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Dankwoord 

Na het behalen van mijn masterdiploma in 2008 voelde ik me als Odysseus, die na zijn reis met 
beproevingen, verrijkt met kennis en inzichten, uiteindelijk weer teruggekeerd was bij zijn 
trouwe Penelope. Mijn reis met vele (academisch getinte) avonturen ging naast een fulltime 
baan, een gezin en vele andere interesses niet altijd over gebaande wegen. Het bleek een 
ontdekkingstocht vol uitdagingen, keuze- en beslissingsmomenten, waarbij het stellen van 
prioriteiten betreffende mijn tijd wellicht een van de moeilijkste was. Immers, tijd voor studeren 
en onderzoeken betekent minder tijd voor andere belangrijke aspecten, zoals zorg voor mijzelf, 
mijn naasten en mijn leefomgeving. In 2008 had ik niet gedacht dat ik in 2012 een nog grotere 
‘academische reis’ zou maken, resulterend in dit proefschrift met waardevolle kennis, inzichten 
en aanbevelingen. De belangrijkste reden dat ik weer op reis ging, was mijn drang om mijn 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden om daarmee later met anderen te kunnen zoeken naar 
oplossingen voor dit maatschappelijke vraagstuk. Daarnaast wilde ik graag mijn opgedane 
onderzoekservaringen gebruiken om studenten beter te kunnen begeleiden bij hún 
onderzoeksprocessen. 

Dat ik deze nieuwe Odyssee aandurfde, waarvan ik bij voorbaat wist dat hij zeker dubbel zo lang 
zou zijn als die van mijn masteropleiding, kwam doordat ik me met raad en daad gesteund 
voelde. Op de eerste plaats dank ik daarvoor prof.dr. Paul Verweel en dr. Marja Gastelaars. Ik 
had me geen betere promotor, respectievelijk co-promotor kunnen wensen. Immers vanaf mijn 
prille onderzoeksopzet gaven zij mij het gevoel dat mijn onderzoek zou kunnen leiden tot een 
degelijk proefschrift en ik daarmee het promotietraject zou kunnen voltooien. Het ging hier altijd 
zowel om wat zij zeiden, als om de manier waarop. Zij fungeerden voor mij als ‘hefboom-
figuren’, een begrip dat in dit proefschrift nader toegelicht zal worden. Ook al zagen we elkaar in 
persoon slechts een paar keren per jaar, via email met razendsnelle beantwoording van beiden 
heb ik me altijd enorm gesteund geweten. De kritische vragen en gedegen feedback hebben 
zowel mij als mijn onderzoek scherper gemaakt en verrijkt. De thee uit de Alice in Wonderland-
achtige roze kopjes, de schoteltjes met chocolaatjes en koekjes en gezellige etentjes met Marja 
gaven de nodige kleur aan mijn reis. Ik keek altijd uit naar onze persoonlijke ontmoetingen en 
hoop van harte dat we ook hierna nog veel inspirerende momenten mogen beleven.   

Cruciaal voor dit onderzoek waren ook de slechtzienden en blinden, die me openhartig inzage 
gaven in hun levensverhaal met beleving van hun visuele beperking en de gevolgen hiervan in 
hun alledaagse leven. Ik ben hen hiervoor zeer dankbaar en hoop van harte dat dit onderzoek 
daadwerkelijk zal bijdragen aan de benodigde veranderingen. Voor het toeleveren van 
respondenten dank ik oogartsen dr. B.S. Jacobs en dr. P Slager, de FAVI (de dienstverlenende 
stichting voor blinden en slechtzienden in Aruba), Directie Sociale Zaken Aruba, het Wit Gele 
Kruis Aruba, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, andere respondenten, vrienden en 
collega’s. Voor het verstrekken van de statistische data van de volkstelling in 2010 in Aruba 
dank ik het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Aruba. De USBO/REBO bedank ik voor 
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de gelegenheid om als buitenpromovendus toegelaten te worden. De leescommissie dank ik van 
harte voor hun participatie in de commissie en de vlotte beoordeling van mijn proefschrift.  

Mijn werkgever, de Universiteit van Aruba, ben ik erkentelijk om tijd te mogen besteden aan 
mijn onderzoek wanneer andere werkzaamheden dit toelieten, deel te mogen nemen aan de 
aktiviteiten van de PhD-School van de universiteit en voor de medefinanciering van de kosten 
van dit onderzoek. De studentenassistenten van onze faculteit die behulpzaam waren bij het 
transcriberen, bedank ik voor hun inzet en toewijding. Het mes sneed hier zoals ik zag aan twee 
kanten: zij namen me veel werk uit handen en uit hun feedback begreep ik dat dit werk voor hen 
tevens heel leerzaam was.  

Ook dank aan mijn ex-collega’s, vrijwilligers, cliënten, leden van de cliëntenraad en het bestuur 

van de FAVI. Willemien Thiel-Caster en Joy Duinkerk, beiden ex-voorzitter van het bestuur van 
de FAVI en John Booi in memoriam, ex-vicevoorzitter, allen zelf blind, dank ik met name voor 
hun vriendschap, interesse en aanmoediging om dit onderzoek te doen. Inspirerend was ook de 
achtste Europese Conferentie van de ‘International Council for Education of People with Visual 

Impairment’ (ICEVI) in 2013 in Turkije. Aldaar mocht ik op kosten van Koninklijke Visio, 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen in Nederland, de FAVI vertegen-
woordigen. Ik kijk ernaar uit om mijn onderzoeksbevindingen te kunnen presenteren op het 
eerstvolgende ICEVI-congres in 2017. Begin 2014 mocht ik een workshop begeleiden ten 
behoeve van het strategische beleidsplan 2014-2019 van ‘Mira Nos’, een samenwerkingsverband 
tussen vijf stichtingen voor slechtzienden en blinden van Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname en 
Nederland. Met veel plezier denk ik terug aan de inspirerende discussies over gezamenlijke 
thema’s en mogelijke oplossingen binnen de verschillende contexten. Psycholoog drs. Peter 
Verstraten, directeur Kennis, Expertie en Innovatie Koninklijke Visio, dank ik in het bijzonder 
voor het delen van zijn kennis, inzichten en het fungeren als trouwe, kritische meelezer tijdens 
mijn gehele promotietraject.  

Ik heb het op de universiteit bovendien enorm getroffen met mijn kamergenoot, mede PhD-
student en vriendin, Nadia Dresscher MSc, een zeer gedreven en creatief onderzoeker. Ook 
collega docent/onderzoeker prof. Robin DiPietro PhD van de University of South Carolina dank 
ik voor haar vriendschap, interesse en aanmoediging voor afronding van mijn promotie-
onderzoek. Uit ervaring kan ik zeggen: passie en gedrevenheid werken aanstekelijk.  

Janmarc Lenards dank ik voor zijn hulp als meelezer in de eindfase. Ramon Todd Dandaré Mag. 
Ling. ben ik erkentelijk voor zijn correcties van de teksten in het Papiamento en de vertaling 
daarvan en Valerie Maduro MA voor de Engelse vertaling van de samenvatting. Hubert Obdulio 
(Lio) Booi in memoriam, dank ik voor zijn bijzondere vriendschap, inspiratie en erkenning van 
het belang van dit proefschrift. Reeds in 2013 gaf hij mij zijn schriftelijke toestemming om een 
van zijn prachtige schilderijen op de voorkant van dit boek af te drukken. Drs. Francien 
Schoordijk dank ik voor de jarenlange hechte vriendschap. Als zeer speciaal heb ik ook de vele 
weken bij haar thuis in Diemen ervaren, alwaar ik ongestoord mocht logeren en werken, vlak bij 
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mijn geliefde Amsterdam, mijn geboortehuis en het graf van mijn beide ouders, die ik dankbaar 
ben om alles wat ik van hen geleerd heb.  

