbaar zijn voor
alzienden en slechtzienden. Wel is de ondersteuning
hoogdrempelig en is het vrijwel vaak gefocust om
de bekendere oogziektes. Op het gebied van VR zijn
er op dit moment geen Nederlandse projecten qua
belevingsroutes vanuit het oogziekenhuis of Visio.te
vinden.

RESULTATEN Prototype 1
EMOTIES IN VERBAND MET VISUSVERLIES

Uit de etnografische onderzoeken en het experiment
omtrent emoties in verband met visusverlies,
komt sterk naar voren dat alziende individuen
gedurende het experiment de verschillende fases
van rouw ondergaan, vermijdingsgedrag vertonen
en neerslachtiger nadenken over de toekomst. Ook
zijn de emoties afgezwakt en meer neutraal dan
voorheen. Afhankelijk stijgt ook de schaamte en het
verlangen naar hulp vanuit buitenaf. Dit zorgt voor
een domino-effect waarbij het individu verlangt om
onafhankelijk te blijven maar hulp moet vragen. Wat
zich indirect uitte in schaamte en een daling van het
mentale welzijn met zich mee nam. Oplossingen
komen moeilijker tot stand. Het zelfbeeld is vaak laag
tot matig.

Voor velen shockeert de tweede bril het meeste i.v.m.
dat het zicht dan meer belemmerd wordt. Hierbij
daalt ook de motivatie gedurende het onderzoek
geleidelijk. Demotivatie blijft sterk aanwezig tot het
einde van het onderzoek.
stress curve prototype 1

performance

blind simulatie
nulmeting.

too little
stress
(underload)

optimum
stress

too much stress
(overload)

burn-out

stresslevel

Testpersonen gaven aan minder energie, lust voor
het leven en zelfwaarde te ervaren. Het WEMWBS
daalt prominent en consistent gemiddeld twee
punten, net als het zelfbeeld en eigenwaarde.
Daarnaast worden er ook minder positieve
gedachten ervaren dan voor het onderzoek, wat ook
het negatieve zelfbeeld kan hebben beïnvloed. Op
de onafhankelijkheid schaal daalt men gemiddeld 3
punten en voelt men zich gedurende het dragen van
de bril afhankelijk van anderen voor simpele klusjes
zoals het afwassen en televisie kijken. Men probeert
wel verschillende activiteiten te ondernemen om in
beweging te blijven.

Op sociaal gebied vermijdt men meer dan voorheen.
emoties versterken vooral in de negatieve zin; vaak
zijn het de emoties van verdriet en schaamte. Dit is
vooral merkbaar vanaf dag drie wanneer de algehele
blindheids bril opgezet moest worden. Men probeert
gedurende het experiment onafhankelijk te blijven.
Wanneer dit niet lukt wordt men gefrustreerd en uit
men zich in woede.
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RESULTATEN prototype 2
KUNST MET VISUSVERLIES

Uit het experiment omtrent kunst beoordelen
middels een ander visie, komt sterk naar voren dat
alzienden gedurende het experiment de schilderijen
bekijken op de aangeleerde manier die men
aanleert gedurende het opgroeien vanuit hun eigen
omgeving (e.g. een persoon aankijken of juist niet).
Vrijwel iedere testpersoon gaat automatisch op
zoek naar gelaatsuitdrukkingen om zo, het schilderij
beter te kunnen beoordelen op emotie, empathie
en/of het verhaal. Tevens probeert men dit ook te
doen in schilderijen waar geen gezicht in zit. Men
probeert een herkennigspunt te vinden om zo het
schilderij te beoordelen op zijn emotie en verhaal.
Gedurende het onderzoek werd merkbaar dat
de creativiteit stagneerde doordat men de
schilderijen niet meer kon begrijpen indien het
gezicht was afgedekt door een nagebootst litteken.
Tevens werden er meer “negatieve” emoties
benoemd en ervaren gedurende het beoordelen
van de schilderijen. Wel, komt naar voren dat fel
kleurgebruik en een grotere positionering van
het model dit enigszins nog kan beïnvloeden.
Hierdoor scoorden sommige schilderijen neutraler
in emotieregulatie terwijl men de blindheid bril
droeg in tegenstelling tot zonder bril. Dit houdt
in dat men wel degelijk een verschil in beleving
kan voelen mits de blindheids simulatie niet te
belastend is. Later is dit prototype uitgewerkt naar
een werkend prototype in VR om te kijken of een
abstracte museum approach de manier was om KC
aan te duiden. Gebaseerd op de resultaten, waarbij
testpersonen het meer als een spel ervaarden dan
als een beleving voor KC is ervoor gekozen om
een nieuw prototype te bouwen waarbij de visus
algeheel beschadigd is en niet alleen op objecten.

RESULTATEN Tech
VR OMGEVING TESTEN

Gedurende deze weken is er ook getest in VR om
te kijken welke functionaliteiten werken voor VR /
AR of een combinatie hiervan. Uit het onderzoek
is gebleken dat motionsickness onmiddelijk kan
intreden wanneer de gebruiker stil staat terwijl
het beeld beweegt in een hoge snelheid. Tevens
krijgt men last van motionsickness als het beeld
gespiegeld afspeelt of in een te lage hoeveelheid
frames. Beide problemen zouden opgelost kunnen
worden met de XR Teleport functie in Unity, die
speciaal ontwikkeld is hiervoor.

RESULTATEN ETNOGRAFISCHE
onderzoeken

Gedurende deze weken heb ik ervoor gekozen om
meerdere malen mijn eigen testen als eerste te
ondergaan. Dit om bugs te vinden maar ook om
te kijken of de testen eerlijk waren. Verder, wilde
ik graag een deel uitmaken van het onderzoek
om zo gerichter te kijken naar wat mijn doelgroep
onderging en waar ik ondersteuning kon bieden.
Met het zelfondergaan van mijn experimenten heb
ik ervoor gezorgd dat ik mijn doelgroep makkelijker
kon begrijpen indien bugs gevonden werden. Het
heeft er ook voor gezorgd dat mijn prototypes niet
al te belastend was voor mijn testpersonen.

RESULTATEN prototype 3
VR belevingsroute KC & STORY

Gekozen op basis van iteraties en eerdere testen is
er gekozen om een tutorial aan de beleving toe te
voegen om zo nieuwe gebruikers te ondersteunen.
In dit prototype is ook de story getest om te meten
of het cynisme van de AI niet te hard over kwam
op de naaste. Op basis van gesprekken met mijn
begeleider en proefpersonen kwam naar voren dat
het slimmer is dat de A.I. "het hulpje" speelt in plaats
van het zwarte schaap. Dit kan beter verschoven
worden op iemand anders, zodat de nijd laag blijft
t.o.v. de A.I.
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De scopebepaling en ontwerpcriteria zijn om een VR
beleving te maken die zorgt voor de begripsvorming
en empathie bij naasten.

Benodigdheden
oculus quest 2 (min. 156 GB), oculus battery pack,
unity, oculus link, laptop & sterke WiFi verbinding.
WIe, Wat & Waar?
Bedoeld voor naasten die samen met de patiënt de
casus KC te horen krijgen. Het is bedoeld om ingezet
te worden gedurende het wachten in de wachtkamer
van het oogziekenhuis, terwijl de patiënt gedruppeld
is en/of wacht op een vervolgafspraak. Door de
wachttijd te overbruggen met een informatieve
beleving. Kan men onmiddellijk na de beleving
onduidelijkheden bespreken met de arts en patiënt.
Van verwarring tot en met aannames het is de
bedoeling dat de beleving naasten naast empathie en
begripsvorming ook geruststelling geeft, wat relevant
is aan mijn hoofdvraag.
Hoe werkt het?
Het prototype werkt middels unity en een standalone
oculus quest 2, waarbij middels blur effecten die
reageren op de hoeveelheid licht (ook wel kawase
genoemd) keratoconus nagebootsen, zodat de
scherpte van het zicht wordt beïnvloed naarmate de
persoon verder de beleving ondergaat. Gedurende
de beleving spreekt een A.I. de gebruiker toe en
informeert hij men over de oogziekte Keratoconus.
De A.I. neemt de rol van naaste terwijl de naaste de
rol van patiënt krijgt. Samen moeten ze een uitweg
zien te vinden in het web van leugens, fantasieën en
desinformatie. In het begin is alles duidelijk en visueel
makkelijk te vinden maar hoe langer de persoon in de
beleving blijft hoe blinder men wordt en dus zal men
moeten vertrouwen op hun naaste.

Haalbaarheid
De haalbaarheid op het gebied van techniek is
met prototype 03 vrijwel meteen getest. Er is een
simplistische beleving gebouwd met de benodigde
functionaliteiten om kritisch te onderzoeken wat
mogelijk is voor mij als ontwerper. Daarnaast is
er ook gekeken naar de moeilijkheidsgraad van
het project en de haalbaarheid van het concept
idee. Prototype 03 is binnen vier dagen gebouwd.
Om daarna uitgebreid te worden naar een proof
of concept, middels meerdere iteratieslagen, die
gemiddeld een dag hebben gekost (zie iteratieslagen
prototype 03). Het verder itereren en maken van het
eindontwerp is haalbaar, mits game-breaking bugs
uitgesloten kunnen worden
RISCOS
er bestaan zekere risco's rondom VR, om hier
rekening mee te houden is er deskresearch gedaan
en op basis daarvan een disclaimer ontworpen.

testen
Er is getest of de handelingen haalbaar zijn in de
blindste gradatie die men kan ondergaan. Het is voor
proefpersonen mogelijk om de deur en objecten
te vinden maar dit moet dan wel met haptische
handelingen, zodat men kan "voelen" waar de deur is.
Daarnaast moet de verlichting feller om het zoeken
naar objecten te vergemakkelen.

STYLEGUIDE
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Visusverlies kan de lichamelijke gezondheid
beïnvloeden mede door het verhoogde valrisico,
de kwaliteit van leven verminderen, en een grote
impact hebben op de geestelijke gezondheid. Verlies
van gezichtsvermogen is in verband gebracht met
eenzaamheid, sociaal isolement en gevoelens van
zorgen, angst, ontkenning en verslechtering van
de status die betrekking hebben op geestelijke
gezondheid, cognitie, sociaal functioneren, werk
en opleidingsniveau. Daarom is het cruciaal dat
begripsvorming en empathie worden gevormd om
deze doelgroep hierin te ondersteunen.
ANTWOORD HOOFDVRAAG
Nu is onderzocht hoe ik deze bewustwording kan
triggeren wil ik naasten dit laten realiseren in een VR
beleving die men meeneemt door de wereld van KC.
Ik wil bewustwording creëren betreft wat KC is en
wat dit met een mens mentaal doet. Mede door de
resultaten van mijn prototypes kan ik bevestigen dat
dit op korte termijn mogelijk te maken is. Wel moet
ik opletten dat het niet te snel "saai" wordt en dus
moet er een groeiend verloop in het verhaal komen.
Dit wordt mede door de progressive visus beperking
opgelost.
Wel moet er rekening gehouden worden dat het niet
als een spelletje aanvoelt waar men "triggers" kan
skippen op basis van verveling.
SLOTWOORD
Tot slot wil ik inclusive design gebruiken in mijn
product betreft design keuzes en wil ik kijken hoe
alzienden hierop reageren gedurende het acute visus
verlies, omdat mensen met hoornvliesaandoeningen
zoals KC geen gebruik kunnen maken van generieke
designs, maar ook niet kunnen bepalen wanneer
blindheid intreedt.
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De Anatomie

Ogen zijn organen die zich goed verlenen voor verschillende onderzoeken waarbij een directe lichtbron en vergrootglas
of loep, de details van de ogen in beeld brengen. Met behulp van deze onderzoeken kunnen onder andere het bindvlies,
sclera, het hoornvlies, de pupil, de oogleden en afscheidingen vanuit het oog worden beoordeeld. De diepere lagen van
het oog kunnen worden bereikt door middel van een spleetlamponderzoek en/of fundoscopie. Met deze instrumenten
kunnen de lens en de voorste oogkamer worden geïnspecteerd, evenals het beoordelen van het netvlies. Met behulp
van zichtkaarten, positieve of negatieve lenzen en een stenopeïsche opening (pinhole) kan de gezichtsscherpte en de
noodzakelijke correctie worden bepaald. In de oogheelkunde wordt onderscheid gemaakt in; de gezichtsscherpte (het
centrale zien) en het gezichtsveld (het perifere zien). (Voorn, T. B., & Stilma, 2012).
Volgens een recente studie “wordt de gezichtsscherpte bij volwassenen standaard gemeten met een grote letterkaart,
ook wel Snellen-kaart genoemd, die op een afstand van 6 meter wordt geplaatst. Een normaal oog kan de letters vlot
lezen en behaalt een score van 100% (1.0). Wanneer er minder wordt gezien dan normaal, daalt de score. Bij een score
van 30% (0,3) of minder is iemand officieel slechtziend. Bij een score van minder dan 5% spreken we van blindheid. [...]
Normaal gesproken is oogcontact mogelijk vanaf 6 weken, en is er een respons op een glimlach ten laatste op 12 weken
oud.” (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, 2020).
Het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (2020) concludeerde dat het zicht
beoordeeld wordt op verschillende onderdelen, zoals;
Gezichtsscherpte (verder benoemt als visus) geeft aan hoe
goed een persoon dichtbij of van veraf kan zien. Tevens geeft
visus de grootte aan van de kleinste getallen die een persoon
van bepaalde afstanden op een kaart kan onderscheiden
tijdens een standaard oogonderzoek.
Contrastgevoeligheid laat zien hoe goed een persoon kleine
verschillen in licht tussen aangrenzende oppervlakken kan
onderscheiden. Hoe vager een individu schaduwen kan zien,
hoe beter de contrastgevoeligheid.
Gezichtsveld is het gebied wat een individu ziet zonder zijn
hoofd te bewegen.
Kleurvisie zegt veel over het herkennen van kleuren.
Nachtvisie maakt onderscheid tussen licht en donker. In de
fotoreceptoren die zich in de binnenste laag van het netvlies
(retina) bevinden, maken we onderscheid tussen kegeltjes
(daglicht) en staafjes (weinig licht).



Gezichtsscherpte

Het vermogen om twee dicht bij elkaar gelegen objecten afzonderlijk waar te nemen, valt onder de gezichtsscherpte.
Waarbij de ondergrens van dit oplossend vermogen het minimum separabile wordt genoemd. (Voorn & Stilma, 2008).
Volgens Deventer, is de visus belangrijk voor het zien van details, zoals bij lezen en het herkennen van gezichten. De
visus wordt mede door een leeskaart getest bij individuelen, waarbij de uitslag numeriek wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld
als iemand naar behoren ziet heeft men, in datzelfde oog, e en visie van 100% (2021).
Voorn, T. B., & Stilma (2012) stelde dat de gezichtsscherpte wordt beïnvloed door fysieke, fysiologische en
psychologische factoren. De fysieke effecten worden veroorzaakt door alles wat het beeld beïnvloedt, zoals de optiek
van het hoornvlies en de lens. Terwijl de fysiologische factoren zijn factoren die de werking van de zintuigelementen,
hun regelmatige verdeling, de staat van aanpassing en dergelijke beïnvloeden. De psychologische factoren die
verband houden met het vermogen van de patiënt om te herkennen, te vergelijken en weerstand te bieden. Om de
gezichtsscherpte te kunnen bepalen, wordt gebruikgemaakt van beelden. Voor het samenstellen van deze beelden is de
nog juist waarneembare scheiding van twee punten van belang.
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HET INCLUSIVE STAPPENPLAN

De vijf ontwerpprincipes voor verbetering en gebruiksgemak van digitale diensten zijn ook van toepassing op het inclusie
ontwerp. De toevoeging is dat er bij het ontwerpen voor inclusie speciale aandacht wordt geschonken aan de diversiteit
bij gebruikers zelf in plaats van een gehele doelgroep.
1. Geef gebruikers de hoogste prioriteit!
Ontwerp inclusies op basis van de behoeften en context van mensen, niet op technologie
of organisatie. Ga uit van een diversiteit aan gebruikers, wat betreft vaardigheden en
omstandigheden.
2. Wees pas tevreden totdat de gebruiker tevreden is.
Blijf het concept door ontwerpen, testen, meten en verbeteren, bewaar de resultaten en
conclusies.
Inclusie: Betrek een grote verscheidenheid aan gebruikers.
3. Maak het de gebruiker gemakkelijk.
Ontwerp een eenvoudig proces, maak een gebruiksvriendelijk systeem en formuleer het
duidelijk naar de gebruiker toe.
Inclusie: Houd bij het ontwerpen van het ontwerp rekening met de fysieke, cognitieve,
psychosociale en situationele beperkingen van de gebruiker. Gebruik ontwerprichtlijnen en
voorbeelden.
4. Begin met de feiten, niet met de aannames.
Ontwerp gebaseerd op feiten en gebruikersonderzoek, ga er niet vanuit dat de gebruiker is zoals
ieder ander.
Inclusie: onderzoek de kenmerken van gebruikers en trek een breed scala aan gebruikers
aan.
5. Blijf transparant en deel kennis met gelijken.
Werk samen en deel kennis en ervaring. Accepteer kritische feedback als een goede vriend.
Inclusie: Creëert een bewustzijn van inclusie bij iedereen die betrokken is bij het
ontwerpproces. Leg inzichten vast en deel deze met anderen.
Inclusiegericht design staat internationaal bekend als Inclusive Design. Naast Inclusive Design zijn er tal van
gebruikersgerichte ontwerpbenaderingen, waarbij de gebruiker centraal staat. Veel benaderingen richten zich primair
op de betrokkenheid van de gebruiker bij het ontwerpproces zoals bij human-centered design, user-centered design,
participatory design en co-design.
Andere benaderingen richten zich vooral op de principes en richtlijnen waaraan een ontwerp moet voldoen, zoals bij
usability, user experience, persuasive design en value-centered design. Inclusive Design gaat over zowel proces als
design, maar met een bijzondere focus op de diversiteit van gebruikers. Accessibility (Toegankelijkheid) en Universal
Design doen dit ook, maar het gaat in de eerste plaats om het ontwerp; niet om het proces.
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HET DESIGN PROCES

Ontwerpbeslissingen kunnen de gebruikerservaring verbeteren of verslechteren. Succesvol inclusief ontwerpen vereist
weloverwogen besluitvormingen in de conceptfase, omdat het onbetaalbaar kan worden om later wijzigingen aan te
brengen. Vier hoofdfasen van inclusief conceptontwerp;
Beheren bekijk het bewijsmateriaal om te beslissen ‘Wat moeten we nu doen?’
Verkennen Bepaal ‘Wat zijn de behoeften?’
Creëren Ideeën genereren om aan te pakken ‘Hoe kan in de behoeften worden voorzien?’
Evalueer Beoordeel en test de ontwerpconcepten om te bepalen ‘Hoe goed wordt in de behoeften voorzien?'
VERDERE INFORMATIE
•
•
•

Cross (2000)’s boek ‘Engineering design methods: Strategies for product design’ presenteert een model voor
ontwerp dat werd gebruikt bij het produceren van het model dat in UCvision’s toolkit wordt beschreven.
Het boek van Clarkson en Eckert (2005) ‘Design process improvement: A review of current practice’ beschrijft
andere ontwerpmodellen, zoals de Waterfall en Spiral-modellen.
Een rapport van de Design Council (2007): ‘11 lessen: ontwerp beheren in 11 wereldwijde merken’ onderzoekt
de ontwerpprocessen die worden gebruikt in 11 wereldwijde bedrijven en beschrijft het ontwerpproces model
‘dubbele diamant’.
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BEHEER WAT DOEN WE NU?

De roadmap is belangrijk om het project op schema en binnen het budget te houden. Het bepaalt welke verdere werkzaamheden nodig zijn en
wanneer naar de volgende fase moet worden overgegaan. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om de voortgang te beoordelen, doelen te
verbeteren en te zorgen voor een goede communicatie tussen projectpartners. Er zijn verschillende activiteiten die hierbij kunnen helpen:
Bekijk voortgang en plan de volgende stappen
 Verfijn de productdoelen
 Stel een businesscase op om het winstgevendheid potentieel
van het product aan te tonen
 Zorg ervoor dat alle projectpartners een gemeenschappelijk
begrip delen

PRINCIPES

Belangrijke principes om in gedachten te houden tijdens de managefase zijn onder meer;
• Herhaling.
Herhaal de stappen om het concept te verbeteren. Het
beoordelingsproces is ontworpen om beter te begrijpen wat
belangrijk is voor gebruikers, bedrijven, de samenleving en de
planeet. De opeenvolgende cyclus van explore-fase, createfase en evaluate-fase moet de oplossingen verbeteren en
uiteindelijk tot één concept leiden.
• Flexibiliteit
Wees flexibel en plan flexibel! Zorg ervoor dat het plan geschikt
is voor de game-changers die onvermijdelijk tijdens het proces
wordt ontdekt.



ONDERZOEK WAT ZIJN DE BEHOEFTEN?

De Explore-fase is een dieper begrip van de criteria waaraan een product moet voldoen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw product aan de
juiste eisen voldoet. In deze fase begrijpen we de behoeften van alle betrokkenen. Dit zijn eindgebruikers, maar ook iedereen die iets te winnen of te
verliezen heeft in het product. Er zijn verschillende activiteiten die kunnen helpen dit begrip op te bouwen en de resultaten samen te vatten.
 Maak een stakeholder kaart [doelgroep onderzoek] van de
mensen die bij het product betrokken zijn.
 Observeer gebruikers om te ontdekken wat ze echt willen en
nodig hebben.
 Genereer persona’s om de belangrijkste gebruikers samen te
vatten.
 Beschrijf hoe het product zou worden gebruikt, met behulp van
user journeys.
 Leg een lijst vast van alle behoeften waaraan de
ontwerpoplossing moet voldoen.

PRINCIPES

Belangrijke principes om in gedachten te houden tijdens de
explore-fase zijn;
• Het is normaal om anders te zijn. Onthoud dat als het gaat
om verschillende dingen willen en dingen anders doen, het
meestal goed en meestal juist is. Begrijp de diversiteit binnen
focusgroepen. Het begrijpen van handicaps is slechts een deel
van het begrijpen van diversiteit.
• Bekijk de hele user journey. Het bereiken van gebruikersdoelen
vereist het ontwerp van end-to-end journeys die plaatsvinden in
echte situaties.(immersive concepting).
• De details zijn belangrijk. Duik dieper om te ontdekken en om
te gaan met wat mensen echt doen, wat ze echt willen en wat
ze echt nodig hebben.
• Ontwerp niet alleen voor gebruikers. Houd rekening met
de behoeften van belanghebbenden zoals regelgevers,
aandeelhouders, fabrikanten, retailers, kopers, installateurs,
supporters en onderhoudspersoneel.
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CREEEREN HOE KAN AAN DE BEHOEFTEN WORDEN VOLDAAN?

De Create-fase is om mogelijke oplossingen te ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften en criteria die in de Explore-fase zijn geïdentificeerd. Dit
omvat veel activiteiten die algemeen worden beschouwd als conceptontwerp. Het gaat van het creëren van het eerste idee tot het ontwikkelen van een
testbaar prototype. Er komen verschillende activiteiten bij kijken:
 Een scala aan ideeën stimuleren, ontdekken en uitwerken.
 Concepten ontwikkelen door ideeën samen te voegen tot
complete oplossingen die aan de behoeften kunnen voldoen.
 Prototypes maken om het concept te demonstreren.
[paper prototypes e.g.]

PRINCIPES

Belangrijke principes om in gedachten te houden tijdens de createfase zijn onder meer;
• Streef naar eenvoud.
Eenvoud is krachtig, maar vaak ongrijpbaar. Het vereist een
duidelijk en nauwkeurig idee van wat het product is. Vraag:
“Kan het tegen lagere kosten worden gedaan?” (kill your
darlings!)
• Aannames uitdagen.
Het is gemakkelijk om dingen te zien als de enige manier
om het te doen. Maak een lijst van uw aannames en vraag
‘waarom?’.
• Laat ideeën ademen.
Geef gekke ideeën een kans om geweldige ideeën te zijn.



EVALUEER HOE GOED WORDT IN DE BEHOEFTEN VOORZIEN?

De Evaluatie-fase verkent de concepten om te zien hoe goed ze voldoen aan de behoeften van de gebruiker. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen
dat aan uw behoeften wordt voldaan. Anders bestaat het risico dat het hele team alleen de concepten kiest die ze leuk vinden en voor hen werken,
niet voor een breder publiek. Om concepten zo goed mogelijk te kunnen evalueren, is het belangrijk om eerst de criteria te definiëren waarop ze
beoordeeld worden. Deze criteria worden vervolgens gebruikt bij het testen van de concepten met zowel experts als gebruikers. Bij evaluatie zijn
verschillende activiteiten betrokken:

Bekijk de criteria die bij de evaluatie zullen worden gebruikt.
Test met je eigen team.
Test met experts.
Test met gebruikers.
Schat het aantal mensen dat zal worden uitgesloten van het
gebruik van het product vanwege de eisen die het stelt aan
de sensorische, motorische en cognitieve capaciteiten van de
gebruiker.
 Presenteer het bewijs van deze evaluatie activiteiten om de
objectieve keuze van het concept te stimuleren.






PRINCIPES

Belangrijke principes om in gedachten te houden tijdens de
evaluatie-fase zijn;
• Test vroeg en test vaak. Voer snelle tests uit met ruwe
prototypes, vroeg genoeg in het proces dat zinvolle verandering
nog mogelijk is.
• Bewijs de bevindingen die gedurende het proces zijn gevonden,
bevonden en beleefd. Vul meningen aan met bewijs.
• Draag verschillende hoedjes. Wees creatief, wees kritisch en
weet wanneer je moet overstappen.
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INCLUSIVE DESIGN REGELS [INTERACTION DESIGN]

Visie is erg belangrijk voor product interactie omdat het wordt gebruikt om grafische, tekst-, kleur- en vorm informatie te herkennen. Verschillende
delen van het oog en het zenuwstelsel werken visueel samen. Problemen met een van deze aspecten kunnen moeilijk of onmogelijk te zien zijn. Tekst
en andere grafische elementen moeten groot genoeg zijn om duidelijk zichtbaar te zijn, zelfs als ze niet groot genoeg zijn om het moeilijk te maken
om de hele afbeelding of zin in één keer te zien. Het is echter niet alleen de totale grootte die de helderheid van een object bepaalt. De gebruiker moet
onderscheid kunnen maken tussen de functies of onderdelen van het object. Er zijn enkele veel voorkomende visuele factoren waarmee u rekening
moet houden bij het ontwerpen of beoordelen van een product. (UCvision, 2017).

ALGEMEEN

• Gebruik meerdere media. Denk erover na om mensen met een visuele beperking te helpen door informatie
aan te vullen met auditieve of tactiele middelen. Pas echter op dat mensen niet overladen worden met
informatie en onthoud dat een aanzienlijk aantal mensen met zichtproblemen ook gehoorproblemen
hebben.
• Gebruik een simulator. Denk na over het minimaliseren van uitsluiting door ervoor te zorgen dat het
ontwerp bruikbaar blijft met een simulator voor slechtziendheid.

GROOTTE & VORM VAN VISUELE ELEMENTEN

• Overweeg de grootte. Zorg ervoor dat visuele elementen (bijv. tekst, afbeeldingen) groot genoeg zijn om
gezien te worden zonder het product dicht bij de ogen te brengen.
• Denk aan de vorm. Maak de vormen van elementen onderscheidend en zorg ervoor dat ze voldoende
ruimte om zich heen hebben, zodat gebruikers tekst van visuele elementen kunnen onderscheiden.
• Kies de lettertypen zorgvuldig. Vermijd cursieve en/of decoratieve letterstijlen voor tekstblokken of tekens.

te gebruiken voor grote blokken tekst en een schreefloos
• Het is gebruikelijker om een serif-lettertype
lettertype voor tekens, labels of koppen.
• Houdt bij het ontwerpen van grafische symbolen of logo's zorgvuldig rekening met de lijndikte, de
regelafstand en de totale grootte.

CONTRAST

• Overweeg het contrast van objecten. Zorg ervoor dat belangrijke objecten en kenmerken voldoende
contrast hebben met hun omgeving, e.g. door lijnen met een hoog contrast aan de randen van treden toe
te voegen, kunnen ze veel gemakkelijker te detecteren zijn en dus vallen verminderen bij slechtzienden.
• Overweeg contrast van online elementen. Zorg ervoor dat grafische en tekstuele elementen voldoende
contrast hebben met hun achtergrond.
• Kies achtergronden zorgvuldig. Wees voorzichtig met achtergronden waar patronen of afbeeldingen in
zijn verwerkt, aangezien deze de leesbaarheid van tekst of andere grafische elementen kunnen verstoren.

KLEUREN

• Kleur aanvullen. Denk na over het gebruik van kleuren om informatie over te brengen, maar zorg ervoor
dat ze worden aangevuld door de informatie op alternatieve manieren te presenteren (bijvoorbeeld door
vormen en tekst te gebruiken).
• Zorg voor voldoende contrast Overweeg om kleurcontrast te gebruiken om dingen te laten opvallen, maar
zorg ook voor voldoende helderheidscontrast.
• Check in grijstinten. Controleer of een product bruikbaar blijft wanneer de afbeelding wordt geconverteerd
naar grijswaarden.

LAYOUT

• Overweeg gezichtsveldverlies! Schik het ontwerp zo dat het zichtbaar en bruikbaar blijft voor degenen die
enig gezichtsveldverlies hebben. Less is more! Witruimte is extra liefde in donkere tijden.

VERLICHTING & SCHITTERING

• Denk aan lichtomstandigheden. Houd rekening met de waarschijnlijke lichtomstandigheden bij het kiezen
van de grootte, het lettertype en het contrast van tekst en afbeeldingen.
• Stel gebruikers in staat om de verlichting te regelen. Overweeg om gebruikers in staat te stellen
de intensiteit, positie en hoek van lichtbronnen te regelen, zodat ze het beste passen bij hun eigen
gezichtsvermogen en de taak.
• Denk aan schittering. Overweeg mogelijke problemen met verblinding op basis van: de
oppervlakteafwerking van het item waarnaar wordt gekeken, de intensiteit van de lichtbron en de kijkhoek.
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Tips for assisting people who are blind or have low vision
Approach. if you suspect someone may need a hand, walk up, greet them and identify yourself.
Ask. "Would you like some help?" The person will accept your oﬀer or tell you if they don't require assistance.
Assist. listen to the reply and assist as required. Not all people who are blind or vision impaired will want assistance don't be oﬀended if your assistance is not required.
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

Formal.
Address people who are blind or have low vision by their names so they know you are speaking to them.
Let the person who is blind or have low vision know that you have entered the room.
Do not walk away from a person who is blind or have low vision without indicating that you are doing so - it is
embarrassing and frustrating to talk to thin air.
Describe the surroundings and obstacles in a person's pathway (remember to look up as well as down). Warn of
the presence of over-hangs, such as kitchen cupboards, jutting side mirrors of cars, or trees.
Do not leave doors ajar. Close them or open them fully.
If people who are blind or have low vision extend their hands to shake, do so.
When seating people who are blind or have low vision, put their hands on the back of the chair and they will then
be able to seat themselves.

Language.
In dangerous situations say "STOP" rather than "LOOK OUT"
Do not relocate objects or furniture without telling the person who is blind or has low vision.
Do not ﬁll glasses or cups to the brim.
Use ordinary language when directing or describing and be speciﬁc. Do not point, or say "over there". Direct
people who are blind or have low vision to their left and right, not yours.
Use words like "look" and "see"; they are part of everyone's vocabulary. Otherwise both you and the person who
is blind or has low vision will feel awkward.
Be aware that the person who is blind or has low vision will be disadvantaged by not seeing what is going on.
Therefore talk about what is happening.
Ask people who are blind or have low vision what they want or need. Do not direct questions through their
companion.

LINKS
https://www.verywellhealth.com/coping-with-vision-loss-tips-for-caregivers-4147358
https://www.visionaustralia.org/information/family-friends-carers/tips-assisting
https://www.hollows.org/us/why-sight-matters/impact-of-vision-loss
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/1660943
http://theconversation.com/what-is-the-best-sense-scientists-are-still-battling-it-out-113598
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30393-5/fulltext
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5347211/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK402367/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972137/
https://www.venturacountylasik.com/the-effects-of-vision-loss-on-mental-health-and-quality-of-life/
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ACUTE BLINDHEID & EMOTIES
The United Nations (UN) recognises eye diseases as a major health burden for countries around the globe, with the
greatest share of that burden falling on developing countries. Most causes of vision impairment and blindness are
considered non-communicable eye diseases, and the UN has a profound concern that they are among the leading causes
of preventable morbidity and of related disability. Addressing blindness will also contribute to reducing premature death
of adults and childhood mortality rates, as well as reducing a burden on the health care systems, as shown by studies
we’ve undertaken.
WHO gives us an idea of the concept of quality of life (QOL) – “an individual’s perception of their position in life in the
context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards, and
concerns.” Various questionnaires have been developed to assess and monitor QOL in diﬀerent situations and for
diﬀerent diseases. An important component of QOL is an individual’s health status, deﬁned by good ol’ WHO as “a state
of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease.” Multiple studies have established
the eﬀect of vision impairment on reduced QOL, further ﬁnding that the severity of the vision loss is directly correlated to
a poorer QOL score. At a basic level, QOL is expected to be impacted by visual impairment due to its negative eﬀects on
social interactions and independence. Understandably, being unable to drive yourself around may signiﬁcantly aﬀect your
social life, as would diﬃculties in personal grooming.
The eﬀects of visual disability on QOL vary across communities, cultures, and location. For example, a developed country
that is well adjusted to catering for the visually impaired with employment opportunities, workplace laws, and readily
accessible low vision aids and services is expected to have visually impaired individuals who score higher on QOL than a
blind person living in a country struggling with poverty.

Impact
People who are going blind often ﬁrst deal with vision impairment, which then progresses into blindness. Blindness can
aﬀect one or both eyes, and doesn't necessarily cause total darkness. Many people who are considered blind can still see
some light or shadows, but cannot see anything clearly. Likewise, "legal blindness" does not mean that a person cannot
see anything, but that their vision is so impaired that they need a lot of help perceiving images. Vision loss can aﬀect your
physical health by increasing your risk of falls and your quality of life, and it can also have a big impact on your mental
health. Loss of vision has been linked to loneliness, social isolation, and feelings of worry, anxiety, and fear. Depression is
common in people with vision loss. Thus, vision loss can aﬀect one's quality of life (QOL), independence, and mobility and
has been linked to falls, injury, and worsened status in domains spanning mental health, cognition, social function,
employment, and educational attainment.
●

●
●

Vision loss has been linked to depression. Adults with vision loss were 90 percent more likely to be depressed
than those with no vision problems, according to a 2013 study. Researchers found that more than 10 percent of
people living with vision loss reported symptoms of major depression. The study also found that the prevalence
of depression was 11.3 percent among those with vision loss, compared to 4.8 percent among people with no
visual impairment.
Vision loss can cause anxiety. A 2014 study found that vision loss was signiﬁcantly associated with symptoms of
anxiety among older adults. An earlier study found that older people with vision loss reported poorer levels of
quality of life, like symptoms of depression and anxiety, when compared to the general older population.
Less ﬁeld of vision, more falls. A 2007 study found that the loss of visual ﬁeld function – meaning the total area in
which objects can be seen using peripheral vision while the eyes are focused on a central object – raises the risk
of fall in older adults.
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Vision loss & Depression
Vision loss and depression have been reported in older adult cohorts around the world. A meta-analysis has shown that
vision loss is among the most common chronic conditions associated with depression in old age. However, for younger
adults, the relationship between vision loss and depression has not been well studied.Furthermore, in the United States,
the national-level associations of visual function and visual acuity with depression remain unknown. Many conditions
resulting in vision loss can be delayed or prevented and depression is a treatable condition that can be identiﬁed by
screening. Estimates of the prevalence of depression among people with and without vision loss, on a national level, could
inform the need for medical care and referral services. Alleviating the joint burden of depression and vision loss would
improve the quality of life for those aﬀected.
Much of the research performed into the impact of vision impairment on depression and anxiety has focused on the
elderly as this is the population with the highest prevalence of vision loss. Rates of depression and anxiety are signiﬁcantly
higher in older adults with a visual impairment than their age-matched counterparts with another chronic disease, such as
heart conditions, hypertension, or chronic bronchitis.
Children and adolescents are not immune to visual impairment either, whether from eye disease or an unmet need for
corrective glasses. Poor vision is associated with poor academic performance, which has been found to be linked to
anxiety in school-aged patients. Research into a link between visual disability and suicide found that there was no direct
correlation; however, the results suggested that the risk of suicide may be greater in the visually impaired due to lower
self-assessed general health and this association with visual disability. The presence of visual loss has also been found to
amplify the eﬀect of other illnesses, further magnifying the diﬃculties of basic tasks already impacted by the initial
disease. One study investigating this phenomenon found that an elderly patient with visual impairment was almost three
times more likely to have a moderate to severe limitation in their ability to socialize compared to a patient of a similar age
with no visual impairment, but a patient with both visual loss and depression had increased diﬃculty in maintaining
socialization of almost 24 times that of someone with neither of these conditions.
It should come as no surprise that visual impairment and its far-reaching negative eﬀects into daily life and overall
satisfaction in life has the potential to make someone feel pretty blue.

The eﬀect of mental stress on vision
Interestingly, it has been pointed out that the psychological stress induced from vision loss also has the potential to
further aggravate the existing eye disease. The hormone cortisol increases as a response to stress, aﬀecting both the
neural and vascular systems of the body. As the eye is technically an extension of the brain and largely comprises neural
tissue while also requiring a healthy blood supply to the optic nerve and retina for vision, impaired regulation of these
systems has the potential to contribute to eye diseases such as glaucoma.
Face it, no one really wants to hear this – you’re stressing out from being told you’re losing your vision to an irreversible
disease and then you’re told that stressing out is accelerating the relentless progression of your irreversible disease – it’s
not a pleasant situation. However, being aware of this vicious cycle may present us with some useful adjunct treatments
to use alongside traditional ophthalmology. Relaxation therapy, counseling, and meditation techniques are not only
helpful to avoid completely “losing it” (your sanity) but also may help to slow losing “it” (your vision).
Anyone facing visual impairment from any cause should not have to deal with it alone. Your eye doctor is a good ﬁrst point
of call for support as they explain your eye disease, its treatment and prognosis, and should be able to direct you to
specialized supportive services such as low vision aids. Being open in seeking help from friends, family, and professional
counselors may also help to ward oﬀ nasty situations such as depression and social isolation, and hopefully give your
quality of life a good boost.
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Vision Loss and Grief
Some doctors compare the initial reaction to vision loss to the diﬀerent stages of grief after the loss of a loved one. The
person experiencing vision loss often goes through the same process. Grieving is a natural response to a signiﬁcant loss.
The stages of grief include denial, depression, anger, and then ﬁnally acceptance. Understanding the feelings that go
along with these stages can greatly help to ease fears.

Denial. When someone receives news about a signiﬁcant loss, a feeling of disbelief overtakes them. Even after
some time has passed, these feelings of disbelief can occur again and again.

Depression. Feelings of sadness and isolation are hard to overcome. A person will feel alone, thinking that no
one else could possibly understand the impact of their loss. These feelings of sadness tend to make people
withdraw from their usual social lives, leaving them with feelings of hopelessness.
Anger. A person with vision loss may ask "why me?" As feelings of depression start to lessen, extra energy is
available to express feelings of anger. Anger helps people to move forward and direct their grief and depression
outward.
Acceptance During the ﬁnal stage of grief, a sense of hope starts to return. One begins to experience periods
of optimism for the future. With this hope comes the acquiring of new skills that enable a return to normal
activities.

Tips for Coping
Those with signiﬁcant vision loss can be taught how to continue living a productive life. The following is a list of hints and
tips for helping someone with reduced vision learn how to cope with everyday activities:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

High-powered eyeglass lenses can magnify reading material.
High-powered magnifying lenses with built-in lighting can be used for reading and other small items that need
to be seen clearly.
Digital magnifying devices use video or pictures to enlarge certain items for viewing.
Many books, newspapers, and magazines are available in a large-print format.
Audiobooks allow enjoyment of books that are more diﬃcult to read.
Removing clutter and repositioning furniture can make it easier to walk between rooms or up stairwells.
Increasing the number and the brightness of the lights and lamps around the house can aid in vision.
Installing better task lighting under kitchen cabinets and stoves will aid in cooking and preparing meals.
Installing better lighting at your home or workplace can help with daily tasks.
Keeping regular visits to the optometrist or ophthalmologist will keep a check on your eye and vision health.
Correcting vision problems in addition to using low-vision devices will better utilize your remaining vision.

If a loved one has suﬀered vision loss, there are some things you can do and say that will be very helpful. A family member
or friend of someone who has experienced vision loss becomes an important partner in the process of vision rehabilitation.
They may be experiencing great stress and anxiety when they begin to ﬁnd it diﬃcult or impossible to write, read, or drive.
Here are some tips to help your loved one better cope with their vision loss:
○
○
○
○
○
○
○
○

Avoid being overprotective.
Help build self-conﬁdence.
Recognize progress being made.
Encourage self-reliance.
Don’t be afraid. Ask directly how you can assist.
Ask before helping to encourage independence.
Let them know you are available and always there if they need help with something speciﬁc.
Talk about their issues, and don’t be afraid to work on ﬁnding solutions together.
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HOE BEÏNVLOEDEN DE ZINTUIGEN DE EMOTIES
zicht. Oranje staat voor energie en creativiteit, blauw voor rust en rood voor passie en gevaar. De essentie van groen is
verandering, terwijl paars doet verlangen naar dieper inzicht. Hoewel kleurbeleving persoonlijk is, is de invloed van
marketeers groot. Kinderen herkennen speelgoed tegenwoordig vooral aan de primaire kleuren geel, rood en blauw,
terwijl volwassenen dezelfde kleuren associëren met goedkoop. Let maar eens op de logo’s van merken als Wibra,
Zeeman, Ikea, Lidl en Mac Donalds.

geur. Geur is het enige zintuig waarop de hersenen reageren voordat we nadenken. De neus kan meer dan 10.000 geuren
onderscheiden die onze emoties versterken. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt om de bezoekbeleving te versterken.
Zo verspreidt het spoorwegmuseum in Utrecht de geur van ijzer, steenkool en hout om de beleving intenser te maken en
ruik je de geur van zwavelstokjes in het Sprookjesbos van de Efteling.
smaak. Iemand wat groene of blauwe ketchup? Niet veel mensen zullen daar ja op zeggen. In 2004 werden de ﬂessen
van Heinz als snel uit de schappen gehaald. Mensen blijken niet alleen met hun tong te proeven, ook andere zintuigen
spelen een rol. Zo proeven we 80 procent van wat we proeven met onze neus.

tast. Koﬃe geserveerd in een kwalitatief mooi kopje vinden veel mensen beter smaken dan (dezelfde) koﬃe in een plastic
bekertje. Net als dat zitten op comfortabel, stevig meubilair een andere bezoekerservaring oplevert dan wachten op een
lichte plastic stoel. De ervaring van het voelen, proeven en ruiken passen bij de emotionele rechterhersenhelft.
Ondernemers die op deze zintuigen inspelen, worden beloond met klanten die graag een lange termijn relatie met ze
aangaan.

gehoor. Geluid is een belangrijk onderdeel van de bezoekbeleving. Daarbij is het belangrijk dat het geluid voldoet aan de
verwachtingen van de bezoeker. Harde muziek in een chique restaurant is niet passend. Hoe belangrijk geluid is, wordt
overigens pijnlijk duidelijk in een ﬁlmpje waarin architecten dringend worden opgeroepen hun oren te gebruiken.
https://www.youtube.com/watch?v=y5nbWUOc9tY

VERWERKING & PERCEPTIE
Om de user experience van een product te kunnen begrijpen en ontleden zal er allereerst onderzocht worden hoe een
waarneming gevormd wordt en verwerkt in de hersenen. Er kunnen verschillende ervaringen ontstaan. Deze ervaringen
bestaan altijd uit een deel zintuiglijke waarneming en een deel kennis. Oftewel een deel emotie en een deel cognitie.

Emotie & Cognitie
Het cognitieve deel van onze hersenen werkt nauw samen met ons emotionele systeem en samen hebben ze een sterke
invloed op onze acties. Onze emoties dienen als een gids voor ons gedrag, ze leiden ons naar het goede en halen ons weg
bij het slechte. Het maakt waardeoordelen, om zo goed mogelijk te overleven. Emoties bereiden ons lichaam voor om op
de juiste manier te reageren op een bepaalde situatie. Dit is waarom je je bijvoorbeeld gespannen voelt en op scherp staat
wanneer je angstig bent. Deze verschijnselen ontstaan doordat je emoties je spieren beheersen. Onaangename dingen
veroorzaken gespannen spieren als voorbereiding op een reactie. Een vieze smaak zorgt ervoor dat je je mond tuit als
voorbereiding om je voedsel weer uit te spugen en de buikspieren trekken samen. Al deze reacties ontstaan door emoties
en geven ons een bepaald gevoel. We voelen ons letterlijk goed of slecht, ontspannen of gespannen. Emoties geven een
oordeel en bereiden het lichaam voor op de juiste reactie. Het cognitieve systeem interpreteert en begrijpt de wereld om
ons heen waardoor we kennis vergaren. Het emotionele systeem zorgt ervoor dat we snelle beslissingen maken en
beoordeelt wat goed of slecht is, gevaarlijk of veilig. Dit heeft tot gevolg dat we vaak emotioneel reageren op een situatie
voordat we de situatie cognitief hebben beschouwd. Overleving is immers belangrijker dan begrijpen. Emotie en cognitie
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Het visceral, behavioral en reﬂective level
Veel voorkeuren die we hebben voor dingen zijn al bij de geboorte zichtbaar en maken onderdeel uit van de basis
beschermingsmechanismen die we dankzij evolutie ontwikkeld hebben. Ook hebben we krachtige mechanismen om
dingen te bereiken, creëren en vervaardigen. We kunnen artiesten worden, atleten, muzikanten, schrijvers en we hebben
taal ontwikkeld, kunst en humor. Om dit te kunnen bereiken zijn er veel complexere hersenstructuren nodig dan alleen de
automatische responsen die we genetisch hebben meegekregen. We zijn ons bewust van onze rol in de wereld en we
kunnen reﬂecteren op onze ervaringen. Al deze menselijke eigenschappen komen voort uit drie verschillende levels
waarin de hersenen werken. Allereerst heb je het automatische, instinctieve niveau die het visceral level wordt genoemd.
Het visceral level is snel en maakt hele snelle beslissingen over wat goed en slecht is, veilig of gevaarlijk. Ook stuurt het
viscerale level signalen naar de spieren en waarschuwt de rest van het brein. In dit level wordt er op de emoties ingespeeld
en het is niet in staat om te redeneren of situaties met elkaar te vergelijken. Het werkt volgens ‘pattern-matching’. Waar
zijn mensen genetisch voorgeprogrammeerd? Dat zijn situaties en objecten die bijvoorbeeld voor voedsel zorgen, warmte
en bescherming. Deze situaties roepen positieve emoties op. Net zoals scherpe objecten, harde geluiden en rottende
geuren bijvoorbeeld negatieve emoties oproepen. Vervolgens heb je ook nog het deel in de hersenen die de processen van
het dagelijks leven reguleert. Dit deel is erg waardevol voor goed geleerde routine handelingen en staat bekend als het
behavioral level. Tot slot is er nog het reﬂective level, het beschouwende deel van de hersenen. Hiermee kan de mens
nadenken over zijn eigen acties en nieuwe dingen leren. Het behavioral level is niet bewust. Daarom kan je bijvoorbeeld
onbewust autorijden op de behavioral level en tegelijkertijd bewust nadenken over iets anders op het reﬂective level.
Artiesten maken hier bijvoorbeeld ook gebruik van. Een vaardige pianist kan zijn vingers automatisch laten spelen terwijl
hij op het reﬂective level nadenkt over de hogere structuur van de muziek.
Het behavioral level zorgt voor een groot deel van het menselijke gedrag. Zijn acties kunnen versterkt of
verzwakt worden door de instinctieve en emotionele reacties van het visceral level. Het hoogste level is de
reﬂective level. Dit level heeft niet direct toegang tot de sensorische input of de controle van het gedrag. In
plaats daarvan waakt hij over, reﬂecteert op en probeert hij de behavioral level te beïnvloeden. De behavioral en
reﬂective levels zijn erg gevoelig voor ervaring, training en onderwijs. De cultuur heeft hier een erg grote impact:
wat de ene cultuur aantrekkelijk vind, vindt de ander misschien niet.
Voorbeelden van emotionele ervaringen zijn het rijden in een achtbaan, het snijden van voedsel met
een scherp mes en het beschouwen van een literatuurboek of kunst. Deze drie activiteiten activeren ieder op
hun eigen manier de drie levels. Tijdens het rijden in een achtbaan reageert het visceral level als primitieve
reactie negatief op grote hoogte, snelheid en vallen. Dat zijn namelijk dingen die evolutionair gezien niet
voordelig zijn.
Het handig overweg kunnen met een mes geeft het ﬁjne gevoel dat je een tool goed kan gebruiken en dat je een taak
goed volbracht hebt. Deze ervaring komt van het behavioral level. Er ontstaat plezier wanneer je ergens goed in bent. Bij
het lezen van literatuur of het bekijken van kunst komt het plezier uit de reﬂective level.. Het vergt aandacht, studie en
interpretatie. De reﬂective level speelt echter ook een grote rol bij de achtbaan. Waarom worden attractieparken zo goed
bezocht als de angst voor deze omstandigheden in onze genen zit? Deze vraag heeft twee verklaringen. Sommige
mensen houden van de angst op zichzelf, ze vinden de opwinding ﬁjn en de adrenalinestoot die daarmee gepaard gaat.
Ook is er nog het gevoel van trots en het overwinnen van je angsten na de rit, of de mogelijkheid om op te kunnen
scheppen tegenover anderen. In beide gevallen wordt de angst op het visceral level overwonnen door het ﬁjne gevoel dat
het reﬂective level oplevert. Het zelfbeeld is toegenomen omdat ze de rit hebben aangedurfd, iets wat anderen niet
durfden. We kunnen ons dus over onze primitieve instincten heen zetten, met dank aan ons sterke reﬂective level. De
angst die ontstaat door de rit in de achtbaan is bijvoorbeeld een stuk groter wanneer je weet dat je beveiliging niet goed
vast zit. Het reﬂective level reﬂecteert op de angst en vermindert deze omdat je weet dat je veilig bent en niet kunt vallen.
De ervaringen die op elke level ontstaan resulteren dus samen in een totale ervaring. Dit is waarom er ook ‘gemengde’
gevoelens kunnen ontstaan.We kunnen onze aangeboren eigenschappen aﬂeren. De angst voor hoogtes zit in ons
instinct, maar de intensiteit van de angst verschilt per persoon. Deze verschillen in intensiteit zijn de basis componenten
die een persoonlijkheid vormen, waardoor iedereen uniek is. Sommigen hebben hoogtevrees, anderen overkomen hun
angst en krijgen een kick van hoogtes, waardoor ze bijvoorbeeld gaan bergbeklimmen.Sommigen kunnen zich dus beter
over de angst van hoogtes heen zetten dan anderen. Nog een voorbeeld is dat bijna iedereen in eerste instantie niet van
bittere en zure smaken houdt, waarschijnlijk omdat veel bittere dingen giftig zijn. Maar de aﬀectie daarvoor kan geleerd
worden. Deze smaken zijn zelfs vaak componenten van luxe en dure maaltijden. Veel voedsel dat door volwassenen als
lekker wordt beschouwd, wordt in eerste instantie vies gevonden zoals koﬃe, thee, alcoholische dranken, hete peper,
oesters en octopus. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor drukke plaatsen met veel mensen, herrie, of niet harmonische muziek
met onregelmatige ritmes. Deze voorbeelden zijn allemaal dingen die op visceral level negatief zijn maar op reﬂective
level juist mooi of ﬁjn kunnen zijn.
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Bottom-Up & Top-Down
Met je zintuigen ontvang je prikkels uit de omgeving. Deze zintuiglijke informatie gaat naar de hersenen toe en vormt via
verschillende processen een waarneming. Informatie kan van onder naar boven verwerkt worden, genoemd bottom-up,
of van boven naar beneden wat top-down verwerking wordt genoemd. Een Bottom-up proces ontstaat door actie vanuit
het visceral level en omvat alles wat je zintuiglijk waarneemt. Via deze weg signaleer je wat er aanwezig is, waarna het
emotionele systeem een oordeel vormt. Het verwerken van een waarneming via het top-down proces ontstaat vanuit het
reﬂective level en gaat over het nadenken en de kennis die je bezit. Via top-down signaleer je wat er zou moeten zijn en
heb je het vermogen om te kunnen raden wat een prikkel of gebeurtenis is, zelfs wanneer duidelijke prikkels via het
bottom-up proces afwezig zijn. Het raden is gebaseerd op verwachtingen, die weer gebaseerd zijn op ervaringen van het
verleden die in het lange termijn geheugen zijn opgeslagen. We zien, horen, voelen, proeven en ruiken wat we zelf willen.
Je staat bijvoorbeeld voor het stoplicht, maar door het licht in je ogen kan je de kleuren niet goed zien. Door deze
omstandigheden kan het bottom-up proces niet goed plaatsvinden. Toch kan je raden dat groen onder zit, oranje in het
midden en rood boven, omdat dit via het top-down proces met de kennis die je bezit wordt vastgesteld. Je weet welke
kleur gaat branden ook al kan je de kleur niet waarnemen. Er is dus een nauwe samenwerking tussen het bottom-up
proces en het top-down proces. Fouten in de ene kunnen opgevangen worden door de ander.

Opmerkelijk eﬀect op voelen, denken & gedrag.
Volgens Van Kleef en Côté blijkt uit het onderzoek dat emotionele uitingen opmerkelijke eﬀecten hebben op het voelen,
denken en gedrag van anderen. Deze eﬀecten manifesteren zich op verschillende levensgebieden, van romantische
relaties tot besluitvorming in groepen, van klantenservice tot conﬂicthantering en van leiderschap tot teamsporten.
‘Talrijke onderzoeken tonen aan dat emoties zich verspreiden tussen mensen’, vatten de auteurs samen. ‘Bewijs toont ook
dat het nauwkeurig kunnen herkennen van de emotionele uitingen van anderen en het eﬀectief kunnen reguleren van de
eigen emotionele uitingen cruciaal zijn voor succesvolle sociale interacties.’ Tevens stellen Van Kleef en Côté dat de
invloed van emotionele uitingen afhangt van hoe een waarnemer informatie kan verwerken over de situatie en hoe gepast
hij/zij de emotie vindt binnen de context.
De auteurs zoomden speciﬁek in op de sociale gevolgen van emotionele uitingen en of bepaalde emoties een
positief of negatief eﬀect hebben. Dit blijkt per persoon en situatie te verschillen. ‘Emotionele uitingen zijn een
belangrijke bron van informatie’, leggen de auteurs uit, ‘en of die informatie ook wordt opgenomen en hoe die wordt
geïnterpreteerd kan per persoon en situatie verschillen.’ Eenzelfde emotie kan hierdoor zowel een positief als een negatief
eﬀect op gedrag hebben. Van Kleef en Côté noemen als voorbeeld uitingen van woede. Deze kunnen tot gewenste
gedragsreacties leiden, zoals samenwerking en verbeterde prestaties, als waarnemers gemotiveerd en in staat zijn tot
grondige informatieverwerking en de uitdrukking van woede gepast vinden binnen de situatie. Omgekeerd kan woede
ongewenst gedrag als recalcitrantie en verminderde prestaties uitlokken als waarnemers ongemotiveerd zijn om
informatie grondig te verwerken en de uitdrukking ongepast vinden.
Deze afhankelijkheid van persoon en situatie geldt ook voor positieve emoties. ‘Mensen denken vaak dat positieve
emoties gewenst gedrag uitlokken en negatieve emoties ongewenst gedrag’, legt Van Kleef uit, ‘maar zo simpel is het
duidelijk niet. Positieve emoties kunnen ook heel goed ongewenste reacties uitlokken en negatieve emoties dus gewenste
reacties. Dat hangt steeds af van hoe de waarnemer de informatie verwerkt die in de emotie besloten ligt en in hoeverre
de emotie als gepast wordt gezien.’
Tot slot bleek ook de functionaliteit van emotionele uitingen af te hangen van hoe ze worden gebruikt en waargenomen.
‘Hoe verleidelijk het ook mag zijn om de sociale eﬀecten van emoties als functioneel te interpreteren, elk voorbeeld van
een gewenst eﬀect kan worden gekoppeld aan een voorbeeld van een ongewenst eﬀect’, stellen de auteurs. ‘Om te
begrijpen wanneer emoties functioneel of disfunctioneel zijn, moeten we kijken naar de sociale signalen die emoties
afgeven en hoe die passen in de context.’

LINKS
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-020821-010855
https://nieuws.securitas.nl/zintuigen-prikkelen-betere-bezoekbeleving/
http://essay.utwente.nl/66610/1/Bacheloropdracht_Valerie%20Mencke%20%28s1211250%29.pdf
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EYE OF THE BEHOLDER

Let me start with Confucius who said “everything has its beauty but not everyone sees it”. Beauty is… We all remember
sayings such as beauty is skin deep, is only skin deep, is not only skin deep, is in the eye of the beholder, comes from
within and so forth. The American writer Jean Kerr said “I'm tired of all this nonsense about beauty being only skin deep.
That's deep enough. What do you want - an adorable pancreas?” And for those of you who believe in the new saying that
beauty is in a jab and have come to hear about Botox, peels and ﬁllers, they will not get a mention, so do leave now if you
wish. But before you go, let me draw your attention to a poem of Thomas Campion a Renaissance English poet, of whom
it was said “he had the generous illusions of youth; devoted to the studies of poetry, music, and medicine, clothed with
that ﬁner tact and sympathy which comes to a good physician”, surely still applicable to today's students, but in his poem
he said:
“Beauty is but a painted hell;
shee wounds them that admire it,
shee kils them that desire it.
Give her pride but fuell,
no ﬁre is more cruell.”
But beauty is not just a visual experience; it is a characteristic that provides a perceptual experience to the eye, the ear, the
intellect, the aesthetic faculty, or the moral sense. It is the qualities that give pleasure, meaning or satisfaction to the
senses, but in this talk I wish to concentrate on the eye, the intellect and the moral sense.

colour to the aesthetic preference for paintings
○

○

○

Walking around an art museum we can see how colours inﬂuence our aesthetic preferences: many great works
of art would not be as impressive in grey scales. Is the beauty of colours in abstract paintings anchored to the
spatial composition of the paintings, or can it be preserved even with random spatial arrangements? To test
whether colour can have an independent contribution to aesthetic appreciation, we asked participants to select
the preferred image among pairs of colour-manipulated versions of the same painting. We changed hue, but
preserved lightness and saturation, by rotating the colour volume around the L* axis in CIELAB space. To test
the inﬂuence of the spatial structure, the images of the paintings were presented: (1) in their original format, (2)
spatially scrambled but preserving the colour composition, and (3) in a control condition with both colour and
spatial scrambling. Relative preference as a function of hue angle was obtained for the four paintings in their
original and modiﬁed forms.
For the original paintings, we found that participants generally preferred the colour angles that matched the
original version of the paintings. Crucially, participants preferred the same colour distributions for spatially
scrambled paintings as for the original paintings. For the control condition, there were no preferred colour
conﬁgurations. This suggests that the aesthetic preference of colours in our abstract paintings is not anchored
to particular spatial compositions, but is at least partly preserved even when the spatial composition is
destroyed. Paintings thus can contain an aesthetic component that is exclusively related to colour.
A study was conducted to determine the neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paintings using
fMRI. Subjects were shown representational and abstract paintings in diﬀerent formats (original, altered,
ﬁltered), and instructed to rate them on aesthetic preference. Our primary results demonstrated that activation
in the right caudate nucleus decreased in response to decreasing preference, and that activation in bilateral
occipital gyri, left cingulate sulcus, and bilateral fusiform gyri increased in response to increasing preference. We
conclude that the diﬀerential patterns of activation observed in the aforementioned structures in response to
aesthetic preference are speciﬁc examples of their roles in evaluating reward-based stimuli that vary in
emotional valence.

Highlights
■
■
■
■

Colour can be an important contributor to our appreciation of art.
Naïve observers prefer original paintings over colour-manipulated versions.
Observers also prefer original colours in spatially scrambled images of our paintings.
In abstract works colour preference is not anchored to spatial conﬁgurations.

Facial Recognition
Based on previous research on emotion in facial expressions, this study explored the judgement of emotion in art. Ten, not
particularly well known paintings were selected that included at least one prominent facial expression, and slides were
made of the facial expressions alone and of the whole paintings. Eighty students (40 art and 40 non-art) were recruited.
Participants viewed all face-only slides one at a time before the whole-picture slides were presented. For each slide,
participants provided (a) emotion labels, (b) ratings of conﬁdence in their judgments, and (c) intensity ratings. Almost all
modal responses for emotion labels matched the predicted categories, but percentage agreement varied substantially
across slides. As predicted, some signiﬁcant increases in conﬁdence ratings were found, but intensity ratings did not
change signiﬁcantly across conditions. Possible determinants of the judgement of emotion are discussed, and ﬁndings are
also related to Gestalt psychology and art education.
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Identifying Emotions Aroused from Paintings
Understanding the emotional appeal of paintings is a signiﬁcant research problem related to aﬀective image
classiﬁcation. The problem is challenging in part due to the scarceness of manually-classiﬁed paintings. Our work
proposes to apply statistical models trained over photographs to infer the emotional appeal of paintings. Directly applying
the learned models on photographs to paintings cannot provide accurate classiﬁcation results, because visual features
extracted from paintings and natural photographs have diﬀerent characteristics. This work presents an adaptive learning
algorithm that leverages labelled photographs and unlabeled paintings to infer the visual appeal of paintings. In particular,
we iteratively adapt the feature distribution in photographs to ﬁt paintings and maximise the joint likelihood of labelled
and unlabeled data. We evaluate our approach through two emotional classiﬁcation tasks: distinguishing positive from
negative emotions, and diﬀerentiating reactive emotions from non-reactive ones. Experimental results show the potential
of our approach.
The analysis of emotions evoked through paintings has been under-explored by the research community, likely
due to the scarcity of manually labelled paintings. Few studies have estimated aesthetics or emotions with a
relatively small number of painting images

Labelled photographs
The IAPS dataset is a popular and validated dataset for the study of emotions evoked by natural photographs.
The IAPS dataset contains 1, 149 images, each of which is associated with an empirically derived mean of
valence and arousal. Valence describes the positive or negative aspect of human emotions, where common
emotions, such as joy and happiness, are positive, whereas anger and fear are negative. Arousal represents the
human physiological state of being reactive to stimuli. A higher value of arousal indicates higher excitation. We
generate the ground truth emotional ratings of the four classiﬁcation tasks based on the value of valence and
arousal of photographs. The range of valence in the IAPS is [1.3, 8.3], and the range of arousal is [1.7, 7.4]. The
distribution of valence and arousal in the IAPS.

Unlabeled paintings
Randomly crawled 10, 000 paintings from Flickr as the unlabeled painting set. Examples have been presented in
Sect. 3. A subset or a whole set of these paintings were used in our approach.

Labelled paintings
We randomly crawled an alternative collection of paintings (200) from Flickr for the purpose of evaluation. We
recruited participants to rate those paintings in terms of valence and arousal. The participants included college
students with majors in psychology and community individuals recruited from Amazon Mechanical Turk. Each
painting was rated by at least ﬁve participants, and ratings were collected with the same guidelines as in the
IAPS. The range of valence in rated paintings was [1.3, 8.1], and the range of arousal was [1.5, 8.5]. The
distribution of valence and arousal of labelled paintings is presented in Fig. 8(b).

Task One
Identifying positivity and negativity of emotional content: As valence describes the positive or negative aspect of human
emotions, we divided paintings into two groups based on valence value. We calculated the mean value of valence in the
IAPS, which was 5. Images with valence larger than 5 were labelled as positive (Class 1), and others were labelled as
negative (Class 0). This results in 631 positive images and 514 negative images. In the validation set, there were 64 positive
paintings and 36 negative ones. In the test set, 62 images were positive, and 38 were negative.

Task Two
Identifying reactivity of emotional content: According to the psychology literature, the dimension of arousal refers to the
human physiological state of being reactive to stimuli. We let images with arousal values larger than 4.8 as images with
stronger reactive emotional content (Class 1) and lower than 4.8 have weaker reactive emotional content (Class 0). This
results in 597 positive images and 551 negative images in training. In the validation set, there were 41 positive paintings
and 59 negative ones. In the test set, 61 images were positive, and 39 were negative.
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LINKS
https://
.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699193/
https://
.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0042698920301401
https://journals.lww.com/neuroreport/Abstract/2004/04090/Neuroanatomical_correlates_of_aesthetic_preference.32.aspx
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46604-0_4
https://ci.nii.ac.jp/naid/20001061266/
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VISUSVERLIES EN EMOTIE REGULATIE

De Verenigde Naties (VN) erkennen oogziekten als
een grote gezondheidslast voor landen over de hele
wereld, waarbij het grootste deel van die last voor
de ontwikkelingslanden komt te liggen. De meeste
oorzaken van slechtziendheid en blindheid worden
beschouwd als niet-overdraagbare oogziekten,
en de VN maakt zich grote zorgen dat ze een van
de belangrijkste oorzaken zijn van vermijdbare
morbiditeit en gerelateerde handicaps. Het
aanpakken van blindheid zal ook bijdragen aan het
terugdringen van voortijdige sterfte van volwassenen
en kindersterfte, evenals het verminderen van de druk
op de gezondheidszorgstelsels.
WHO geeft ons een idee dat de kwaliteit van leven
(KvL) staat voor de cultuur en waardesystemen
waarin een individu leeft en in relatie tot zijn
doelen, verwachtingen, normen en zorgen. Er zijn
verschillende vragenlijsten ontwikkeld om KvL in
verschillende situaties en voor verschillende ziekten
te beoordelen en te monitoren. Een belangrijk
onderdeel van KvL is de gezondheidstoestand van
een individu. Meerdere WHO onderzoeken hebben
het effect van slechtziendheid op verminderde KvL
vastgesteld, waarbij verder werd vastgesteld dat
de ernst van het verlies van het gezichtsvermogen
direct gecorreleerd is aan een slechtere KvL-score.
Op basisniveau wordt verwacht dat de kwaliteit van
leven wordt beïnvloed door visuele beperkingen
vanwege de negatieve effecten op sociale interacties
en onafhankelijkheid. Het is begrijpelijk dat
slechtzienden niet in staat zijn om zelf rond te rijden
en dus hun sociale leven aanzienlijk kan beïnvloeden,
net als problemen bij persoonlijke verzorging.
De effecten van een visuele handicap op de kwaliteit
van leven variëren tussen gemeenschappen,
culturen en locaties. Zo wordt verwacht dat een
land dat goed is aangepast aan de wensen voor
visueel gehandicapten hoger scoren op KvL dan een
blinde die in een land worstelt met armoede. Dit op

Hoewel men het er algemeen over eens is dat kunst
gemakkelijk emoties kan oproepen, is de aard van
deze ervaringen en in het bijzonder hoe emoties in
de kunst worden waargenomen en weergegeven op
een subjectieve manier [Scherer, 2005]. Het is ook
een open vraag over hoe emoties in combinatie
met cognitie samenwerken om waardevolle,
intense en soms plezierige esthetische ervaringen
te vormen. Empirical Visual Aesthetics Lab heeft
geprobeerd om deze vragen vanuit verschillende
invalshoeken te benaderen door subjectieve emotie
rapporten te combineren met lichamelijke metingen
die indicatief zijn voor emotionele verwerking en
evaluatie (bijvoorbeeld sympathie). De studies
hebben aangetoond dat;

basis van werkgelegenheid, arbeidswetgeving en
gemakkelijk toegankelijke hulpmiddelen en diensten
voor slechtziendheid.

Impact op kwaliteit van leven
Mensen die blind worden, krijgen vaak eerst te
maken met een visuele beperking, die vervolgens
overgaat in blindheid. Blindheid kan een of
beide ogen aantasten en leidt niet noodzakelijk
tot totale duisternis. Veel mensen die als blind
worden beschouwd, kunnen nog steeds wat licht
of schaduwen zien, maar kunnen niets duidelijk
zien. Evenzo betekent "wettelijke blindheid" niet
dat een persoon niets kan zien, maar dat hun
gezichtsvermogen zo beperkt is dat ze veel hulp
nodig hebben bij het waarnemen van beelden.
Visusverlies kan daarbij ook de lichamelijke
gezondheid beïnvloeden mede door het verhoogde
valrisico, de kwaliteit van leven verminderen, en het
kan ook een grote impact hebben op de geestelijke
gezondheid. Verlies van gezichtsvermogen is
in verband gebracht met eenzaamheid, sociaal
isolement en gevoelens van zorgen, angst en
ontkenning. Depressie komt vaak voor bij mensen
met verlies van gezichtsvermogen. Visusverlies
kan dus iemands kwaliteit van leven (KvL),
onafhankelijkheid en mobiliteit beïnvloeden en is in
verband gebracht met vallen, letsel en verslechtering
van de status die betrekking hebben op geestelijke
gezondheid, cognitie, sociaal functioneren, werk en
opleidingsniveau.
Kunst en Emotie Regulatie
Een kenmerk van esthetische ervaringen is
hun vermogen om emoties op te wekken bij de
waarnemers. Het voelt voor velen vrijwel natuurlijk
om vreugde of juist verdriet te voelen, rillingen over
de rug wanneer een kunstwerk men toe spreekt,
verbazing bij het zien van grootse kunstwerken, of
soms zelfs negatieve emoties van angst, woede
of walging tegenover visueel uitdagende stimuli.
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Emoties in de kunst beïnvloeden ons op een
subjectief en lichamelijk niveau, wat van invloed is
op esthetische evaluaties, bijvoorbeeld sympathie.
Zo worden emoties in kunst niet alleen in door
waarnemer waargenomen maar ook door
cognitivistische kunsttheorieën.



Betere ervaringen zijn niet duidelijk te
onderscheiden van emotionele toestanden op zowel
subjectief als lichamelijk niveau. Dit geeft aan dat
sympathie niet alleen cognitivistisch of afstandelijk
is. Hogere sympathie zorgt ervoor dat deelnemers
meer glimlachen en bij minder sympathie leidt dit
tot meer fronsen.





Als een ervaring als esthetisch wordt beschouwd
kan er sprake van een gemengde emotionele
toestand, wat een verkennende basis kan zijn van
een schijnbaar paradox: dat negatieve emoties
in de kunst soms worden genoten. Het sterker
activeren van een kunst schema, bijvoorbeeld door
deelnemers te vertellen dat een stimulus 'kunst' is,
of door deelnemers met een hogere kunst expertise
te selecteren, kan leiden tot meer negatieve emoties
die worden genoten, wat gepaard gaat met meer
glimlachen. Tegelijkertijd worden negatieve emotieindicatoren (fronsen, emotie rapporten) nauwelijks
beïnvloed waaruit blijkt dat gevoelde negativiteit niet
weggaat, maar positiever kunnen worden ervaren in
een esthetische context.

Bekende kunstwerken
Kunstenaars hebben verschillende media gebruikt
om bepaalde gradaties van verschillende emoties
uit te drukken en sommige van deze werken hebben
de afgelopen eeuwen veel bijval gekregen van
kunstcritici en geleerden.

Onderzoek naar een verband tussen visuele handicap
en zelfmoord wees uit dat er geen directe correlatie
was; de resultaten suggereerden echter dat het
risico op zelfmoord groter kan zijn bij slechtzienden
vanwege een lagere zelf geschatte algemene
gezondheid en de associatie met de visuele
handicap. Het is ook gebleken dat de aanwezigheid
van verlies van gezichtsvermogen het effect van
andere ziekten versterkt, waardoor de moeilijkheden
van basistaken die al door de aanvankelijke ziekte
worden beïnvloed, nog groter worden.

De vele verschillende schilderijen die zich op
verdriet en droefheid hebben gericht, worden vaak
net zo wijdverbreid gevierd als de schilderijen die
vreugde en opwinding verbeelden. Deze vorm van
kunst wordt ook wel expressionisme genoemd.
Voor het deelonderzoek wat antwoord moet geven
op de deelvraag; kunnen emoties afzwakken met
visusverlies bij het zien van kunst.

De emotionele toon van kunstwerken leidt eerder
emotie veranderingen bij de waarnemer. Waarnemers
vertonen bijvoorbeeld meer fronsen (indicator van
negatieve emoties) voor kunstwerken met een
negatieve emotionele inhoud en meer glimlachen
(indicator van positieve emoties) voor kunstwerken
met een emotioneel positieve inhoud. Dit samenspel
wordt beïnvloed door individualistische variabelen.
In vergelijking tot lagere empathische personen
(dat wil zeggen het vermogen om emoties van
anderen op te pikken en te begrijpen) rapporteert
deze groep evenals sterke emoties op subjectief
en lichamelijk niveau. Aan de andere kant laat dit
onderzoek ook zien dat kunstexperts, vermoedelijk
door bemiddeling van cognitieve factoren, minder
congruentie en intensiteit zien tussen emoties en
evaluaties.

KUNST & VISIE EXPERIMENT
Er is voor gekozen om een testgroep van 6
personen, 20 expressionistische schilderijen te
laten zien waarbij 10 schilderijen bewerkt waren om
verschillende visuele beperkingen na te bootsen.
Op deze manier kan namelijk de hypothese omtrent
emotie & kunst bij visuele beperkingen aan de
gevoelige tand gevoeld worden. Wel is er voor
gekozen om het aantal op 20 te houden op basis van
een “voting systeem” waarbij meerdere testpersonen
zijn gevraagd hoeveel schilderijen ze zouden willen
zien en beoordelen voor deze hypothese. Ze konden
kiezen uit 15, 20 & 25.



Een onderzoek naar dit fenomeen wees uit dat een
oudere patiënt met een visuele beperking bijna drie
keer meer kans had op een matige tot ernstige
beperking in hun sociale vermogen in vergelijking
met een patiënt van dezelfde leeftijd zonder visuele
beperking, maar een patiënt met zowel visuele
beperkingen als verlies en depressie hadden bijna
24 keer meer moeite met socializen dan iemand
met geen van deze aandoeningen (2013). Het is
dus daarom ook geen verrassing dat een visuele
beperking en de negatieve effecten ervan op het
dagelijks leven en de algehele tevredenheid in het
leven iemand behoorlijk somber laten voelen.
(Zhang, 2013)

VISUSVERLIES EN DEPRESSIE

Zhang et al. constateerde dat verlies van
gezichtsvermogen een van de meest voorkomende
chronische aandoeningen is die gepaard gaan
met depressie op oudere leeftijd. Voor jongere
volwassenen is de relatie tussen verlies van
gezichtsvermogen en depressie echter niet goed
bestudeerd, maar kinderen en adolescenten zijn
dus niet immuun voor visuele beperkingen, of het
nu gaat om een oogziekte

of een corrigerende bril.
Slecht zien wordt in verband gebracht met slechte
academische prestaties, waarvan is vastgesteld
dat het verband houdt met angst bij schoolgaande
patiënten.
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EFFECTEN VAN STRESS EN VISUSVERLIES
Interessant genoeg is erop gewezen dat de
psychologische stress die wordt veroorzaakt door
verlies van gezichtsvermogen ook de potentie heeft
om de bestaande oogziekte verder te verergeren.
Het hormoon cortisol neemt toe als reactie op stress
en beïnvloedt zowel de neurale als de vasculaire
systemen van het lichaam, kan een verminderde
regulatie van deze systemen mogelijk bijdragen aan
oogziekten zoals glaucoom. (Sabel et al., 2018)

Zhang beweerde dat als we ons echter bewust
zijn van deze vicieuze cirkel, kunnen we enkele
nuttige aanvullende behandelingen krijgen die
we naast de traditionele oogheelkunde kunnen
gebruiken. Ontspanningstherapie, revalidatie en
meditatietechnieken zijn niet alleen nuttig om te
voorkomen dat men uw gezond verstand volledig
verliest, maar kunnen ook helpen om het verliezende
gezichtsvermogen te accepteren..Daarnaast zou hulp
van vrienden, familie en professionele hulpverleners
ook helpen om vervelende situaties zoals depressie
en sociaal isolement af te wenden, en hopelijk de
kwaliteit van leven een goede boost te geven. (2013)

Depressie
Visusverlies is in verband gebracht met depressie.
Volwassenen met verlies van gezichtsvermogen
hadden 90 procent meer kans om depressief te
zijn dan mensen zonder zichtproblemen, volgens
een onderzoek uit 2013. Onderzoekers ontdekten
dat meer dan 10 procent van de mensen met
verlies van gezichtsvermogen symptomen van
ernstige depressie meldde. Uit de studie bleek ook
dat de prevalentie van depressie 11,3 procent was
bij mensen met verlies van gezichtsvermogen,
vergeleken met 4,8 procent bij mensen zonder visuele
beperking.
angst
Visusverlies kan angst veroorzaken. Een onderzoek
uit 2014 wees uit dat verlies van gezichtsvermogen
significant geassocieerd was met symptomen
van angst bij oudere volwassenen. Een eerdere
studie wees uit dat oudere mensen met verlies
van gezichtsvermogen een slechtere kwaliteit van
leven rapporteren, zoals symptomen van depressie
en angst, in vergelijking met de algemene oudere
bevolking.

blinde valpartijen
Minder gezichtsveld is gelijk aan meer vallen. Een
onderzoek uit 2007 wees uit dat het verlies van
gezichtsveld functie - dat wil zeggen het totale
gebied waarin objecten kunnen worden gezien met
behulp van perifeer zicht terwijl de ogen zijn gericht
op een centraal object - het risico op vallen bij oudere
volwassenen verhoogt.