Zeker niet op de laatste plaats bedank ik mijn echtgenoot, Ben King, al meer dan 30 jaar de 
liefde van mijn leven, voor al zijn begrip, geduld en vooral emotionele steun tijdens het 4-jarige 
promotieproces dat voornamelijk plaatsvond in de avonduren, de vrije weekends en alle 
vakantieperiodes. Tevens bedank ik hem voor al zijn hulp bij het transcriberen en het corrigeren 
van mijn teksten. Fijn dat hij mij tezamen met Francien terzijde staat als paranimf tijdens mijn 
promotie.  

Ook onze kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en vrienden dank ik voor hun interesse, 
begrip en geduld. Zonder hen was ik niet de persoon die ik nu ben en had ik dit onderzoek niet 
kunnen volbrengen. Ik verheug me op de tijd die ik nu meer met hen kan doorbrengen.  

 
Mieke de Droog 
Oranjestad, Aruba  
april 2016 
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1. Proloog 

In dit boek vertellen slechtzienden en blinden in Aruba hoe zij slechtziend of blind werden en 
wat dit allemaal betekent, voor henzelf en voor hun relaties met belangrijke anderen. De 
aanleiding voor dit onderzoek was mijn persoonlijke jarenlange ervaring als directeur bij de 
Fundacion Arubano di Esnan Visualmente Incapacita (FAVI), de enige dienstverlenende 
stichting voor blinden en slechtzienden op het eiland Aruba, en met name de belevenissen met de 
zeer slechtziende, inmiddels overleden Joost Veroude. Ik heb hem in 1995 leren kennen toen hij 
een kijkje bij de FAVI kwam nemen, aangemoedigd en begeleid door een vriend. Hij vertelde 
me toen op een zeer besliste toon dat hij weliswaar kwam kijken wat de FAVI te bieden had, 
maar dat hij niet verwachtte dat hij van de dienstverlening gebruik zou maken. Hij maakte ook 
direct duidelijk dat hij zeker geen handenarbeid wilde doen met pitriet of macramé. Blijkbaar 
was dat het beeld dat hij over de dienstverlening had. Dat de FAVI ook moderne technologie 
aanbood, had hij niet gedacht en zeker niet dat hij na enige training weer zijn eigen post zou 
kunnen lezen met behulp van een elektronische beeldschermloep. Ik ben hem nog altijd dankbaar 
hoe hij de kiem heeft gelegd voor mijn onderzoeksmotivatie, enerzijds door zijn opmerkingen 
dat in Aruba toch eens wetenschappelijk onderzoek gedaan zou moeten worden naar 
slechtzienden en blinden, anderzijds door de opmerkelijke start van zijn relatie met de FAVI, 
waar ik getuige van mocht zijn. U kunt zich als lezer wellicht voorstellen dat ik jaren na onze 
eerste kennismaking smakelijk met hem heb kunnen lachen over het feit dat hij niet alleen de 
eerste voorzitter van de cliëntenraad werd, maar ook nog een fervent bezoeker van de handen-
arbeidsociëteit én ... leerde pitrieten en macrameeën. Gewoon omdat hij dat ook wel eens wilde 
leren en vooral vanwege de gezelligheid om die activiteit met lotgenoten te kunnen doen.   
 
Het CBS Aruba (2013a) stelt in 2013 dat het belangrijk is dat er onderzoek gedaan wordt naar 
niet alleen de mate waarin functionele beperkingen voorkomen in Aruba maar ook naar de 
behoeftes en karakteristieken van de betrokkenen. Het CBS Aruba (2013a) richt zich daarbij op 
de gevolgen van de wereldwijde toename van de vergrijzing én van obesitas: een te verwachten 
stijging van functionele beperkingen. Smart (2012), een eminent leider op het gebied van 
“disability studies” stelt tevens dat demografen zich niet de volledige impact van deze toename 
realiseren. Een hogere levensstandaard en de medische en wetenschappelijke vooruitgang 
versterken deze effecten alleen maar. Van Rens, Vreeken en van Nispen (2011) stellen daarbij in 
de Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing van het Nederlands Oogheelkundig 
Genootschap (NOG) dat steeds meer mensen met een matige slechtziendheid problemen 
ondervinden door de almaar hogere visuele eisen die de moderne maatschappij stelt.  
 
Ervaringsdeskundige en wetenschapper Dale (2011) poneert dat het belangrijk is om bij 
onderzoek aandacht te besteden aan individuele ervaringen, verhalen en betekenisgeving van 
mensen met visuele beperkingen als tegenhanger voor het dominante perspectief van zienden, 
die hun eigen beelden over slechtzienden en blinden hebben en daarnaar handelen. Tevens stelt 
ze dat er onderzoek nodig is naar wat visueel beperkten als helpend ervaren bij emotionele 
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ondersteuning en welke soort interventies voor hen effectief zijn. Ook uit andere onderzoeken en 
informatie in zowel Aruba (de Droog, 2007; de Droog, 2008; FAVI, 2009) als in Curaçao 
(Cijntje & Pieter, 2001; Mira Nos, 2006), Bonaire en Suriname (Mira Nos, 2006) en Nederland 
(Melief & Gorter, 1998a, 1998b) is gebleken, dat slechtzienden en blinden zich lang niet altijd 
wenden tot de dienstverlenende instanties die specifiek voor hen bedoeld zijn. Redenen waarom 
ik geïnteresseerd ben in het alledaagse leven van visueel beperkten in Aruba en in hun 
mogelijkheden om daar, al dan niet in samenwerking met anderen iets mee te doen. Het is met 
name hun beleving die mij daarbij interesseert.  
 
Het doel van het onderhavige onderzoek is allereerst meer inzicht te krijgen in de gevolgen van 
slechtziendheid en blindheid in Aruba voor betrokkenen in hun dagelijks leven, in hun maat-
schappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke anderen en met instanties. Hoe 
ervaren betrokkenen het slecht of niet (meer) kunnen zien. Welke mogelijkheden hebben ze zelf 
om, al dan niet in samenwerking met belangrijke anderen en instanties, daar iets mee te doen?  
Hoe wordt de transitie van zien naar het slecht of niet kunnen zien ervaren? 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom:  
Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba, als gevolg van deze conditie, in het 
dagelijks leven, in hun maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke 
anderen en met instanties; hoe beleven zij dit en welke mogelijkheden hebben zij om te blijven 
functioneren, zelfstandig of in samenwerking met anderen en instanties?  
 