VISUSVERLIES & rouw

Recente onderzoeken suggereren dat de
eerste reactie op verlies van gezichtsvermogen
vergelijkbaar is met de verschillende stadia van
rouw na het verlies van een geliefde. Rouw kan
men indelen in verschillende stadia (ontkenning,
depressie, woede en uiteindelijke acceptatie).
Het begrijpen van de gevoelens die horen bij
rouwverwerking als naaste, kan enorm helpen om
angsten te verlichten van de individu in kwestie.
(Bedinghaus, 2017)
Ontkenning Wanneer iemand de casus visusverlies
ontvangt wordt men overvallen door ongeloof
en machteloosheid. Zelfs als er enige tijd
verstreken is kunnen de gevoelens van ongeloof en
machteloosheid steeds opnieuw optreden.
Depressie In dit stadia is het verwerken van verdriet
en isolement moeilijk te overwinnen. Gedurende dit
stadia voelt een individu met visisverlies zich alleen
en onbegrepen. De gevoelens van droefheid zorgen
daarnaast ervoor dat mensen zich terugtrekken uit
hun normale sociale leven. Men blijft met gevoelens
van hopeloosheid achter.
Woede De een na laatste stadia. Een stadia waarin
een persoon met visusverlies zichzelf kan afvragen
"waarom ik?. Naarmate de gevoelens van depressie,
verdriet en ongeloof afnemen, is er meer mentale
ruimte beschikbaar om gevoelens van woede te
uiten. Daarbij helpt woede om vooruit te komen
en hun frustraties eruit te gooien. Dit heeft grote
gevolgen voor hun sociale kring.
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Acceptatie Deze laatste fase begint pas als er een
gevoel van hoop terugkeert. Men begint perioden
van optimisme voor de toekomst te ervaren. Met
deze hoop komt ook het verwerken en zoeken
naar nieuwe vaardigheden die een terugkeer naar
normale activiteiten mogelijk maken.

VISUSVERLIES & SOCIALE RELATIES

Volgens verschillende auteurs is er bij abrupte
visusverlies bij volwassen individuen, onafhankelijk
wanneer het optreed, geen aanzienlijke
veranderingen in hun levensdoelen gekomen
(Vučinić et al., 2020), dit terwijl de resultaten van
andere onderzoeken wijzen op sterke veranderingen
in de sociale kring van volwassenen onmiddellijk
na het verlies van het gezichtsvermogen. (Pybis
et al., 2016). Na het verlies van gezichtsvermogen
veranderen individuen de aard van hun relaties met
de mensen in hun directe omgeving en worden ze
min of meer afhankelijk van de aangeboden hulp en
ondersteuning (Wang & Boerner, 2008), zodat hun
sociaal functioneren uiteindelijk ook afhankelijk
wordt van de ondersteuning vanuit hun familie,
vrienden en de samenleving in het algemeen
(Burmedi et al., 2002).
De familie biedt meestal praktische ondersteuning,
wat positief wordt weerspiegeld in de kwaliteit
van leven (KvL) van volwassenen met een visuele
beperking. Helaas is afwijzing of onderschatting van
hun capaciteiten ook niet ongebruikelijk. Dit alles is
samen te vatten tot de kern, waarbij onwetendheid,
miscommunicatie & emoties van rouw gepaard
gaan met het onbegrip van de alzienden tegenover
de slechtzienden.(Cimarolli & Boerner, 2005).

Bij jongeren met visusverlies in de loop van
het opgroeien is er een toenemend gevoel van
onveiligheid in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Dit
wordt gezien als het gevolg van negatieve effecten
van vergelijking tot hen. Zo kunnen oogziekten, het
uiterlijk van de ogen het fysieke uiterlijk beïnvloeden
(Sheppard et al., 2005). Dit is ook gelijk de reden
waarom jongeren met een visuele handicap zich
vaak ongemakkelijk, bang en onsuccesvol voelen.
Tevens zijn de jongeren vaak passiever om in contact
te blijven met leeftijdsgenoten met een algemene
ontwikkeling (Hadidi & AlKhateeb, 2014; Erol &
Ergun, 2013). Bovendien neemt het aantal eerder
gerealiseerde vriendschappen af na het afronden
van de opleiding. De vriendengroep is moeilijker
te behouden en nieuwe vriendschappen worden
langzamer gemaakt, wat moeilijkheden met zich
meebrengt voor deze jongeren op het gebied van het
sociale leven (Vučinić et al., 2020)
Er moet echter rekening mee worden gehouden
dat, volgens de resultaten van één onderzoek, de
meerderheid van de personen in de algemene
bevolking denkt dat personen met een visuele
beperking moeite hebben met het aangaan en
onderhouden van vriendschappen en dat ze de
meeste tijd alleen doorbrengen (Papadopoulos et
al. , 2009), wat bovendien hun sociale interactie kan
verergeren. Sociale vaardigheden van volwassenen
met een visuele beperking worden het vaakst
beschouwd in de context van veranderingen die
optreden bij personen die in de loop van hun leven het
gezichtsvermogen hebben verloren

de stages van rouw bij blindheid
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HINDERNISSEN BIJ VISUELE BEPERKINGEN
There are currently more than 285 million visually impaired people in the world, a number that is expected to triple in the
next 30 years. According to the World Health Organization, around 80% of visual impairment is avoidable, which pinpoints
the importance of raising awareness about the subject and the methodical examination of our sight. Thinking about
blindness or a blind person, one might draw a picture in their mind. Individuals with vision impairment are also more likely
to experience restrictions in their independence, mobility, and educational achievement, as well as an increased risk of
falls, fractures, injuries, poor mental health, cognitive deﬁcits, and social isolation.
Many blind people have trouble maintaining a proper circadian rhythm due to the lack of visual input to their
brains. Specialized ganglion cells can provide some information about light levels independent of whether you are blind or
not, but they are not as powerful if they're not working in tandem with the visual input from the rods and cones. When
blind people have trouble with sleep, it is called "Non-24 hour Disorder", a circadian rhythm disorder that occurs because
their circadian clock is set greater or less than the usual 24 hours. As a consequence, some blind people may end up
sleeping during the day or awake at night; you can imagine the challenges that this creates in their lives.

broad overview of challenges
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Access to Information - mail, computers, media, warning systems.
Access to transportation - to get anywhere at all.
Locating and obtaining blind services and training for Braille, shopping, cooking, and other independent living
skills.
Obtaining or maintaining employment.
Lack of inclusive or accessible social activities and venues.
Insuﬃcient ﬁnances for necessary adaptive devices, both technical and non-technical.
Challenges due to lack of counseling support to cope with vision loss.
Societal stigmas.
Often living in isolation.
Websites and software applications which are not designed or coded to work with assistive technologies, such as
screen readers or screen magniﬁers.

detailed overview
access to information.

The major sensory organ of a person is their eyes. One glimpse around us is enough to make us realize how visual most of
the information in our environment is. Timetables in train stations, signs indicating the right way or potential danger, a
billboard advertising a new product in the market, these are all the visual types of information we all come across in our
daily life. Most of this information is inaccessible for the blind and the visually impaired, inhibiting their independence,
since access to information signiﬁes autonomy.
Everyone faces challenges in their life… visual impaired people face a lot more. But, this certainly does not mean
that you can show sympathy to blind persons. They too, just like any individual, take up life’s challenges and live a normal
life, even if it does not seem normal to the sighted individuals.

getting devices to become independent.
The most valuable thing for a disabled person is gaining independence. A blind person can lead an independent
life with some speciﬁcally designed adaptive things for them. There are lots of adaptive equipment that can
enable a blind person to live their life independently but they are not easily available in the local shops or
markets. Refreshable Braille Display is an example of such useful devices. A blind person needs to hunt and put
much eﬀort to get each piece of equipment that can take them one step closer towards independence.

navigating around places.
The biggest challenge for a blind person, especially the one with the complete loss of vision, is to navigate around places.
Obviously, blind people roam easily around their house without any help because they know the position of everything in
the house. People living with and visiting blind people must make sure not to move things around without informing or
asking the blind person. Commercial places can be made easily accessible for the blinds with tactile tiles. But,
unfortunately, this is not done in most of the places. This creates a big problem for blind people who might want to visit
the place.
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overly helpful individuals.
It’s very common for sighted individuals, strangers, friends or family, to be overly excited to help a visually impaired
person. Very frequently, this behavior holds the assumption that the blind or low vision individual requires assistance,
although this might not reﬂect reality. Blind people might perform a regular task slower but that doesn’t mean they’re
incapable of completing it. Rushing to help the visually impaired without asking or being asked to do so, might make them
feel helpless instead of independent. Moreover, not allowing a visually impaired individual to perform a task by
themselves does not give them the room to learn how to do so independently.
There are lots of individuals who get so excited to help a disabled person that they forget to even ask the person
whether she needs help or not. A blind person might be doing something painfully slow (from your perspective) but you
should not hurry in doing the work without asking the person properly. You might end up creating some trouble for the
blind person.

societal stigma.
Being blind in a world suited for the sighted, it means there will be multiple normal mishaps. Stumbling upon an oﬃce
chair that wasn’t neatly tucked under the desk or knocking a glass oﬀ the table because it was left right on the edge, are
small accidents that can happen and that’s okay. However, such mishaps tend to be perceived by sighted individuals as the
inability of the visually impaired to perform tasks, while, in reality, they stem from the inaccessibility of our world.
Blindness or low vision does not indicate the intelligence of the individual nor how sad their life is. Just because the
sighted cannot imagine their world without vision does not mean that the visually impaired have a sad or unhappy life
because of their visual condition.

ﬁnding and keeping a job.
Work is a whole diﬀerent matter if you’re visually impaired. Considering the lack of accessible work and working
spaces, one can already imagine why hiring a visually impaired individual would be considered a liability for a
company. This has a negative impact on the conﬁdence and emotional well-being of the visually impaired, while
it totally cripples their economic independence. Having little to no opportunity to support oneself, blind or low
vision individuals are incapacitated from their independence.

often living in isolation.
Considering all of the above, it’s not a surprise that living with a visual impairment might signify, often, living in
isolation. Dealing with sight loss, already, is a challenge in itself. The lack of emotional support at diagnosis
centers, the limited accessibility to activities and information, the societal stigma and the lack of
unemployment, are all factors frequently leading blind or low vision individuals in isolation. This last point
illustrates how the problem for the visually impaired is not their blindness or lower vision in itself but their
segregation from anyone else.

leisure.
The lack of accessibility for the visually impaired is central to a number of the issues the blind or low visual
individuals face. Leisure is another one on the list. There is a limited number of inclusive/accessible activities for
the visually impaired, which are as simple as a museum visit. Moreover, accessible books are not abundant
either. According to the World Blind Union, “more than 90% of all published material is not accessible to the
blind or partially sighted.” The internet, as in the new era we all surf the internet for fun, is not fully accessible
either, since numerous websites disregard their visually impaired visitors and do not curate content that is
accessible for the blind and low vision individuals. Considering these points and many more that are not listed
here, one can clearly see how limited leisure options there are for the visually impaired.

ﬁnding objects.
If you live in a house where there are more than two people, it is inevitable that things will be moved around. One
morning, I was cooking biscuits and reached for what I thought was cinnamon because that is where I kept it. My lover had
inadvertently moved the jar and left cayenne pepper in its place. Now, logic should have told me that cayenne pepper
smells much diﬀerent from cinnamon, but I was not paying attention. Needless to say, our biscuits were inedible.
Dropping things and ﬁnding them again is another challenge. It is not so bad if I can hear where it falls and rolls, but
sometimes, that is not an option. It always seems to happen when I am in a hurry.

pouring hot liquids.
Most have a device that tells them when the cup is full, but many still pour the water over the sink because they
don’t like their hands anywhere near the cup while pouring—for a good reason.
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putting in contacts.
Now, you might be asking yourself why a blind person needs contacts. Some wear blackout contacts that prevent light
from entering their pupils. Many visual impaired are severely light sensitive. When light enters their eyes, it can trigger
migraines. Contacts enable them to leave their dark glasses at home and not mess with them. But, on the downside,
getting those blasted contacts into their eyes is a challenge. Some blind have opted to have the contact manufacturer
create prosthetic lenses, which are slightly thicker and more sturdy than standard contacts. This enables them to feel
them better on their ﬁngertips. Still, when they turn inside out, it is a real pain. And if they drop them, they are hard to
ﬁnd.

folding laundry.
Most of the time, they can identify clothes by their scent. When it comes to diﬀerent colored socks, however, most have
to mark them to match their mate. Socks are a challenge, which is why some go barefoot.

negotiating crowded areas.
Going to the mall or to an event is always exhausting for the visually impaired. Too many people roaming about, bumping
into each other or tripping over the cane. And when there’s a guide dog, people will always reach out to pet them. People
start to see the visually impaired as an attraction and not as a human being.

negotiating train stations or airports.
Again, we have to contend with mindless people looking for their own destination. Luggage is always fun to trip
over. Screaming kids is like hammering a spike in our ears. Bad directions or guides who have no clue how to
guide the blind. The sounds and open area make it diﬃcult to follow them. The bright letters are not friendly for
corneal diseases and due to the hurry people are in, everything becomes hurried. The best thing I did was go
early as possible and take my time to explore. Looking around and making sure I knew where I had to go. Luckily
I have a quick memory but gosh, the system lacks humanity.

Shopping.
Shopping is a pain for most visually impaired. Getting there, getting home, getting the right stuﬀ oﬀ the shelf
without taking half an hour per item; the best way is to ﬁnd someone going where you want to go and tag
along. Get them to be your eyes…though, if you do this too much, the visually impaired starts feeling like a
burden or obligated.

LINKS
https://www.ranker.com/list/obvious-things-blind-people-have-to-deal-with/justin-andress
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/nqerr/i_am_a_totally_blind_redditer/
https://www.letsenvision.com/blog/challenges-blind-people-face-when-living-life
https://www.quora.com/What-problems-do-blind-people-face-when-living-life
https://www.youtube.com/watch?v=4xbyMD9F-b8

EXISTING PRODUCTS

https://www.seeingwithsound.com/
https://www.letsenvision.com/envision-glasses
https://www.worldwidevision.nl/
https://innovationorigins.com/en/innovative-shoe-warns-blind-people-of-obstacles/
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/twitter-required-alt-text/
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EQUAL ACCESS TOOLKIT

Een van de huidige veelomvattende ontwerpen
die aanzienlijk heeft bijgedragen aan

de huidige
representatie van design is de unieke samenwerking
tussen IBM Design en IBM Accessibility. Samen
hebben zij een Equal Access Toolkit ontworpen
om ontwerpers te helpen begrijpen hoe fysieke
en cognitieve handicaps het productgebruik
beïnvloeden, en om interaction designers te
helpen creatieve elementen te begrijpen die
voor betere gebruikerservaringen zorgen en een
eerlijke toegankelijkheid. Ten tweede heeft IBM
toegankelijkheid tot een integraal onderdeel
van Enterprise Design Thinking en de IBM
Design Language gemaakt en opgenomen in de
ontwerp-bootcamps. Tijdens deze bootcamps
maken ontwerpers kennis met toegankelijkheid,
methodieken, technologie principes, standaarden
en regelgeving. Door toegankelijkheid gelijk
te stellen aan design, heeft IBM vreemde
concepten getransformeerd in iets praktischer
en hanteerbaarder.Aan de hand van de toolkit
kan iedereen nieuwe oplossingen ontwerpen en
ontwikkelen. Tevens moet het mentale model van
gebruikers van alle leeftijden en vaardigheden
begrepen worden om de beste mogelijke ervaring te
kunnen leveren. Om dit begrip te verzekeren, moeten
designers toegankelijkheid integreren in persona's
die specifieke gebruikersbehoeften beschrijven,
de taken die ze willen volbrengen, hun motivaties
en capaciteiten. Toegankelijkheid toepassen is
dus niet alleen een belangrijk aspect van een goed
productontwerp. Het helpt ook de implementatie te
versnellen, kosten te verlagen en een intieme relatie
te creëren tussen gebruikers en een product of
dienst.

SIMULATIES

Simulaties omtrent visusbeperkingen bieden een
manier om de impact van zichtomstandigheden
op bruikbaarheid te begrijpen. Ze demonstreren
de effecten van verschillende zicht aandoeningen.

technologische en organisatorische ontwikkelingen
in de informatiesamenleving die komend jaar
‘gemeentelijke’ aandacht verdienen.

Software Simulaties tonen de effecten van deze
omstandigheden op foto's en andere afbeeldingen,
terwijl fysieke simulators kunnen worden gedragen
tijdens interactie met producten en prototypes. Het
is een goed idee om ontwerpen uit te proberen met
een simulatie om ervoor te zorgen dat ze bruikbaar
blijven bij verschillende visuele beperkingen.

Tevens heeft NOS gestatueerd dat van de 2000
overheidswebsites, waarvan in kaart is gebracht of
ze zich aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid
houden, er maar 70 correct voldeden aan de
eisen. Van zeker 5000 andere websites hebben de
bewuste overheden niet eens in kaart gebracht of
ze toegankelijk zijn. Onder andere CoronaTest.nl,
voldeed niet aan de toegankelijkheidseisen, waarbij
er geen mogelijkheid was om Text to Speech
te gebruiken. Dikwijls komt naar voren dat de
algemene website in orde is, maar gaat het mis op
delen die door andere leveranciers zijn ontwikkeld,
zoals een aangifte bij de politie melden. Middels
de Web Content Accessibility Guidelines kunnen
bedrijven en overheden hun webpagina’s op de
correcte wijze aanpassen en toegangelijker maken.
(2020)

beschikbare visie simulaties
Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden;












Cambridge Simulation Glasses verkrijgbaar via een
toolkit. Deze draagbare bril demonstreert de impact
van een reeks verlies van gezichtsscherpte.
Stoornis Simulator Software deze toolkit simuleert
een reeks visuele stoornissen in verschillende
gradaties van ernst.
aDesigner simuleert verschillende niveaus van
bijziendheid, lens transparantie en kleurenblindheid.
Het controleert ook visie-aspecten van
webtoegankelijkheid. [Gratis]
WebAIM screenreader simuleert het gebruik van een
screenreader op een voorbeeld website. Veel blinden
en slechtzienden gebruiken schermlezers om de
inhoud van webpagina's voor te lezen.
Eyeware is een smartphone-app die is ontworpen
om u te helpen kijken door de ogen van iemand met
een oogaandoening. Dit is bedoeld voor gebruik met
de Eyeware Cardboard-headset, die te koop is via
hun website.

NEDERLANDSE OVERHEID

In Nederland wordt steeds meer digitaal
gecommuniceerd, wat een enorme invloed heeft
op het leven van iedereen! Technologie kan een
land klaarmaken voor de toekomst, maar ook
een land breken. Ook al biedt het kansen; voor
veel mensen gaan de ontwikkelingen te snel. En
daar houdt de Nederlandse overheid ook rekening
mee d.m.v. trendanalyses en interviews met
gemeentebestuurders over maatschappelijke,
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INTERACTIEVE KUNST

Het Stadsarchief Amsterdam bezit de grootste
collectie Rembrandt-documenten. Helaas zijn
handschriften uit de 17e eeuw moeilijk te lezen.
Daardoor weten relatief weinig mensen van
het persoonlijke leven van de kunstenaar. Het
Stadsarchief Amsterdam wil deze documenten voor
meer mensen toegankelijk maken en ontwikkelde
daarom samen met Synergique en Doruk Eker de
interactieve tentoonstelling genaamd; Rembrandt
Privé, waarbij verschillende documenten over
Rembrandt gescand kunnen worden om deze
tot leven te weken in augmented reality. Ook is
het mogelijk om het beroemdste schilderij van
Rembrandt genaamd "de Nachtwacht" van dichtbij
meemaken. NTR heeft in samenwerking met
het Rijksmuseum een audiovisuele interactieve
ontdekkingstocht ontwikkeld door dit specifieke
schilderij heen.



EnquEtes

Minder duur dan andere technieken voor
gegevensverzameling. Enquêtes kunnen snel worden
gemaakt en eenvoudig worden beheerd. Enquêtes
kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen
over een breed scala aan zaken, waaronder
persoonlijke feiten, houdingen, gedragingen in het
verleden en meningen.

Short Form Health Survey
De 36-Item Short Form Health Survey
is een vragenlijst die de gezondheid en
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven
meet. De SF-36 bestaat uit 36 gesloten vragen die
ingaan op de lichamelijke, geestelijke en sociale
gezondheid van een patiënt. Daarbij is er ook een
verkorte versie beschikbaar, genaamd de Short Form
Health Survey (SF-12). De SF-12 is een vragenlijst, is
bedoeld om een indruk te krijgen van de algemene
gezondheidstoestand. Beide vragenlijsten bevatten
vragen over fysiek en sociaal functioneren, mentale
gezondheid, pijn en algemene gezondheidsbeleving.
Een hogere score komt overeen met een betere
gezondheidstoestand.
WEMWBS
De Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale
(WEMWBS) is ontwikkeld om het mentale welzijn
van de algemene bevolking te meten en om
projecten, programma's en beleid te evalueren die
gericht is op het verbeteren van de mentale welzijn.
De WEMWBS-schaal heeft 14 items ieder met
5 antwoordcategorieën.. De items zijn allemaal
positief geformuleerd en hebben betrekking op zowel
gevoels- als functioneringsaspecten van mentale
welzijn, waardoor het concept toegankelijker wordt.
De schaal is nationaal en internationaal veel gebruikt
voor het monitoren, evalueren van projecten en
programma's en het onderzoeken van de geestelijk
welzijn



OVERIGE HULPMIDDELEN

Het oogfonds constateerde dat; om zo zelfstandig
mogelijk te leven, maken veel mensen met een
visuele beperking gebruik van hulpmiddelen. Zo zijn
er veel verschillende ‘low vision’ hulpmiddelen, die
een individu kunnen ondersteunen om zelfstandig
te kunnen blijven leven. Daarnaast zorgen deze
hulpmiddelen dat objecten en teksten beter herkend
kunnen worden door middel van vergroting, denk
hierbij bijvoorbeeld aan (elektronische) loepen,
loepbrillen en telescoopbrillen. (2022)
Verder is het mogelijk om bij Visio langs te gaan
met vragen over slechtziend. Visio biedt naast
informatie, ook verschillende vormen van onderzoek,
begeleiding en revalidatie. Deze diensten zijn
speciaal ontwikkeld voor slechtziende individuen,
ook als zij verstandelijke of lichamelijke beperkt zijn.
Verder biedt Visio, naast verschillende presentaties,
ook belevingsroutes aan gericht op jonge kinderen
en jong volwassenen.
Op het gebied van gezichtsbeperkene VR belevingen
bestaat vrijwel niets, waardoor alleen bepaalde
oogziektes middels belevingbrillen getoond kunnen
worden. Vaak gaat het hierbij om de welbekende
ouderdoms oogziektes zoals staar, glaucoom en
maculadegeneratie. Tevens kijkt men bij Visio naar
wat wél kan in plaats van wat níét kan.

Voorbeelden van hulpmiddelen
Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden;
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Braille een lees- en schrijf systeem speciaal
ontwikkeld voor blinden en zeer slechtzienden.
Taststok Deze dient als herkenningsstok en niet
zozeer als mobiliteitshulpmiddel. Vaak wit met
rode strepen. De stok heeft een speciaal uiteinde
waarmee op de grond getikt kan worden. Het
uiteinde van de taststok bestaat uit een harde punt
maar kan ook bestaan uit een een ronde bal, die de
gebruiker heen en weer over de grond beweegt.
Blindengeleidehond Deze honden zijn speciaal
getraind om blinden en zeer slechtzienden te
begeleiden in en om huis en op straat. Om een
blindegeleidehond te krijgen moet er voldaan
worden aan bepaalde voorwaarden.
Luisterboek Ook wel audioboek genoemd is een
boek dat wordt voorgelezen.
Grootletterboek Zoals de naam al zegt zijn
grootletterboeken, boeken waarbij de lettertype
ruim twee keer zo groot als bij een normaal boek.
Schermlezer Standaard op tegenwoordige
computers en mobiele telefoons. Een schermlezer
is een programma dat tekst van programma's kan
voorlezen en informatie geeft over datgene. Het
navigeren gebeurt middels het toetsenbord of
brailleleesregel.
Filterbril Vaak zijn slechtzienden lichtgevoelig. Een
filterbril kan hierbij de uitkomst bieden. Netzoals bij
zonnebrillen beschermt het de ogen. Alleen hebben
deze brillen een geel getinte glazen en schermen ze
de ogen goed af voor licht. Het verschil tussen een
zonnebril en een filter? Het zien van contrast niet te
veel afneemt bij een filterbril.
Loep Er zijn verschillende soorten loepen:
handloepen, loepbrillen, beeldschermloepen,
telescoopbrillen. Alle hebben een vergrotende
werking.





Apparaten met spraakfunctie Er zijn diverse
apparaten met een spraakfunctie, zoals horloges,
mobiele telefoons, tablets, computers, thermostaten
etc. Ook zijn er sinds 2019 geldautomaten met een
spraakfunctie.

inclusive design

Inclusive Design is een methodologie, geboren uit
digitale omgevingen, die het volledige scala van
menselijke diversiteit mogelijk maakt en put. Dit
betekent vooral dat je mensen met verschillende
perspectieven moet betrekken en ervan moet
leren.(Microsoft, 2021) Volgens, Newell et al. zijn
gebruikersgerichte ontwerpbenaderingen zeer
waardevol gebleken voor mainstream ontwerpen.
Wel is gebleken dat de principes moeilijker toe te
passen zijn wanneer de gebruikersgroep uit ouderen
of gehandicapte gebruikers bestaat.
Ramachandran veronderstelde tevens dat tegenpolen
elkaar aan gaan trekken, wanneer je ontwerpt voor
inclusie. Het hoofddoel van de inclusive design
beweging is om mensgerichte oplossingen te creëren
die mensen en machines helpen om effectiever en
intuïtiever met elkaar te laten om gaan. Ontwerpen
voor inclusie laat zien hoe cruciaal human-centred
design is bij het creëren van een product, dat het
leven van mensen productiever maakt, ongeacht
leeftijd of bekwaamheid (2015).
Samen met de bewegingen "Universal Design" en
"Design for All" hebben ontwerpers aangemoedigd
om “human centred design” uit te breiden naar
hulpbehoevenden en ouderen. Het nadeel van
deze benadering is geweest dat de ontwerpers dit
vervolgens, via een traditioneel

ontwerp pad, zijn
gaan uitvoeren. Pas na enkele prototypes zijn de
onderzoekers gaan onderzoeken hoe interfaces
aangepast kunnen worden voor oudere en/of
gehandicapte gebruikers.

Dit omslachtig ontwerpen kan leiden tot een
inefficiënt ontwerpproces en soms ook zelfs tot
een ongepast ontwerp, dat weliswaar 'toegankelijk'
is voor mensen met een beperking, maar in de
praktijk onbruikbaar is. (Newell et al., 2010) Door
toegankelijkheid centraal te stellen in het ontwerp- en
ontwikkelingsproces, krijgen alle klantsegmenten
meer persoonlijke en adaptieve ervaringen. De
sleutel is om de toegankelijkheid te zien als een
ontwerp uitdaging en niet als een beperking. Een
goede user interface heeft aangeboren eenvoud,
dat maakt het makkelijker te implementeren
toegankelijkheid (Ramachandran, 2015).
Jackson claimt dat ontwerpers vaak alleen
vertrouwen op hun eigen empathie om te ontwerpen
voor verschillende handicaps, zonder de impliciete
vooroordelen en langetermijngevolgen van hun
goede bedoelingen te begrijpen. Dit resulteert dan
vaak tot ontwerpen die op het laatste moment toch
onbruikbaar blijken te zijn voor de desbetreffende
doelgroep. Tevens heeft Jackson een nieuw
ontwerp paradigma gecreëerd dat de expertise
van gehandicapten op de voorgrond plaatst.
Het laat ontwerpers zien hoe ze de deskundige
onbevreesdheid van voorstanders van sociale
rechtvaardigheid voorrang kunnen geven, boven
traditionele liefdadige modellen van empathie.
(2017). In plaats van te suggereren dat ontwerpers
vertrouwen op standaarden en richtlijnen, moeten
ontwerpers een echte empathie ontwikkelen met hun
gebruikersgroepen. Een aantal manieren om dit te
bereiken wordt aanbevolen, waaronder het gebruik
van etnografische technieken die zijn afgeleid van
professioneel theater, zowel voor het verzamelen van
vereisten als voor het verbeteren van de empathie
van ontwerpers voor gemarginaliseerde groepen
gebruikers, zoals ouderen en gehandicapten. (Newell
et al., 2010). Ontwerpen voor inclusiviteit is relatief
onbekend bij individuen die betrokken zijn bij digitale
dienstverleningen.
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Toch zou het een eis moeten worden dat er
met inclusiviteit wordt ontworpen, want digitale
uitsluiting veroorzaakt ook sociale uitsluiting
(Baelden, 2015, p.16).

Samenvattend
Inclusiviteit betekent dat alle mensen van de
samenleving kunnen deelnemen aan diezelfde
samenleving, ongeacht de diversiteit van hun
fysieke en psychologische vaardigheden en de
omstandigheden waarin ze leven. Een belangrijke
voorwaarde voor deelname is het beschikken over
de informatie- en communicatiemiddelen, die
digitaal zijn. Individuen met beperkte vaardigheden
of andere omstandigheden kunnen dit om
verschillende redenen als moeilijk ervaren. Gelukkig,
heeft de Nederlandse overheid de wettelijke
verplichting om ervoor te zorgen dat al haar digitale
diensten toegankelijk zijn voor al haar inwoners.
Het op inclusie gerichte ontwerp betekent dat
volledige diversiteit optimaal gebruik maakt van
informatie- en communicatiemiddelen. Dit is een
ontwerpaanpak waarbij ontwerpers en anderen die
betrokken zijn bij het ontwerpproces voor een dienst
of omgeving de volgende stappen uitvoeren:




Houd rekening met verschillende
gebruikers beperkingen met betrekking tot
gebruiksmogelijkheden en situaties.
Gebruikers betrekken met verschillende obstakels
tijdens het ontwerpproces.



SOCIAL MEDIA & ALT TEXT

Social media is een steeds belangrijker onderdeel
van het moderne leven. Afbeelding beschrijvingen
(alternatieve tekst), oftewel "alt-tekst", zijn bijschriften
voor afbeeldingen online of in andere software.
Alternatieve tekst wordt het meest aangetroffen op
webpagina's, aangezien het in 1995 aan de HTML
2.0-specificatie werd toegevoegd. Destijds was het
echter bedoeld voor gebruikers die niet-grafische
browsers gebruikten of liever geen afbeeldingen
wilden weergeven bij toegang tot het internet.
(Gleason et al., 2019) Gebruikers met een visuele
beperking worden pas in de HTML 4.0-specificatie
eind 1997 als de uiteindelijke doelgroep genoemd.
Toegankelijkheid van afbeeldingen voor gebruikers
van schermlezers is een van de meest genoemde
redenen om tegenwoordig alternatieve tekst aan
afbeeldingen toe te voegen, maar het wordt ook
aanbevolen als de afbeelding niet correct laadt voor
alziende gebruikers. Beeldbeschrijvingen zullen naar
verwachting ook worden toegevoegd aan software
in andere domeinen, waaronder toepassingen
voor mobiele telefoons op de iOS- en Androidplatforms (Tuke, 2021). Commerciële software kan
ook alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen
in documenten, zoals Microsoft Word en Adobe
Acrobat. Alternatieve tekst is niet alleen bedoeld
voor menselijk gebruik, aangezien verschillende
zoekmachines het gebruiken om pagina's te
rangschikken. In feite zijn beeldbeschrijvingen
gebruikt voor een aantal verschillende toepassingen,
waaronder; “visueel zoeken, visuele intelligentie in
chatrobots, het delen van foto's en video's op sociale
media en hulp voor visueel gehandicapte mensen
om omringende visuele inhoud waar te nemen"
Verder vormen afbeelding labels, bijschriften en
beschrijvingen een solide basis voor veel van dit
soort toepassingen. (Gleason et al., 2019).

Geen clue, geen tijd, geen idee.
In aanvulling op het bovenstaande beweerde
Gleason et al. dat om afbeeldingen op Twitter en
andere sociale-mediaplatforms toegankelijk te
maken voor gebruikers van schermlezers, moeten
afbeelding beschrijvingen (alternatieve tekst) worden
toegevoegd die de informatie in de afbeelding
beschrijven. Het gebrek aan alternatieve tekst is
een blijvend toegankelijkheidsprobleem sinds het
"alt" -kenmerk meer dan 20 jaar geleden in HTML
2.0 werd toegevoegd, en de opkomst van door
gebruikers gegenereerde inhoud heeft het aantal
gedeelde afbeeldingen alleen maar doen toenemen.
Met ingang van 2016 biedt Twitter gebruikers
de mogelijkheid om een functie

in te schakelen
waarmee beschrijvingen kunnen worden toegevoegd
aan afbeeldingen in hun tweets, vermoedelijk in een
poging dit toegankelijkheidsprobleem te bestrijden.
Wat onbekend is gebleven, is of het simpelweg
toestaan van gebruikers om alternatieve tekst
aan te bieden, een impact heeft op de ervaren
toegankelijkheid. In dit artikel presenteren we een
onderzoek van 1,09 miljoen tweets met afbeeldingen,
waaruit bleek dat slechts 0,1% van die tweets
beschrijvingen bevatte. In een aparte analyse van de
tijdlijnen van 94 blinde Twitter-gebruikers, vonden we
dat deze beeld-tweets vaker beschrijvingen bevatten.
Zelfs gebruikers met de functie ingeschakeld,
schrijven alleen beschrijvingen voor ongeveer de
helft van de afbeeldingen die ze tweeten. Om beter
te begrijpen waarom gebruikers alternatieve tekst
beschrijvingen geven (of niet), hebben we 20 Twittergebruikers geïnterviewd die beeldbeschrijvingen
hebben geschreven. Gebruikers herinnerden zich
niet dat ze alternatieve tekst moesten toevoegen,
hadden geen tijd om deze toe te voegen of wisten
niet wat ze moesten opnemen bij het schrijven van
de beschrijvingen. Onze bevindingen geven aan dat
het alleen mogelijk maken om beschrijvingen van
afbeeldingen te geven niet voldoende is, en onthullen
toekomstige richtingen voor geautomatiseerde
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tools die gebruikers kunnen ondersteunen bij het
schrijven van beschrijvingen van hoge kwaliteit.
(2019)



ONDERZOEK XR SIMULATIES

De meeste virtual reality-ervaringen zijn erop gericht
om de speler onder te dompelen in levendige
werelden van fictieve fantasieën en spannende,
vaak intensive of zelfs ritmische situaties, maar
wat ik wil doen met de 360 graden functie van
VR simulaties is juist het tegenovergestelde.
Het moet de persoon in kwestie plaatsen in een
virtuele realiteit waar men beperkt zicht heeft en
dus ging mijn zoektocht uit naar verschillende
bestaande projecten die al bestaan in VR of voor op
de mobiel. Wel komt naar voren dat de vrijwel alle
simulaties zich focussen op de bekendste vormen
van oogaandoeningen en/of gebruik maken van
zwarte vlekken waardoor mensen een vertekend
beeld krijgen van de oogziekte in kwestie. Hieronder
benoem ik de meeste indrukwekkende simulaties
die mij kunnen helpen bij het itereren.

STUDY OVER OOGZIEKTE EN VR GEBRUIK
In een studie waarbij men keek of het mogelijk
was om oogziektes na te bootsen in VR is er
aangetoond dat het mogelijk is om een breed
scala aan visuele beperkingen met behulp van
bestaande commerciële VR/AR-technologie.Maar
er blijven ook een aantal belangrijke vragen over,
waaronder: hoe kunnen simulatie parameters
relateren aan de medische dossiers van patiënten,
hoe is het mogelijk om complexere, niet-lineaire
aspecten van het gezichtsvermogen te simuleren
(e.g. een oog wazig en andere beschadigd) en
hoe kunnen simulaties gecombineerd worden
met gestructureerde omgeving gegevens. Echter,
gebaseerd op het huidige werk, geloofd men
wel dat VR/AR een krachtig hulpmiddel is voor
het verbeteren van ons begrip en bewustzijn van
oogziekten.

OpenVisSim
De auteurs van OpenVisSim gebruikten een Head
Mounted Display (HMD) maakten gebruikt van
geïntegreerde eyetracking om elk oog onafhankelijke
digitaal te manipuleren in virtual of augmented reality
(VR/AR). Hun software is gratis online beschikbaar
(OpenVisSim) en geeft een beschrijving van meerdere
en verschillende symptomen die tegelijkertijd en in
realtime kunnen worden gesimuleerd.
Het huidige werk is gericht op glaucoom, omdat
dit vaak verkeerd wordt begrepen bij anderen.
Personen met deze aandoening melden vaak
bijzondere moeilijkheden bij het lokaliseren van
objecten in rommelige visuele scènes, en vertonen
ook verminderde mobiliteit en een verhoogd risico
op vallen. De experimentele opstelling omvat 28
personen die twee taken in de simulator moesten
uitvoeren: zoeken naar objecten (een smartphone in
een huis lokaliseren) en visuele mobiliteit (navigatie).
De resultaten lieten zien dat deelnemers langzamer
waren in het uitvoeren van alledaagse visuele
zoek- (VR) en mobiliteits (AR)-taken wanneer ze
gesimuleerd gezichtsveldverlies (VFL) ervoeren, en
net als bij echte patiënten werden deze problemen
verergerd wanneer de VFL inferieur was. Daarnaast
melden veel deelnemers zich angstig te voelen
wanneer de beperking actief was. Dit was met name
het geval wanneer deelnemers de trappen op- en
aflopen. Interessant is dat "trappen lopen" dikwijls
een bron van angst is voor mensen met ernstig
gezichtsverlies i.v.m de diepte.

VISION LOSS SIMULATOR
De Vision Loss Simulator van Davis Vision werkt het
beste op mobiel, maar het is mogelijk op laptop! Je
hebt een keuze uit twee ervaring waarvan één gericht
is op visusverlies bij bekende oogziektes zoals glare,
vision loss en bijziend. Daarnaast gebruikt David
gebruik van een audiogestuurd afbeelding in een tuin,
gevuld met levendige flora, een schokkende blauwe

lucht, mensen die luid praten en om het compleet te
maken een hoestende baby om je zo deze wereld in
te sleuren. Het fijne is dat men stil kan blijven staan
terwijl men de omgeving kan verkennen door om
zich heen te kijken en het hoofd naar links en rechts
kan kantelen.
Het leuke aan dit is dat men stil blijft staan terwijl
je de omgeving kan verkennen door om je heen te
kijken en je hoofd naar links en rechts te kantelen.
Wel moet de persoon zelf kiezen of men door wilt
schakelen naar een van de oogaandoeningen.
De keuze om dus in normale visus te blijven
is aanwezig. De Vision Loss Simulator vertelt
visusbeperkingen vanuit hun perspectief van een
van de zes oogaandoeningen: glaucoom, cataract,
diabetische retinopathie, presbyopie, verblinding en
maculaire degeneratie.

XREyE
Het onderzoeksproject "XREye" van Katharina Krösl
heeft in samenwerking met oogartsen simulaties
van visuele beperkingen en oogziekten ontwikkelt
om zo op openbare plaatsen hun verlichtings- en
geleidingssystemen inclusiever te maken. Het
stukje bewustwording want meeste alzienden nodig
hebben. Door onze vergrijzende samenleving nemen
ook leeftijdsgebonden visuele beperkingen toe en
worden ze een belangrijk onderwerp voor stadsen interieur planningen, evenals voor architectuur.
Daarom is het onderzoeksproject "XREye" gewijd
aan het samenwerken met oogartsen om visuele
beperkingen zoals maculaire degeneratie en cataract
zo realistisch mogelijk te simuleren in virtual en
augmented reality. De wereld waarneembaar maken
via een VR-headset vanuit het oogpunt van visueel
beperkten is cruciaal voor het ontwikkelen van een
beter begrip van hoe mensen met een verminderd
gezichtsvermogen de openbare ruimte waarnemen,
en dan met name borden, geleidingssystemen of
vluchtroutes.
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Onderzoekswerk op basis van virtual realitytechnologie heeft bijvoorbeeld al aangetoond
dat regelgeving en standaardisatie in
verlichtingssystemen vaak onvoldoende aandacht
besteden aan visuele beperkingen. Het simuleren
van verschillende visuele beperkingen in VR en
AR creëert een beslissend bewustzijn hiervan en
ondersteunt lichtontwerpers en architecten om
de verlichting en bewegwijzering van openbare
ruimtes op een inclusieve en barrièrevrije manier te
ontwerpen.
Visuele beperkingen worden grafisch gesimuleerd
zodat bij het kijken door een VR-bril slechts
beperkt of slecht zicht mogelijk is. Hiermee kan
worden getest hoe afstanden, lettergroottes
en lichtintensiteit worden waargenomen bij
klassieke leeftijdsgebonden visuele beperkingen
of staar. Naast de evaluatie en optimalisatie van
veiligheidsnormen en standaarden, wordt de
VR-oplossing "XREye" ook gebruikt in inclusief
lichtontwerp, slimme verlichting of medische
studies.



VR VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Virtual Reality (VR) wordt onder de gebruikers
ook het "Wilde Westen" genoemd vanwege de
mogelijkheden voor verkenning en het ontbreken
van richtlijnen voor interactie in VR. Daarnaast
staat VR erom bekend om open kaart te spelen
voor ontdekking & creativiteit. Wat ook gelijk een
valkuil kan zijn voor vele nieuwe gebruikers, omdat
het veel tijd kan vergen om de onbesproken VR
regels onder de knie te krijgen. Tevens kan VR
daarnaast ook verwarring met zich meebrengen
voor de nieuwe gebruikers. Vaak, omdat ze niet
weten hoe ze hun acties in verschillende VRervaringen moeten controleren, coderen en/of
moeten plaatsen. De verschillende gidsen die zijn
gevonden ter onderbouwing, voor mijn eigen project,
geven zelf aan dat ze eerder als referentie dienen
om algemene principes te verzamelen en om te
zien wat anderen hebben geprobeerd en ontdekt.
De uiteindelijke principes die ik als ontwerpen zal
gebruiken zijn gemaakt op basis van artikelen,
boeken en video's van academische en industrieexperts om zo de huidige best practices in VR aan
te bieden in mijn toekomstige VR project. Daarnaast
zijn er ook gebruikers geïnterviewd en geobserveerd
die verschillende VR-ervaringen speelden om deze
richtlijnen te testen en te valideren. Sommige
richtlijnen zijn goed gedocumenteerd, terwijl andere
meer out-of-the-box ideeën zijn over hoe dingen
zouden moeten werken.

controle over bewegingen
De besturing van de camera moet altijd bij de
gebruiker blijven en de applicatie moet te allen
tijde head-tracking behouden. Dit om de gebruiker
te helpen zich ondergedompeld en in controle te
voelen. Het is ook erg belangrijk bij het voorkomen
van motionsickness die voortkomt uit het feit dat de
gebruiker wordt verplaatst zonder hun inbreng.

VOORKOM MOTIONSICKNESS
Beperk de elementen die motionsickness
kunnen veroorzaken. Hieronder volgen richtlijnen
voor interactie om motionsickness door VR te
voorkomen.
acceleration LIMIET
Acceleration is een van de meest waarschijnlijke
oorzaken van motionsickness. Deze ziekte komt
voort uit een verschil tussen wat de ogen zien
en het binnenoor detecteert. Het binnenoor kan
echter alleen veranderingen in snelheid detecteren.
Gebruikers die dus met een constante snelheid
bewegen, ervaren niet dezelfde ongelijkheid wanneer
men stilstaat en het beeld langs hen heen zoeft.
Enkele suggesties om VR-ziekte door beweging
te bestrijden, zijn het gebruik van voorlopende
indicatoren voordat de beweging wordt gestart en
het aanmoedigen van nieuwe gebruikers om te
beginnen met langzame hoofdbewegingen.
(Google VR, 2017; zie ook Denis, 2018; Jerald, 2015;
Shanmugam, 2015; Jagnow, 2017)

Matig gebruik van helderheid
Een snelle overlap van realiteit naar VR kan
motionsickness veroorzaken. Een geleidelijke
overgang bij het starten en stoppen kan gebruikers
helpen met aanpassen aan het nieuwe beeld.
Enkele voorbeelden van geleidelijke overgangen
zijn vervagen, contrast en (meestal) overgang naar
zwart beeld. Overgangen tussen donkere en lichte
scènes kunnen ongemak veroorzaken, omdat het
even duurt voordat de ogen zich aan het verschil in
licht kunnen aanpassen. Helder wit en felle kleuren
moeten dus ook met mate worden gebruikt, omdat
het toegenomen licht vermoeiender is voor de ogen.
(Google VR, 2017; zie ook Punchcut, 2020; Jerald, 2015;
Ravasz, 2016; Staff, 2016 )

(Google VR, 2017; zie ook Punchcut, 2020; Denis, 2018; Jerald, 2015;
Shanmugam, 2015; Jagnow, 2017)

bewegende afbeeldingen
Wees voorzichtig met afbeeldingen die beweging
overbrengen. Ruimtelijke beelden zoals strepen
en fijne texturen kunnen het gevoel van beweging
versterken wat de VR-ziekte kan triggeren. Daarom
moet het gebruik worden geminimaliseerd. Tevens,
moeten flitsende lichten ook worden vermeden.
(Jerald, 2015)

VEILIGHEID boven alles
Mensen zijn gevoelig voor objecten die dicht bij hun
ogen komen, en dan vooral objecten die er scherp
uitzien en/of harde randen hebben. Voorkom dat
gebruikers zich bedreigd voelen in de VR-omgeving.
Begin met scènes die niet te intens zijn en hen
informeert over wat ze in het algemeen gaan
verwachten van de VR-ervaring. Gebruikers moeten
daarnaast ook in staat zijn om hun ervaring snel te
leren beheersen, zodat ze zich niet verloren voelen.
(Jerald, 2015; zie ook Handrahan, 2014)

diepte en dimensionaliteit
Er zijn meer manieren om het gevoel van en
driedimensionale ruimte te creëren dan de manier
waarop de headset de omgeving aan een gebruiker
weergeeft. Deze manieren kunnen zijn; textuur
verloop, schaduw technieken, sfeervol perspectief,
omgevingsocclusie, lineair perspectief, relatieve
grootte en voorgrond & achtergrond illusies.
(Denis, 2018; zie ook Developers, 2016; Jerald, 2015;
Shanmugam, 2015)

audio is de sleutel
Audio is een belangrijke en vaak over het hoofd
geziene manier om immersie te creëren. Als audio
uit de richting komt van wat het geluid maakt,
wordt het gevoel van realisme versterkt en kan
de gebruiker ook aanwijzingen geven om rond
te kijken. Met binaurale audio (geluid van beide
kanten) krijgen mensen het gevoel dat ze zich in de
ruimte bevinden.

(Denis, 2018; zie ook Jerald, 2015; Shanmugam, 2015; Staff, 2016)
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Momenteel is tekst moeilijk leesbaar in VR, waardoor
de tekst groot genoeg moet worden weergegeven
om leesbaar te blijven. Google VR raadde ten minste
20 px aan voor UI-elementen en nog eens 2,32 cm
extra per meter afstand, wel gaf Google tegelijkertijd
aan dat dit moet worden getest om er zeker van te
zijn dat het groot genoeg is voor diverse gebruikers
om te lezen

JUISTE AVATAR
Er zijn veel manieren om de aanwezigheid van een
gebruiker in VR te erkennen. Welke manier gekozen
wordt, moet overeenkomen met het verhaal van de
ervaring. Avatars kunnen helpen om de immersie op
te bouwen, maar alleen als de avatar en de gebruiker
op een vergelijkbare manier aan elkaar verbonden
zijn. Daarnaast is echter minder verontrustend voor
een gebruiker om geen lichaam te hebben, dan om
een lichaam te hebben dat niet past bij wat hij doet.
Bovendien moeten gebruikers in ongemakkelijke
situaties worden losgekoppeld van hun avatar, omdat
mensen een illusie van lichaamseigendom kunnen
ervaren en dus de pijn die hun avatar doormaakt
kunnen voelen. Voorzichtigheid is tevens ook een
geboden, omdat niet-uitgelijnde fysieke en virtuele
bewegingen ervoor kunnen zorgen dat de hersenen
de handelingen opnieuw aanleren met alle gevolgen
vandien.
(Bergström et al., 2016; zie ook Staff, 2016 )

Gebruikersinterface (ui)
Plaats de gebruikersinterface waar het gemakkelijk is
om mee te werken, maar vooral waar het is te lezen!
Elementen van de gebruikersinterface (UI) moeten
op een comfortabele afstand van de kijker worden
geplaatst. Elementen die te dichtbij zijn geplaatst
(inclusief tekst, wapens en gereedschappen)
kunnen vermoeide ogen veroorzaken als gevolg van
een conflict tussen vergentie en accommodatie.
Meningen verschillen, maar het blijft aanbevolgen dat
de gebruikersinterface tussen 1,3 meter en 3 meter
moet blijven. Verder moet de gebruikersinterface in
het middelste derde deel van het weergavegebied
passen, omdat het voor mensen moeilijk is om hun
ogen in hun oogkassen te draaien.
Daarnaast moet het plaatsen van tekst en
afbeeldingen op een licht gebogen concaaf oppervlak
omdat dit natuurlijker aan voelt als de gebruiker om
zich heen kijkt.

AANWIJZINGEN & clues
Gebruik aanwijzingen, clues en hints om gebruikers
op weg te helpen en ze te leren wat ze wel kunnen
doen. Of juist niet! Veel nieuwe gebruikers van
VR denken er niet eens aan om rond te kijken en
hebben een prompt nodig, zoals beweging of audio,
om ze door de ruimte te laten bewegen. Door
gebruik te maken van signalen zoals licht, geluid,
oogcontact en afbeeldingen kunnen gebruikers
ontdekken wat ze kunnen doen en waar ze heen
moeten.

(Shanmugam, 2015; zie ook Kurbatov, 2021; Developers, 2016)






comfortabele interactie
Comfort moet ook worden overwogen bij het maken
van de interactieve elementen in een scène. De
meest voorkomende gebaren en interacties moeten
gemakkelijk zijn voor de handen en het lichaam,
zodat gebruikers niet vermoeid of gewond raken.
Objecten die het meest worden gebruikt, moeten
gemakkelijk te bereiken zijn, met suggesties van 0,75
à 3,5 meter afstand tot 0,50 à 20 meter. Objecten
moeten ook op de juiste hoogte worden geplaatst.
Suggesties hiervoor zijn onder meer:
Tussen bureauhoogte & ooghoogte
-15 tot -50 graden voor lezen
60 graden omhoog en 40 graden omlaag
70 graden cirkel van visie
Tevens, moet er rekening gehouden worden met
verschillende gebruikers, aangezien veel factoren
invloed kunnen hebben op wat comfortabel is voor
een gebruiker en wat er mogelijk is. Factoren kunnen
zijn: lengte, zitten versus staan, omgevingsruimte,
handicaps, flexibiliteit, enz.
(Bergström et al., 2016; zie ook Staff, 2016 )
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( Google VR, 2017; zie ook Developers, 2016, Shanmugam, 2015;)



KUNST ALS MEDIUM

Kunst is in de breedste zin van het woord een vorm
van communicatie en expressie. Het communiceert
middels beeld wat de kunstenaar bedoeld en
wilt zeggen. En dit beeld wordt gevormd door de
materialen, technieken en vormen waarvan de
kunstenaar gebruik heeft maakt, evenals de ideeën
en gevoelens die het bij zijn kijkers creëert. Kunst
is daarnaast door de geschiedenis heen gebruikt
als een manier voor mensen om emoties over te
brengen, gedachten te communiceren en zelfs de
geschiedenis vast te leggen. De expressies voor
innerlijke gevoelens in een kunstwerk zijn een van
de kernaspecten van de beeldende kunst.
In verschillende theorieën wordt kunst als een
expressie ervaren. In plaats van de toestanden
van de buitenwereld te weerspiegelen, wordt kunst
geacht de innerlijke toestand van de kunstenaar
te weerspiegelen. Dit lijkt op zijn minst impliciet
te liggen in de kernbetekenis van expressie: de
uiterlijke manifestatie van een innerlijke staat.
Daarnaast zegt een kunstwerk meer dan een
duizend worden. Eerst zien is geloven. Je uiten door
middel van dans, muziek of schilderijen is een vorm
van onuitgesproken communicatie die anderen
inspireert en velen laat zien wie ze werkelijk zijn,
oftewel je laat iemand in hun puurste vorm te zien.



te merken rondom 1870. Tekenen die wijzen op
netvliesdegeneratie en terug te lezen zijn in zijn
latere schilderijen waarbij wazigheid een grotere
rol in speelden dan voorheen. Marmor merkte
tevens ook op dat bij Claude Monet, een Franse
schilder en grondlegger van het impressionisme,
van 1912 - 1922 zijn gezichtsvermogen af nam als
gevolg van staar. Deze oogafwijking beïnvloedde de
kleurperceptie van zijn afbeeldingen, waardoor veel
van zijn schilderijen enigszins wazig en gelig van
toon lijken. (2006)

visueel beperkte artiesten

Laatste studies suggereren dat visuele beperkingen
in de kunst een beperkt onderwerp is, waarbij vaak
de nadruk ligt op hoe visueel beperkte mensen
in kunstwerken worden weergegeven inplaats
van wie visueel beperkt was. Vaak afgebeeld met
dichte ogen en met objecten zoals stokken en
honden om blindheid te symboliseren is er vrijwel
weinig te vinden over visuele beperkingen en kunst.
En dat terwijl er veel opmerkelijke figuren in de
kunstgeschiedenis, zoals Leonardo da Vinci, Pablo
Picasso en Claude Monet, visueel gehandicapt
waren, of getheoretiseerd dat ze een visuele handicap
hadden op basis van oog positie, kleur gebruik en/of
hun kunstwerken. (Harris, 2017)
Tyler veronderstelde na zes van Leonardo Da Vinci's
werken met drie verschillende technieken te hebben
onderzocht, dat het oog van de persoon in elk van zijn
werken naar buiten gericht was. Een van deze werken
omvatte de beroemde tekening van de Man van
Vitruvius. Waarbij de ogen in een hoek stonden die
consistent was met intermitterende exotropie (naar
buiten afgeweken). Individuen met exotropie kunnen
doormiddel van perceptie objecten en mensen 2D er
laten uitzien. De onderzoekers theoretiseren dat dit
mogelijk heeft bijgedragen aan het vermogen van Da
Vinci om een ruimtelijke omgeving op een plat doek
vast te leggen. (2019)
Livingstone & Conway claimden dat Rembrandt
wiens zelfportretten een naar buiten gericht oog
laten zien, een gebrek aan dieptewaarneming zou
hebben veroorzaakt. Dit fenomeen wordt ook wel
stereoblindheid genoemd. Wat betekend dat details
in zijn schilderijen werden gevarieerd. (2004)
Verschillende studies (Karcioglu 2021; Marmor,
2006) tonen aan dat Edgar Degas, de Franse
impressionistische kunstenaar die beroemd was
om zijn pasteltekeningen en olieverfschilderijen,
tekenen van afnemend gezichtsvermogen op begon



KUNST & VR

Virtual Reality heeft de mogelijkheid om
geschiedenis en levenloze objecten tot leven te
weken middels immersive belevingen en het gebruik
van andere zintuigen zoals gehoort en tastzin.
Daarnaast kan het ook een ontsnappingspoging
zijn om niet de realiteit onder ogen te zien. VR kan
voor vele doeleinden gebruikt worden; van spelletjes
spelen tot films kijken. VR is ontzettend veelzijdig,
maar vooral leuk om te gebruiken! Gezien het feit
dat ik, de ontwerper, mij wil focussen op het gebruik
van kunst voor mijn VR beleving zal mijn zoektocht
specifiek op dit hoofdstuk speciek focussen.

VR-All-Art
Een oneindige virtuele galerieruimte waarbij digitale
kopieën van kunstwerken gepresenteerd worden in
VR-tentoonstellingen tergelijkertijd over de gehele
wereld! Een virtuele omgeving, die de levensduur
van tentoonstellingen verlengt en 24/7 toegankelijk
maakt voor een wereldwijd publiek door ze in Virtual
Reality te houden. Daarnaast kunnen gebruikers
gemakkelijk zelf kunsttentoonstellingen, plannen,
beheren en organiseren. Tevens is het mogelijk om
de VR-tentoonstelling overal mee naartoe te nemen
en indirect meer potentiële klanten te bereiken.
Andere benoemswaardige apps zijn; artgatevr,
artsteps & Mona Lisa: Beyond the Glass.
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The VR Museum
Een simulatie waarbij de gebruiker omringt wordt
met sculpturen en schilderijen op 1:1 schaal.
Waarbij men vrij is om het kunstwerk te verkennen
zoals men dat wilt. Met Roomscale VR kan men
vrij rondlopen, onderduiken of zelfs de levensgrote
figuren aanraken zonder enige consequenties! In
deze virtuele museum zijn geen touwbarrières of
glazen wanden te bekennen.
Momenteel bevat The VR Museum 15 high-fidelity
sculpturen, en twee beroemde schilderijen die zijn
opgenomen, gescand en haarscherp geredenderd.
Verder worden er informatieve holografische
plaquettes naast elk kunstwerk geplaatst. Die men
kan lezen op hun gemakje zonder dat iemand
anders men wegduwt. in The VR Museum kan men
de tijd nemen zonder haast & voordringen.

touching masterpieces
Normaal gesproken is aanraken niet toegestaan 
in een kunstgalerie, maar het gebruik van een
haptische handschoen zou die barrière kunnen
doorbreken en een geheel nieuwe laag aan de
kunstervaring toevoegen - stel je voor dat je het
kunstwerk kan betasten zoals de kunstenaars dat
deden en in staat zijn om elke textuur te voelen
zoals de kunstenaars dat deden toen ze het
kunstwerk creëerden.
'Touching Masterpieces', een VR-ervaring waarmee
slechtziende en blinde bezoekers enkele van de
beroemdste sculpturen van het museum kunnen
'aanraken', waaronder David van Michelangelo en
de buste van Nefertiti. De virtual reality-ervaring
is voorzien van haptische handschoenen, die
driedimensionale feedback geven om het gevoel
van aanraking na te bootsen.

Nationaal Museum van Finland
Het Nationaal Museum van Finland in Helsinki
opende in 2018 een nieuwe VR-tentoonstelling,
waarbij bezoekers het schilderij van RW Ekman; The
Opening of the Diet 1863 van Alexander II vanuit een
andere perspectief konden bekijken. Door middel van
de VR-headset konden mensen midden in de scene
stappen en vanuit een 3D-perspectief rondkijken in de
welbekende Spiegelzaal. Ze konden zelfs praten met
de Russische keizer en andere personages die op
het schilderij staan afgebeeld. Door deze immersive
beleving gaf het de mensen het gevoel alsof ze het
schilderij daadwerkelijk waren binnen gestapt en dus
deel uitmaakte van het schilderij.
De VR-tentoonstelling maakte deel uit van een
tentoonstelling over het Finse leven en de politiek
in de jaren 1860, onder het Russische rijk. Door
immersive beleving kwam het stukje Finse
geschiedenis tot leven op een wel hele bijzondere
manier.

tHE Smithsonian
In 2018 voegde het Smithsonian Institution een
VR-component toe een bestaande tentoonstelling
genaamd; No Spectators: The Art of Burning Man in
de Renwick Gallery. In het kort; Burning Man is een
legendarisch evenement en vindt elk jaar plaats in
de Black Rock Desert, Nevada. Elk jaar in augustus
duikt er een tijdelijke stad op in de wildernis, die
opgebouwd is door de vele kunstenaars, artiesten
en feestvierders. Burning Man is zowel een
kunstevenement als een culturele beweging. Enorme
kunstinstallaties verrijzen gedurende het festival
en worden vervolgens tot de grond toe afgebrand
aan het eind van het festival. De collectie van het
Smithsonian toonde enkele van deze ongelooflijke
grootschalige sculpturen.

De app is te downloaden op smartphone en tablet
waardoor het dus het gaat om een boxed VR.
Om het schilderij tot leven te brengen zijn
lookalikes gebruikt van verschillende personen
op het schilderij. Geheel gestyled in kledij van
die tijd, zijn deze personen gescand met een 3D
scanner bestaande uit 600 spiegelreflexcamera’s.
Zo is ook het anatomische theater de Waag in
Amsterdam vastgelegd. Uiteindelijk zijn alle foto's
samengevoegd en verwerkt in de applicatie zelf

Ondanks dat de fysieke collectie niet meer bestaat,
kunnen mensen nog steeds blijven genieten van de
Burning Man tentoonstelling middels de VR-beleving.
Dit is dan ook gelijk een van de voordelen van VR.
Het kan blijvende records creëren van anderszins
tijdelijke ervaringen.
Rembrandt Reality

The Opening of the Diet 1863 by Alexander II.

Rembrandt Reality
Een applicatie die meerdere prijzen heeft gewonnen
door hun creativiteit en innovatie met het
welbekende schilderij. Met Rembrandt Reality kan
namelijk de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp
bijgewoond worden middels Augmented Reality. Na
het openen van de applicatie kan een virtuele poort
geplaats worden in de echte omgeving, om zo naar
binnen te stappen in het anatomisch theater van
1632. Gedurende deze immersive beleving kan de
gebruiker een 360° view ervaren van Dr. Tulp, die
het lichaam van misdadiger Aris Kindt bestuderen.
De app vertelt daarnaast ook verhalen achter het
schilderij, zoals dat Rembrandt twee handen heeft
geschilderd terwijl het lichaam in werkelijkheid maar
één hand had.
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 MOGELIJKHEDEN IN OCULUS QUEST 2

Uit mijn onderzoek naar de AR mogelijkheden
met de Oculus Quest 2 kwam naar voren dat AR
weldegelijk mogelijk is, maar dan wel alleen in
grijstinten en een onscherp beeld. Dit komt mede
door de speciale camera's die alleen actief zijn
binnen de Oculus' guardian system waardoor de
camera’s jammer genoeg geen HD kleurbeeld
hebben maar een soort lage resolutie “nightvision”.
De mogelijkheid voor AR is er dus wel alleen
wordt de kwaliteit van het beeld laag, iets wat ik
juist niet wil hebben met mijn beleving omdat dit
verkeerde aannames met zich mee kan brengen
zoals; alle slechtzienden zien wazig of zwart/

wit. Er is geprobeerd om het guardian systeem uit
te schakelen, en een 360 graden kleurenbeeld te
importeren via unity om te kijken of dit het probleem
zou verhelpen.
Jammer genoeg leverde dit juist motion sickness
op door de vertraagde frames en was het beeld vrij
onscherp. Wel, kon men vrij rondlopen, maar bij
abrupte bewegingen kon men de grijstinten zien voor
enkele seconden. Tevens kwam naar voren dat er
wel een mogelijkheid bestaat om camera's en/of een
mobiele telefoon te bevestigen op de Oculus maar
voor gezien de vertraging in frames is dit misschien
niet een passende oplossing voor de Oculus Quest
2. Vanwege dat AR dus een enorme klus wordt om
überhaupt werkend te krijgen en eigenlijk niet past bij
de oplossing op mijn hoofdvraag is er op basis van
resultaten en onderzoek gekozen om een beleving na
te bootsen in algehele VR. De mogelijkheid om een
ruimte in 3D na te bouwen of juist een 360 graden
video af te laten spelen zijn namelijk wel mogelijk.

KUNST RENDEREN
Uit verschillende iteraties komt naar voren dat het
creeëren van een VR omgeving het beste werkt,
wanneer de Oculus een stabiele Link connectie heeft
met een PC waar VR op kan draaien. Zonder deze
stabiele verbinding lukt het niet om een connectie
tot stand te krijgen! Daarnaast gaat het pushen naar
de VR snel en wordt het testen hiervan behapbaar.
Tevens is VR makkelijk hanteerbaar voor Unity. Wel
moet hierbij vermeld worden dat een draadloze
connectie, mits een sterke WIFI verbinding, ook
mogelijk is maar dit wordt niet aangeraden vanuit
Meta, Oculus and mede-programmeurs in verband
met connectie abrupt kunnen verbreken. Verder, is
ervoor gekozen om verschillende tutorials omtrent
VR belevingingen te volgen om te kijken wat ik, als
ontwerper, aan kan en waar mijn eigen interesses
liggen.

Uit het marktonderzoek komt naar voren dat de
meeste belevenissen gemaakt zijn in Blender, 3D
fotografie of After Effects. Gezien het feit dat 3D
modelen veel tijd in beslag kan nemen en daarbij
een hoge moeilijkheidsgraad heeft, is op advies
van specialisten en verschillende tutorials de keus
gevallen op After Effects. Dit vanwege de snelle
integratie maar ook het feit dat After Effects een
functie heeft om motion sickness bij gebruikers
te vermijden. Zo om het bewegen tussen scénes
"smooth" te houden, maar ook om het beeld
middels effecten zo te manipuleren dat het lijkt op
hoornvliesbeschadigingen..
Belangrijk om te vermelden is dat ik tevens een
achtergrond in After Effects heb, waardoor het
sneller gaat qua prototypen en itereren. Daarnaast
zijn verschillende kunst projecten middels After
Effects in elkaar gezet waardoor ik ongeveer
weet waar ik, als ontwerper naar moet kijken een
voorbeeld hiervan is L'Atelier des Lumières, waarbij
kunstwerken middels audio

Verschillen tussen AR & VR

Het verschil tussen Augemented Reality en Virtual
Reality is de manier van hoe de echte wereld
wordt vormgegeven. Met AR (Augmented Reality)
wordt de echte wereld beinvloed door computer
gegenereerde content. Met AR ziet men dus dingen
die in de werkelijke wereld er niet zijn. VR is juist het
tegenovergestelde van dit. De echte wereld wordt
afgesloten en men bevindt zich alleen in computer
gegeneerde content. VR maakt het dus mogelijk om
een wereld te bouwen die aan alle wensen van de
ontwerper voldoen. Met VR kan dus de gebruiker
zich in een volledige 3D-wereld wanen terwijl bij
AR er alleen een 3D-laag wordt toegevoegd aan de
werkelijke wereld.
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(West, 2019) legt de voordelen en nadelen van
Augemented Reality en Virtual Reality als volgt uit:
Studies wijzen uit dat virtual reality een
bijzonder krachtige trainingstool is, doordat
er een gevoel van aanwezigheid ontstaat. Het
lijkt erop dat we dingen na een VR-experience
beter onthouden en herinneren, dan na het
bekijken van op video of op tekst gebaseerde
materialen. VR-materialen zoals 360o-video's
lijken een gevoel van een persoonlijke ervaring
te creëren of een herinnering aan iets dat
echt met de betreffende persoon is gebeurd.
In plaats van slechts een herinnering aan
een video over iets dat met iemand anders is
gebeurd. Naast het gevoel van aanwezigheid
dat de leermechanismen van de hersenen
versterkt, bieden VR-headsets ook de
mogelijkheid om 'geïsoleerd' te leren, zonder
afleidingen. Door de zintuigelijke ervaring is de
gebruiker gefocust en betrokken – zolang het
comfortniveau op peil blijft.
Met VR kunnen we een veilige omgeving
creëren waar iedereen de nodige ervaring
kan opdoen, bijvoorbeeld met de bediening
van gevaarlijke apparatuur of het werken in
een potentieel gevaarlijke omgeving. AR kan
je helpen bij de uitvoering van on-site taken
door te voorzien in up-to-date informatie over
de omgeving of de taak, die anders moeilijk
of onmogelijk te verkrijgen zou zijn – in ieder
geval niet zonder afleiding. (par. 6)
Burns veronderstelde daarnaast dat VR vooral
relevant is voor toepassing in de industrie (zoals
vliegsimulatoren) en het medische veld. Voor
andere toepassingen heeft VR volgens hem geen
voordeel ten opzichte van interactieve 3D belevingen
op computer, mobiel of tablet. Tevens wordt er
ook benoemd dat AR bepaalde zaken, zoals het

visualiseren van data van objecten, prima kan
middels AR. Het nadeel is echter wel dat het gebruik
van AR headsets snel als ongemakkelijk wordt
ervaren door de gebruiker. (2019)

Voor- & nadelen AR
Yasin (2017) legt de voordelen voor Augmented
Reality als volgt uit:
Je kunt extra informatie weergeven over een
het live beeld van een camera of via een AR bril
zoals verkeersinformatie, routeplanners etc.
Wanneer augmented reality wordt ingebouwd
in een “slimme” bril heb je beide handen vrij
om bijvoorbeeld werkzaamheden te verrichten.
De software kan vaak ook gebaren herkennen
waarmee hardware controllers overbodig zijn.
Omdat smartphones en tablets voorzien zijn
van camera’s zijn er al enorm veel apparaten
die gebruik kunnen maken van AR technologie.
De drempel ligt daarmee erg laag. (pa. 5)
Daarbij veronderstelde Yasin (2017) ook, dat er
wel degelijk kanttekeningen geplaats moeten
worden bij AR toepassingen, omdat AR nog in
zijn kinderschoenen staat. Zo benoemde hij dat;
Volwaardige MR objecten perfect in een ruimte
geplaats kan worden, waarbij het zelfs mogelijk is
dat objecten achter stoelen en tafels weergegeven
worden. Terwijl bij AR de objecten altijd op de
voorgrond moeten worden weergegeven. Tevens
benoemde Yasin dat de tracking nog niet optimaal
genoeg is en dat er nog vaak markers nodig zijn om
een volwaardige beleving te creëren met behulp van
geavanceerde apparatuur. Wat het kosten plaatje
omhoog kan drijven.
Verder werd er benoemd dat begeleiding nodig kan
zijn bij het ondergaan van een AR beleving in verband
met het gemixte beeld wat ontstaan tussen realiteit
en het gemaakte beeld. (pa. 6)

Voor- & nadelen VR
Burns (2019) veronderstelde dat vooral motion
sickness, desoriëntatie en duizeligheid, als er geen
sprake is van een stabiele horizon de nadelen zijn
van VR. Dit komt mede doordat volwassen relatief
sneller motion sick worden in tegenstelling tot
jongeren. Tevens kan de kwaliteit van het apparaat
motion sickness verergeren. Dit komt mede door
de lage frame rate waardoor er verwarring kan
ontstaan in de hersenen over het bewegende
beeld en het lichaam dat stil staat. Verder werd
er als nadeel benoemd dat VR gebruikers volledig
worden verwijderd vanuit hun omgeving. Dit kan als
nadeel hebben dat men de app minder flexibel kan
gebruiken, bijvoorbeeld als men met het openbaar
vervoer reist. Verder heeft VR geen universele
interface en moet dus alles individueel ontworpen
worden om met het programma te kunnen werken.
Als laatste werd benoemd dat de motion controllers
minder nauwkeurig en natuurlijk werken, dan zoals
het tikken op een tablet-scherm.
Tegelijkertijd onderschatte hij de mogelijkheden
van VR. Dat komt waarschijnlijk omdat er vooral
gefocust werd op trainingstoepassingen voor
het bedrijfsleven, de voordelen van VR zijn dat
het voor immersive storytelling een sterke tool
is, dat gebruikers plekken kunnen ontdekken,
die zij normaal niet kunnen bezoeken zoals; een
belevingsroute in 1942. Daarnaast kan men in VR
handelingen oefenen, voordat men het toepast in het
echte leven.

conclusie
Uit de literatuur kan ik concluderen dat het verschil
tussen AR en VR nauw ligt. Het is gebaseerd op
de keuze of het gaat om een volledige immersive
beleving of een mix hiervan. Daarbij is het belangrijk
om rekening te houden met de omgeving waarin de
gebruiker de beleving toepast en hoe men beweegt
in de beleving.
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Gezien het feit dat de context van mijn beleving in
het oogziekenhuis gaat afspelen is het gebruik van
AR in combinatie met Keratoconus bewerkingen
niet aan te raden. Het is namelijk de bedoeling
dat gebruikers zelfstandig door de beleving heen
komen terwijl men in gesprek gaat met hun naaste
die lijdt aan keratoconus. Het gesprek met de arts,
of in dit geval de begeleider vindt pas plaats na de
beleving. Het is dus niet de bedoeling dat artsen
en verpleegkundige in het oogziekenhuis nog meer
werkdruk krijgen door deze beleving. Het moet hen
ondersteunen niet dwarsbomen.
De keuze om te gaan voor VR is naast de
bovengenoemde reden ook gebaseerd op de
volledige immersieve storytelling die mogeijk is
door VR. Iets wat met AR niet te behalen omdat het
daar gaat om een mix tussen realiteit en gemaakte
realiteit.



REFLECTIE

Terugkijkend op de onderzoeksmarkt ( 22 Februari
2022) kan ik met volle overtuiging zeggen dat het een
zeer leerzame en interessante middag is geweest. Ik
heb veel kunnen leren van anderen hun expositie- en
presentatievormen en de manier hoe ze hun eigen
onderzoeksvraag beargumenteren. Daarnaast heb ik
door dit hele gebeuren ook een helder idee gekregen
over hoe ik mijn concept op de expo zou kunnen
uitleggen qua posters en visualisaties. Momenteel
had alles in mijn werkmap gelaten, dit wil ik dus
de volgende keer liever geordend op posters met
minimale teksten en eventueel tekeningen. Verder
vond ik het face-to-face presenteren in een grote
ruimte met veel geluid best spannend. Misschien
kwam dit ook wel omdat ik weer gezichtsmimiek en
lichaamstaal kon aflezen, wat ik eerst een tijdje niet
kon waardoor presenteren minder eng was geworden
omdat ik mensen hun mimiek toch niet kon zien.
Het was daarnaast ook heel interessant om te
zien hoe heel mijn groep gretig de simulatie brillen
opzetten mid-presentatie om mee te maken hoe
hoornvliesbeschadigingen een gesprek kunnen
beïnvloeden. Twee medestudenten merkte daarnaast
ook op dat ze mij gedurende het ophouden van de
brillen mij probeerde te volgen qua gesprek maar dat
het moeizamer ging omdat "het zicht" belemmerd
was door de bril. Hierdoor kwamen ze zelf tot de
conclusie dat ze nu begrijpen dat iemand zich
geïsoleerd kan voelen door het slechte zicht en het
weinig zien van gezichtsmimiek. Ze vormden dus al
eigenlijk indirect een soort empathie & begrip naar
"slechtzienden" toe op deze manier. Dit wetende gaf
mij een confidence boost en ik weet nu vrijwel zeker,
dat ik op het goede pad zit om de hoogdrempelige
miscommunicatie tussen de twee partijen te kunnen
verhelpen op een nieuwere manier.