Wereldwijd zijn er verschillen in wat precies onder slechtziendheid of blindheid verstaan wordt. 
Het CBS Aruba (2013a) geeft aan dat er mondiaal verschillen zijn in begrippenkader en methode 
om mensen met beperkingen te tellen en dat, met het oog op het kunnen vergelijken van data, 
door henzelf de aanbevelingen van de United Nations (2008) opgevolgd zijn bij de volkstelling 
van 2010. Er wordt derhalve gebruik gemaakt van het begrippenkader van de International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de World Health Organization 
(WHO, 2001). In lijn hiermee heeft het CBS Aruba (2013a) daarom gevraagd of mensen 
problemen hebben met zien, zelfs met een bril of contactlenzen. Mensen die aangaven veel 
problemen te hebben met zien of helemaal niet te kunnen zien, werden beschouwd als 
respectievelijk slechtziend en blind. Slechtzienden en blinden tezamen werden aangeduid als 
visueel beperkten. Ook in dit onderzoek is deze definitie voor slechtzienden, blinden dan wel 
visueel beperkten gehanteerd. Het gaat in Aruba in 2010 volgens CBS Aruba (2012a) om 3.105 
personen (3,06% van de totale bevolking).  
 
De visuele beperking wordt in de ICF geclassificeerd door de mate waarin betrokkene scherp kan 
zien met zijn1 beste oog (gezichtsscherpte of visus) en het gezichtsveld, dat wil zeggen het 

                                                           
1 Voor de leesbaarheid is voor één persoonsvorm gekozen. Daar waar de mannelijke persoonsvorm in algemene 
termen vermeld staat, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 
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gebied dat betrokkene kan zien zonder zijn ogen of hoofd te draaien2 (zie bijlage 1). Deze ICF-
classificatie is complementair aan de eerder door de WHO ontwikkelde International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) om ziektes en aandoeningen, 
waaronder oogziektes en visuele beperkingen, te duiden (WHO, 2014). De WHO gebruikt het  
overkoepelende concept “disability” voor aandoeningen of ziektes in relatie tot veranderingen in 
anatomische eigenschappen en functies en iemands beperkingen in activiteiten en participatie 
(WHO, 2011, p. 7). De ICF-classificatie richt zich op de gevolgen van een visuele beperking en 
van andere aandoeningen en hoe de betrokkenen hiermee omgaan. Er is daarbij tevens oog voor 
externe en persoonlijke factoren (zie bijlage 2). Hoewel dergelijke naar eenduidigheid strevende 
classificaties een simplificatie van de werkelijkheid zijn, vormen ze hier wel een startpunt voor 
het onderzoek naar mensen met een visuele beperking. Op welke manier elementen van de ICF-
classificatie van de WHO in dit onderzoek gebruikt worden, is ook toegelicht in de hoofdstukken 
drie en vier. 
 
Het onderzoek is erop gericht om de diversiteit aan ervaringen, beleving, betekenisgeving, 
beperkingen en mogelijkheden van de slechtzienden en blinden in Aruba te achterhalen. Het 
epistemologische uitgangspunt van de onderzoeker is derhalve het perspectief van binnenuit van 
betrokkenen zelf, wat door antropologen als Harris (1976), in navolging van linguïst Pike (1967), 
als “emic” onderzoek gezien wordt (Harris, 1976, p. 331). Wetenschappers hebben verschillende 
opvattingen van wetenschappelijk onderzoek en kiezen daarom voor verschillende manieren om 
dit aan te pakken. Zowel mijn ontologische als mijn epistemologische opvatting, respectievelijk 
over mijn “beeld van de sociale werkelijkheid” en over ”de beste manier om kennis over die 
werkelijkheid te verkrijgen” (‘t Hart, Boeije & Hox, 2005, p. 64) worden toegelicht in hoofdstuk 
4.  
Als methode is gekozen voor levensverhalen, in navolging van antropologe Ghorashi en 
sociologe Brinkgreve (2010). Bij onderzoek met levensverhalen krijgt een geïnterviewde volop 
de gelegenheid om datgene te vertellen dat heeft bijgedragen aan de persoon die hij momenteel is 
en het leven dat hij leidt. Daarnaast stelt Brinkgreve (2014) dat in tegenstelling tot onderzoeken 
die gericht zijn op orde, patronen en overzicht, onderzoek met behulp van levensverhalen gericht 
is op “de meerduidigheid en ambiguïteit van de menselijke beleving" (Brinkgreve, 2014, p. 23). 
Ze doelt hier op de verhalen die de benodigde context leveren om de betekenis van de beleving 
te kunnen interpreteren en te begrijpen.  
Etnograaf/filosoof Mol en socioloog Law (2004) benadrukken bovendien het belang van het 
analyseren van verhalen van diverse betrokkenen uit één onderzoeksgroep, om zo een beeld te 
kunnen krijgen van hun meervoudige werkelijkheid, door taalwetenschappers Boogaard, Hanson 
en Herrlitz (2000) benoemd als “multiperspectivity” (Boogaard et al., 2000, p. 165). Het 
onderzoeksdesign is dus gericht op meerstemmigheid en respect voor verschillen. De data zijn 
verzameld door diepte-interviews aan de hand van levensverhalen, gebruik makend van een 
                                                           
2 Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) stelt dat naast gezichtsscherpte en gezichtsveld “ook andere 
stoornissen, zoals stoornissen in contrastzien, donkeradaptatie en fotofobie, grote invloed op de mate van visuele 
beperkingen hebben” (van Rens et al., 2011, p.16).   
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topiclijst gericht op zowel diverse elementen van de ICF als op de voorgeschiedenis en 
achtergronden van betrokkenen (zie bijlage 3). Daarbij is mijn focus breder dan het slecht of niet 
meer kunnen zien. Ik ben namelijk ook geïnteresseerd in wat bijgedragen heeft aan de vorming 
van de beleving van betrokkenen. 
Voor een dieper inzicht in de belevingswereld van de onderzochten en ter ondersteuning van wat 
betrokkenen vertelden in de interviews is tevens gebruik gemaakt van observatie. Observaties 
tijdens de interviews, die voor het merendeel in de thuissituatie van betrokkenen werden 
gehouden. Ook is gelet op de non-verbale wijze waarop de geïnterviewden over belangrijke 
gebeurtenissen in hun leven vertelden. Hierbij werd gebruik gemaakt van – met instemming van 
betrokkene verkregen – video-opnames van de interviews.   
 
De data-analyse is gebaseerd op een grondige bestudering en vergelijking van de individuele 
verhalen, op zoek naar opvallende thema’s. Ook is gebruik gemaakt van “analytische inductie”, 
oftewel het zoeken naar de beste structurering van het onderzoeksmateriaal. De “theoretische 
sensitiviteit” van de onderzoeker is ook geactiveerd door onderzoeksbevindingen systematisch te 
vergelijken met die van andere wetenschappers (Boeije, 2005, p. 74). Tevens is gezocht naar 
“key incidents”, dat zijn gebeurtenissen waardoor opvallende patronen van het geheel duidelijk 
worden (Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61). De titel van dit boek: “Die dag 

ben ik gestopt met autorijden ...” betreft zo’n gebeurtenis, omdat niet meer autorijden voor veel 
visueel beperkten in Aruba de transitie van de wereld van een ziende naar de wereld van een 
visueel beperkte symboliseert. Wat deze transitie inhoudt, zal in de loop van dit boek duidelijk 
worden.  
 
Wat betreft de datapresentatie is gekozen om veelvuldig citaten van de geïnterviewden te 
gebruiken in de door hen gesproken taal: het Papiamento, Engels, of Nederlands. De citaten in 
het Papiamento, de meest gesproken taal in Aruba, zijn vertaald in het Nederlands. Dit in 
tegenstelling tot de citaten in het Engels, aangezien verwacht wordt dat de lezer deze taal 
machtig is. Op deze manier kan de lezer van dit boek ook zelf ervaren met welke woorden de 
slechtzienden en blinden in dit onderzoek over hun leven vertellen en betekenis geven aan 
gebeurtenissen. Voor de analyse hebben de citaten een dieper inzicht opgeleverd over de 
bijbehorende emoties omtrent gebeurtenissen én over de manier waarop de respondenten 
hiermee omgaan. Opvallend is dat verscheidene respondenten zich significante gebeurtenissen, 
soms van vele jaren geleden, beeldend voor de geest konden halen en hierover vertelden, 
inclusief de emoties.  Ik hoop dan ook dat het gebruik van de vele citaten voor u als lezer niet 
alleen zal bijdragen tot begrip, maar tevens tot het aanvoelen van wat het slecht of niet (meer) 
kunnen zien voor de respondenten betekent.  
 
Dit boek bestaat uit drie delen. Deel één wordt gevormd door de inleidende hoofdstukken, te 
beginnen met de lokale cultureel-historische context van het onderzoek. Deze context fungeert 
als decor voor dit onderzoek naar de beleving van visueel beperkten in Aruba en is zowel voor 
de onderzoeker als de lezer van belang voor een breder inzicht in relatie tot de belevingswereld 
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van de onderzochten. Vervolgens wordt de vraagstelling van het onderzoek belicht, de 
methodologie en het theoretisch kader. Wat betreft het theoretisch kader zijn concepten gericht 
op de manier waarop respondenten de transitie van zien naar het slecht of niet kunnen zien zelf 
beschrijven en vorm geven in het alledaagse leven, rekening houdend met complexiteit, 
gelaagdheid en individualiteit.  
Startpunt in dit onderzoek is dat slechtzienden en blinden een aandoening of ziekte “hebben”; dat 
deel van het lichaam waaraan specialisten aandacht besteden (Mol & Law, 2004, p.4). Een 
lichaam “doen” verwijst naar hoe slechtzienden en blinden in de dagelijkse praktijk omgaan met 
het (gedeeltelijk) wegvallen van visuele informatie, hoe ze mede gebruik maken van hun andere 
zintuigen, al dan niet in combinatie met hulpmiddelen. Dit onderzoek besteedt daarom aandacht 
aan de ervaringen van slechtzienden en blinden in hun alledaagse leven. Een lichaam “zijn” duidt 
op wat er door een persoon heen gaat, op de psychische beleving over bijvoorbeeld 
slechtziendheid of blindheid en de gevolgen daarvan (Mol & Law, 2004, p.4). Uitgangspunt is 
eveneens dat elke persoon zijn eigen beleving heeft van deze gebeurtenissen en situaties. Dit 
onderzoek richt zich dus ook op de psychische beleving van de gevolgen van de ziekte of 
aandoening – waarbij zelfs sprake kan zijn van een rouwproces. In dit onderzoek wordt boven-
dien gekeken naar persoonlijke “coping resources” (Lazarus & Folkman, 1984, p.57), zoals 
gezondheid, energie en positieve dan wel negatieve overtuigingen en ook naar het economisch, 
cultureel en sociaal kapitaal (Bourdieu, 2010, p.108) waarover mensen beschikken, dat ze al dan 
niet benutten. Bij copinggedrag spelen leerervaringen én de levensfase waar iemand in verkeert 
en handelt een rol. 
 
Voor de verdere verdieping van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de begrippen  
“zelfbeschikking”(Bekker & Spoelstra, 2007, p. 3), “empowerment” (Stanton-Salazar, 2011, p. 
16), “identiteit” (Hall, 1991, p. 198) en “respect” (Sennett, 2003, p. 49), zie hoofdstuk 5. De 
begrippen zelfbeschikking en empowerment evalueren hoe visueel beperkten met verlies en 
verandering omgaan, gebruik makend van hun eigen mogelijkheden én van hun verbondenheid 
met en ondersteuning door sociale netwerken. Identiteit wordt in dit onderzoek gezien als een 
dynamisch proces van zelfdefinitie én van gedefinieerd worden. Tot slot wordt het concept 
respect niet alleen belicht vanuit het standpunt van de ander, maar ook van betrokkene zelf.  
 
In deel twee volgt de datapresentatie. Om individuele herkenbaarheid te voorkomen worden de 
levensverhalen hier thematisch opengebroken, al blijft de levensloop op zich een belangrijk 
thema. Thema’s zijn hierbij hoe de geïnterviewden slechtziend of blind zijn geworden, over 
verlies en verandering bij de dagelijkse dingen en over nieuwe stappen in een veranderende 
wereld. Het betreft fysieke veranderingen die al dan niet zichtbaar zijn, veranderingen in de 
waarneming, praktische alledaagse veranderingen, evenals veranderingen in het persoonlijke 
netwerk. Ook komt aan bod hoe betrokkenen de visuele beperking en de gevolgen hiervan 
beleven én er praktisch mee omgaan. Duidelijk is dat dit verschilt per individu en varieert van 
ervaren machteloosheid en afhankelijkheid tot andere oplossingen bedenken, al dan niet in 
combinatie met anderen,  en dingen op een andere manier leren doen.  
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Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke inbreng van significante anderen, waaronder 
familie, vrienden en collega’s, lotgenoten en toevallige contacten in dit proces. Het gaat hier dan 
om personen, die er daadwerkelijk toe bijgedragen hebben dat slechtzienden en blinden 
hindernissen, veroorzaakt door hun visuele beperking, overwonnen hebben in hun alledaagse 
leven. Slechtzienden en blinden vertellen in dit hoofdstuk niet alleen over wat deze personen 
voor hen deden, maar ook op welke wijze zij dit deden. Over hoe ook professionals en 
dienstverleners als katalysator voor verandering blijken te fungeren, wordt in een volgend 
hoofdstuk gerapporteerd. Bovendien bleek de fysieke inrichting van de buitenwereld een 
belangrijk thema in de verhalen van de geïnterviewden en krijgt ook dit aspect daarom de nodige 
aandacht. Dit gedeelte besluit met een hoofdstuk over de FAVI, de stichting die voor een aantal 
visueel beperkten als een soort spin in het web fungeert. 
 
Tot slot onthult deel drie het antwoord op de onderzoeksvragen en zal de lezer inzicht krijgen in 
wat er verandert voor slechtzienden en blinden in Aruba, als gevolg van deze conditie, in hun 
dagelijks leven en in hoe zij het slecht of niet (meer) kunnen zien beleven, én in hun 
mogelijkheden om te blijven functioneren, zelfstandig of in samenwerking met anderen en 
instanties. Uiteraard ontbreken de aanbevelingen, die uit het onderzoek volgen hierbij niet. Deze 
aanbevelingen zijn gericht aan de slechtzienden en blinden zelf en aan hun significante anderen, 
waaronder dienstverleners en instanties. Andere onderzoekers kunnen hun voordeel doen met de 
kritische reflectie over dit onderzoek die eveneens in dit gedeelte opgenomen is. Maar allereerst 
neemt de onderzoeker u thans mee op reis naar de cultureel-historische context van het 
onderzoek, het eiland Aruba.  
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DEEL 1. ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
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2. De cultureel-historische context van het onderzoek: Aruba 

2.1. Inleiding 

De reis brengt u naar het tropische eiland Aruba in de Caribische zee. Een eiland met felblauwe 
luchten, een turkooisblauwe zee, witte zandstranden en groene wuivende palmbomen. Een 
eiland, waar de passaatwind elke dag door je haren waait, je op vele plaatsen de zilte zeelucht 
ruikt en prehistorisch aandoende leguanen zich loom voortbewegen onder de intens 
verwarmende zon. Een eiland met ongerepte tropische natuur, maar ook met drukbevolkte 
toeristencentra. Een eiland, waar pelikanen laag over zee vliegen en af een toe nog een kudde 
geiten de weg oversteekt. Een eiland waar het zelden regent, maar áls het regent, het water met 
bakken tegelijk uit de hemel stroomt en na afloop vaak een spoor van vernieling op de wegen 
achterlaat.  
 