Maar het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd op
deze dag is dat mijn Oculus Quest het Avans WiFi
netwerk niet op prijs stelt. Wat ik ook probeer de
verbinding tussen mijn laptop en mijn VR komt maar
niet tot stand. Ik heb er dus voor gekozen om een
oculus link-kabel aan te schaffen zodat ik naast
het pushen naar de Oculus zelf, ook via link-kabel
kan connecten met mijn laptop en indien nodig
verschillende experimenten kan uitzetten via de
kabel.
Evaluatie Pepijn Rijnbout & Medestudenten
Pepijn vond mijn ontwerpvraag sterk met een
heldere uitleg over hoe ik alles heb aangepakt. Ik
kan zeker verder itereren, maar ik moet wel gaan
bedenken wat ik wil gaan doen. Wil ik de kwaliteit
van het leven verbeteren voor slechtzienden of wil
ik nog steeds een beleving gaan maken voor de
naasten van slechtzienden. Daarnaast moet ik zeker
experimenteren in Unity om te kijken wat mogelijk en
wat niet. En moet ik hiermee ook zeker niet te lang
wachten!
Ten tweede vond Pepijn dat mijn onderzoek sterk
is qua onderbouwing en dat er breed, maar ook
grondig is gezocht op wat hoornvliesbeschadigingen
zijn, wat ze precies inhouden en de invloed ervan op
de kwaliteit van het leven. Hij gaf als tip mee; dat
ik moet onderzoeken waarom empathie en begrip
ontbreken vanuit de omgeving en de waarom-vraag
omtrent communicatie aka het sociale aspect dat
miscommunicatie oplevert tussen twee mensen.
Dit mag en kan vanuit mijn eigen expertise maar
kan ook juist als experiment gedaan worden. Ten
derde gaf Pepijn aan dat ik het sociale onderdeel
moet gaan onderzoeken voor het VR ontwerp en
toekomstige ontwerpen.
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Gedurende dit proces mijzelf moet gaan afvragen
hoe dat eruit gaat zien? Hoe men het gaat beleven?
En wat men gaat ervaren? Daarnaast moet ik ook
de abstracte laag in mijn verhaal gaan onderzoeken
om zo tot andere ontwerpen te komen die
gebruikt kunnen worden, want wordt mijn ontwerp
handelingen met VR, een Quest VR of juist een
verhaal waar men in vrij is.
Gezien het feit hoe belangrijk empathie en
begripsvorming voor een beginnende slechtziende/
blinde is, blijf ik bij het idee om een beleving te
maken. Of dit abstract wordt of juist heel specifiek
wil ik de komende weken onderzoeken op basis
van de resultaten uit het experiment omtrent
“kunst & visie”. De waarom-vraag over het sociale
aspect tussen slechtzienden en hun naasten wordt
momenteel onderzocht en is op dit moment in
mijn exploratie te lezen. In het kort; na het verlies
van gezichtsvermogen veranderen individuen de
aard van hun relaties met de mensen in hun directe
omgeving en worden ze min of meer afhankelijk
van de aangeboden hulp en ondersteuning
(Wang & Boerner, 2008), zodat hun sociaal
functioneren uiteindelijk ook afhankelijk wordt van
de ondersteuning vanuit hun familie, vrienden en
de samenleving in het algemeen (Burmedi et al.,
2002) [....] Helaas is afwijzing of onderschatting
van hun capaciteiten niet ongebruikelijk. Dit alles is
samen te vatten tot de kern, waarbij onwetendheid,
miscommunicatie & emoties van rouw gepaard
gaan met het onbegrip van de alzienden tegenover
de slechtzienden.(Cimarolli & Boerner, 2005).
Ik wil dus ook zeker het sociale onderdeel gaan
onderzoeken voor mijn VR ontwerp en toekomstige
ontwerpen. De voorbeeldvragen die Pepijn aan mij
heeft aangeboden gaan mij hier zeker bij helpen.
Tevens wil ik zoeken naar welke doel elementen ik
in het verhaal wil overbrengen op de naasten van
slechtzienden.

Natuurlijk hebben medestudenten gedurende dit
gesprek ook feedback gegeven aan mij, dikwijls op
basis van Pepijn zijn feedback, maar ik zal ook hun
feedback uiteraard meenemen in mijn proces. Ik
ga dus zeker het sociale onderdeel onderzoeken
en mijzelf afvragen hoe dat eruit gaat zien! Wordt
het abstracte wereld of toch een verhalende quest
met hier en daar een teleport punt! En hoe gaat
men het beleven; wordt het intense of juist heel
kunstzinnig. De wereld op dit gebied is bij mij nog
een lege kleurplaat die ingekleurd moet worden
met behulp van tinkeren en misschien zelfs korte
brainstormsessies. Daar aan toegevoegd wil ik kijken
of ik een experimentje op kan zetten om te kijken
hoe het communiceren gaat met een vertekend
beeld waarbij iemand anders met de persoon in
kwestie praat. Misschien dat dit zelfs interessanter
kan worden dan alleen een "belevingsroute". Ik ben
daarnaast dik tevreden dat men mijn blindheids
brillen als tof en leerzaam werden ervaren en
blijkbaar dus ook het beloop van keratoconus beter
konden uitleggen dan alleen een plaatje.
Als laatste punt waren de positieve complimenten
over mijn exploratie map en aanpak, hartverwarmend
en aangenaam om te horen. Ik vind het fijn als
anderen vertellen dat het idee van zo’n map niet eens
zo’n slecht idee is, omdat je alles op één plek behoudt
en overzichtelijk maakt. Een medestudent zei; “Het
geeft de lezer veel inzichten over jouw denken maar
ook veel ideeën om het vanuit een ander oogpunt
naar jouw vraagstelling te kijken, dus daarop is ook
echt niks aan te merken. Misschien is het enige dat
je moet opletten dat je voor je exploratie niet alles
erin kan zetten op deze manier dus misschien is voor
jouw de spreuk;.less is soms misschien een ding die
je kan toepassen!” Dus dit punt ga ik dus ook zeker
verwerken in mijn verslaglegging.
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prototype een
brainstorm

brainstorm - prototype 01
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brainstorm - prototype 01
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brainstorm - prototype 01
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brainstorm - prototype 01
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brainstorm - prototype 01
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EXPERIMENT
heeft verminderde visus invloed op de emotie stand.

opdracht
meten of vermindering van visus invloed heeft voor de emotie stand.
metingen
✰ tijdsduur activiteiten.
✰ bloeddruk & hartslag t.o.v. duur experiment (voor & na).
✰ emotie voor en na activiteit(en).
✰ gedachte tijdens activiteit(en).
✰ gevoel van ona ankelijkheid.
01 februari 2022
bril op sterkte
tijdsduur 20.07 - 22.20 ( 133 minuten )
bloeddruk & hartslag
voor 127 over 66 ♡ 86
na 142 over 112 ♡ 87
emotie voor
blijdschap (vreugde) 96%, kalmte (vreugde) 56%
gevoel voor
warm in gehele lichaam, kalmte in me hoofd, ontspannen spieren, rustige ademhaling.
emotie na
neerslachtig (verdriet) 46%, irritatie (woede) 28%, blijdschap (vreugde) 86%
gevoel na
opgejaagd gevoel door het mislukken van gummiship missie in KH3.
gevoel van ona ankelijkheid 4
activiteiten gelezen, televisie gekeken, opgeruimd & lunch gemaakt samen met mijn vriend.
opmerkingen / wat valt op
rustig ademhalen en aan de blindheid overgeven helpt om “beter” te kijken > onderzoek naar meditatie.
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02 februari 2022
R/ afgedekt
tijdsduur 09.50 - 12.38 ( 168 minuten )
bloeddruk & hartslag
voor 111 over 68 ♡ 80
na 124 over 65 ♡ 90
emotie voor
kalmte (vreugde) 98%, inzicht (blijdschap) 80%
gevoel voor
warm in gehele lichaam, energiek & goede motivatie om mijn experiment te proberen.
emotie na
blijdschap (vreugde) 66%, kalmte (vreugde) 30%, inzicht (blijdschap) 56%
gevoel na
kalmte in me hoofd, ontspannen spieren, voel me wel neerslagen omdat ik nauwelijks wat kon zien.
gevoel van ona ankelijkheid 4
activiteiten ingelezen omtrent VR, verder opgeruimd, gewerkt aan afstudeer & avondeten gemaakt samen met
mijn vriend.
opmerkingen / wat valt op
iets meer moeite om te ontspannen vanwege tijdgebrek en stress van game design minor. Eten ging makkelijker
dan verwacht. Misschien omdat ik de kleuren beter kon zien > onderzoek naar kleuren.
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

Het lijkt alsof ik in een stortbui zit van emoties.
Gedachten overstromen mij.
Alles voelt intenser aan.
Acceptatie van problematiek gaat beter af, als ik het los laat.
Betere focus.
Dromerig & slaperig te gelijk.
Spieren raken sneller gespannen.
Verdoofd gevoel in lichaam
Veel zorgen en/of stress
Geluid is harder & krachtiger.
Doordat ik alleen ben kon ik beter focussen op mezelf.
Tijd voelt lang aan.
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03 februari 2022
L/ afgedekt
tijdsduur 13.40 - 15.07 ( 87 minuten )
bloeddruk & hartslag
voor 97 over 69 ♡ 70
na 109 over 68 ♡ 109
emotie voor
kalmte (vreugde) 66%, blijdschap (vreugde) 86%, opgejaagd (angst) 20%, rusteloos (angst) 55%, anticiperen
(angst) 60%
gevoel voor
opgejaagd gevoel door planning van vandaag, uitgerust, weet wat ik moet doen en waar ik aan moet beginnen.
emotie na
rusteloos (angst) 60%, anticiperen (angst) 30%, huilen (angst) 10%
gevoel na
warm in gehele lichaam, druk in me hoofd, gespannen spieren, snelle ademhaling, neerslachtig.
gevoel van ona ankelijkheid 3
activiteiten geprobeerd om te chatten op discord ging haast niet, gebeld, gedoucht & gesport.
opmerkingen
☆ hoe meer ik focus op mijn visus, hoe moeilijker het kijken wordt.
☆ Acceptatie van visus probleem gaat moeilijker.
☆ Alles voelt vervelend op de huid.
☆ Slechtere focus.
☆ Verdoofd gevoel in lichaam
☆ Veel zorgen en/of stress
☆ Soms hoor en voel ik niets meer (alsof ik slaap), schrik dan wakker.
☆ Negatieve gedachten nemen over.
☆ Voelt alsof ik tegen een pijp aanging zitten ook al zat ik vrij
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04 februari 2022
R & L/ afgedekt
tijdsduur 09.00 - 11.40 ( 160 minuten )
bloeddruk & hartslag
101 over 74 ♡ 90
110 over 74 ♡ 111
emotie voor
kalmte (vreugde) 55%
gevoel voor
uitgerust, zin om te douchen, wat dromerig, zin om minor af te sluiten.
emotie na
kalmte (vreugde) 13%, neerslachtig (verdriet) 89%, irritatie (woede) 44%
gevoel na
warm in gehele lichaam, kalmte in me hoofd en opgewekt
gevoel van ona ankelijkheid 2
activiteiten geprobeerd om te chatten op discord ging niet, focus was ver te zoeken, gedachten waren hyper en
abrupt, gebeld met vriend, gedoucht & geprobeerd om de testen uit te typen (deed dit blind).
opmerkingen
☆ mijn gedachtegang komt en gaat, ik geef me over aan het experiment.
☆ focus is sterk aanwezig, ook al voel ik me moe.
☆ het water wat op mijn oorschelp valt, klinkt als een paraplu in de regen
☆ het water wat op mijn rug valt laat mij meer ontspannen
☆ de kamertemperatuur is aangenamer
☆ tijd gaat snel; voelt kort aan.
☆ geluid komt minder direct binnen
☆ Voelt alsof ik tegen een pijp aanging zitten ook al zat ik vrij
☆ Het lijkt alsof ik in een stortbui zit van emoties.
☆ Gedachten overstromen mij.
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

Alles voelt intenser aan.
Acceptatie van problematiek gaat beter af, als ik het los laat.
Betere focus.
Dromerig & slaperig te gelijk.
Spieren raken sneller gespannen.
Verdoofd gevoel in lichaam
Veel zorgen en/of stress
Geluid is harder & krachtiger.
Doordat ik alleen ben kon ik beter focussen op mezelf.
Tijd voelt lang aan.
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date 03

february 2022

length of time 310 minutes (13::20 | 18::30)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (30 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (20 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (50 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;

heel moe vanwege de game minor, maar trots op mijn eindcijfer.
noticable change(s) bodywise

gespannen bovenlijf & waterige ogen.
thought(s)

ik heb de minor perfect afgerond! Ik kan dit!
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

A little difficulty

Moderate
difficulty

x

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

x

How much difficulty do you
have finding something on a
crowded shelf?

x

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?
How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light or
at night?

x
x

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

x

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?
How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

x
x

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

x

How much difficulty do you
have recognizing people you
know from across a room?
How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

Extreme
difficulty

x
x
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such as

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy (e.g.
golf, bowling, jogging, or
walking)?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through the
house?

x
x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through the
streets?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a conversation?

x
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such as

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

not sure

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly false

definitely false

x

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

x
x

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

x

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight
I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

x

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
x

I need a lot of help from others
because of my eyesight
I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

x
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AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (25 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (15 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (30 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
——
noticable change(s) bodywise
onscherp zicht & moe van het constant corrigeren.
thought(s)
lezen gaat moeilijker, alles is onscherp.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

x

Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

x

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

x

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

x

I am irritable because of my
eyesight

x

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

x

I feel lonely because of my
eyesight

x
x

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight
I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

x

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
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date 04

february 2022

length of time 165 minutes (13:45 | 16::30)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (40 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (50 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;

benieuwd hoe ik deze dag ga ervaren.
noticable change(s) bodywise

meer kalmte in mijn hoofd, door afronding van minor.
thought(s)

——
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

x

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?
How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

x
x

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?
How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

x
x

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

x

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

x

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

x

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

x

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?
How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

Extreme
difficulty

x
x
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

x
x
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

not sure

x

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

x

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

x

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
x
x

I need a lot of help from others
because of my eyesight
I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

mostly false

x
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definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (20 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (60 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (0 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
—noticable change(s) bodywise
voelde me nutteloos zoals voorheen. Daarbij was ik ook ongeduldig & zenuwachtig omdat ik meer moet focussen op mijn visie.
thought(s)
ik kan niks, ik heb overal hulp bij nodig. Ik kan niet typen naar vrienden, alles moet via voice.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

x

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

x

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

not sure

mostly false

definitely false

x

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

x

I am irritable because of my
eyesight

x

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

x

I feel lonely because of my
eyesight

x

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

not sure

x
x
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mostly false

definitely false

date 05

february 2022

length of time 210 minutes (08:30 | 12::00)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (40 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (50 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;

——

noticable change(s) bodywise

wat gespannen in mijn nek en rug.
thought(s)

benieuwd hoe ik deze dag ga ervaren!
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

x

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

A little difficulty

Moderate
difficulty

x

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

x

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

x

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

x

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

x

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?
How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

x
x

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

x

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

x

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

x
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

x
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

not sure

x
x
x

I stayed at home most of the
time because of my eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
x
x

I need a lot of help from others
because of my eyesight
I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

mostly false

x
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definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01

worst

02

03

04

05

best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (60 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (0 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
—noticable change(s) bodywise
voelde me iets wat nutteloos maar minder erg dan gisteren. Misschien omdat mijn linkeroog ook het beste is qua sterkte en ik met dit
oog kon rondkijken. Het kostte me wel veel moeite om alert te blijven. Ik ben nu ook best wel moe.
thought(s)
—-
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

x

Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

x

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

x

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

I am irritable because of my
eyesight

x

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

x
x

I feel useless because of my
eyesight

x

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

x

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
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definitely false

date 06

february 2022

length of time 167 minutes (13:30 | 16::17)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (20 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (20 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (40 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;

——

noticable change(s) bodywise

erg gespannen in handen, nek en rug.
thought(s)

ik wil het liefste deze dag overslaan. Ik wil dit niet nogmaals doorstaan.
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Stopped doing
this because of
your eyesight

x

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

x

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

x

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

x

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

x

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

x

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?
How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

Extreme
difficulty

x
x

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

x

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

x

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

x
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

x
x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

x

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

x

132

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

x
x
x

I stayed at home most of the
time because of my eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

mostly true

x
x

I need a lot of help from others
because of my eyesight

x

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

x
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not sure

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, resentment, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (40 %) grief, grief, joylessness, melancholy, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (40 %) anxiety, anxiety, nervousness, worry, distrust, nervousness, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, kindness, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (0 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
—noticable change(s) bodywise
—thought(s)
—-
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

x

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

x

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

not sure

mostly false

definitely false

x

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

x

I am irritable because of my
eyesight

x

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

x
x

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

not sure

x

x

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

x

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

x
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mostly false

definitely false

136

STATEMENTS

NOOIT

ZELDEN

SOMS

ik voel me optimistisch over de toekomst

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

VAAK

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

ALTIJD

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

ZELDEN

ik voel me optimistisch over de toekomst

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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date 05 Feb. 2022
length of time 155 minutes (13.00 | 15.25)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (30 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (70 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
problemen op het werk. Hopend dat ik het morgen kan fiksen.
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?
How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?
How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

A little difficulty

Moderate
difficulty

X

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (40 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
kijk meer om me heen om te zien waar wat is.
thought (s)
het concentreren gaat moeilijk, maar het gaat.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

mostly false

definitely false

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

mostly false

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

date 06 Feb. 2022
length of time 120 minutes (10:20 | 12:10)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (80 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (20 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
problemen op werk, moet veel regelen.
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

not sure

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (20 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (40 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
--
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

Did you have more help from
others because of your vision?

definitely false

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

not sure

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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mostly false

definitely false

date 07 Feb. 2022
length of time 135 minutes (15:45 | 17:15)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (50 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (50 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
ontspannen.
thought(s)
genieten van mijn vrije dag!
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

How much difficulty do you
have reading ordinary print
in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

X

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

X

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?
I stayed at home most of the
time because of my eyesight

not sure

X
X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (60 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
whatsappen gaat moeilijk.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

not sure

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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mostly false

definitely false

date 08 Feb. 2022
length of time 118 minutes (15:59 | 16:59)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

10
best

9

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (70 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (30 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
laatste dag voordat ik weer moet gaan werken.
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

160

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight
I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X

161

not sure

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (40 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
rondlopen in de winkel is moeilijk en haast niet te doen.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true
Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

mostly true

X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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not sure

mostly false

definitely false

STATEMENTS
STATEMENTS

NOOIT
NOOIT

ik voel
voel me
me optimistisch
optimistisch over
over de
de toekomst
toekomst
ik
ik voel
voel me
me nuttig
nuttig
ik

ZELDEN
ZELDEN

SOMS
SOMS

X

X

X
X

ik voel
voel me
me ontspannen
ontspannen
ik
ik voel
voel me
me geïnteresseerd
geïnteresseerd in
in andere
andere mensen
mensen
ik

X

X

ik heb
heb energie
energie over
over
ik
ik heb
heb problemen
problemen goed
goed aangepakt
aangepakt
ik

X
X

ik heb
heb helder
helder nagedacht
nagedacht
ik
ik heb een goed gevoel over mezelf
ik heb een goed gevoel over mezelf
ik voel me betrokken bij andere mensen
ik voel me betrokken bij andere mensen
ik voel me zelfverzekerd
ik voel me zelfverzekerd
ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen
ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen
Ik voel me geliefd
Ik voel me geliefd
ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen
ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen
ik voel me opgewekt
ik voel me opgewekt

X

X

VAAK
VAAK

ALTIJD
ALTIJD

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
Hierboven staan enkele uitspraken over
gevoelens
enhet
gedachten.
Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen
dagen
beste beschrijft.
het University
beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS). ©afgelopen
NHS Healthdagen
Scotland,
of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

STATEMENTS
ik voel me optimistisch over de toekomst

NOOIT

ZELDEN

ZELDEN

ik voel me optimistisch over de toekomst

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me nuttig

SOMS

SOMS
X

VAAK

VAAK

ALTIJD

ALTIJD

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me ontspannen

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X
X

ik heb energie over

ik heb energie over

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik
goed aangepakt
ik heb
heb problemen
helder nagedacht

X

ik
nagedacht
ik heb
heb helder
een goed
gevoel over mezelf

X
X

X

X

X

ik
goed gevoel
mezelf
ik heb
voeleen
me betrokken
bijover
andere
mensen

X

ik
bij andere mensen
ik voel
voel me
me betrokken
zelfverzekerd

X

X
X

ik voel
me zelfverzekerd
heb beslissingen
kunnen nemen over dingen

X

Ik heb
voelbeslissingen
me geliefd kunnen nemen over dingen
ik

X

X

X

ik voel
ben geïnteresseerd
in nieuwe dingen
Ik
me geliefd

X
X

ik ben
voelgeïnteresseerd
me opgewekt in nieuwe dingen
ik

X

ik voel me opgewekt
Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.

X
X

X

©
*Warwick-Edinburgh Mental
Wellbeing
(WEMWBS).
NHS gevoelens
Health Scotland,
UniversityVink
of Warwick
andaan
University
Edinburgh,
Hierboven
staanScale
enkele
uitspraken over
en gedachten.
het vakje
dat uw of
ervaring
van 2016,
de all rights reserved.*

afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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date 05 Feb. 2022
length of time 130 minutes (13.00 | 15.10)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (70 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
Net klaar met werken.
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

A little difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

N/A

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A

X
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (30 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought (s)
moeilijker dan ik dacht.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

definitely false

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

mostly false

X
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definitely false

date 06 Feb. 2022
length of time 100 minutes (10:50 | 11:30)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (80 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
beetje stijf in de nek en schouders..
thought(s)
uitslag afwachten van huisarts.
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

not sure

mostly false

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

emotions & feelings

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (50 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
I started to touch objects more to feel where I was. I felt tired & exhausted after a while though.
thought(s)
--
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

not sure

mostly false

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

date 07 Feb. 2022
length of time 132 minutes (15:45 | 17:23)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (05 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (35 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (25 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (25 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I feel ashamed now and then when wearing the intervention glasses. Is this what blind people endure on a daily
basis? I would turn mad…
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X

180

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

not sure

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (50 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I do not really enjoy this experience. It’s slightly frustrating at this point. I feel dumb and quite useless.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

not sure

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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mostly false

definitely false

date 08 Feb. 2022
length of time 118 minutes (16:04 | 17:59)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

10
best

9

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (20 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
Hoping my workday will be fine. Hoping that I don’t have to do exhausting stuff because the day before was
really exhausting.
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Stopped doing
this because of
your eyesight

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

N/A

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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not sure

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (40 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I feel useless. I can’t even cut vegetables without guidance. This is awful.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true
Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

X
X

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

mostly true

X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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not sure

mostly false

definitely false

STATEMENTS

NOOIT

ZELDEN

SOMS

ik voel me optimistisch over de toekomst

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

VAAK

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

ALTIJD

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

ZELDEN

SOMS

ik voel me optimistisch over de toekomst

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

VAAK

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

ALTIJD

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

STATEMENTS

NOOIT

ik voel me optimistisch over de toekomst

ZELDEN

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

ik voel me optimistisch over de toekomst

ZELDEN

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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date 05 Feb. 2022
length of time 95 minutes (07:14 | 08:49)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (80 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I need to finish various chores.
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

A little difficulty

Moderate
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A

X
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X

221

AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

02

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (40 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
a minor headache in the front of my head.
thought (s)
blurred vision sucks. I seem to worry more about minor details. Besides, .I couldn’t concentrate at all because I
felt dizzy and felt like fainting during cooking. So I am not sure if I did it right but as I was concentrating less the
pressure on my head was less.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

Did you have more help from
others because of your vision?

definitely false

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

I am irritable because of my
eyesight

definitely false

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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date 06 Feb. 2022
length of time 102 minutes (09:21 | 10:41)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (40 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (40 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
the headache is still there and very persistent.
thought(s)
hoping work will be alright and that mine painkillers will work.
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?
How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

Extreme
difficulty

X

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

not sure

mostly false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

definitely false

X

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (20 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (60 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
the headache is less frequent. It was difficult to navigate through the house with only one eye. my sight is
apparently not that bad but it was hard.
thought(s)
--
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

Did you have more help from
others because of your vision?

mostly false

definitely false

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

not sure

mostly false

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

date 07 Feb. 2022
length of time 82 minutes (20:26 | 21:38)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (20 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
tired from working all day.
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?
How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

Extreme
difficulty

X

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

definitely false

X
X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

mostly false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?
I stayed at home most of the
time because of my eyesight

not sure

X
X

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (70 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (30 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise

thought(s)
during a stroll through the supermarket, I got lost. I couldn’t recognize where I was. I ended up following the
sound of the casier to find my way out.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true
Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

mostly true

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

not sure

X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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mostly false

definitely false

date 08 Feb. 2022
length of time 95 minutes (16:14 | 17:49)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (20 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
Hoping my workday will be fine. Hoping that I don’t have to do exhausting stuff because the day before was
really exhausting.
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?
How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

not sure

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight
I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
X
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mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

emotions & feelings

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (40 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (50 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I couldn’t see anything. I felt useless and missed my sight. I couldn’t be independent.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true
Did you have more help from
others because of your vision?

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

mostly true

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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not sure

mostly false

definitely false

STATEMENTS

NOOIT

ik voel me optimistisch over de toekomst

ZELDEN

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

ik voel me optimistisch over de toekomst

ZELDEN

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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date 05 Feb. 2022
length of time 130 minutes (13.00 | 15.10)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (70 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
Net klaar met werken.
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

A little difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

N/A

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X

245

DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A

X
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X

247

AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (30 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought (s)
moeilijker dan ik dacht.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

definitely false

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

mostly false

X
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definitely false

date 06 Feb. 2022
length of time 100 minutes (10:50 | 11:30)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (80 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
beetje stijf in de nek en schouders..
thought(s)
uitslag afwachten van huisarts.
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X

252

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

not sure

mostly false

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

emotions & feelings

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (50 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
I started to touch objects more to feel where I was. I felt tired & exhausted after a while though.
thought(s)
--

254

LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

not sure

mostly false

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

date 07 Feb. 2022
length of time 132 minutes (15:45 | 17:23)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (05 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (35 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (25 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (25 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I feel ashamed now and then when wearing the intervention glasses. Is this what blind people endure on a daily
basis? I would turn mad…
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X

258

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

not sure

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X

259

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (50 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I do not really enjoy this experience. It’s slightly frustrating at this point. I feel dumb and quite useless.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

not sure

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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mostly false

definitely false

date 08 Feb. 2022
length of time 118 minutes (16:04 | 17:59)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

10
best

9

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (20 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (10 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (20 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
Hoping my workday will be fine. Hoping that I don’t have to do exhausting stuff because the day before was
really exhausting.
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Stopped doing
this because of
your eyesight

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X
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Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

N/A

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A

264

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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not sure

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (10 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (40 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
I feel useless. I can’t even cut vegetables without guidance. This is awful.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true
Did you have more help from
others because of your vision?
Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

X
X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

X
X

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

mostly true

X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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not sure

mostly false

definitely false

STATEMENTS

NOOIT

ZELDEN

SOMS

VAAK

ik voel me optimistisch over de toekomst

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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STATEMENTS

NOOIT

ik voel me optimistisch over de toekomst

ZELDEN

SOMS

VAAK

ALTIJD

X

ik voel me nuttig

X

ik voel me ontspannen

X

ik voel me geïnteresseerd in andere mensen

X

ik heb energie over

X

ik heb problemen goed aangepakt

X

ik heb helder nagedacht

X

ik heb een goed gevoel over mezelf

X

ik voel me betrokken bij andere mensen

X

ik voel me zelfverzekerd

X

ik heb beslissingen kunnen nemen over dingen

X

Ik voel me geliefd

X

ik ben geïnteresseerd in nieuwe dingen

X

ik voel me opgewekt

X

Hierboven staan enkele uitspraken over gevoelens en gedachten. Vink het vakje aan dat uw ervaring van de
afgelopen dagen het beste beschrijft.
*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

©

NHS Health Scotland, University of Warwick and University of Edinburgh, 2016, all rights reserved.*
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date 06 Feb. 2022
length of time 93 minutes (12.39 | 14.12)

PRIOR INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (40 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
huis moet opgeruimd worden.
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?
How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

A little difficulty

Moderate
difficulty

X

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

N/A

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

N/A

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

N/A
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

N/A

X
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DURING INTERVENTION [DAG EEN]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true

mostly true

Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

not sure

mostly false

definitely false

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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AFTER INTERVENTION [DAG EEN]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (30 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought (s)
opruimen ging wel, ook al was het wat wazig met de glazen.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

definitely false

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

not sure

I am irritable because of my
eyesight

mostly false

definitely false

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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date 07 Feb. 2022
length of time 93 minutes (12.39 | 14.12)

PRIOR INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

05
best

emotions & feelings

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair

anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (60 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (40 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)

rust van binnen, goede start van de dag.
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DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

Extreme
difficulty

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?
How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

X

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?
Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG TWEE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

not sure

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight
I have much less control over
what I do, because of my
eyesight
Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

mostly false

X
X

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG TWEE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (10 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (10 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (20 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
wat onrustig door de bril, ik kan niks zien.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

not sure

mostly false

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true

mostly true

I am irritable because of my
eyesight

not sure

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

mostly false

X
X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

date 08 Feb. 2022
length of time 150 minutes (15.09 | 17.32)

PRIOR INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (20 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (30 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (20 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (10 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
stressgevoel.
thought(s)

onverwacht drukke dag gehad.
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DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

Extreme
difficulty

X

283

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X
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Extreme
difficulty

Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG DRIE]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?

mostly true

X

Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight
I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

not sure

X
X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG DRIE]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

04

emotions & feelings

05
best

anger (50 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (00 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (20 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (20 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
heel onrustig door de bril, ik kan niks zien, kon niet echt veel afronden zonder hulp.
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

not sure

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

mostly false

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight
I feel useless because of my
eyesight

X
X

I feel lonely because of my
eyesight
I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

mostly true

X
X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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not sure

mostly false

definitely false

date 09 Feb. 2022
length of time 112 minutes (08.30 | 10.22)

PRIOR INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

0
worst

1

2

3

4

5

6

7

8

10
best

9

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (40 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (30 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (00 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (10 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (20 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (00 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
best wel moe. hoofd doet zeer van het focussen.
thought(s)
--
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DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little difficulty

Moderate
difficulty

How much difficulty do you
have reading ordinary print

X

in newspapers, books, etc.

How much difficulty do you
have doing work that
requires you to see well up
close, such as cooking,
sewing, fixing things around
the house?

X

How much difficulty do you
have finding something on
a crowded shelf?

X

How much difficulty do you
have reading street signs or
the names of stores?

X

How much difficulty do you
have going down steps,
stairs, or curbs in dim light
or at night?

X

How much difficulty do you
have noticing objects off to
the side?

X

How much difficulty do you
have seeing how people
react to things you say?

X

How much difficulty do you
have doing things like
shaving, styling your hair, or
putting on makeup?

X

How much difficulty do you
have reading the small print
in a telephone book, on a
medicine bottle, or on legal
forms?

X

How much difficulty do you
have recognizing people
you know from across a
room?

X

How much difficulty do you
have entertaining yourself,
friends and family in your
home?

Extreme
difficulty

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

DIFFICULTY WITH ACTIVITIES

The next questions are about how much difficulty, if any, you had doing certain activities while using the special
glasses for that activity.

Because of your eyesight…

No difficulty

A little
difficulty

Moderate
difficulty

Extreme
difficulty

Because of your eyesight,
how much difficulty do you

have taking part in active
sports or other outdoor
activities that you enjoy
(e.g. golf, bowling, jogging,
or walking)?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have during cooking?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have seeing and enjoying
programs on TV?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the house?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have navigating through
the streets?

X

Because of your eyesight,
how much difficulty do you
have to hold a
conversation?

X
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Stopped doing
this because of
your eyesight

Stopped doing
this for other
reasons such
as

DURING INTERVENTION [DAG VIER]

RESPONSES TO VISION PROBLEMS

The next questions are about how things you do may be affected by your vision. For each of the following
statements please cross check whether for you the statement is true at all, most, some, a little, or none of the
time.

For each of the following statements please cross check the section that indicates how truth the statement is
for you
definitely true
Did you accomplish less than
you would like because of your
new vision?
Are you limited in how long you
can work or do other activities
because of your vision?

mostly true

X

X

I stayed at home most of the
time because of my eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X

I need a lot of help from others
because of my eyesight

X

I worry about doing things that
will embarrass myself or others,
because of my eyesight.

X
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not sure

mostly false

definitely false

AFTER INTERVENTION [DAG VIER]

GENERAL VISION

How would you rate your eyesight, on a scale of from 0 to 10, where zero means the worst possible eyesight, as
bad or worse than being blind, and 10 means the best possible eyesight? (Circle One)

1

0
worst

2

3

4

5

6

7

8

9

10
best

1. In general, would you say your overall health is?

Excellent
Very Good
Good

Fair
Poor

2. At the present time, would you say your eyesight using both eyes is….

Excellent
Good
Fair

Poor
Very Poor
Completely Blind

3. How much of the time do you worry about your eyesight?

None of the Time
A little of the Time
Some of the time

Most of the Time
All of the Time

4. How much pain or discomfort have you had in and around your eyes (for example, burning or itching)?

None
Mild
Moderate

Severe
Very Severe

sense of independency

How independent do I feel? (01 means dependent while 05 means independent)

01
worst

02

03

emotions & feelings

04

05
best

anger (00 %) fury, indignation, resentment, wrath, annoyance, bitterness, irritation, hostility
sorrow (60 %) grief, joylessness, melancholy, self-pity, loneliness, sadness, despair
anxiety (30 %) anxiety, nervousness, worry, distrust, fright
love (00 %) acceptance, kindness, trust, dedication, falling in love
joy (00 %) happiness, pleasure, relief, satisfaction, delight, amusement, pride, sensual pleasure, ecstasy,
satisfaction, reward, euphoria
disgust (00 %) contempt, dismay, contempt, horror, abhorrence, aversion, revulsion, surprise: shock,
bewilderment, wonder
shame (10 %) guilt, embarrassment, disappointment, remorse, humiliation, regret, gene, remorse
otherwise, namely;
-noticable change(s) bodywise
-thought(s)
--
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LIMITATIONS

The next questions are about things you may do because of your new vision. For each item, please cross the
section to indicate whether this is true for you or false..
definitely true

mostly true

Did you have more help from
others because of your vision?

X

Are you limited in the kinds of
things you can do because of
your vision?

X

How much does pain or
discomfort in or around your
eyes, for example, burning,
itching, or aching, keep you
from doing what you’d like to be
doing?

not sure

mostly false

definitely false

X

WELL-BEING AND DEPENDENCY

The next questions are about how you deal with your new vision. For each statement, please cross the section to
indicate whether for you it is definitely true, mostly true, mostly false, or definitely false for you or you don’t know.
definitely true
I am irritable because of my
eyesight

mostly true

not sure

mostly false

X

I don’t go out of my home alone,
because of my eyesight

X

I feel useless because of my
eyesight

X

I feel lonely because of my
eyesight

X

I feel frustrated a lot of the time
because of my eyesight

X

I have much less control over
what I do, because of my
eyesight

X

Because of my eyesight, I have
to rely too much on what other
people tell me.