Enkele feiten: Het eiland is gelegen op 32 kilometer van de noordelijke kust van Venezuela, 
heeft een tropisch klimaat met een constante temperatuur van rond de 28 graden en een immer 
aanwezige noordoost passaatwind (CBS Aruba, 2014b). Met een oppervlakte van 180 vierkante 
kilometer is het iets groter dan het Nederlandse eiland Texel, dat een oppervlakte heeft van 160 
vierkante kilometer. Echter, kijkend naar de bevolkingsdichtheid zien we een groot verschil. 
Texel heeft 13.671 inwoners in 2012 en daarmee een  bevolkingsdichtheid van 85 inwoners per 
vierkante kilometer (VVV Texel, 2014a). Aruba heeft 106.795 inwoners in 2013 en daarmee een 
bevolkingsdichtheid van 593 inwoners per vierkante kilometer, en die neemt nog steeds toe. 
Daarnaast ontvangt Aruba jaarlijks een groter aantal toeristen dan het eiland Texel. In 2013 
waren er maar liefst 1.667.824 toeristen in Aruba, waarvan 979.256 verblijfstoeristen en 688.568 
cruisetoeristen. Dat is dus ruim meer dan de 694.847 toeristen die in 2013 op Texel verbleven 
(VVV Texel, 2014b). In de afgelopen jaren is een sterke groei zichtbaar, zowel van de totale 
bevolking als van het aantal toeristen dat Aruba jaarlijks bezoekt (CBS Aruba, 2014b).  
 
Gezien het bovenstaande zal het de lezer niet verbazen dat toerisme de voornaamste bron van 
inkomsten is. De verblijfstoeristen vormden 59% van het toerisme in 2013 (CBS Aruba, 2014b). 
Meer dan de helft van deze toeristen komt uit de VS. Gemiddeld blijven zij 7,4 dagen op het 
eiland in veelal luxe hotels van gerenommeerde internationale hotelketens. In 2013 bezit maar 
liefst 27% van de toeristen een “timeshare” accommodatie in Aruba (CBS Aruba, 2014b). Dit is 
het eigendom van een vakantieverblijf voor een bepaalde periode van het jaar. Deze categorie 
toeristen komt jaarlijks weer terug naar Aruba en beschouwt Aruba vaak als een tweede thuis. 
Dat een aantal hiervan zich ook betrokken voelt bij de gemeenschap blijkt uit initiatieven als 
“Friends of the Handicapped Foundation”, een stichting die 27 jaar geleden werd opgericht door 
toeristen met het doel om geld bijeen te brengen voor organisaties, die werken ten behoeve van 
mensen met een beperking in Aruba (Aruba Daily, 2014). Aruba heeft in 2012 een Bruto 
Nationaal Product (BNP) van AWG3 43,575 per capita, wat in verhouding tot de regio hoog is 

                                                           
3 AWG is de valutacode voor de Arubaanse florin. Deze is gekoppeld aan de US dollar (US$ 1.00 = AWG 1.79) 
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(voormalig Nederlandse Antillen: AWG 32,130; Venezuela: AWG 22,342) maar in verhouding 
tot Nederland en de Verenigde Staten laag (Nederland: AWG 80,628, VS: AWG 89,535) (CBS 
Aruba, 2014b).  Deze feiten en hierna volgende paragrafen zijn van belang als achtergrond voor 
de belevingsverhalen van de visueel beperkten in Aruba.  

2.2. Status Aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden 

Aruba behoort tot de zes eilanden, die sinds 1954 deel uitmaken van het Caribische deel van het 
Koninkrijk der Nederlanden, de voormalige Nederlandse Antillen. De drie bij elkaar liggende 
eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba worden geografisch de Bovenwinden genoemd en 
de drie eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, die eveneens bij elkaar liggen, de Benedenwinden. 
Vóór 1954 waren deze eilanden koloniën van Nederland. Aruba was een onderhorigheid van de 
kolonie Curaçao (Hartog, 1988). De koloniale status van de Nederlandse Antillen werd in de 
praktijk al in 1951 opgeheven toen Aruba een eigen eilandsbestuur kreeg. In 1954 werd het 
Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, de constitutionele basisregeling, getekend. De naam 
“Curaçao en Onderhorigheden” werd toen veranderd in “De Nederlandse Antillen”. Borman 
(2012) beschrijft hoe de structuur van het Statuut sinds 1954 onveranderd gebleven is, al zijn er 
wel wisselingen geweest in de samenstelling van het Koninkrijk. In de jaren zeventig werd 
besloten naar onafhankelijkheid van Suriname en de Nederlandse Antillen toe te werken. Dit 
leidde ertoe dat in 1975 Suriname een onafhankelijk land werd. Oostindie en Verton (1998) 
stellen echter dat zowel de bevolking als het bestuur van de Antilliaanse eilanden nooit gestreefd 
hebben naar onafhankelijkheid van Nederland. Ze geven echter aan dat in de jaren negentig de 
inmenging van Nederland intensiever werd, hetgeen leidde tot irritatie van de politici op de 
eilanden. Borman (2012) geeft aan dat in Aruba niet alleen de relatie met Nederland een politiek 
aandachtspunt werd, maar vooral ook de relatie met Curaçao, want daar was nog steeds het 
centrale bestuur van de Nederlandse Antillen gevestigd. Volgens hem heeft de politieke onrust 
op Aruba in 1977 hierbij een belangrijke rol gespeeld. Aruba kreeg negen jaar later, in 1986, een 
Status Aparte. Dit wil zeggen dat Aruba vanaf dat moment geen deel meer uitmaakte van het 
staatkundige verband van de resterende Nederlandse Antillen en dus los kwam van Curaçao. 
Alofs (2012) stelt dat Aruba met de Status Aparte kreeg waar zij al in 1947 voor streed: 
opheffing van de ondergeschiktheid aan Curaçao en een eigen status binnen het Koninkrijk, 
“Separacion oftewel Status Aparte” (Alofs, 2012, p. 286). 

Dat de Arubanen trots zijn op hun status als zelfstandig land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden blijkt bij officiële gelegenheden zoals op de “Dia di Himno y Bandera” (vertaling: 
”Dag van het volkslied en de vlag”). Dan wordt de Arubaanse vlag met respect gehesen en wordt 
door jong en oud in het Papiamento hartstochtelijk het Arubaanse volkslied gezongen. Het 
respect en de trots op het eigen vaderland wordt bezongen in het eerste en laatste couplet van dit 
volkslied: “Aruba, patria aprecia, Nos cuna venera, Chikito y simpel bo por ta, Pero si respeta ... 
Bo playanan tan admira, Cu palma tur dorna, Bo escudo y bandera ta, Orguyo di nos tur”. 
Vertaling Hubert Obdulio (Lio) Booi: “Aruba, dierbaar vaderland, Vereerd geboorte-oord, Hoe 
klein, eenvoudig Gij moogt zijn, Je bent gerespecteerd ... Je stranden en je palmenkust, Bij velen 
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thans vermaard, Je vlag en wapen, trots symbool van het eiland ons zo waard” (Hartog, 1988, p. 
2). En was sedert de kolonisatie van Aruba door Nederland in 1636 de officiële taal steeds het 
Nederlands, sinds 2003 is dit tezamen met het Nederlands ook het Papiamento. Het Papiamento 
is een creoolse taal met Portugese, Spaanse, Nederlandse, Engelse en Afrikaanse invloeden 
(Hartog, 1988). Daarbij kent het Papiamento in Aruba, net als in Curaçao en op Bonaire, zijn 
unieke woorden en gezegdes. Daarnaast is in Aruba de etymologische spelling aangenomen die 
gerelateerd is aan de herkomst van de woorden in tegenstelling tot de fonologische spelling, die 
gerelateerd is aan de spraakklank van de woorden en die in Curaçao en op Bonaire gebruikt 
wordt.  

Uit onderzoek van Oostindie en Verton (1998) is gebleken dat Arubanen en Antillianen in de 
jaren 1997 en 1998 de Koninkrijksrelatie met Nederland belangrijk bleven vinden omwille van 
praktische redenen als paspoort, vrije migratie, bescherming door Nederland tegen andere 
landen, financiële ondersteuning én een gevoel van verbondenheid met Nederland. In 
tegenstelling tot de politici hadden de kiezers een positiever gevoel bij de betrokkenheid van 
Nederland bij Aruba en de Nederlandse Antillen. Oostindie en Verton (1998) stellen verder dat 
dit mogelijk samenhangt met het beperkte vertrouwen van de burgers in hun eigen politici én in 
de eigen mogelijkheden van het eiland. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat Arubanen, in 
vergelijking met Antillianen, meer zelfvertrouwen hadden aangaande hun land en iets 
afstandelijker waren ten opzichte van Nederland. Echter, de grote meerderheid van de Arubanen 
was van mening dat Aruba te klein is om volledig onafhankelijk te zijn, al vinden ze ook dat 
Nederland onvoldoende begrip toont voor de lokale samenleving met haar eigen cultuur.  
 
Bij de Statuutswijziging van 2010 werd het land Nederlandse Antillen als staatkundige eenheid 
opgeheven en werd het Koninkrijk der Nederlanden omgevormd tot vier zelfstandige landen: 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De drie overige eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba) hebben sinds deze Statuutswijziging de status van “openbare lichamen” binnen Nederland 
(Borman, 2012, p. 43).  Alle inwoners van het Koninkrijk hebben de Nederlandse nationaliteit, 
een Nederlands paspoort en als staatshoofd de Koning der Nederlanden. Het Statuut is vrijwillig 
aanvaard door de betrokken landen met gelijkwaardigheid tussen de landen als uitgangspunt. 
Volgens Borman (2012) betekent deze gelijkwaardigheid dat men weliswaar staatsrechtelijk 
uitgaat van een gelijke behandeling, maar ook aandacht heeft voor de verschillen tussen de 
landen. Daarnaast gaat het Statuut ervan uit dat elk land autonoom zijn eigen belangen behartigt, 
zijn eigen democratische organen heeft en dat de landen elkaar bijstand verlenen, met elkaar 
overleggen en met elkaar samenwerken. Op diverse gebieden bestaan er samenwerkings-
projecten, zoals ten aanzien van rechtshandhaving, onderwijsvernieuwing, gezondheidszorg, 
sociale achterstand en infrastructuur. Ook geeft Nederland financiële steun in de vorm van 
uitzending van personen en (mede)financiering van projecten. De regering van Aruba erkent het 
grote belang van goede samenwerking binnen het Koninkrijk maar ze streeft ook naar andere 
internationale strategische partnerships, zoals met de Europese Unie (Regering van Aruba, 
2013). 
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2.3. Internationale samenwerking 

De Arubaanse wetgeving is weliswaar gebaseerd op het Nederlandse rechtssysteem, maar Aruba 
heeft zijn eigen wet- en regelgeving. Als deel van het Koninkrijk is Aruba bovendien gebonden 
aan een aantal internationale verdragen en wetten, zoals op het gebied van de mensenrechten. 
Het Statuut vermeldt in artikel 43 dat elk land binnen het Koninkrijk zorg draagt voor de 
fundamentele menselijke rechten en vrijheden, maar dat het waarborgen hiervan een 
Koninkrijksaangelegenheid is (Borman, 2012). Alleen het Koninkrijk kan daarbij verbindende 
verdragen met andere landen sluiten. Een voor dit onderzoek interessant verdrag is bijvoorbeeld 
het Verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen, oftewel Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD), dat in 2006 door de Verenigde Naties aangenomen is, dat 
beoogt de mensenrechten van deze groep personen specifiek te waarborgen en waar nodig te 
bevorderen of te beschermen. Het verdrag was in oktober 2014 ondertekend door 159 landen en 
geratificeerd door 151 landen (United Nations, 2014a). Het verdrag is reeds in 2007 ondertekend 
door het Koninkrijk der Nederlanden. Tot op heden is het echter nog niet geratificeerd, dus nog 
niet in werking (United Nations, 2014b). Het College voor de Rechten van de Mens (2014) stelt 
dat Nederland hierin achter loopt bij veel andere landen; zij is nog steeds bezig met de benodigde 
(invoerings-)wetten en het onderzoek naar de kosten voor de uitvoering. Te zijner tijd kan Aruba 
medegelding vragen voor dit verdrag.    
 
Een heel belangrijk internationaal samenwerkingsverband voor Aruba is het Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino). Dit is het samenwerkingsverband tussen Latijns-Amerikaanse 
parlementen, waarvan momenteel 23 parlementen lid zijn. Aruba is in 1990 toegetreden tot dit 
samenwerkingsverband, dat bestaat sinds 1964 en gericht is op onder andere het bevorderen van 
de mensenrechten, economische en sociale ontwikkeling en integratie van Latijns-Amerika. 
Tevens is het Parlatino gericht op samenwerking met parlementen buiten Latijns-Amerika. 
Zelfbeschikking van de verschillende volkeren staat hierbij centraal (Parlamento 
Latinoamericano, 2014).  
Daarnaast is er de Pan American Health Organization (PAHO), de internationale publieke 
gezondheidsorganisatie voor het gebied Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en naburige eilanden, 
waarvan 48 gebieden en landen, waaronder Aruba, lid zijn. De PAHO doet dienst als regionale 
afdeling van de World Health Organization (WHO) van de United Nations. Eén van de 
initiatieven in 2011 van de WHO en PAHO was de oprichting van een Community Based 
Rehabilitation (CBR) Network voor Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.  In 2014 
vond de eerste vergadering van dit samenwerkingsverband plaats te Aruba. Het doel van dit 
netwerk is om bij te dragen aan de inclusie oftewel insluiting in de samenleving van personen 
met een beperking. De behoeften van de personen met een beperking in hun eigen context 
vormen hierbij het uitgangspunt (CBR Caribbean, 2014).  
 