X
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definitely false

brainstorm VR

300

brainstorm VR

301

brainstorm VR

302

brainstorm VR

303

conclusie VR experiment

304

EXPERIMENT BEWEGEN IN VR

306

EXPERIMENT VR RUIMTE & BUG FIXING

307

EXPERIMENT KUNST IN VR

309

CONCLUSIE

310
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CONCLUSIE
ESSENTIAL VIRTUAL REALITY SAFETIES
1. VR CAN SOMETIMES YOU OFF BALANCE IN THE REAL WORLD
When starting any VR game or ﬁtness routine, you may have diﬃculty ﬁnding yourself in space-time perception. The place
where you play and or exercise must be appropriately prepared. Be sure you have a level surface on which you won’t slide
and nothing to trip over.
2. DID YOU KNOW OBJECTS YOU SEE IN THE VIRTUAL DON’T EXIST IN THE REAL?
Yes, common sense right? Well! Actually not so much once you’re immersed in VR. I had this problem the ﬁrst time in VR
while trying to avoid the ﬁrst obstacle. I jumped to get out of the way, and it genuinely took me a moment to realise that it
was still just a game. The barrier will actually pass through me if I standstill. So remember, please don’t try to sit or lean on
any of the objects, they might look real, but they don’t exist!
3. BE AWARE IN CASE LITTLE PEOPLE OR ANIMALS STRAY INTO YOUR PLAY AREA
The big people will learn the ﬁrst time they feel a controller hit them at speed, but animals and children may not. Or even
the second. You might also be caught unaware of the range of motion you’ll be making. Imagine how your cat will feel
watching you from the physical world, it might even want to kill you that little bit more.
So! Make sure you adequately protect your little companions before starting any VR game or workout. Trust me,
little Fluﬀy won’t like to get a juicy left hook from the human! Also, remember to use the straps, Fluﬀy won’t like ﬂying
controllers either.
4. VIRTUAL REALITY SAFETY RULE SAID SPACE IS ESSENTIAL
As mentioned earlier, to play with virtual reality safety rules, you should have enough space reserved. Remove any items
that you may fall over. Make sure that the headphone cables don’t pose a trip hazard. VR, for example, needs at the very
minimum a play area of at least 1m x 1m.
5. DON’T RUSH DURING THE FIRST FEW WORKOUTS
Slowly accustom your body and mind to virtual reality safety rules and training. The easiest way is to put your goggles on
and look around slowly at the new reality which surrounds you. Get used to the obstacles and environments before you
push to harder levels, and take advantage of the tutorials.
Gradually increase the time you train. This will probably help you adapt to any small diﬀerences between
real-world movements and the resulting experiences in VR. Regarding walls, drones and obstacles, be brave and
remember, it’s just fun and not real.
6. AND DON’T FORGET ABOUT WATER, BREAKS AND REST!
Every few minutes take a break, drink some water and breathe. Everyone is diﬀerent, so take breaks more often even if
you don’t feel any discomfort. Personally, I use my virtual reality goggles for a healthy mix of gaming and training. So
there you have it! Always try to apply all the rules described above – implement them.
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VR REGELS
deskresearch

313

desk research - VR regels
controle over hun bewegingen
De besturing van de camera moet altijd bij de gebruiker blijven en de applicatie moet te allen tijde
head-tracking behouden. Dit helpt de gebruiker zich ondergedompeld en in controle te voelen. Het is ook erg
belangrijk bij het voorkomen van bewegingsziekte die voortvloeit uit het feit dat de gebruiker wordt
verplaatst zonder hun inbreng.
(Google VR, 2017; zie ook Punchcut, 2020; Denis, 2018; Jerald, 2015; Shanmugam, 2015; Jagnow, 2017)
Limit elements that may cause sickness.
The following are interaction guidelines for preventing sickness from VR.
Moderate use of brightness
A hard jolt from reality to VR can cause VR sickness. Having some sort of fade when starting and stopping can
help users adjust. Some examples of fade include saturation, contrast, and (most commonly) transitioning to
black. Transitioning between dark scenes and bright scenes can also cause discomfort as it takes time for the
eyes to adjust to the diﬀerences in light. Bright whites and colours should also be used in moderation because
the increased light is more tiring for the eyes.
(Google VR, 2017; zie ook Punchcut, 2020; Jerald, 2015; Ravasz, 2016; Staﬀ, 2016 )
Limit acceleration
Acceleration is one of the most likely causes of VR sickness. This sickness comes from a diﬀerence between
what the eyes see and the inner ear detects. However, the inner ear can only detect changes in acceleration,
so users moving at constant speeds do not experience the same disparity.
Some suggestions to combat VR sickness from motion are using leading indicators before starting motion,
and encouraging new users to begin with slow head motions.
(Google VR, 2017; zie ook Denis, 2018; Jerald, 2015; Shanmugam, 2015; Jagnow, 2017)
Be cautious with images that convey movement
High spatial images such as stripes and ﬁne textures can enhance the sense of motion and use should be
minimised. Flashing lights should also be avoided.
(Jerald, 2015)
Help users feel “safe”
Users are opening themselves to a new experience and should feel they can trust your experience. People are
especially sensitive to things getting close to their eyes, especially things that are sharp or have hard edges.
Prevent new users from feeling threatened by keeping things away from their eyes, starting them with scenes
that are not too intense, and informing them what they should generally expect from your VR experience.
Users should also be able to learn to control their experience quickly so they do not feel lost or out of control.
(Jerald, 2015; zie ook Handrahan, 2014)
4a. Create a sense of depth and dimensionality
There are more ways to create the feeling of three dimensions beyond the way the headset displays the
environment to a user’s eyes. These ways can include:
Atmospheric perspective
Occlusion
Linear perspective
Relative size
Shading
Texture gradient
Motion parallax
(Denis, 2018; zie ook Developers, 2016; Jerald, 2015; Shanmugam, 2015)
4b. Use binaural audio to help people feel situated in space
Audio is an important and often overlooked way to create immersion. Having audio coming from the direction
of what is making the sound build the sense of realism, and can also provide cues for the user to look around¹⁶.
(Denis, 2018; zie ook Jerald, 2015; Shanmugam, 2015; Staﬀ, 2016)
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4c. Create the appropriate avatar
There are many ways to acknowledge a user’s presence in VR, and whichever way is selected should match
the narrative of the experience. Avatars can help build immersion IF the avatar and the user are in a similar
alignment. However, it is less disconcerting to a user to have no body, than to have a body that doesn’t match
what they are doing¹⁴. Additionally, users should be disengaged from their avatar in uncomfortable situations
as people can experience a body-ownership illusion and feel the pain and discomfort of their avatar⁶. Caution
should also be used since unaligned physical and virtual movements can cause the brain to remap how it
interacts with real objects.
(Bergström et al., 2016; zie ook Staﬀ, 2016 )
Place UI where it is easy to work with and read
User Interface (UI) elements should be placed a comfortable distance away from the viewer. Elements that
are placed too close (including text, weapons, and tools) can cause eye strain due to
vergence-accommodation conﬂict. Accounts diﬀer, but recommendations say keeping UI between 1.3 metres
and 3 metres. The UI should ﬁt in the middle third of the viewing area as it is diﬃcult for people to swivel their
eyes in their sockets. Placing text and images on a slightly curved concave surface feels more natural as the
user looks around. Text is currently diﬃcult to read in VR, and should be displayed big enough to be legible.
One source recommended at least 20px for UI elements and another 2.32 cm height per metre away, but it
should be tested to make sure it is big and bold enough for diverse users to read¹⁵.
(Shanmugam, 2015; zie ook Kurbatov, 2021; Developers, 2016
Create comfortable & sustainable interactions
Comfort should also be considered when creating the interactive elements in a scene. The most frequent
gestures and interactions should be easy on the hands and body so users don’t get fatigued or injured. Objects
that will be used the most should be easy to reach, with suggestions ranging between 0.75–3.5 metres away
to 0.50–20 metres away. Objects should also be placed at the appropriate height.
Suggestions for this include:
Between desk height & eye level
-15 to -50 degrees for reading
60 degrees up and 40 degrees down
70 degrees circle of vision
Diﬀerent users should again be considered as many factors can aﬀect what is comfortable and possible.
Factors may include: height, sitting vs. standing, room scale, disabilities, ﬂexibility, etc.
( Google VR, 2017; zie ook Punchcut, 2020; Jerald, 2015; Developers, 2016, Shanmugam, 2015;)
Use cues and prompts to help users get started
New users need help learning what they can and cannot do. Many users new to VR do not even think to look
around and need some sort of prompt such as motion or audio to get them to move around the space¹⁷. Using
cues such as lighting, sound, eye contact, and images can help users discover what they can do and where
they should go.
( Google VR, 2017; zie ook Developers, 2016, Shanmugam, 2015;)
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REGELS VR SIMULATIES
1. Thou shall limit the bounds of player space
As much as it would be great to be able to run across the VR ﬁelds, frolic in the meadows and generally have a nice time in
a big space, that's not possible for most people. We usually have a dingy, tiny living room that can't accurately host an
entire meadow, unless that meadow is ﬁlled with sofas and dirty laundry.
Find a way to limit the player's movement just enough that some walking around is possible - to get a good
angle on something we're looking at, for example - but try not to make it feel like a limit. Easier said than done, I know.
2. Thou shall recall that not every sense works
In VR, we can only see and sometimes hear the things around us. We can't feel anything, or smell anything, and though
people might be working on the smelling part, the feeling part will always leave a game seeming slightly lacking especially as our only input is the controller, and not our hands.
We'd love to reach out and touch the leaves, feel the heat of a ﬁre, and take in the world in a more tactile way but we can't, and there needs to be a reason for that. Maybe everything is deadly poisonous, maybe your hands are busy.
There are always reasons.
3. If thine avatar sits, thou should also be sitting
There is something REALLY unnerving about playing a game standing up in real life, looking around, interacting with
objects, then looking down and seeing that your legs are draped over a chair.
Your brain can't deal with that. You fall over. You feel silly. Likewise, sitting in real life and standing in the game is
odd. More manageable, because it's hard to fall out of a chair, but you get this sense of weird vertigo like your brain is
going "LEGS...BROKE? LEGS GONE BAD. SOMETHING IS BAD AND WRONG." Your brain, bless it, is only trying to help.
4. Thou shall establish trust with the player
One of the reasons VR freaks me out is that it's like being blindfolded. You don't know if someone behind you is making
rude gestures, or if you look stupid even as you're immersed in a fantasy wonderland. There could be a ﬁlm crew
documenting you crawling on the ﬂoor in the conference centre where the game is being demoed, and you'd never even
know because you think you're looking for water in a VR desert. So please: do whatever you can to reassure the person
who's about to put on the headset that you are trustworthy and nice people, because no one likes being blindfolded.
5. Thy gloves are thy friends
You're never going to be able to make the player-character look or feel like every single person that puts on that VR
headset. Sometimes they're too tall, too small, the wrong ethnicity, the wrong gender.
Sometimes that can be an exciting and eye-opening experience! But generally you'll want people to feel like
their hands are their own, and I've seen a lot of VR games adopt gloves for this reason. It is pretty unsettling to look down
and see hands that are so clearly not yours, but if they're in gloves, it's not as weird.
6. Thou shall cast out unworthy menus
You've created an incredible thing to look at! The vastness of space, or cool fantasy creatures, or a spooky horror game! So
please don't ﬁll it with lots of immersion-breaking interface stuﬀ, because that makes us feel like we're just playing a
game. VR is about wonder and being transported to another world, so it's cool to have menus at the start, but if you're
trying to simulate an actual human experience - unless it's all space-agey, Minority Report stuﬀ - we don't really want to
see big words popping up asking if we want to SAVE or QUIT.
7. Thine kingdom need not be be realistic
Unfortunately, realism doesn't work that well with VR. What you have to aim for is coherence and consistency - if you turn
your head, the view should move, but if you need to walk forward, it doesn't have to be exactly like real life with
head-bouncing and swaying from side to side as you take a step. That would just make everyone throw up.
The less perfect the VR experience is, the less the player will expect, and the easier it is to fool them into seeing
everything as real.
8. But thine kingdom must be carefully built
Motion sickness is a very real issue with VR, and one of the main problems causing nausea is latency. If you turn your head
and there is even the slightest amount of lag - even as much as a few milliseconds - you'll feel very, very queasy. Same
goes for frame rates, which need to be high and consistent.
In short, the faster a VR game can run, the less people will throw up. Pretty important stuﬀ.
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9. Thou hast nice legs. Cast thine eyes upon them
There are quite a few games that don't give you legs. In non-VR ﬁrst-person games, this is often the case - you look down,
and there are no legs. Zero legs. It's a bit weird in a non-VR game but it's even weirder in a VR game where you are actually
inhabiting the body of the character. Maybe you're not supposed to look down, but of course you're going to. It's pretty
complicated to animate legs from a ﬁrst-person perspective, especially if you're also trying to map that to real-life
movement, so it's easy to see why legs are often missed out, but still. Legs are nice.
10. Thou shall rest only when sound is also worthy
The level of immersion you can achieve with VR is dependent on many factors - visuals, obviously; not making people's
brains freak out too much; and your use of sound. Good use of stereo sound will create an auditory atmosphere with the
illusion of depth and dimension, and gives the player another type of clue to where they're supposed to be heading follow the voice, walk away from the scary dinosaur roar. Telling a story with sound as well as visuals is an excellent way of
creating a realistic world.
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ESSENTIAL VIRTUAL REALITY SAFETIES
1. VR CAN SOMETIMES YOU OFF BALANCE IN THE REAL WORLD
When starting any VR game or ﬁtness routine, you may have diﬃculty ﬁnding yourself in space-time perception. The place
where you play and or exercise must be appropriately prepared. Be sure you have a level surface on which you won’t slide
and nothing to trip over.
2. DID YOU KNOW OBJECTS YOU SEE IN THE VIRTUAL DON’T EXIST IN THE REAL?
Yes, common sense right? Well! Actually not so much once you’re immersed in VR. I had this problem the ﬁrst time in VR
while trying to avoid the ﬁrst obstacle. I jumped to get out of the way, and it genuinely took me a moment to realise that it
was still just a game. The barrier will actually pass through me if I standstill. So remember, please don’t try to sit or lean on
any of the objects, they might look real, but they don’t exist!
3. BE AWARE IN CASE LITTLE PEOPLE OR ANIMALS STRAY INTO YOUR PLAY AREA
The big people will learn the ﬁrst time they feel a controller hit them at speed, but animals and children may not. Or even
the second. You might also be caught unaware of the range of motion you’ll be making. Imagine how your cat will feel
watching you from the physical world, it might even want to kill you that little bit more.
So! Make sure you adequately protect your little companions before starting any VR game or workout. Trust me,
little Fluﬀy won’t like to get a juicy left hook from the human! Also, remember to use the straps, Fluﬀy won’t like ﬂying
controllers either.
4. VIRTUAL REALITY SAFETY RULE SAID SPACE IS ESSENTIAL
As mentioned earlier, to play with virtual reality safety rules, you should have enough space reserved. Remove any items
that you may fall over. Make sure that the headphone cables don’t pose a trip hazard. VR, for example, needs at the very
minimum a play area of at least 1m x 1m.
5. DON’T RUSH DURING THE FIRST FEW WORKOUTS
Slowly accustom your body and mind to virtual reality safety rules and training. The easiest way is to put your goggles on
and look around slowly at the new reality which surrounds you. Get used to the obstacles and environments before you
push to harder levels, and take advantage of the tutorials.
Gradually increase the time you train. This will probably help you adapt to any small diﬀerences between
real-world movements and the resulting experiences in VR. Regarding walls, drones and obstacles, be brave and
remember, it’s just fun and not real.
6. AND DON’T FORGET ABOUT WATER, BREAKS AND REST!
Every few minutes take a break, drink some water and breathe. Everyone is diﬀerent, so take breaks more often even if
you don’t feel any discomfort. Personally, I use my virtual reality goggles for a healthy mix of gaming and training. So
there you have it! Always try to apply all the rules described above – implement them.
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WHAT IS MOTION SICKNESS [CYBERSICKNESS]?
Motion sickness or cybersickness is far from the ﬂashiest aspect of VR, but it’s a real problem for some people when they
put on a headset and enter a virtual world. VR motion sickness happens when your eyes tell your brain you’re moving
around in a VR environment, but your body feels like it’s sitting in a chair or standing still. If you’re prone to the problem,
these conﬂicting inputs cause you to feel miserable.
Speciﬁcally, you might experience sensations like nausea, dizziness, headaches, sweating, excessive saliva, or all of the above. Even worse, these
symptoms can continue for hours after you take off the headset and compound together

MOTION SICKNESS [CYBERSICKNESS] VIRTUAL REALITY
Why do people get motion sickness in VR, and what can you do to avoid it? It’s a question that many people ask before
buying a virtual reality headset or just after purchasing one because they’re feeling unwell after a big gaming session.
Cybersickness, which is described as similar to motion sickness, can result in "nausea, headaches, and dizziness". The severity of
symptoms varies widely from person to person, so not everyone is going to have your experience with it.
The good news is that you can adopt a few simple practices to oﬀset and even prevent the dizziness, nausea, and
headaches you get from playing in virtual reality; you just need the know-how. The better news is that you’re reading an
article designed to help you out right now, so that’s nice. We’re going to brieﬂy explain why VR makes people feel sick
before diving into how to combat it.
If you're new to the world of VR, or you're considering picking up one of the best VR headsets then you can also check out
our guide to how to set up your room for VR .
Why does VR make people feel sick?
While knowing the cause of something doesn’t always help you cope in the moment, it's helpful to gain a bit of knowledge
anyway. So, VR makes people feel sick because it triggers motion sickness. When your brain thinks you are moving, but
your body is static, it creates a disconnect between the two that causes enough confusion to make you feel ill.
While some VR games have you walking in place or standing still to avoid this, others rely heavily on immersion,
which means you’ll be walking from place to place using a thumbstick or by swinging your arms. The latter can help
because moving your body around some while your environment appears to be moving helps combat motion sickness.
Because VR has been getting better and better, immersion is also improving, which means that more people feel like their
brains and bodies are arguing during what should be a fun experience. The result is sweating, dizziness, headaches, and
even nausea.
How can you combat VR making you feel sick?
Thankfully, there are ways to ﬁght back the motion sickness scourge, so you don’t have to put up with it just because
you’re neck-deep in it. The ﬁrst thing to do is to reduce the length of your virtual reality sessions, because “signiﬁcant
correlations have been found between exposure time and VR sickness, with longer exposure times increasing risk of VR
sickness,” so it’s a good starting point. Your body will adjust to the disconnect between what your brain is experiencing
and what your body is doing, but that takes time.
You will build up a tolerance of sorts by practising smaller gaming periods throughout the day and slowly
extending those sessions instead of doing one long one. This trains your brain to ignore some of the signals you're getting
by teaching it when you're in VR. The end result is that you'll be able to spend more time in VR with fewer or no issues.
Regulars who play VR call this your "VR legs," and it's one of the simplest ways to reduce motion sickness, but not exactly
the most immediate. You should be deliberate with your game choices as well. The way you move through the digital
world has a signiﬁcant impact on how you’re feeling. Choosing to play games where you’re not moving around is going to
help a lot. Darkening the screen edges is an excellent preventative measure in games where you are moving, but
teleporting instead of walking helps even more. Many VR titles oﬀer a variety of ways to make you feel comfortable and
lessen the chances of illness. Learn what helps you and seek out those settings to reduce the potential for motion
sickness.
It's a good idea to set up your headset correctly too. That means making sure it ﬁts comfortably and you've correctly set
the eye distance between lenses. Your aim here is to reduce the load on your brain. Having the headset positioned on your
head properly can alleviate some of the most common motion sickness triggers by making the experience easier to digest.
Adjusting your headset ﬁt and the settings ensures you move your eyes as little as possible and goes a long way in
preventing dizziness and headaches in VR land.
Lastly, pay attention to your breathing and the temperature of your surroundings. Just as you use deep
breathing and perhaps opening a car window to rid yourself of motion sickness symptoms while travelling, you can do the
same while in VR. Many VR games give a surprisingly high-intensity workout, so your body temperature can creep up
without you realising it. Adding a fan to the room during sessions and taking calm, measured breaths helps your body stay
cool and comfortable.
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ESSENTIAL VIRTUAL REALITY SAFETIES
1. VR CAN SOMETIMES YOU OFF BALANCE IN THE REAL WORLD
When starting any VR game or ﬁtness routine, you may have diﬃculty ﬁnding yourself in space-time perception. The place
where you play and or exercise must be appropriately prepared. Be sure you have a level surface on which you won’t slide
and nothing to trip over.
2. DID YOU KNOW OBJECTS YOU SEE IN THE VIRTUAL DON’T EXIST IN THE REAL?
Yes, common sense right? Well! Actually not so much once you’re immersed in VR. I had this problem the ﬁrst time in VR
while trying to avoid the ﬁrst obstacle. I jumped to get out of the way, and it genuinely took me a moment to realise that it
was still just a game. The barrier will actually pass through me if I standstill. So remember, please don’t try to sit or lean on
any of the objects, they might look real, but they don’t exist!
3. BE AWARE IN CASE LITTLE PEOPLE OR ANIMALS STRAY INTO YOUR PLAY AREA
The big people will learn the ﬁrst time they feel a controller hit them at speed, but animals and children may not. Or even
the second. You might also be caught unaware of the range of motion you’ll be making. Imagine how your cat will feel
watching you from the physical world, it might even want to kill you that little bit more.
So! Make sure you adequately protect your little companions before starting any VR game or workout. Trust me,
little Fluﬀy won’t like to get a juicy left hook from the human! Also, remember to use the straps, Fluﬀy won’t like ﬂying
controllers either.
4. VIRTUAL REALITY SAFETY RULE SAID SPACE IS ESSENTIAL
As mentioned earlier, to play with virtual reality safety rules, you should have enough space reserved. Remove any items
that you may fall over. Make sure that the headphone cables don’t pose a trip hazard. VR, for example, needs at the very
minimum a play area of at least 1m x 1m.
5. DON’T RUSH DURING THE FIRST FEW WORKOUTS
Slowly accustom your body and mind to virtual reality safety rules and training. The easiest way is to put your goggles on
and look around slowly at the new reality which surrounds you. Get used to the obstacles and environments before you
push to harder levels, and take advantage of the tutorials.
Gradually increase the time you train. This will probably help you adapt to any small diﬀerences between
real-world movements and the resulting experiences in VR. Regarding walls, drones and obstacles, be brave and
remember, it’s just fun and not real.
6. AND DON’T FORGET ABOUT WATER, BREAKS AND REST!
Every few minutes take a break, drink some water and breathe. Everyone is diﬀerent, so take breaks more often even if
you don’t feel any discomfort. Personally, I use my virtual reality goggles for a healthy mix of gaming and training. So
there you have it! Always try to apply all the rules described above – implement them.
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MOODBOARD - VR abstracte BELEVENIS
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abstracte vr BELEVENIS
CONCEPt idee

Op basis van mijn onderzoek & resultaten is de keuze gevallen
om een immersive beleving te maken a.h.v. schilderijen, die het
verhaal gaan vertellen. Zo, om begripsvorming en empathie te
creeëren bij de doelgroep. Het is de bedoeling dat de belevenis
door verschillende kunstwerken heen "reist". De kunstwerken
zullen worden gekozen op basis van bekendheid en of de artiest
visueel beperkt was.

Elk kunstwerk wordt gesneden in laagjes en in After Effects tot
leven gewerkt tot een 360 graden animatie. Het is de bedoeling
dat, de beleving van visueel scherp naar abstract gaat en dus het
zicht zal gaan beinvloeden.
Hieronder ziet u twee werken van Edgar Degas in lagen gesneden
& gecombineerd tot één schilderij., Zo lijkt het alsof het altijd èèn
schilderij is geweest.
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waarom toch net niet?
op basis van resultaten vanuit prototype
twee is ervoor gekozen om niet verder te
gaan met dit concept.
zie de resultaten pagina voor de
behaalde resultaten..

resultaten object 1 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 1 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 2 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 2 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 3 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 3 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 4 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 4 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 5 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 5 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 6 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 6 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 8 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 8 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 9 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 9 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 9 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 9 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 10 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 10 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 11 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 11 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 12 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

347

resultaten object 12 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 13 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

349

resultaten object 13 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 14 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 14 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 15 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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resultaten object 15 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

354

resultaten object 16 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

355

resultaten object 16 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

356

resultaten object 17 - normale visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens

357

resultaten object 17 - beperkte visus

1 mooi 7 niet mooi

1 eens 5 oneens
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testresultaten pilot 3
prototype 3

359

PROTOTYPE 3 RESULTATEN
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Wireframe
Eind RUIMTE (Buitenwereld)

Eenmaal de deur van het slot gehaald, stapt de gebruiker in een nieuwe wereld
met de goede hoop dat hun zicht zal herstellen. Alleen, dit is niet het geval
in plaats daarvan stapt men in een gehele onbekende buitenwereld met het
slechte zicht. Een wereld waar auto's voorbij razen en mensen luid praten. Na
enkele seconden stil staan beeïndigt de beleving.
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moodboard
360 graden video
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. INTRIGUING VIDEOS
. EASY TO MIMICK RL
. REALISTIC LIGHTING
. AUDIO INCLUDED
. FREE STOCK AVAILIBLE
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testresultaten

Uitslag participanten
TUTORIAL
NIET VOLTOOID

KAN
TELEPORTEN

ORIËNTATIE
ONDUIDELIJK

MERKT GEEN
VERSCHIL
VISUS (BELEVING)

AANWIJZINGEN
ONDUIDELIJK

VINDT OBJECT NIET
[BLIND]

KAN NIET
TELEPORTEN
[BLIND]

Participant 01

OPMERKINGEN
audio bug
audio speelt door na teleport.

Participant 02

Participant 03

voelt zich
ongemakkelijk door de VR.

Participant 04

duurt enigzins langer dan
normaal.

X

Participant 05

X

audio bug
audio speelt door na teleport.

X

Participant 06

nonstop draaien
maakte gebruiker gedeorienteerd

CONTROLS
ONDUIDELIJK

KAN BUTTON
NIET VINDEN

WEET NIET HOE
BUTTONS WERKEN

VISUS BELASTING
VOELT EERLIJK

VISUS BELASTING
VOELT ZWAAR

AANWIJZINGEN
ONDUIDELIJK

KAN LOCATIE
BRIL NIET
VINDEN

Participant 01

OPMERKINGEN
audio bug
audio speelt door na teleport.

Participant 02

Participant 03

X

Participant 04

X

Participant 05

door audio bug waren
aanwijzingen geskipped

X
X

Participant 06

X
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belichting gang maakte de
deur onduidelijk zichtbaar.

belichting gang maakte de
deur onduidelijk zichtbaar.
nonstop draaien
maakte gebruiker
gedeorienteerd








SOORTEN LETTERTYPEn

Sans-serif
Een serif-letterype houdt in dat het lettertype zonder een schreef is gescheven
is. Dit betekent dat het lettertype aan de uiteindes van een letter geen dunne
streepjes heeft. Belangrijk om te weten is dat in het Nederlands we nooit spreken
over sans-serif, maar over schreefloos. Sans-Serif-lettertypen kunnen ingedeeld
worden in een van de vier subgroepen: grotesk, neo-grotesk, humanistisch en
geometrisch.

Als algemene regel worden serif- en sans serif-lettertypen gebruikt voor
hoofdtekst of koppen (inclusief titels, logo's, enz.), terwijl script- en displaylettertypen alleen voor koppen worden gebruikt.

Sans-Serif fonts zijn het modernere broertje van de Serif lettertypen. Het wordt als
eenvoudig en elegant beschouwd. Alhoewel Serif beter is voor het afdrukken van
tekst is Sans-Serif beter voor online lezen, dit in verband met een lagere resolutie
van het internet.Het plus punt van sans-serif letterypen in vergelijking tot andere
lettertypen is het feit dat deze groep makkelijk te lezen is voor slechtzienden en
dyslectici. Dit komt mede door de schreefloze letters, waardoor lettervormen
beter te herkennen zijn.

Momenteel kunnen fonts in vijf classificaties onderscheiden worden;
Serif Lettertypen.
Sans Lettertypen.
Script Lettertypen.
Monospace Lettertypen.
Display Lettertypen.

Serif
Een serif-letterype houdt in dat het lettertype met een schreef is gescheven is.
Dit betekent dat het lettertype aan de uiteindes van een letter dunne streepjes
heeft, ook wel de pootjes van een letter genoemd. Belangrijk om te weten is
dat in het Nederlands we nooit spreken over serif, maar over schreef. Seriflettertypen kunnen ingedeeld worden in een van de vier subgroepen: oude stijl,
baroque, didone en slab serif.
Serif fonts werden vroeger gebruikt om het drukwerk modern & formeel te
laten ogen. Tevens worden de letters door de schreven als zwaar en decoratief
beschouwd.
Bekende lettertypen uit de serif familie
Adobe Garamond

Adobe Garamond, een voorbeeld van een oude stijl serif.

Bekende lettertypen uit de sans-serif familie
Akzidenz-Grotesk,

Akzidenz-Grotesk, een populaire Duitse grotesque sans-serif met een gelijkvloerse 'g'.

Helvetica

Helvetica, een typisch voorbeeld van een neo-grotesque sans-serif.

Corbel

Corbel, een voorbeeld van een humanistische sans-serif.

Bauhaus 93
Bauhaus 93, een voorbeeld van een geometrische sans-serif.

Times New Roman
Times New Roman, een modern voorbeeld van een baroque serif.

Bodoni
Bodoni, een voorbeeld van een moderne serif.

Rockwell
Rockwell, een voorbeeld van een meer geometrische slab serif.

Clarendon

Clarendon, een voorbeeld van een mindere geometrische slab serif.
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SCRIPT
Een script-letterype is een digitaal lettertype die geschreven is met de hand.
Waardoor de tekst in zijn geheel een losse, informele uitrstraling krijgt. Het
bijzondere aan Script-lettertypen is dat het handschriften, kalligrafieën en
cursief emulereert. De inspiratie van dit lettertypen komt uit de historische
praktijk waarin de meeste logo-ontwerpen, koppen en etalages op maat
gemaakt werden door graveurs en schilders. Dit font is daarbij niet visueel
beperkt vriendelijke vanwege de vele sierlijke krullen worden letters moeilijker
herkenbaar.
Script-lettertypen kunnen ingedeeld worden in een van de twee subgroepen:
formeel script, lombardisch script, kalligrafisch script & informeel script
Bekende lettertypen uit de script familie

Helinda Rook

Helinda Rook, een voorbeeld van een formeel script.

Cloister Black

MONOSPACE
Monospace lettertypen zijn niet-proportionele lettertypes, waarvan elke letter en
spaties dezelfde breedte hebben. Een monospace lettertypen heeft het speciale
dat letters zoals de M en de l die even veel plaats innemen qua breedte. Dit is
iets wat voor de meeste lettertypen juist niet geldt vanwege dat die speciaal
ontworpen zijn om proportioneel te zijn waardoor de tekst minder ruimte in beslag
neemt. Een monospace-lettertype wordt onder meer gebruikt voor het bekijken
van een met spaties geformatteerde tabel. Het wordt verder onder meer gebruikt
voor het maken en bekijken van programmeercode en ASCII-art. Tevens gebruiken
de meeste typemachines monospace-lettertypes.
Bekende lettertypen uit de monospace familie
Lucida Console

Lucida Console, een populaire monospace lettertype met gelijkmatige verdeling van afstanden tussen
letters.

Courier,

Courier New, een andere populaire monospace lettertype met gelijkmatige verdeling van afstanden
tussen letters.

Cloister Black, een voorbeeld van een blackletter en lombardisch script.

Vivaldi

Vivaldi, een voorbeeld van een kalligrafisch script.

Freestyle Script

Freestyle Script, een voorbeeld van een informeel script.

display
Display lettertypen zijn lettertypen die speciaal ontworpen zijn voor titles en
headers. Hierdoor is deze categorie niet geschikt voor lange teksten. Tevens, is
display een brede categorie die vele originele en sierlijke lettertypen bevat die van
alles en nog wat kunnen uistralen. Voor het kiezen van een display lettertypen
moet duidelijk onderzocht worden naar wat het einddoel qua gebruik is voor het
font vanwege de niet lees-vriendelijke ondertoon binnen deze groep.
Bekende lettertypen uit de display familie
Allen zijn ware eye-catchers! Maar als een gehele tekst zo'n lettertype zou zijn, zou het onleesbaar zijn.

Amadeus

Amadeus, een voorbeeld van een display lettertype.

Febre

Febre, een voorbeeld van een display lettertype.

Hello Paris Script

Hello Paris Script, een voorbeeld van een display lettertype.

Hello Paris Serif

Hello Paris Serif, een voorbeeld van een display lettertype.
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Comic Sans

MAKKELIJK TE LEZEN FONTS (top 10 sans-serif)

Gebaseerd op het lettertype onderzoek en het onderwerp omtrent keratoconus,
heb ikzelf een lijst samengesteld met de beste lettertypen voor mensen met
deze visuele handicap. Daarbij heb ik voor lettertypen gekozen die daarbij ook
goed leesbaar blijven in VR, waardoor ik gekozen heb voor de schreefloze
lettertypen. Mijn top 10 is dus gebaseerd op leesbaarheid maar is daarbij ook
geselecteerd op de look and feel voor mijn beleving.
Arial
Helvetica
Bebas Neue
Liberation Sans
Calibri







+ ronde vormen.
+ leesbaar font voor dislecten en slechtzienden
- meest gehate font, door de kinderlijke uitstraling.

Open Sans

+ een van de meest makkelijkere fonts om te lezen
+ schreefloos
+ een van de meest populaire font types, naast Arial.

Comic Sans
Open Sans
Corbel
Roboto
Lato

Corbel

+ humanitische stijl
+ alle letters en cijfers zijn uitgelijnd op dezelfde onderlijn.
+ schreefloos.

Arial

+ simpelistisch en rustig.
+ elke letter is uniek vormgegeven.
+ toegangelijk voor slechtzienden.
+ populairste font.

Roboto

Helvetica

Lato

+ moderne look
+ verschillende opties mogelijk qua font-dikte
+ makkelijk te lezen door de ronde vormen, ook al is het lettertype klein.

+ semi-ronde vormen.
+ de sterke structuur zorgt voor stabiliteit..
+ het lettertype wordt als serieus ervaren.

+ een van de meest makkelijkere fonts om te lezen
+ schreefloos
+ een van de meest populaire font types, naast Arial.

Bebas Neue

+ hoofdletters; only.
+ geliefd bij vele visueel beperkten.
+ schreefloos.

Liberation Sans

+ broertje van Arial.
+ letters zijn groter en ronder vormgegeven.
+ spacing is groter dan bij Arial.

Calibri

+ default font van Microsoft Office.
+ leesbaar font voor dislecten en slechtzienden.
+ de "a" & "u" zijn van elkaar te onderscheiden.
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Calibri

lettertypen uitkiezen VOOR VR

De uitgekozen fonts zijn hierna in VR getest en door vijf testpersonen gelezen
en beoordeeld op leesbaarheid en of het fijn oogt. Op het eind mocht iedere
individu een top 3 naar keuze maken. Hieronder zie je de voorbeeld teksten.

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende zinnen
lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen met het ziektebeeld
Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks de onbekendheid van KC, is het juist
een van de veel voorkomende oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen.
Keratoconus kan leiden tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig
astigmatisme, (Cornea Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid,
wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).

Arial

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende
zinnen lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen
met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks
de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende
oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden
tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig astigmatisme, (Cornea
Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een
slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).

Comic Sans

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende
zinnen lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen
met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks
de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende
oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus
kan leiden tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig
astigmatisme, (Cornea Research Foundation of America, 2017) en
lichtgevoeligheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven (Kandel,
2020).

Helvetica

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende
zinnen lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen
met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks
de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende
oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden
tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig astigmatisme, (Cornea
Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een
slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).

Open Sans

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende
zinnen lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen
met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks
de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende
oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus
kan leiden tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig
astigmatisme, (Cornea Research Foundation of America, 2017) en
lichtgevoeligheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven (Kandel,
2020).

Bebas Neue
Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende zinnen lezen? Visie is voor
velen vanzelfsprekend maar voor individuen met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een
droom. Ondanks de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende oogaandoeningen
omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid,
onregelmatig astigmatisme, (Cornea Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat
leidt tot een slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).

Corbel

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende zinnen
lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen met het ziektebeeld
Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks de onbekendheid van KC, is het juist
een van de veel voorkomende oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen.
Keratoconus kan leiden tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig
astigmatisme, (Cornea Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid,
wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).

Liberation Sans

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende
zinnen lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen
met het ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks
de onbekendheid van KC, is het juist een van de veel voorkomende
oogaandoeningen omtrent hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden
tot wazig zien, dubbel zien, bijziendheid, onregelmatig astigmatisme, (Cornea
Research Foundation of America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een
slechte kwaliteit van leven (Kandel, 2020).
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Helvetica
in VR belevng

Liberation Sans Lettertype
in VR belevng

Lato
in VR belevng
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Roboto

Lato

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende zinnen
lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen met het
ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks de onbekendheid
van KC, is het juist een van de veel voorkomende oogaandoeningen omtrent
hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden tot wazig zien, dubbel
zien, bijziendheid, onregelmatig astigmatisme, (Cornea Research Foundation
of America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van
leven (Kandel, 2020).

Lezen in VR kan een eitje zijn, of is het juist moeilijk. Kan jij de volgende zinnen
lezen? Visie is voor velen vanzelfsprekend maar voor individuen met het
ziektebeeld Keratoconus (KC) is het een droom. Ondanks de onbekendheid
van KC, is het juist een van de veel voorkomende oogaandoeningen omtrent
hoornvliesbeschadigingen. Keratoconus kan leiden tot wazig zien, dubbel zien,
bijziendheid, onregelmatig astigmatisme, (Cornea Research Foundation of
America, 2017) en lichtgevoeligheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven
(Kandel, 2020).

Uitslag participanten

ARIAL
Participant 01

HELVETICA

X

Participant 04

LIBERATION
SANS

CALIBRI

COMIC
SANS

OPEN SANS

X

Participant 02

Participant 03

BEBAS
NEUE

ROBOTO

LATO

X

X

X

X
X

CORBEL

X

X

X

Participant 05

X

378

X

X

X

X

eerste keus

Liberation Sans
The quick brown fox
jumps over the lazy
dog.

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

derde keus

tweede keus

Roboto
The quick brown fox
jumps over the lazy
dog.

Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic
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KLEUREN

WAAROM interactie middels knoppen?

Gedurende het testen met verschillende proefpersonen kwam
naar voren dat wanneer men "verblind" wordt met KC; men meer
moeite heeft met het vinden van deurklinken om te voorkomen
dat men vast komt in de beleving en de deurklink niet kan vinden
is er op basis van het resultaat gekozen voor knoppen. Knoppen
die enigzins zichtbaar blijven gedurende KC. Dit om personen te
laten zien dat zicht van belang is bij het zoeken naar oplossing
maar ook om de moeilijkheidsgraad niet te hoog te leggen.

op basis van gesprekken met specialisten van Visio, VR regels, eigen expertise
met dit onderdeel & inclusive design is er op basis hiervan gekozen voor velle
kleuren die makkelijk te herkennen zijn, ookal is het zicht "beschadidgd". Wel
is er gekozen voor kleuren die aandacht triggeren bij individuen. E.g. rode
interaction buttons in plaats van witte button in verband met dat keratoconus
de meeste kleur in elkaar blend waardoor objecten moeilijker van elkaar te
onderscheiden zijn.
De volgende kleuren zijn van belang voor de beleving;

ROOD [OPEN/SLUIT interactie]

ZWART [code sequence]

Rood is de kleur van opvallen. Het trekt daarbij ook snel de aandacht.

De donkerste kleur die er is en een kleur met veel verschillende
eigenschappen. Voor individuen met KC zijn witte letters op een donkere
achtergrond beter te herkennen dan andersom, dit komt mede door de
lichtgevoeligheid die optreed bij witte achtergronden of felle letters.

In deze beleving wordt ROOD gebruikt om een open/sluit mechanisme te
activeren. Hierdoor kan men deuren openen die gedurende de beleving
geopend moeten worden, om verder te kunnen.

In deze beleving wordt ZWART gebruikt voor knoppen waarbij de gebruiker
een nummer-sequence in moet vullen (e.g. telefoon / wachtwood).
Hierdoor kan men letters/cijfers beter ontcijferen op een zwarte
achtergrond dan een witte gedurende de beleving.

turkoois [ACTIVatie interactie]

Turkooise zorgt voor ontspanning, kalmte, heldere gedachten en bevordert
daarbij ook de intuïtie. Het oproepen van vertrouwen is hoofdzakelijk de
achterliggende gedachte.
In deze beleving wordt TURKOOIS gebruikt om verschillende apparaten te
activeren (e.g. televisie & laptop). Hierdoor kan men gedurende de beleving
op verschillende moment kijken naar het bewegende beeld en zelf een
mening vormen over wat men ziet. Men zal ondervinden dat ondertitling
in het begin nog te doen is maar dat het later in de beleving een hele
uitdaging wordt.

turkooise interactie knop bevestigd aan muur;
kan ingedrukt worden als een echte knop met de hand.

bronvermelding;
(Suprevo, 2019, Dierick, 2019)
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zwarte sequence knoppen;
Belangirijk om te weten is dat de knoppen een speciale
omlijning hebben zodat de knoppen gedurende de
beleving van elkaar te onderscheiden blijven, mocht het
voorkomen dat een individu de cijfers niet van elkaar
kan onderscheiden.

GROEN (VALID TELEPORT]

ANCHOR (TELEPORT]

Groen is naast de kleur van natuur, ook symbolisch voor groei, harmonie,
frisheid en vruchtbaarheid. Groen heeft daarbij ook een sterke emotionele
correspondentie met veiligheid (denk hierbij aan stoplichten).

Gekozen voor een natuurlijke kleur die goed opvalt door felheid maar
donker genoeg is om te op te vallen in de ruimtes en bij visusbeperking.
In deze beleving wordt ORANJE gebruikt in de vorm van anchors om de
gebruiker te vertellen waar hun volgende teleport point is.

In deze beleving wordt GROEN gebruikt gebruikt voor de teleport lijn om de
gebruiker te vertellen of hun gewenste teleport richting valid is.

BLAUW (INVALID TELEPORT]

Blauw is de kleur van de lucht en de zee. Het wordt vaak geassocieerd
met diepte en stabiliteit. Het symboliseert vertrouwen, loyaliteit, wijsheid,
zelfverzekerdheid, intelligentie, geloof, waarheid en de hemel. Daarnaast
wordt blauw als een rustige kleur ervaren.
In deze beleving wordt BLAUW gebruikt voor de teleport lijn om de
gebruiker te vertellen of hun gewenste teleport richting invalid is.