Aruba heeft een aantal ontwikkelingsuitdagingen gemeen met andere eilanden met een eigen 
parlement en regering. Op de eerste plaats brengt de beperkte schaal van een eiland een aantal 
nadelen met zich mee, zoals een hoge bevolkingsdichtheid die drukt op de beperkte hulpbronnen; 
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ook speelt de afhankelijkheid van internationale handel en daardoor kwetsbaarheid voor globale 
ontwikkelingen. Voorts zijn deze eilanden veelal afhankelijkheid van toerisme. En ook de 
dreiging van klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en natuurrampen gaat niet aan hen 
voorbij. Verhoudingsgewijs zijn er ook hoge kosten voor publieke administratie en infra-
structuur, hoge vervoers- en communicatiekosten en een beperkte capaciteit van instituties 
(UNDESA, 2014). Er is bijvoorbeeld maar één ziekenhuis in Aruba, het Dr. Horacio Oduber 
Hospitaal, dat in 1976 in gebruik genomen is en in 2013 een opnamecapaciteit heeft van 288 
bedden (CBS Aruba, 2014b). Er zijn in 2013 78 specialisten werkzaam in Aruba (CBS Aruba, 
2014b). Voor bepaalde gespecialiseerde operaties wordt doorverwezen naar het buitenland, zie 
ook paragraaf 2.6. Eenenvijftig van deze landen, waaronder Aruba, hebben zich dan ook 
verenigd in de Small Island Developing States (SIDS), een samenwerkingsverband onder de vlag 
van de United Nations (UNDESA, 2014). Een gevolg van de verhoogde kwetsbaarheid is 
volgens Peterson (2012) dat eilandstaten de focus houden op een stigma (zie ook Baldacchino 
2006, Scheyvens en Momsen 2008). Peterson (2012) noemt dit “a fatalistic SIDS-stigma of 
‘Small, Isolated, Dependent State (-of-mind)’” (Peterson, 2012, p. 7), terwijl een focus op de 
(veer)kracht van eilandstaten volgens hem logischer zou zijn (Peterson, 2012).  

2.4. Etnologische geschiedenis en culturele diversiteit 

Hartog (1988) geeft aan dat het eiland Aruba historisch gezien etnologisch, geografisch en 
politiek verbonden was met Venezuela, aangezien het dicht bij Paraguaná ligt, een schiereiland 
van Venezuela. De – voor zover bekend – oudste bewoners, de Caiquetio’s, voeren vanuit 
Paraguaná naar Aruba op jacht naar vis. Zij vielen, net als de indianen op de nabijgelegen 
eilanden Curaçao en Bonaire, onder het gezag van de Cacique, het opperhoofd van Paraguaná. 
Tussen de eilanden was er onderling weinig contact, onder andere door gevaarlijke zee-
stromingen. Rond 1500 werd Aruba ontdekt door de Spanjaarden en begon de Spaanse tijd die 
tot 1636 duurde. Zij zagen Aruba als een nutteloos eiland en brachten de lokale indianen naar het 
noordelijker gelegen eiland Santo Domingo, waar ze van nut konden zijn in de kopermijnen. 
Doordat zij Aruba onbeheerd achterlieten, kwamen er echter weer indianen uit Venezuela op 
Aruba wonen. Rond 1527, toen de Spanjaarden de ABC-eilanden koloniseerden, vestigden zich 
ook wat Spanjaarden op Aruba en brachten ze zelfs een aantal van de oorspronkelijke indianen 
terug. In 1636 veroverden de Nederlanders Aruba op de Spanjaarden. Zij maakten Aruba tot een 
onderhorigheid van de kolonie Curaçao. Volgens Alofs (2013) was er, doordat op Aruba geen 
commerciële plantages waren vanwege de ongeschiktheid van de bodem en het gebrek aan 
regen, weinig slavernij en werkten er vooral vrouwelijke slaven in het huishouden. Mannelijke 
slaven voerden met name onderhoudswerkzaamheden uit.  De slaven op Aruba vormden 
daardoor geen eigen groep met een eigen cultuur. Door invloed van de Spanjaarden werd het 
Christendom hun religie. Echter sommige cultuur-uitingen op Aruba zijn wel van Afrikaanse 
herkomst, zoals de door de katholieke kerk nogal omstreden ‘tambu’, een muziek- en dansvorm 
op het ritme van een drum (Alofs, 2013, p. 95).  
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Volgens Hartog (1988) overleed de laatste ‘echte’ indiaan rond 1862. De herinnering aan de 
indianen op Aruba leeft echter nog altijd voort, zowel in uiterlijke en innerlijke kenmerken van 
enkele huidige bewoners, als in opgegraven artefacten, rotstekeningen, plaatsnamen en 
volksverhalen. Alofs (2013) wijst echter ook op de onderlinge vermenging van Venezolaanse 
indianen, Europese kolonisten en Afrikaanse slaven. In de twintiger jaren had geen van deze 
bevolkingsgroepen nog zuivere nakomelingen. Hartog (1988) laat zien hoe in de twintiger jaren 
een aantal Arubanen, vanwege de armoede op Aruba, werk zocht in Venezuela, Colombia, 
Suriname en Cuba. Toen de economische situatie op Aruba weer enigszins verbeterde, kwamen 
er in die tijd ook Oost-Europese Joden en Libanezen naar Aruba voor de handel. De opening van 
de Amerikaanse Lago raffinaderij in 1929 trok ook vele immigranten aan uit de Engelstalige 
eilanden in de Caribische Zee. Volgens Hartog (1988) werd het Amerikaans-Engels hierdoor in 
de praktijk de tweede taal. In 1985 werd de Lago gesloten; de verouderde raffinaderij kon niet 
meer concurreren met moderner opgezette raffinaderijen. Een groot deel van de bevolking verliet 
daarom het eiland. Het door de regering in 1986 (na de Status Aparte) ingezette beleid om van 
Aruba een toeristisch eiland te maken, zorgde evenwel weer voor een positieve ommekeer. Die 
leidde rond 1988 tot een stroom van immigranten vanuit de Caribische eilanden, Latijns-
Amerika, de Filippijnen, Europa en Noord-Amerika, die zich voor het grootste deel blijvend in 
Aruba gevestigd hebben (Alofs & Merkies, 2001).  
 
Een logisch gevolg van dit alles is een grote culturele diversiviteit en multilingualiteit. Tijdens de 
volkstelling van 2010 zijn er in Aruba 101,484 inwoners geteld, waarvan  66,0% (66.973) in 
Aruba geboren is en 34,0% (34.432) buiten Aruba (CBS Aruba, 2012a). Daarnaast blijkt uit de 
bovenstaande geschiedenis, dat de meeste in Aruba geboren inwoners voorouders hebben, die 
ooit naar Aruba geëmigreerd zijn. De vele Arubanen die ooit om economische redenen naar 
Nederland, de Verenigde Staten of naar één van de eilanden in de regio vertrokken en daarna 
weer zijn teruggekeerd, dragen ook bij aan Aruba’s culturele diversiteit. Het overgrote deel van 
de bevolking is gelovig (94%, 95.344), waarvan 75,3% (76.464) rooms-katholiek (CBS Aruba, 
2012a).   
Zoals eerder aangegeven is het Papiamento de meest gesproken taal voor 69,4% (59.984) van de 
bevolking, gevolgd door Spaans 13,2%, (11.368), Engels 8,1% (7.001), Nederlands 6,1% (5.289) 
en enkele andere talen (CBS Aruba, 2012a). Mensen in Aruba spreken over het algemeen dan 
ook drie á vier talen. Papiamento wordt het meest gesproken; zowel thuis als in de media, bij de 
overheid en op andere werkplekken. Nederlands is, naast inmiddels ook het Papiamento, de 
officiële taal en daarmee tot op heden de taal van de wet- en regelgeving en de formele 
onderwijstaal op de meeste scholen in Aruba.  Binnen het toerisme is Engels en Spaans veelal de 
voertaal.  