Reticle (TELEPORT]

Op basis van testen is ervoor gekozen om de ring waar de gebruiker mee
richt voor het teleporten te animeren. Dit om de ogen later in de beleving
te helpen met het richten op de anchors, maar ook omdat ogen reageren
op bewegende objecten. Ook is ervoor gekozen dat deze ring best groot is,
zodat de kans van mikken niet bemoeilijkt wordt. Het gaat namelijk om de
beleving niet om het richten.
In deze beleving wordt een gradiant animatie gebruikt van PAARS &
CYAAN. Dit is gedaan met behulp van particles die om het LILA platform in
een circulaire beweging bewegen, wanneer de teleport valid is. Indien het
teleporten invalid is dan ziet de gebruiker alleen een LILA platform.
Deze geanimeerde reticle is gemaakt om de gebruiker te vertellen waar hun
teleport point op gericht wordt gedurende de beleving.

bronvermelding;
(Suprevo, 2019, Dierick, 2019)
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keratoconus

Keratoconus in de
beleving;
Op beide foto's word
keratoconus op een ander
moment geëmuleerd.
Waarbij op de eerste
foto alles nog zichtbaar,
ook al wazig (40%),
wordt het bij de onderste
foto moeilijker om
onderscheid te maken
tussen objecten en
kleuren (80%). Dit komt
mede door de "acute
hydrops", die in dit
prototype geëmuleerd is.

Mede door het wazige zicht worden vele kleuren & objecten in
elkaar "gesmolten" waardoor scherpte verdwijnt. Mede verdwijnt
hierdoor ook de "felheid" van een kleur. Om dit na te bootsen is
ervoor gekozen om te werken met kawase blur in Unity. Kawase is
een speciale tool, die verschillende oog afwijkingen kan nabootsen
door de vele blurmogelijkheden die het script biedt. En dus heb
ik ervoor gekozen om deze tool te gebruiken in alle stadia van
Keratoconus.

in de beleving
De beleving kan opgedeeld worden in vijf delen waarbij elk deel
intensiever wordt qua visusverlies. Gedurende het verhaal zal het
zicht steeds minder worden. Op basis van de lichtgevoeligheid en
de uiteindelijke uitkomst van keratoconus (oftewel een hydrops) is
ervoor gekozen om te werken met een wit-grijze kleur die beinvloedt
kan worden door lichtinval of men juist iet meer of minder kan zien
(zie hiernaast).
Hoeveel keratoconus?
0%
Scherpe 20/20 visus (alleen beschikbaar in tutorial om
functionaliteiten en handelingen te leren zonder
beperkingen.)
20%
Het zicht waarbij de beleving begint! Lichtelijk wazig.

40%

Men ziet enigzins wazig. Belangrijk om te weten is dat dit
zicht vaak het moment is waarbij de meeste individuen
naar het ziekenhuis komen omdat het opvalt dat ze minder
zien, en opticien apparatuur kan de oogdruk niet meer
meten, waardoor doorverwijzing een must is.

60%

Dit wordt ook wel de limbo van Keratoconus genoemd, het
moment waar lensen enigzins nog kunnen helpen indien
mogelijk maar lijkt het nu of je slechter ziet of is het
mentaal? Dit is dikwijls de periode waar crosslinking
wordt uitgevoerd om progressieve keratoconus te
stagneren en waarbij een indicatie gegeven kan worden of
het verslechterd.
Acute hydrops heeft opgetreden, waardoor het nu vooral op
tast en turen komt. Het is belangrijk om te weten dat dit
zicht al onder de term legaal blind valt. Voor Nederlandse
termen wordt een visus tot 20% beschouwd als legaal
blind. Als voorbeeld de auteur in kwestie had een visus van
5% in het linker oog dat beschadigd was.
(zie foto hiernaast)

80%

Waarom verschillende stadia?

Gedurende prototype drie is uit het resultaat gekomen dat gelijk met 60%
visus te beginnen te veel van het goede is. Men neemt dan aan dat het hen
"nooit" zou over komen, alsof het een ver van mijn bed show creert. Tevens
zat er geen opbouwing in , waardoor het vrijsnel "gezien" was bij de doelgroep.
Om dit te voorkomen is ervoor gekozen om keratoconus in de belangrijkste
stadias te vertalen naar beeld waarbij het gaat om; het ontdekken, het
accepteren van de ziekte en de progressie zonder goede zorg.
Het is daarbij niet de bedoeling om individuen af te schrikken maar om
begrip en empathie te vormen over het zicht wat men voor lief neemt.
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DRUKKnoppen

TRIGGER vergroten
Gedurende de beleving wordt het veld waarin de trigger van een knop zich
bevindt tot 1.5x vergroot, zodat men niet met een visus van 80% Keratoconus
de knop niet kan raken. Tevens zal de controller trillen wanneer de gebruiker de
button raakt zodat de persoon in kwesitie op een andere manier kan zien waar
de knop zich bevindt.

In Virtual Reality is het mogelijk om verschillende handelingen uit te voeren
zoals, oppakken, gooien, beetpakken, indrukken, verslepen enzovoorts. Maar
zoals eerder vermeld is het van belang dat het simpel blijft. In verband met
dat niet iedereen in mijn doelgroep ervaring heeft met VR. Daarom is ervoor
gekozen om de meest simplete maar ook actieve vorm qua interactie in VR te
gebruiken en dat is het indrukken van knoppen. VR biedt ook de mogelijkheid
om dit middels de controller te doen maar gezien het feit dat de beleving met
zicht te maken heeft is ervoor gekozen om de knoppen indrukbaar te maken.
Gedurende het testen met verschillende proefpersonen kwam naar voren dat
wanneer men "verblind" wordt met KC; men meer moeite heeft met het vinden
van deurklinken om te voorkomen dat men vast komt in de beleving en de
deurklink niet kan vinden is er op basis van het resultaat gekozen voor knoppen
die deuren kunnen openen. Tevens blijven de knoppen enigzins zichtbaar
gedurende de beleving. Dit om personen te laten zien dat zicht van belang is bij
het zoeken naar oplossingen maar ook om de moeilijkheidsgraad niet te hoog te
leggen.

PHYSICS BUTTONS
oftewel drukknoppen worden in deze beleving uiterraad gebruikt om de beleving
te versterken en de aandacht erbij te houden. De drukknoppen in de beleving
zijn er om ingedrukt te worden en om de gebruiker te vertellen dat er wat gaat
gebeuren. Tevens biedt het drukken van een knop meer immersie dan het
richten op knop, wat ook een mogelijkheid is binnen VR. Wel is het belangrijk
dat het indrukken van deze knoppen met controller bijna echt aan moeten
voelen. Het is dus belangrijk om de haptische ervaring (iets wat belangrijk is bij
gezichtsverlies) nauwkeurig samenwerkt wanneer een knop wordt ingedrukt.
Haptische beleving
Gezien het feit dat in de echte wereld slectzienden de mogelijkheid hebben
om hun wereld te betasten om op een andere manier kennis te maken met
de omgeving is ervoor gekozen om dit ook in de beleving mogelijk te maken.
Het trillen van een object en het voelen van deze tillingen wordt ook wel
"haptisch" genoemd. Het is de bedoeling dat wanneer men een knop in drukt of
interacteert met de wereld de desbetreffende controller trilt om de gebruiker te
vertellen dat er wat gebeurd.
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lettertypen

Op basis van een lettertypen onderzoek, de welbekende VR regels, eigen
expertise & inclusive design is er op basis hiervan gekozen voor een Sans Serif
(lettertype zonder schreef), dat naast goed te lezen is in VR, ook leesbaar blijft
voor slechtzienden. Het gaar hierbij vooral om de tekst die ondersteuning moet
bieden in het tutorial gedeelte van de beleving. Mocht het dus voor de gebruiker
te snel gaan, dan heeft de gebruiker naast een audio en visuele optie, ook een
tekstuele optie.

Liberation Sans
The quick brown fox
jumps over the lazy
dog.

Voor de beleving zullen fonts gebruikt worden die standaard door programma's
worden gebruikt, dit om het probleem van Keratoconus aan te duiden waarbij
het gaat om onleesbaarheid, letter vervaging en het verkeerd intrepreteren van
teksten. Na het testen van het beste font voor mijn beleving is er gekozen voor
Liberation Sans, een font dat vergelijkbaar is met Arial. Zodat, het gekozen font
ook in the tutorial goed leesbaar blijft voor individuen die moeite hebben met
lezen..

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

Belangrijk om te weten is dat Ariel een van de betere fonts is voor visueel
beperkten. Dit komt mede doordat elke letter eenvoudig ontworpen is en elke
letter er anders uitziet, waardoor men letters kan herkennen aan de vorm.
Tevens, blijft Ariel ontzettend goed leesbaar in vetgedrukte letters.



Waar is text zichtbaar?
Startscherm
Tutorial







begin beleving
Televisie
Knoppen van Telefoon
Laptop
Knoppen van Pin
Eind scherm

Vergelijking van Liberation Sans met Arial

bronvermelding;
(Visme, 2021)
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voor meer informatie zie de bijlage omtrent inclusive design en VR regels.
voor de lettertype keuze zie lettertype onderzoek bijlage



tutorial RUIMTE

Een "steriele" ruimte waar de gebruiker op z'n gemak de interactie onder de
knie kan krijgen. Waar voorheen de tutorial begon in dezelfde ruimte als de
beleving wordt het nu echt als een losse ruimte gebruikt. Dit om te voorkomen
dat men door de meubels de uitweg niet meer kan vinden, maar ook om het
lleren "teleporten" en andere handelingen te vergemakkelen. Verder wordt er
slim naast audio en tekstuele uitleg, ook slim gebruikt gemaakt van video's.
Die op hun beurt de handelingen uitleggen middels beeld en dus de audio
ondersteunen waar nodig.. Op deze manier kan elke gebruiker op hun eigen
houtje de controls, functionaliteiten en handelingen begrijpen en leren.
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Belevings RUIMTE

Een knusse ruimte met veel mogelijkheden. De ruimte moet voelen alsof er in
geleefd wordt. Denk aan; rommelige tafels tot en met kopjes en bekertjes. Dit
zodat, het ronddwalen met keratoconus meer lijkt op het hedendaagse leven.
Maar vooral, er is wat te beleven naast het kijken. Er is dus een mogelijkheid om
producten uit de echte wereld te vergelijken met producten uit de keratoconus
wereld. Dit om de gebruiker kritisch te laten nadenken over hun eigen visus
maar ook over de visus die ze krijgen gedurende deze ruimte.

Verder is het de bedoeling dat de handeling dus natuurlijk aanvoelen, met behulp
van deze ruimte is dat mogelijk. Wel moet er gekeken worden naar plekken die
te donker zijn voor de beleving, daar moet meer verlichting geplaats worden.
Tevens is het belangrijk dat objecten niet doorkruist kunnen worden. Dit om het
realisme te behouden. Verder is het van belang dat de gebruiker zich waant in
een appartment en niet het gevoel krijgt dat men nog steeds in het ziekenhuis is.
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brainstorm storytelling
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moeilijke handelingen met KC
LEZEN
[ALGEMEEN]
Participant 01

Participant 02

Participant 03

Participant 04

Participant 05

Participant 06

Participant 07

Participant 08

Participant 09

COMPUTEREN
(LEZEN)

COMPUTEREN
(TYPEN)

TV KIJKEN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GEZICHTEN
HERKENNEN

X

X

OPMERKINGEN

X

glas inschenken, vloer
schoonmaken (ik zie
het vuil niet)

X

X

diepte zien. Ik stoot
veel om

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ZOEKEN
[SCHEMERING]

X

X

X

ZOEKEN
[OVERDAG]

X
X

X

X

moeite om wakker te
blijven, focussen vergt
te veel energie.

X

diepte bepalen met
planten water geven.

X

X

X
X

X
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TUTORIAL blind experience
plateau one. 		
Greetings! Welcome to the "Eye of the Beholder"
experience! Before we start, Let me teach you the
basics of VR. In each hand you hold a controller, try
moving them around. You should see two hands
moving. If you do not, please inform the guide. To
move around in VR we will use teleportation. Press
the A button or push the thumb stick forward to
activate the teleport beam. Aim at the circle on the
ground to your right and let go, once you are ready to
teleport.
>> teleport prompt
plateau two.
Good job! To turn around in VR we can use the
thumb stick as well. Try it out by pushing the
thumbstick left and right. For a 90 degrees turn pull
the thumbstick backwards. Once you are ready, aim
at the new circle on the ground and let’s go.
>> turn prompt



plateau three.
Well Done! Let’s make a phone call! Press “0501” if
the code turns green, pick up the phone to make a
call! To pick up the phone press the grip button while
aiming at the phone. Release the grip button to let go
of the phone.
>> phone prompt



plateau five.
Unlike light blue buttons, red buttons can open doors
and other mechanisms that involve opening and
closing of chambers.
Just like the interaction buttons, you can press on
these like a real button, try it out. Do bare in mind
that the door is on your right, so do turn if necessary.
>> door prompt
if pressed
How lovely! Now let’s move to the next station.



plateau six.
This one looks very familiar. You know what to do!
>> door prompt
if pressed
Amazing! Remember to turn around in VR push the
thumbstick left or right. For a 90 degrees turn pull
the thumbstick backwards.



plateau eight.
Well then it seems like you have now enough
knowledge of this world as you have finished the
tutorial! Press the button to start the real experience.
if pressed

>> start experience

if finished
Well done! Let’s move to the next station.


plateau four.
This is a button to activate various devices in this
house! You can press it down like a real button by
simply pushing your controller onto it, try it out!
if pressed
Good job! Now let’s move to the next station.
>> television prompt
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the blind experience

onderdelen; glasses, phone, laptop, kitchen, office,
lightswitch, passcode, tv & door
free movement; photos, paintings, laptop & bed



- screen fade in Wanna know what it is like to have keratoconus?
- screen fade out -



start experience (20% KC)
scene; appartement
Welcome to the experience…… Now, now. Don't be
scared! Your vision is just a little bit influenced by
blurriness. Perhaps we should look for something
to improve your sight. I heard that glasses improve
vision tremendously. So let’s find some glasses and
afterwards I can show you around in this world and
perhaps treat you on some lovely CAKE! Sounds like
a deal, does it? Well then, go on!
voice break
free movement to find glasses





plateau phone. 		
Finally, your little detour took long enough.
>> end phone prompt





plateau c. 		
Perhaps it is behind here!

voice break
FREE movement TO book

voice break
slaapkamer prompt; open door


plateau glasses one. 		
Hmn how strange. It doesn’t seem to have any effect
on you… Perhaps glasses are just not meant for you.
Well, no time to sulk, it can’t be helped. Let me show
you around instead! Perhaps your vision is not that
bad. Go to the living room and let’s watch some TV
to relax.
>> start tv prompt



plateau x. 		
if takes too long
Let’s look for a book, perhaps there’s one on a table
nearby.



plateau d.
The cause of keratoconus is still unclear. If anything,
many believe that keratoconus is caused due to
rubbing too much and too hard into your eyes. While
some doctors believe it is due to a genetic disorder.

voice break
FREE movement TO GO TO TV (40% KC)


plateau glasses two.
I am reading online that glasses and soft lenses
cannot help Keratoconus at all. Interesting. Currently
only scleral contact lenses are the best treatment.
The good news is: a local keratoconus contact lens
specialist will have the most experience in fitting
these specialized lenses.The bad news; sometimes
it may feel like sand got stuck in your eye. Seems
like, behind every beautiful thing, there's some kind
of pain.
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plateau tv. 		
We found it! How neat. Well then, turn it on!
television [active] 		
Oh, summertime murder is on, how neat! A show
in which everything you see is a-. Right…. say
subject 0560 can you even see what happens
and the subtitles? Because unlike other diseases
keratoconus is known for creating bright auras
around light sources. Which does include television
and many other devices! Perhaps reading is more
your cup of tea. Let's find something to read.
>> end tv prompt
>> start book prompt

if picked up
It wasn't that hard, was it? Was it easy to find? Well,
let’s look for those glasses, it might help you more.
if ignored
Seems like you’re not a phone person…. Well then,
let's ignore that. Well, let’s look for those glasses, it
might help you more.

plateau a. 		
You know, to make things less awkward between
us, I shall call you subject 0560, and you can call me
Name. Got it memorized? Well then go on and pick
up the phone.
>> start phone prompt
plateau b. 		
Did you know that your current vision is called
Keratoconus. It’s a condition of the eye in which
the cornea becomes thinner in some areas, which
causes a cone-like bulge to develop. Hence why
your vision is blurred, right now. This eye disease
may start very innocently but steadily this one will
influence your daily routine from start to end- *phone
goes again* Oh, I do believe that is your call to
action! Many say “seeing is to believe”! So, let’s pick
up that phone. After you are done we can look for
those glasses!

voice break
FREE movement TO GO TO TV

voice break
free movement to find phone

voice break
FREE movement TO book


plateau e-reader. 		
We found it! How neat. Well then, let's read!
book [active]
Notice how the letters bleed into each other? This
makes reading anything hard and difficult. However
don't worry! There's a solution for this problem... it's
called text to speech.

Say, subject 0560 did you ever use text to speech?
……perhaps you should press on the book for a little
surprise.
if activated
-text to speech voice of articleSounds dull doesn't it? That’s because intonation and
emotion cannot be read in these programs, so even
the most beautiful poem can be read with boredom.
Oh well, enough chit chat. Subject 0560, why don’t
you explore the house on your own while I observe
your moves?
if ignored
Or not…. Perhaps besides your vision, you are deaf
as well. Well then, since you are an adventurous one.
Why don't you explore the house on your own.
>> end book prompt







plateau x.
Perhaps after all this exploring you must be thirsty?
Why don’t you grab yourself a drink? Let’s go to the
kitchen.
>> start kitchen prompt
plateau kitchen.
Try pouring yourself a drink!
if activated
Well done! Albeit that next time you should put
your drink into your glass…. Not next to it. Oh well, it
cannot be helped. As you have noticed, your depth is
a little off as well and your vision has worsend quite
a bit. However it seems like you are ready for your
cake! So, let’s go and get your cake! Go to the front
door.
>> end kitchen prompt
>> start ending prompt

plateau x.
perhaps look for the code. It must be here.......
somewhere
>> start office prompt

voice break
FREE movement TO office


plateau office
It's quite dark perhaps we should turn on a light.
lightswitch activated
This eye disease causes aura around light sources….
Who would have thought lamps are such bright
sources?

voice break
FREE movement TO explore (60% KC)


plateau front door.
Oh dear, it seems like you need a code. Couldn’t you
see-? Right. Of Course you couldn’t. Go get the code
from the office table. It’s on a yellow piece of paper.



plateau code

- CODE 1869 Lovely you found the code! Well, let's head back and
try it out!
> end office prompt
if code solved
Well then, here’s where our roads end. Good luck test
subject 0560. Be wise and do think of me.

voice break
FREE movement TO front door (80% KC)
Einde beleving (80% KC)
scene; outside world. (dusk & stad)
for few seconds visible (360 video + ambiance)
- screen fade out -

voice break
FREE movement TO front door
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- screen fade in People with keratoconus cannot remove their
"glasses".
This is their world.
Their reality.
You may now removes your VR glasses.
- screen fade out -

end experience

vrije interactie





photos
Can you imagine what Keratoconus does to one’s
social life? Well to put it bluntly, you might become
like me. Disembodied and numb on the inside, Faces
become like abstract paintings. Speaking of art. Did
you know various infamous painters had eye issues
such as, degas, rembrandt, monet, picasso and da
vinci! The painter with the closest resemblance to
your vision is Degas.
laptop

-small letters, not visiblethe solution for this problem is text to speech or
zooming in until you can read it. But- if that is the
way to go.






painting
Ah Degas, infamous for his ballet scenes. Soft and
colorful. Notice how the tutus are all soft and clear
from strikes? That’s because your vision blends in
the imperfections due to the blurriness, how neat.
bed
I am not sure how this will help your vision but you
can indeed give it a shot.
if activated
Well it didn’t do a thing but it did slightly better your
vision, since you are well rested. Did you know that
keratoconus can be influenced by fatigue. The more
tired you are the worse you see. Also, Keratoconus is
known to make you exhausted due to the constant
correcting of focus. Very tiring indeed.
ice breaker
Just a quick check… How many fingers am I holding
up? Hold up your controller and show me your
fingers….. hah, that one never gets old.





De confrontatie zit hem daarnaast in het doen van de
acties die de AI verlangt van de gebruiker, terwijl de
reacties van de AI komen vanuit de ontwetendheid
en desinformatie die de AI emuleert. Kort gezegd; de
AI speelt een ontwetend iemand met goed bedoelde
adviezen alleen is zijn timing niet al te best.

Bij geen interactie
Come on, quit dawdling. We're not frozen in place,
after all.
Remember, to move around in VR we use
teleportation. Press the A button or push the thumb
stick forward to activate the teleport beam. Aim at
the circle on the ground to your right and let go, once
you are ready to teleport.
Breathe in. breathe out. but most of all explore this
world!

waarom specifiek 1869?
1869 is het jaar waarin John Horner, een
Zwitserse arts, de aandoening zijn moderne naam,
Keratoconus heeft gegeven. Daarbij worden getallen
zoals 8, 6 en 9 vaak door elkaar gehaald in verband
met het wazige beeld dat optreed bij Keratoconus.

sidenotes
CAKE staat voor
Credits After keratoconus Experience.

de opdrachten
De opdrachten die uitgevoerd moeten worden in
de beleving zijn op basis van een poll uitgekozen.
Hierbij is er specifiek gekeken naar handelingen die
beginnende VR gebruikers kunnen voltooien, niet te
veel ruimte in beslag nemt qua bewegingen in de
echte wereld en op basis van handelingen waarbij
keratoconus een probleem kan vormen.

waarom subject 0560?
0560 staat voor het visus die de auteur zelf heeft
gehad gedurende het jaar van blindheid. 5% links en
60% rechts.
waarom cynisme?
Door Keratoconus kunnen individuen cynisher
reageren op de buitenwereld. Iets wat voor naasten
vaak onverwachts komt en moeilijk te begrijpen is.
Op basis van gesprekken en onderzoek komt daarbij
ook naar voren dat het een coping mechanisme is
voor individuen met KC. Dit om er voor te zorgen dat
KC niet hun leven beinvloedt. Ze willen zelfstandig
kunnen blijven en onafhankelijk zijn zoals voorheen.
Ook is cynisme terug te herlijden naar de rouw
verwerking waar een KC patient doorheen gaat
en de emotie die wordt gevormd op basis van
miscommunicatie en desinformatie.
De keuze om de AI (rol van naaste) soms cynisch
te laten reageren; is om het natuurlijke van mensen
te emuleren. Waarbij goed bedoelde opmerkingen
op vekeerde momenten worden gezegd (dit is
menselijk). Hierdoor kan de gebruiker zelf reflecteren
op hun eigen goed bedoelde acties en een gesprek
aanspannen met hun visusbeperkte naasten. Vragen
of het echt zo naar overkomt e.d.
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De poll luidde als volgt;
Welke activiteiten vinden individuen met
Keratoconus het moeilijkste om te doen
binnenshuis?







lezen
computeren (lezen & typen)
televisie kijken
in de schermering iets vinden
gezichten herkennen.
drinken in schenken.
voor de testresultaten zie hier

— TRANSCRIPT —

CORNEA VERPLEEGKUNDIGE [OOG ZKH]

transcript CORNEA Vpk

Charlène: het is vandaag, 11 februari 11 uur. Dankuwel dat ik mag interviewen
namens mijn afstudeer! Dus mijn eerste vraag aan u. Wat is uw beroep?
Cornea Verpleegkundige: Ik ben verpleegkundige.
Charlène: Wilt u daar nog iets verder over vertellen?
Cornea Verpleegkundige: Ik ben mijn leven lang verpleegkundige dat betekent bijna
40 jaar verpleegkundige. In de begin jaren heb ik wat gewisseld van een baan en ben
al meer dan 30 jaar geleden hier in het oogziekenhuis terechtgekomen op de
verpleegafdeling. Heb ik 25 jaar verpleegkundig op de verpleegafdeling gewerkt en
daarna ben ik na ongeveer zes à zeven jaar naar de cornea poli gegaan om
gespecialiseerd verpleegkundig werk te doen, als cornea verpleegkundige.
Charlène: Dat is een heel erg mooi levensverhaal van wat u allemaal heeft gedaan.
Wat vindt u van het fenomeen blindheid. Merkt u verschil tussen mensen die het zelf
hebben doorgemaakt, in vergelijking tot familieleden & vrienden qua begrip voor
blindheid.
Cornea Verpleegkundige: Ja zeker, dat denk ik, vrijwel zeker. Als je het beleefd is het
natuurlijk anders, als wanneer je er van buiten tegen aan kijkt. En wat is blindheid
wij hebben wel een deﬁnitie in Nederland van maatschappelijk blindheid, zeg maar.
Heel veel mensen en buitenstaanders denken vaak als iemand blind is, dan is het
zwart. Terwijl blindheid in heel veel gradaties ziet volgens de deﬁnitie is: als je
minder als 20 procent ziet, geldt dat als maatschappelijk blind, want dat betekent
dat je niet meer op normale wijze de dingen kunt doen die normaal doet, en dat is
dus al bij 20 procent zicht. En ook dat, want wat is 20 procent zicht is dat scherpte
zicht alleen maar in het centrum van het oog? Of is dat 20 procent zicht over het
hele gezichtsveld? En ik merk bij de Cornea Afdeling dat daar heel veel verschil in
zit, want mensen met keratoconus hebben soms, als je ze de letterkaart laat lezen,
en laat kijken door een heel klein gaatje zien ze soms 100 procent, terwijl ze overal
tegenaan lopen en dat ze niet kunnen functioneren. Dus ja, daar is heel veel
verwarring over.
Charlène: Wat zijn meer de toekomstplannen vanuit het oogziekenhuis qua
ontwikkelingen daarin, om mensen daarin te begeleiden? Dat ze meer begrip gaan
hebben van wat de blindheid nu precies is.
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Cornea Verpleegkundige: Blindheid is ook heel persoonlijk, dus daar kun je niet
algemeen iets mee doen. Wij hebben wel een uitgebreide samenwerking, met de
cornea patiëntenvereniging en andere patiëntenverenigingen want die doen heel
veel, belevenis dingen, en wat wij doen als iemand slecht ziet de begeleiding bieden
die nodig is. Wij zijn een behandelcentrum en natuurlijk moet je binnen die
behandeling mensen begeleiden daarin. Als mensen problemen hebben met het
zien en daar een revalidatie of acceptatie nodig hebben, dan werken wij samen met
Visio, die ons helpt met maatschappelijk werk, met leren stok lopen, met het leren
van hedendaagse dingen zoals bijvoorbeeld weer te koken en als je heel slecht zien
bent, met aanpassingen in hulpmiddelen zoals het leren van computerprogramma's
te beheersen, leren een computer uit te zoeken met de aanpassingen die
slechtzienden nodig heeft. Dus daarin doet Visio heel veel. Als het gaat over de
beleving en de acceptatie, doet de patiëntenvereniging heel veel. En recent, twee
weken geleden is de hoornvlies wijzer gelanceerd. Waarbij een ﬂink aantal mensen
geïnterviewd die iets aan hun hoornvlies hebben en die hebben ze geïnterviewd
over allerlei aspecten van hun werk en privéleven, contact met de dokter, en nog
veel meer en dat allemaal kun je in grasduinen op de website.
Daar heeft ook het oogziekenhuis aan meegewerkt om die op te tuigen, zal
ik maar zeggen. Ik heb daar persoonlijk aan meegewerkt om de interviews te
reviewen, te kijken of ze naar waarheid zijn. Beleving kan je niks van vinden. Dat is
persoonlijk, maar als het gaat om medische ingrepen en/of behandelingen. Worden
deze naast mij nagekeken door verschillende achtergronden zoals, mensen van
Visio, contact lens specialist, oogartsen, een hele grote groep naast de patiënten die
heel divers zijn, jong, oud, allerlei ziektebeelden, daar werken wij dus altijd graag in
mee. AIs daar vragen over komen.
Dat is algemeen, en dat gaat heel erg over de regie van de patiënt, want dat
is wel wat we proberen. Als je slecht zien bent of verder slechtziend wordt, dan is
dat niet jouw pakkie aan, maar jij bent wel degene die daar mee zou moeten dealen
en wij wijzen je de weg en helpen je op weg, maar uiteindelijk daarmee omgaan
moet iemand zelf doen.
Charlène: Ja dat klopt! Ik had een klein onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat
wanneer alzienden d.m.v. blind brillen mee konden maken wat blindheid inhoudt.
Dat de afhankelijkheid bij de individu steeds groter werd. Dus jullie proberen
eigenlijk dat stukje onafhankelijkheid terug te geven aan de blinde individu, zodat
ze zelf onafhankelijk verder kunnen gaan in het leven?
Cornea Verpleegkundige: Ja, zeker! Zeker! want ja, wij weten natuurlijk ook wel dat
bij heel veel mensen eigen regie voeren hoog in het vaandel staat. Ook bij mensen
die zich wat afhankelijk opstellen. Dat heeft heel veel met angst te maken en als je
ze de weg wijst, hoe ze wel weer zelf om kunnen gaan, of kunnen lezen of kunnen
luisteren naar dingen die andere beleven, en ze herkennen daar wat in of ze vinden
daar een oplossing die een ander gevonden heeft, waarvan ze zeggen; dat zou voor
mij ook mij op weg helpen. Dat voelt veel beter als wanneer je een ander zegt; je
moet nu maar na Visio want, je moet maar leren stoklopen. Je mag het wel zelf
zeggen, als in ik zie nu zo slecht en ik kan zo slecht mijn weg vinden, ik moet
misschien wel gaan leren stoklopen.
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Charlène: Dat klopt, want uit de etnograﬁe resultaten, kwam ook naar voren dat
emoties negatiever werden hoe langer ze blind waren. Hierbij kwam ook een stukje
angst naar voren en dan vooral het gevoel van afhankelijk zijn van anderen. En dus
niks meer zelfstandig kunnen, ook bij mensen die voorheen onafhankelijk waren.
Cornea Verpleegkundige: En dan is dus de kunst. Hoe kom je weer in een situatie dat
je niet denkt? Ik kan niks meer, maar wat kan ik nog? Want daar wordt iemand zn
kwaliteit van leven beter van.
Charlène: Want daar bestaat nog niks voor. Volgens mij als in echt speciﬁek dat
mensen snappen hoe een blinde of iemand die slecht ziet, zich daarin kan voelen.
Cornea Verpleegkundige: Nou ja, Visio doet natuurlijk revalidatie van blinden en
slechtzienden. Adviseren van hulpmiddelen, doet daar heel veel in. Visio doet ook
heel veel in voorlichting naar familieleden en omgeving van patiënten en cliënten.
En geven ook op heel veel scholen, bijvoorbeeld scholen waar zorgmedewerkers
opgeleid worden. Geven voorlichting over en daar loop je bijvoorbeeld ook een
belevenis route. Dan krijg je een bril op waarin je niks ziet over het algemeen en ga
je in twee tweetallen met een stok lopen en beleef je dus wat het is als je hier naast
zit bij Visio. Ik ga er vaak met groepen van mensen die hier opgeleid worden, die
elders gewerkt hebben. En dan ga ik in koppeltjes van twee de straat op en moet
men een zebra oversteken met een stok. Er is iemand bij en die de weg wijst, maar
die mag je niet aanraken, behalve als er gevaren zijn. Tijdens deze beleving raken
sommige mensen volledig in paniek. Die zeggen: "nou snap ik, wat het is als je
allemaal geluiden om je heen hoort en je weet niet waar het verkeer vandaan komt,
en toen lag er bijna onder een andere wandelaar of ﬁetser of en dan heb je nog een
witte stok bij je, laat staan als je geen witte bij je hebt, maar toch heel slecht ziet. Je
ziet iemand dwalen of kijken".
Dit soort belevingen geeft Visio heel veel, ook op verzoek van familie geven
ze voorlichtingen, zodat de familie het beter kan snappen. Of juist in een
werkomgeving of iets dergelijks. De voorlichters van fysio, geven dus ook op
scholen veel les, en ze staan bijvoorbeeld ook op de ouderenbeurs, 14 dagen lang,
staan zij altijd voorlichting te geven wat het nou betekent als je slechtziend bent en
daar kun je bijvoorbeeld ook zo'n belevenis bril op. En dan kan je jezelf afvragen
"Wat betekent het nou als je in een koker ziet? wat betekent dat nou als je
maculadegeneratie hebt? Wat betekent dit nou als je staar hebt? Zet eens zo'n
belevenis bril! Het is een soort duikbril maar dan hebben ze dus de delen
afgeschermd. Probeer, dat is! Wat zie je nou eigenlijk? Wat ziet iemand nou
eigenlijk, die bijvoorbeeld maar 30 procent ziet en dat hebben ze gewoon met soort
kaartjes voor je ogen? Wat zie je dan nog? Zie je de kleuren nog goed? Zie je de
letters nog goed? Zie je de achtergrond nog goed?" In dat soort dingen geven ze
heel veel voorlichting.
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Cornea Verpleegkundige: En, de hoornvlies wijzer helpt hierbij enorm, ook al is hij pas
online gekomen. Dus dat moet nog een beetje in het systeem gaan zitten, dat als ik
hier mensen krijg en ze denken dat de familie het niet zo goed snapt, dat we ze
wijzen op die hoornvlies wijzer. Zoek daar nou eens iemand uit die lijkt op je
familielid, in de zin van dezelfde soort ziektebeeld, zelfde soort route doorgemaakt.
Lees nou het verhaal van een ander en luister eens naar het verhaal van een ander,
zodat je het beter gaat snappen van hoe het is.
Charlène: Dus eigenlijk wat hieruit snap, de belevenis nog echt wel handmatig is,
want je moet de bril opzetten en rondlopen, maar er is nog echt niks technologisch
qua VR of MR bijvoorbeeld dus echt dat je een mixed reality zou krijgen.
Cornea Verpleegkundige: Voor zover ik weet is dat er nog niet.
Charlène: Oké, dat is wel een goede om te weten, want dan zou ik daar verder mee
kunnen. Ik wilde juist VR of MR gebruiken om het mij opviel, dat als men zo'n bril op
hebben, dan is het vaak lollig voor heel veel mensen. Van bril, bril af om er toch
langs te kijken. Met een VR kan dit dus niet omdat het om je heen zit. Dus ook al kijk
je daarheen en je beweegt je hoofd, dan blijft die vlek daar zitten. Dus ik was al aan
het kijken of ik daarmee verder zou kunnen, maar het bestaat dus nog niet. Maar
het klopt zeker dat mensen over de brillen heen kijken. We hadden ze ook op school,
en dan ga je er toch onder kijken of je doet ze heel geniepig af. Dit is dus wel een
ding, want merken jullie dat het begrip blindheid, als ze zo beleving hebben gedaan,
dat dat wel echt helpt met hoe ze omgaan met anderen?
Cornea Verpleegkundige: Bij de collega's zeker, al heb ik al twee groepen gehad die
dat niet mochten i.v.m corona. Ik ben die hier in huis, praktijkopleider, dus ik doe iets
met onderwijs. De collega's die altijd zeggen: "dit had niet gedacht, nu ga ik het toch
anders doen als mensen een beetje rondkijken en/of dwalend zijn." En sommigen
helemaal in paniek. Die zeggen juist: "nou, ik ga daar anders naar kijken, want als ik
dat zou hebben, zou ik toch volslagen in paniek zijn." Maar je kan voor de rest van je
leven niet leven in volslagen paniek."
Charlène: Nee, dat klopt, het lijkt veel weg te hebben van rouw.
Cornea Verpleegkundige: Dat klopt. Dit zijn ook de fases van rouw natuurlijk.
Meerdere fronten erkennen dat dit hoort bij de fases van rouw.Daarom heb je ook
het moment dat je heel erg in ontkenning zit van ik heb het toch niet en dan ga je
naar woede en dan pas komt het verdriet.
Charlène: U had zojuist al een paar hulpmiddelen opgenoemd voor slechtzienden,
maar zijn er online ook toolkits beschikbaar? Bijvoorbeeld dat alles vergroot kan
worden, zodat een ontwerper weet van oh. de letters moeten dus niet heel klein op
een website staan.
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Cornea Verpleegkundige: Er bestaat aan de kant van de slechtzienden natuurlijk heel
veel. computerprogramma's, maar ook in de algemene instellingen van hoe je
computer kan instellen, qua contrast, letters en de voorleesfunctie. Er bestaat van
alles voor. In die zin, leven we in een bevoorrechte maatschappij. Kort geleden toen
dat allemaal niet bestond en mensen afhankelijk waren van anderen, als ze niet
meer konden lezen, moesten ze braille leren lezen. En anders dan, nou ja, moest de
familie het voorlezen. Daarin is heel veel verbeterd en als je ziet wat er daar in de
laatste tien à twintig jaar bij gekomen is, maar ook gewoon wat men op een
standaard computer kan, maar ook als je daar advies voor vraagt, bijvoorbeeld bij
Visio of bij andere centra, kunnen ze heel goed daarover voorlichten en daar ook
wordt heel vaak aan mee betaald door de zorgverzekeraars. Zodat mensen in die zin
weer een normaal leven kunnen leiden. Daarnaast bestaat er volgens mij van Visio
ook een pakket voor mensen die publiceren, over wat voor letters men het beste
kan gebruiken. Het klopt dat het font hetzelfde is als die voor dyslectici, maar die
zijn vaak ook voor slechtzienden, omdat we er een bepaalde vorm van letter is, goed
gebruikt kan worden en ik neem aan dat dat in de opleiding aan de orde is.
Wat er verder aangevraagd kan worden is gefocust op de bouw? In de bouw
wordt er wel rekening gehouden en architecten worden hierin ook opgeleid, zoals;
wat voor soort verlichting hoe gebruikt kan worden? Dat is niet gericht op
slechtzienden maar algemeen. Bij de bouw van bijvoorbeeld ouderen centra of iets
dergelijks wordt heel vaak advies gevraagd aan Visio. Want Visio heeft bijvoorbeeld
een lichtlab, waarin men de thuissituatie kan simuleren, daarnaast geeft men ook
adviezen over hoe je een ruimte bijv. de centrale ruimte in het verzorgingstehuis het
beste kan verlichten, om zo minder zienden en slechtzienden te helpen. Want als je
ouder wordt, wordt je zicht minder, je normaal zien wordt ook binnen het normale
veel minder. Na enige tijd krijg je dan een advies over; wat voor soort verlichting je
nou zou moeten gebruiken in de ruimte. Maar dit kan ook persoonlijk. Want bij Visio
kan je gewoon naar binnenlopen. Ze hebben elke donderdag een inloopspreekuur
en dan kun je informatie en advies krijgen over welke verlichting het beste is? Met
wat voor verlichting kan je nog het beste lezen etc. Daarnaast mag je het ook
gewoon proberen. Om te ervaren hoe het is om te zien met verlichting vanaf boven,
van voren of juist vanaf de zijkant. Wat betekent verlichting nou.
Charlène: Dat is wel echt heel mooi om te horen!
Cornea Verpleegkundige: Ja, dat bestaat dus gewoon.
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Charlène: Ja, want mijn volgende vraag was: wat voor therapie en/of simulaties zijn
beschikbaar, maar dat heeft u zojuist al genoemd.
Cornea Verpleegkundige: Voor slechtziende kinderen heb je natuurlijk dat ze scholen
hebben. Maar ook in het uitlenen van spelletjes, en dat soort dingen. Visio heeft van
alles, maar daar hebben ze pedagogisch medewerkers die daar in opgeleid zijn.
Maar daarin bestaat ook weer van alles. In de hulpmiddelen bestaat bijvoorbeeld
een heleboel. Als jij graag een spelletje speelt en je bent slechtziend en als je
mens-erger-je-niet speelt en je ziet er dingen niet goed, dan bestaan er versies
waarbij de pionnetjes met èèn bobbeltje dr op of juist twee bobbeltjes dr op, zodat
je weet welke pion bij wie hoort. Daarnaast is het bord ook verdiept dus die zitten in
holletjes, zodat je kan voelen zonder de boel om te stoten. Dat soort dingen zijn
daar gewoon en gewoon te leveren. Dus in dat revalidatie stuk is al heel veel. De
begripsvorming naar familie is ook inmiddels, vind ik, ook wel wat, niet in VR/MR.
Dat is misschien nog wel iets dat een vervolgstuk goed zou kunnen zijn en ook
laagdrempelig over het algemeen is, omdat je dat zelf op je telefoon kan zetten, een
VR bril op kan doen bij iedereen die het wil weten, en kan zeggen: "kijk maar eens
even wat ik wat ik zie. Dat herken ik daarin, zo herken ik dat ook."
Charlène: Want naast de geestelijke eﬀecten bij acute blindheid of keratoconus, heb
je natuurlijk ook lichamelijke eﬀecten. Wat zijn die en hoe reageert men er op?
Cornea Verpleegkundige: Lichamelijke eﬀecten, die hangen natuurlijk samen met de
psychische eﬀecten. Als jij heel verdrietig bent, heb je geen zin in eten. Geen zin om
te gaan werken. Word je somber, blijf je in bed liggen want waarom zou je eruit
gaan, want er is toch niks te beleven. Dat soort eﬀecten vooral. Maar het
omgekeerde zien wij ook heel veel. Mensen met keratoconus, die 18, 20, 25, zijn die
volgens ons echt heel slecht zien. En die net doen alsof er niets aan de hand is. Die
gewoon met vrienden gaan stappen. Die dr om lachen, dat ze alweer een blauwe
plek hier of daar hebben. Die doen net alsof er niets aan de hand is. En is dat omdat
je niet meer weet hoe het was om goed te zien en dat dit voor jou de normale
situatie is? Of is het eigenlijk dat je het niet aan wil. En dan maar gewoon, want ze
lachen me uit of ze nodigen me niet meer uit om mee te gaan. Als ik slechtziend
ben, kan ik niet meer voetballen, dus voetbal je wel en eigenlijk ben je wel een
beetje het sulletje in het team, want je scoort nooit meer.
Charlène: Dat is dus de ontkenningsfase zoals u eerder beschreef! Want dit is ook
het meeste waar mensen met keratoconus tegen aanlopen. De ontkenning en
acceptatie van hun eigen ziektebeeld en toegeven aan hun verminderde mobiliteit.
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Cornea Verpleegkundige: En dat begrijpen mensen soms niet goed, want mensen
met keratoconus zeggen vaak; in de verte, kan ik het heel goed zien want dan kun je
dat hele kleine stukje worden, in de verte toch weer een grote breedte. Terwijl als je
hier wat wilt zien, kan je het niet zien, dus wat er in de verte is, weet je wel. En
vervolgens bij je er bijna en dan kun je de poort niet vinden. En dat snappen mensen
vaak. Je snapt dingen pas als je uitgelegd gekregen hebt of zelf kan redeneren hoe
het is. En als je niet weet wat een ziekte inhoudt dan, dan snap je dat niet.
Charlène: Ja, want keratoconus is vrij zeldzaam, dus het begrip vanuit omgeving
ontbreekt vaak. Dus dat is ook, denk ik, wat mee weegt waarom mensen heel vaak
denken; Blindheid is zwart, dat is op een of andere manier erin geslopen. Want hoe
moet het oog verzorgd worden volgens de richtlijnen vanuit het oogziekenhuis?
Cornea Verpleegkundige: Hoe moet het oog verzorgt worrden. Mensen met
keratoconus hebben natuurlijk heel vaak ernstige droge ogen, dus moet je de droge
ogen verzorgen d.m.v. kunsttranen. Mensen dragen heel vaak contactlenzen dus de
algemene regels van contactlenzen. Als iemand heel ernstig keratoconus heeft, is er
wel eens een probleem met de sluiting van de ogen. En verder verzorg je je ogen,
zoals een ander dat ook doet. Mensen met keratoconus, hebben wel heel vaak
eczeem of een allergie. Maar is het nou het kip of het ei? Had je nou al allergieën en
krijg je daardoor jeuk en wrijf je, dan krijg je daardoor keratoconus of levert
keratoconus ook jeuk en is het een onderdeel van groter geheel. Daar is nog steeds
geen sluitend bewijs voor. Dus in principe hoef je niet veel anders als je allergieën
hebt en daarbij keratoconus. Dus ja, hoe moet je ogen verzorgen? Niet wrijven~! En
dat moet men absoluut aﬂeren! Men moet leren om de wimpers te kriebelen. Zorg
dat je lekker koude kompressen hebt. En dat je oogleden koud worden, want koude
ogen jeuken minder. Dat geldt ook. Als je eczeem hebt en doe er maar iets kouds
op, dan is de jeuk veel minder. Dat zijn de algemene dingen, maar dat heeft niet per
se met keratoconus te maken, maar als het jeukt wil je wrijven en bij keratoconus is
dat precies hetzelfde.
Charlène: Want zou een VR/MR beleving kunnen helpen hierin? Bijvoorbeeld
mensen die met vuurwerk aan het rotzooien zijn? Zou het daar ook voor kunnen
helpen? Van stel, je hoornvlies raakt beschadigd, dan is dit je zicht: zou dat kunnen
helpen? Vroeger had je die reclames van bent een rund als je met vuurwerk stunt,
maar gedurende deze reclames keken veel weg vanwege de confrontatie.
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Cornea Verpleegkundige: Het zou kunnen. Alleen vraag ik me af, of de mensen die
onvoorzichtig omgaan met vuurwerk, er wat aan hebben want die doen daar niks
mee. Bijvoorbeeld ik zie nu dat er veel minder ongelukken zijn met vuurwerk. Nu,
we de afgelopen twee jaar niet met veel mensen bij elkaar mochten zijn en niet met
veel mensen bij elkaar betekent dat mensen niet meer dronken worden. Gaan ze
niet om 12 uur nog met een stomdronken kop en vuurwerk afsteken dat ze daarvoor
nooit bekeken hadden? En dan hebben ze illegaal vuurwerk gekocht. En dat blijkt
professioneel vuurwerk, want hoe vaak ik hier niet gehoord hebt, ja, maar d'r zaten
twee aansteeklontjes aan. Nee, d'r zitten er geen twee aansteekloontjes aan, ziet er
ééntje keer aan om met een aansteeklontje aan te doen. En die andere is om door te
verbinden! En als je professioneel vuurwerk hebt, steken mensen precies die aan.
Maar het is een heel klein stukje en die moet je professioneel doorverbinden
en dan is die aan en dan zijn ze nog niet weg en dan ontploft het. Dat is
professioneel vuurwerk dat niet in handen moet komen van anderen, maar illegaal
gebeurt dit! En dat is denk ik ook het grote probleem bij illegaal vuurwerk, dat het
professioneel is en dat men niet weet hoe het moet. De professionals weten juist
heel goed wat er gedaan moet worden, want die hebben daar een diploma voor, hoe
het moet etc. Maar jij bereikt die mensen hier niet mee; zoals de voorlichting van
SIRE of met een VR bril. Eigenlijk heeft dokter Faber hier jarenlang vuurwerk
campagnes gedaan. We zijn naar scholen, buurthuizen dat soort dingen geweest,
om veel voorlichting te geven over vuurwerk. Vaak voor groep acht, buurthuizen en
pubers. en dan deelden we gratis vuurwerk brilletjes uit en lieten we dingen zien.
Dat hielp wel, want dan zei ik "En hoe denk jij daarover? Ga jij vuurwerk afsteken?
Wat ga je dan doen? Als je niet een bril op doet, kan er dit gebeuren." En dat is
inmiddels wel doorgedrongen, want ik denk dat iedereen in Nederland weet dat als
je vuurwerk wilt afsteken een bril op moet zetten, of ze het allemaal doen, weet ik
niet, maar het wordt wel veel gedragen. In het beginjaren heb ikzelf bij de
vuurwerkhandel gestaan en mocht het vuurwerk brilletjes uitdelen. Nu doet het
vuurwerkhandel het zelf en als voor een paar tientjes vuurwerk koopt krijg je er een
bril bij. In het begin had nog niet heel de familie een bril, maar in de loop van de
jaren heeft iedereen een bril. En voor twee euro kan je al zo'n bril kopen. Dus de
meeste kopen dan een paar tegelijk en zeggen; "doe er maar een paar bij, want we
zijn met z'n vieren." Dus daar hebben we in het verleden ook dikwijls voorlichting
aan gegeven.
Dus ja, in dat soort dingen zie ik meer in. Kinderen vinden VR brillen heel
leuk, maar of het nou echt eﬀect gaat hebben. Het is vaak dat men in het algemeen
het kind correct moet opvoeden, met de omgang van vuurwerk en hoe je daarmee
moet omgaan. Daarnaast denk ik dat mensen die vuurwerk afsteken, geen alcohol
mogen drinken of drugs gebruiken. Het is algemeen geaccepteerd dat er met oud en
nieuw veel te veel wordt veel gedronken. En van te veel drinken wordt je ontzettend
langzaam, ook al denk jezelf dat je heel snel bent.
Charlène: Want vuurwerk slachtoﬀers worden neem ik aan hiernaar toe gebracht?
Gedurende de nacht?
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Cornea Verpleegkundige: Er wordt s'nachts tijdens oud en nieuw niet geopereerd hier
in het oogziekenhuis, tenzij dat per se nodig is, dan hebben ze meestal andere
verwondingen en gaan ze naar het Erasmus. Als ze alleen oogverwondingen
hebben, wordt er eigenlijk nooit geopereerd en dat is omdat vrijwel alle slachtoﬀers
dronken zijn. En als je een dronken iemand opereert is er een kans dat ze doodgaan.
Dus oppassen voor het bloed, maar het bloed nooit heel hard, maar bloed sijpelt wel
heel de nacht door. En dan zet je soms heel boos lang op de verpleegafdeling. Ik
wilde altijd op nieuwjaarsdag werken: dat was mijn voorkeur, want dan kun je iets
betekenen voor een ander en dan weet iedereen hoe en wat. Er kwamen dus ook
dikwijls ouders op hoge poten, want die waren dan niet meer zo dronken. Maar die
waren s nachts vaak helemaal niet in beeld, want die kunnen niet komen, want hun
waren te dronken om te rijden en die kwamen de volgende ochtend. Ze vroegen dan
af waarom er zo lang niet geopereerd werd. En dat is omdat de patiënt dronken was
en dronken, betekent dat je vergiftigd bent. En als je vergiftigd bent, ga je daar nog
niet een narcose overheen geven. Dus, wel eerste hulp! Zeker weten, spoelen
spoelen spoelen, druppelen opvangen, zorgen dat het veilig is. Alle dat soort dingen
doen, maar zonder narcose. Ik denk dat als je geen vuurwerk af kan steken er veel
minder slachtoﬀers waren.
Charlène: Want ik denk ook dat de meesten die dan acute blindheid hebben, door
een vuurwerkongeluk. Dat ze in paniek raken. Want ik kan me herinneren; dat toen
ik bijkwam van de narcose, dat mijn ogen waren afgeplakt en ik de pleisters met
bescherming eraf wilde trekken.
Cornea Verpleegkundige: Dat zijn vaak de korte lontjes en dat is misschien gek om te
zeggen omdat we praten over vuurwerk maar dikwijls hebben sommigen korte
lontjes. Vaak familieleden van minderjarigen. En ja, dat gebeurt, dat is ook paniek.
Sommigen worden boos en anderen worden introvert. Maar er zijn ook mensen die
de schuld geven aan anderen, want hun eigen lieverdjes zouden dit nooit gedaan
hebben.
Charlène: En daarom zijn we hier! Want ik was er al een beetje op aan de doelen.
Maar wat als ik mensen bewust wil maken van het belang voor de ogen. Wie zijn dat
dan? want de mensen die met vuurwerk spelen, heeft dus eigenlijk qua conversatie
geen nut, maar ik denk dat de bewustwording dan meer gaat richting familieleden &
vrienden in die kring, en misschien scholieren.
Cornea Verpleegkundige: Ja, algemeen denk ik wel scholieren! Maar wel voor de
leeftijd dat ze liefst voor de leeftijd dat ze vuurwerk aan gaan steken, dus de laatste
groepen van de basisschool. Want op het moment dat ze naar de middelbare school
gaan. Dan zijn ze pubers en vaak niet meer zo zo ontvankelijk voor opvoeding in die
zin. Dat moet gebeuren, net daarvoor als ze wel wat kennis hebben.
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Charlène: Dit gebeurde dus wel met de SIRE reclames! Toen kwam er dus iemand bij
ons binnen. Ik was een jaar of 13 geloof ik. Dus eerst wat het giechelen totdat we zijn
hand zagen. Dus die hakte erin, maar dat is die shock, dus je schrikt, maar daarna ga
je doodleuk verder "want het overkomt mij toch niet".
Cornea Verpleegkundige: Ja , het kan, met 13 kan het nog net.
Charlène: Oké, dus max 13 jaar, dus, dan zou ik moeten kijken naar van. Als ik echt
voor scholieren gaan, dan wordt die natuurlijk een andere VR/MR omgeving, want
dan heb je op een andere leeftijd dan bij familie en vrienden.
Cornea Verpleegkundige: Zeker zeker, want dat is heel, dat zijn twee heel
verschillende dingen.
Charlène: Precies! Dus daar zou ik wel echt goed naar moeten kijken, van ja, het
gewenste resultaat natuurlijk dat ze die bewustwording krijgen maar ook het de
begrip voor keratoconus.
Cornea Verpleegkundige: Ikzelf zou het ﬁjn vinden als het iets breder was, en niet
alleen gefocust op keratoconus. Kijk, voor het afstuderen is dat mooi, maar ik denk
dat de doelgroep, dat de groep slechtziende zeg maar een verworven
slechtziendheid want daar hebben we denk ik wel over. Ook over de aangeboren
slechtziendheid, maar daar is de familie vaak veel meer in meegegroeid. Maar dat
geldt voor meerdere! Het geldt inderdaad voor vuurwerkslachtoﬀers maar dat geldt
ook voor Keratoconus, maar dat geldt ook voor andere groepen die slechtziend zijn
geworden, bijvoorbeeld omdat ze netvlies aandoeningen hebben. Je kan dan wel
zeggen dat er een leeftijdsgroep is zeg maar, maar je hoeft niet over de grote groep
ouderen die slechtziend zijn geworden, want dat is een combinatie van. En daar is al
wel veel over bekend. En ook maculadegeneratie is wel heel erg bekend, omdat op
heel veel mensen hebben. Om eerlijk te zijn als ik mensen met keratoconus op het
spreekuur krijg, is altijd één van mijn vragen: hoeveel mensen ken je in je omgeving
die keratoconus hebben? En het antwoord is bijna altijd niemand. En zou je in
contact komen met andere die in hetzelfde schuitje zitten? En dan verwijs ik ze
inderdaad naar de patiëntenvereniging om in contact te komen en daar gesprekken
te kunnen voeren of wat jouw nou bezighoudt. Mensen hebben vaak behoefte aan
andere in hun directe omgeving. Om algemene dingen te bespreken. En soms juist
praktische dingen.
Charlène: Ik denk dat ik zo voldoende ben geholpen! Hartstikke bedankt voor het
interview. Ik kan hier zeker verder mee! Dit heeft me oprecht een stuk geholpen,
vooral met het vinden van mijn doelgroep.
Cornea Verpleegkundige: Helemaal prima! Excuses dat ik het niet goed ging qua
afspraak.
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QUOTES VAN LOTGENOTEN

"

"

soms wens ik dat mensen
konden zien wat ik kon zien.

Having everything in dark
mode and living for blue
light blocking glasses. I've
had people say, "Wow, you live
on the dark side" and "nice
shades." Like, I'm doing this so
I don't get a headache and
can do my job, but ok.

anoniem

"

droge ogen en niet mogen
wrijven is zoals niet mogen
jeuken; vervelend maar ik
blijf het doen.

wordnerd1023

r/Keratoconus

j. rietra

FB keratoconus lotgenoten

"

"

Zonder de keratoconus zou
ik wel meer doen dan nu. Niet
vanwege het zicht, maar
vanwege de vermoeidheid die
er bij komt kijken. Als ik echt
heel erg concentreer dat
KAN ik nog veel zien/doen.
Maar vaak weegt het niet op
tegen de vermoeidheid

Oh, I hated the comments:
"You didn't say hello to me,
are you blind?" "What do you
mean you can't drive?" "Did
you have eye transplants?"
When people are standing
in front of a window or
door, it doesn't matter if I
have lenses or transplants,
I can't see their faces, only a
silhouette of something

s. leeverink

FB keratoconus lotgenoten

curedofkc2

r/Keratoconus
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"

"

you know when you have
keratoconus when you can't
figure if the distant face
approaching is a stranger
or an acquintance.

Ik heb het meer dat mensen
niet snappen dat ik geen lenzen verdraag en ik daardoor
slechtziend en snel moe ben.
Dat geeft weleens onbegrip.
Bril werkt ook niet.

thegreathurricane
r/Keratoconus

L. van den Ende

"

FB keratoconus lotgenoten

Ik kom niet echt rotopmerkingen tegen zelf, maar hoor
inderdaad ook wel dingen
als "oh ja, ik zie ook weinig
als ik mijn bril ben vergeten"
of "Moet je even naar de
opticien gaan".

De veel gehoorde 'moet je
eens een brill kopen/je ogen
laten laseren', daarop zou je
kunnen zeggen 'oh ja klopt
zo makkelijk is het maar dat
doe ik niet want ik vind het
leuk als mensen rotopmerkingen maken.' Of ' als het zo
makkelijk was had ik dat wel
gedaan toch?'

FB keratoconus lotgenoten

FB keratoconus lotgenoten

"

s. leeverink

S. verbeek

"

ik vind dat er meer mogelijk
moet zijn op het gebied van
begeleiding.

N. Korterik-Kranenberg

FB keratoconus lotgenoten
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"

"

soms wens ik dat mensen
konden zien wat ik kon zien.

Mensen die mij kennen zijn
heel erg begripvol, maar begrijpen het vaak ook niet. Ik
functioneer nog best goed
en ik kan veel nog lezen als
ik echt mijn best doen, maar
het kost me veel inspanning.
Omdat ik vaak toch die dingen lees, hoor ik vaak van
mensen: "Ik weet niet wat jij
wel of niet ziet. Het lijkt vaak
alsof je alles wel kunt zien."
Ik reageer dan vaak met iets
als: "Ik KAN ook alles wel zien,
maar vraag me niet wat het
me kost om het te zien. "

anoniem

"

I was diagnosed over 50
years ago. Never really got
comfortable with the primitive contact lenses available then so I managed with
glasses most of my life. Had
careers as a systems programmer and a lawyer, both
visually demanding jobs. KC
has been a nuisance but not
even close to show stopper.
With all the advances now
available, KC would probably
hardly be a blip on the radar
if I was diagnosed today.

s. leeverink

FB keratoconus lotgenoten

"

Jim3KC

r/Keratoconus

Keratoconus is niet lastig
maar de vragen wel.

a. teyssier

FB keratoconus lotgenoten
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"

"

ik denk dat elk van ons dat
wel eens heeft meegemaakt,
domheid doet geen pijn
nietwaar.

Echte emancipatie komt pas
als mensen met een handicap
ook plek in durven nemen ipv
altijd maar slikken, aanpassen en excuseren en
daardoor onnodig leiden.

L. de Smedt

FB keratoconus lotgenoten

s. Verbeek

"

FB keratoconus lotgenoten

Ik krijg nooit vervelende
opmerkingen, maar ik ben er
zelf heel open over en zeg het
meteen wanneer ik iets niet
goed kan zien, of wanneer ik
verwacht iets niet goed te
kunnen zien. Dat zijn soms
heel onverwachte dingen: ik
doe de hele dag beeldschermwerk, maar een doosje pennen vinden in een kast vol
kantoorartikelen lukt dan
weer niet.

"

Ooit zei iemand op een hatelijke toon tegen mij : 'waarom draag je niet gewoon een
bril, zoals iedereen ?' Ik dacht
van 'Ach, laat maar ' en wou
niet de moeite doen om uit te
leggen wat keratoconus is.

M. Vervoort

FB keratoconus lotgenoten

S. Anne

FB keratoconus lotgenoten
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"

slecht zicht vreet energie,
waardoor ik snel moe ben.
Dit is erg ingewikkeld voor
mijn omgeving.

"

R. Bakker

FB keratoconus lotgenoten

De simpele reactie "dan neem
je toch een bril" niet
wetende dat dat niet meer
corrigeert. Met Autorijden
last van Starbursts, dus in
het donker rij ik vaak rechts
omdat ik op linkerbaan veel
last heb van tegenliggers
hun licht. Ook gebruik ik
weleens een gele bril speciaal
voor autorijden. Maar wat
me het meest in leven heeft
tegengehouden zijn banen
bij defensie & politie, omdat
je niet met je ogen door de
medische keuring komt. Ook
kan er door oogproblemen
depressie ontstaan.

"

soms zou ik wel eens een dag
willen wisselen van lichaam,
zodat mensen wisten waar ze
advies over gaven. Ookal is
het advies goed bedoeld. het
komt vaak vanuit onwetendheid en zorgen om niks. Keratoconus betekend dat je ziet
slecht, meer niet. En ja soms
stoot ik wel eens wat om
maar dat is toch menselijk?

Anoniem

FB keratoconus lotgenoten

W. Dolkens

FB keratoconus lotgenoten

414

Association, I. D. (2019). Empathy Reifies
Disability Stigmas [Video]. In Vimeo. https://vimeo.
com/319388683
Baelden, D. (2015). 8 profielen van digitale
ongelijkheden. Idealic.Be.
Bedinghaus, T. (2017, August 7). Help Your Loved
One Cope With Vision Loss. Verywell Health. https://
www.verywellhealth.com/coping-with-vision-losstips-for-caregivers-4147358
Bergman Clinics. (2021). Kegelvormig hoornvlies.
Bergman Clinics. https://www.bergmanclinics.
nl/ogen/overige-oogaandoeningen/kegelvormighoornvlies
Bergström, I., Kilteni, K., & Slater, M. (2016). FirstPerson Perspective Virtual Body Posture Influences
Stress: A Virtual Reality Body Ownership Study.
PLOS ONE, 11(2). https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0148060
burmedi, D., Becker, S., Heyl, V., &#38; Himmelsbach,
I. (2002, April 1). Emotional and social consequences
of age-related low vision. Informa Healthcare. https://
www.researchgate.net/publication/247494345_
Emotional_and_social_consequences_of_agerelated_low_vision
burns, A. (2019, October 1). Pros and Cons of Virtual
Reality-Based Learning. Quality Digest. https://www.
qualitydigest.com/inside/innovation-article/pros-andcons-virtual-reality-based-learning-100119.html

Choong Ching, T. (2016, August 27). The Concept
of Presence in Virtual Reality - Teo, Choong
Ching. Medium. https://choongchingteo.medium.
com/the-concept-of-presence-in-virtual-reality6d4332dc1a9c#.t9c98184n
Cimarolli, V., & Boerner, K. (2005, September 1).
Social Support and Well-being in Adults who
are Visually Impaired. American Foundation
for the Blind. https://www.researchgate.net/
publication/286692562_Social_Support_and_Wellbeing_in_Adults_who_are_Visually_Impaired
Cruysberg, J. R. M. (2008). 4 Functieonderzoek.
SpringerLink. https://link.springer.com/
chapter/10.1007%2F978-90-313-6558-6_4
Denis, J.-M. (2018, October 12). From Product
Design to Virtual Reality - Google Design - Medium.
Google Design. https://medium.com/googledesign/from-product-design-to-virtual-realitybe46fa793e9b#.kdoq0dfjg
Developers, G. (2016). Designing for Daydream Google I/O 2016 [Video]. In YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=00vzW2-PvvE
Deventer, O. (2020, November 8).
Gezichtsveldonderzoek (GVO), FDT, GDx. Oogartsen.
Nl. https://www.oogartsen.nl/onderzoeken/
gezichtsveld-onderzoek/
denis, J.-M. (2018, October 12). From Product
Design to Virtual Reality - Google Design - Medium.
Google Design. https://medium.com/googledesign/from-product-design-to-virtual-realitybe46fa793e9b#.kdoq0dfjg

416

dierick, A. (2019, December 22).
Kleurenpsychologie, een basisgids voor uw
merk - Pavlov :: brand consultancy. Pavlov
Branding Agency. https://pavlovbranding.be/
kleurenpsychologie-een-basisgids-voor-uw-merk/
free Online SF-12 Score Calculator. (n.d.).
OrthoToolKit. Retrieved February 2, 2022, from
https://orthotoolkit.com/sf-12/
gezondheid en wetenschap. (2020, April
6). Beoordeling van het gezichtsvermogen
· Gezondheid en wetenschap.
Gezondheidenwetenschap.Be. https://www.
gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/
beoordeling-van-het-gezichtsvermogen
gleason, C., Carrington, P., Cassidy, C., Morris, M. R.,
Kitani, K. M., &#38; Bigham, J. P. (2019). “It’s almost
like they’re trying to hide it”: How User-Provided
Image Descriptions Have Failed to Make Twitter
Accessible. The World Wide Web Conference on WWW ’19. https://www.cs.cmu.edu/~jbigham/
pubs/pdfs/2019/twitter-alt-text.pdf
google VR. (2017). Google Cardboard – Google VR.
ARVR Google. https://arvr.google.com/cardboard/
hadidi, M., &#38; AlKhateeb, J. M. (2014, September
1). A Comparison of Social Support among
Adolescents With and Without Visual Impairments
in Jordan: A Case... American Foundation
for the Blind. https://www.researchgate.net/
publication/279322619_A_Comparison_of_Social_
Support_among_Adolescents_With_and_Without_
Visual_Impairments_in_Jordan_A_Case_Study_
from_the_Arab_Region

Handrahan, M. (2014, August 12). Sony: Five
guidelines for effective VR design. GamesIndustry.
Biz. https://www.gamesindustry.biz/articles/2014-0812-sony-five-guidelines-for-effective-vr-design
harris, K. (2017). The Blind in the Middle Ages and
Renaissance. Medieval &#38; Renaissance Material
Culture. http://www.larsdatter.com/blind.htm
IBM. (2021, August 16). Home – IBM Accessibility.
IBM. https://www.ibm.com/able/
International Telecommunication Union. (2018,
August). ITU-T Recommendation database. ITU.
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.
aspx?rec=12624&#38;lang=en
Jackson, L. (2017). Cornea Research Foundation
of America. Keratoconus. http://www.cornea.org/
Learning-Center/Conditions-Research-Areas/
Keratoconus.aspx#:~:text=Keratoconus%20
(KCN)%20is%20a%20disease,impossible%20to%20
correct%20with%20spectacles
Jagnow, R. (2017, June 6). Daydream Labs:
Locomotion in VR. Google. https://blog.google/
products/google-ar-vr/daydream-labs-locomotion-vr/
Jay H. Krachmer, Robert S. Feder, Michael W. Belin,.
(1984). Keratoconus and related noninflammatory
corneal thinning disorders. Survey of Ophthalmology,
28(4), 293–322. https://doi.org/10.1016/00396257(84)90094-8
Jerald, J. (2015). ACM Books - Book Page.
Association for Computing Machinery and
Morgan &#38; Claypool. https://dl.acm.org/doi/
book/10.1145/2792790

kandel, H. (2020, March). Measurement of Quality
of Life in Keratoconus : Cornea (K. Pesudovs,
S. Watson, &#38; L. MBBS, Eds.). LWW. https://
journals.lww.com/corneajrnl/Abstract/2020/03000/
Measurement_of_Quality_of_Life_in_Keratoconus.21.
aspx
kandinsky, W. (2012, February 21). Inside the mind
of creative geniuses » the nerve blog . Boston
University. https://sites.bu.edu/ombs/2012/02/21/
inside-the-mind-of-creative-geniuses/
karcioglu Z. A., Stone E. M, Marmor M. F. (2021) Did
Edgar Degas have Stargardt disease?. Ophthalmic
Genetics 42:4, pages 402-404.
kurbatov, V. (2021, January 16). 10 Rules of Using
Fonts in Virtual Reality - Inborn Experience (UX in
AR/VR) - Medium. Inborn Experience (UX in AR/VR).
https://medium.com/inborn-experience/10-rules-ofusing-fonts-in-virtual-reality-da7b229cb5a1
kymes, S. M., Walline, J. J., Zadnik, K., Sterling, J.,
&#38; Gordon, M. O. (2008). Changes in the Qualityof-Life of People with Keratoconus. American
Journal of Ophthalmology, 145(4), 611-617.e1.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2007.11.017
leder, H. (n.d.). Art &#38; Emotion. Universität Wien.
Retrieved February 18, 2022, from https://aesthetics.
univie.ac.at/research/art-emotion/
lederman, S. J., & Klatzky, R. L. (2009). Haptic
perception: A tutorial. Attention, Perception &#38;
Psychophysics, 71(7), 1439–1459. https://doi.
org/10.3758/app.71.7.1439

417

livingstone, M. S., &#38; Conway, B. R. (2004). Was
Rembrandt stereoblind? The New England Journal
of Medicine, 351(12), 1264–1265. https://doi.
org/10.1056/NEJM200409163511224
marmor, M. F. (2006). Ophthalmology and Art:
Simulation of Monet’s Cataracts and Degas’
Retinal Disease. Archives of Ophthalmology,
124(12), 1764–1769. https://doi.org/10.1001/
archopht.124.12.1764
microsoft. (2021). Microsoft Design. Microsoft.
Com. https://www.microsoft.com/design/inclusive/
national Eye Institute. (2019, August 3). Corneal
Conditions. National Eye Institute. https://www.nei.
nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-anddiseases/corneal-conditions
nEI. (2000). New VFQ25 SA version 2000. National
Eye Institute.
newell, Gregor, Morgan, Pullin, &#38; Macaulay.
(2010). User-Sensitive Inclusive Design. Universal
Access in the Information Society, 10(3), 235–243.
https://doi.org/10.1007/s10209-010-0203-y
nORD. (2015, February 11). Keratoconus - NORD
(National Organization for Rare Disorders). NORD
- National Organization for Rare Disorders. https://
rarediseases.org/rare-diseases/keratoconus/
nOS. (2020, September 23). “Overheden lappen
regels voor toegankelijke websites aan hun laars.”
NOS. https://nos.nl/artikel/2349493-overhedenlappen-regels-voor-toegankelijke-websites-aan-hunlaars

olofsson, S. (2017, October). Designing interfaces
for the visually impaired. Contextual information and
analysis of user needs. Diva Portal. https://www.
spana-portal.org/smash/get/spana2:1179505/
FULLTEXT01.pdf
oogfonds. (2021). Hoornvliesbeschadiging.
Oogfonds.Nl. https://oogfonds.nl/oogklachten/
hoornvliesbeschadiging
paciello, M. (2014). Web Accessibility for People with
Disabilities. https://www.taylorfrancis.com/books/
mono/10.1201/9781482287134/web-accessibilitypeople-disabilities-mike-paciello
papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou,
D., & Koutsoklenis, A. (2009, July 1). People with
Visual Impairments: Views of Sighted Individuals.
Unknown. https://www.researchgate.net/
publication/233425963_People_with_Visual_
Impairments_Views_of_Sighted_Individuals
punchcut. (2020, December 3). An Experience
Framework for Virtual Reality - Punchcut - Medium.
Punchcut. https://medium.com/punchcut/
an-experience-framework-for-virtual-realityf8b3e16856f7#.pnmjenw89
pybis, J., Thurston, M., Dennison, C., &#38; Miller,
A. (2016, May 1). The nature of emotional support
and counselling provision for people with sight loss
in the United Kingdom. SAGE Publications. https://
www.researchgate.net/publication/303039643_
The_nature_of_emotional_support_and_counselling_
provision_for_people_with_sight_loss_in_the_United_
Kingdom

ramachandran, P. G. (Ram). (2015, October 19).
Design for accessibility - IBM Garage Practices. IBM
Garage Methodology. https://www.ibm.com/garage/
method/practices/think/practice_inclusive_design/
Ravasz, J. (2016, May 9). Design Practices in Virtual
Reality. UX Collective. https://uxdesign.cc/designpractices-in-virtual-reality-f900f5935826#.97d2rniip
romero-Jiménez, M., Santodomingo-Rubido, J.,
&#38; Wolffsohn, J. S. (2010). Keratoconus: A review.
Contact Lens and Anterior Eye, 33(4), 157–166.
https://doi.org/10.1016/j.clae.2010.04.006
Sabel, B. A., Wang, J., Cárdenas-Morales, L.,
Faiq, M., &#38; Heim, C. (2018). Mental stress as
consequence and cause of vision loss: the dawn of
psychosomatic ophthalmology for preventive and
personalized medicine. The EPMA Journal, 9(2),
133–160. https://doi.org/10.1007/s13167-018-01368
shanmugam, P. (2015, August). UX &#38; Virtual
Reality - Designing for interfaces without Screens.
Designing for Interfaces without Screens ~ UXness:
UX Design, Usability Articles, Course, Books, Events.
https://www.uxness.in/2015/08/ux-virtual-reality.
html
sheppard, L. M., Eiser, C., &#38; Kingston, J. E.
(2005, April 1). Mothers’ perceptions of children’s
quality of life following early diagnosis and
treatment for... Wiley. https://www.researchgate.
net/publication/8016887_Mothers’_perceptions_of_
children’s_quality_of_life_following_early_diagnosis_
and_treatment_for_retinoblastoma_RB

418

staff, C. B. (2016, March 16). The UX of VR. Creative
Bloq. https://www.creativebloq.com/ux/the-userexperience-of-virtual-reality-31619635
suprevo. (2019, February 11). De betekenis
van kleuren. Suprevo. https://suprevo.com/debetekenis-van-kleuren/
tuke, H. (2021, August 20). Avoid these common
alt-text mistakes. The Big Hack. https://bighack.
org/avoid-these-mistakes-when-writing-alt-textdescriptions-for-images/
tyler, C. W. (2019). Evidence That Leonardo da
Vinci Had Strabismus. JAMA Ophthalmology,
137(1), 82–86. https://doi.org/10.1001/
jamaophthalmol.2018.3833
UCvision. (2017). Vision. Inclusive Design Toolkit.
http://www.inclusivedesigntoolkit.com/UCvision/
vision.html
umcg. (2021). Het oog. Umgc.Nl. https://www.
umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/oogheelkunde/
patienten/specialismeoogheelkunde/het_oog/
Paginas/default.aspx
visme. (2021, January 19). 5 Types of Fonts &#38;
How to Use Them In Graphic Design [2022]. Visme
Blog. https://visme.co/blog/types-of-fonts/#slabserif
voorn, T. B., & Stilma, J. S. (2012). Het OOG
ANATOMIE / FYSIOLOGIE. Bijzijn, 7(2), 14–19.
https://doi.org/10.1007/s12415-012-0028-5

vučinić, V., Gligorović, M., & Andjelkovic, M. (2020,
January 1). Social skills in adults with visual
impairment. Unknown. https://www.researchgate.
net/publication/342941214_Social_skills_in_adults_
with_visual_impairment

zhang, X. (2013). Association Between Depression
and Functional Vision Loss in Persons 20 Years of
Age or Older in the United. JAMA Ophthalmology,
131(5), 573–581. https://doi.org/10.1001/
jamaophthalmol.2013.2597

Wang, S., &#38; Boerner, K. (2008, October 1). Staying
connected: Re-establishing social relationships
following vision loss. SAGE Publications. https://
www.researchgate.net/publication/23194831_
Staying_connected_Re-establishing_social_
relationships_following_vision_loss

zhang, X., Bullard, K. M., Cotch, M. F., Wilson, M.
R., Rovner, B. W., McGwin, G., Jr, Owsley, C., Barker,
L., Crews, J. E., &#38; Saaddine, J. B. (2013).
Association between depression and functional
vision loss in persons 20 years of age or older in
the United States, NHANES 2005-2008. JAMA
Ophthalmology, 131(5), 573–581. https://doi.
org/10.1001/jamaophthalmol.2013.2597

West, B. (2019, February 7). De toekomst van werk:
AR en VR. Valamis. https://www.valamis.com/nl/
blog/de-toekomst-van-werk-ar-en-vr#:~:text=VR%20
en%20AR%20kunnen%20realistische,riskant%20
of%20onveilig%20zouden%20zijn.
wHO, W. H. O. (2021, October 14). Blindness and
vision impairment. World Health Organization: WHO.
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/
detail/blindness-and-visual-impairment

zhao, H., Plaisant, C., Shneiderman, B., &#38; Lazar,
J. (2005, October). A Framework for Auditory Data
Exploration and Evaluation with Geo-referenced
Data Sonification. CS UMD; Dept. of Computer and
Info Science. http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/200528/2005-28.html

yasin. (2017, August 9). Wat is augmented reality;
voor- en nadelen. Techmania. https://www.
techmania.nl/27271/wat-is-augmented-reality-vooren-nadelen/
yildiz, M., Turhan, S. A., Yargı, B., Ergün, S., Örnek,
E., Baz, F., &#38; Toker, A. E. (2021). Psychiatric
morbidity of patients with keratoconus: A crosssectional study. Journal of Psychosomatic
Research, 143, 110384. https://doi.org/10.1016/j.
jpsychores.2021.110384

419