Dresscher (2009, p. 1) spreekt dan ook over Aruba als “a melting pot of many different cultures” 
als gevolg van eeuwenlange migratie van verschillende bevolkingsgroepen naar Aruba en stelt 
dat deze multiculturele eigenschap een wezenlijk bestanddeel is van de Arubaanse geschiedenis. 
Daarbij laten Alofs en Markies (2001) zien dat de verschillende subculturen enerzijds naar elkaar 
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toegroeien, maar zich anderzijds ook voortdurend onderscheiden. Daarnaast bestaat culturele 
diversiteit volgens hen ook in verschillende generaties, sociale klassen en tussen toeristen en 
lokale bevolking. Volgens hen is “de Arubaanse identiteit” dan ook steeds moeilijker te 
achterhalen (Alofs & Merkies, 2001, p. 230).  

2.5. Kwetsbare groepen/sociaal beleid 

De beperkte schaal van het eiland bracht van oudsher met zich mee dat Aruba een samenleving 
met een “interne cohesie” was, waar “de familie- en gemeenschapsbanden sterk zijn” 
(Sankatsing, 2011, p. 74). Mensen in Aruba zijn voor een groot deel met elkaar opgegroeid, 
hebben met elkaar op school gezeten en kennen elkaars familiegeschiedenis. Daarnaast zijn 
Arubanen over het algemeen op diverse manieren aan elkaar gerelateerd, aangezien ze elkaar in 
verschillende rollen tegenkomen, zoals op het werk, in de kerk, bij de sportclub, op straat, bij 
begrafenissen of in de supermarkt. Hierdoor lopen veelal formele en informele verhoudingen 
door elkaar. Sankatsing (2011, p. 74) benoemt dat de hedendaagse samenleving in Aruba zowel 
“communitaristische kenmerken gebaseerd op solidariteit” heeft, als kenmerken van een 
“moderne individualistische samenleving gebaseerd op wedijver”. Hij benadrukt hierbij het 
verschil in leefwereld en perceptie tussen de oudere en de jongere generatie, waarbij 
eerstgenoemde familiegericht en laatstgenoemde individugericht is. Dit kan uiteraard tot 
botsingen leiden. Een trend die ontstaat doordat de moderne samenleving het geloof in 
persoonlijke controle en autonomie meer aanmoedigt dan een gezamenlijke onderneming met 
bijbehorende verplichtingen (Seligman, 1988).  
 
Onderzoek van Machielse en Hortulanus (2011) laat zien dat elders in de wereld bepaalde 
bevolkingsgroepen in deze tijd een groter risico lopen om sociaal geïsoleerd te raken dan 
anderen. Als voorbeelden noemen zij mensen op hogere leeftijd, mensen die gescheiden zijn of 
waarvan hun partner overleden is, mensen zonder werk en mensen met een lagere sociaal-
economische status. Het CBS Aruba (2014d) merkt op dat er geen eenduidige definitie van het 
begrip “kwetsbare groepen” bestaat. In haar rapport Vulnerable groups within the population of 

Aruba gaat ze uit van de definitie van de Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate-
General van de Europese Commissie: “Groups that experience a higher risk of poverty and social 
exclusion than the general population” (European Commission, 2014). Kinderen die niet naar 
school gaan, jonge werklozen, alleenstaande ouders, mensen boven de zestig jaar én mensen met 
beperkingen lopen een verhoogd risico op armoede en sociale uitsluiting (CBS Aruba, 2014d).   
 
Jongeren; Slechts 2,5 procent (524) van de kinderen van 4-17 jaar gaat niet naar school. Dat zijn 
vooral kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar. 59 van deze kinderen hebben naar eigen zeggen 
problemen in één of meer functionele domeinen als lopen, zien, onthouden/concentreren, 
zelfzorg, horen en communicatie. 91 jongens en 92 meisjes (0,9 procent van alle jongens en 
meisjes) hebben problemen met zien. Overigens gaan vooral kinderen die geboren zijn in 
Spaanstalige landen en/of ouders hebben die daar geboren zijn minder naar school. In die 
gevallen vormt de onderwijstaal een belangrijke factor (CBS Aruba, 2014d).  
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De werkloosheid bij jongeren van 15-24 jaar blijkt relatief hoog. De 9% van deze jongeren die 
werkloos is, vormt 24,4% van het totaal aantal werklozen in Aruba. Het werkloosheids-
percentage wordt hoger bij het ontbreken van een diploma na de lagere school (CBS Aruba, 
2014d).  
 
Ouderen; Het CBS Aruba (2014d) heeft reeds in meerdere rapporten zijn zorgen geuit over de 
vergrijzing. Alhoewel er al sinds 1960 een groei waarneembaar is in het aantal personen boven 
de zestig, is in de periode 1991 tot 2000 het aantal personen boven de zestig jaar met maar liefst 
50,3% toegenomen. Deze groei heeft zich drastisch doorgezet en in 2010 zijn er in Aruba maar 
liefst 15.659 personen boven de 60 jaar (15,4% van de totale bevolking). Het betreft hier 8.888 
vrouwen en 6.771 mannen in Aruba die op 60-jarige leeftijd in aanmerking komen voor 
ouderdomsvoorzieningen.  
Daarbij maakt het CBS een onderscheid tussen de groep jongere ouderen (60-74 jaar), ouderen 
(75-84 jaar) en hoogbejaarden (85 jaar en ouder). De groei is zichtbaar in alle drie de 
subgroepen. In 2010 woonde 1,9% van alle personen boven de 60 jaar in een voorziening voor 
ouderen. Het merendeel woont in gezinsverband en 2.587 personen boven de 60 jaar zijn 
alleenwonend; het betreft hier mannen en vrouwen in alle drie genoemde leeftijdscategorieën. 
22,4% van hen gaf aan beperkingen te hebben in tenminste één van de functionele domeinen, 
zoals lopen of traplopen (12,5%), beperkingen in zien (9,1%), onthouden/concentreren (5,3%), 
zelfzorg (5,2%), horen (4,9%) en communicatie (3,4%). De ouderen vormen de grootste groep 
van personen die beperkingen ervaren in tenminste één de van genoemde domeinen.  
 
Mensen met beperkingen; Zoals eerder aangegeven, worden mensen met beperkingen door het 
CBS Aruba (2014d) eveneens aangeduid als één van de risicogroepen voor armoede en sociale 
uitsluiting. Deze mensen ondervinden niet alleen beperkingen in zien, horen, mobiliteit, cognitie 
oftewel verstandelijk vermogen, zelfzorg en communicatie, maar ook in uitvoering van 
dagelijkse activiteiten, zoals douchen en aankleden én bij participatie in de maatschappij 
(Ministry of Public Health and Sports, 2013). Bij de volkstelling van 2010 hebben 6.955 
inwoners, waarvan 2947 mannen en 4007 vrouwen, aangegeven één of meerdere van deze 
beperkingen te ervaren. Dit is 6,9% van de totale bevolking in 2010 (6,1% van de mannen en 
7,6% van de vrouwen). Afgezet tegen de raming van de WHO van 2010, die aangeeft dat 15% 
van de wereldbevolking dergelijke beperkingen kent, is dit een relatief overzichtelijk probleem 
(CBS Aruba, 2013a).  
In 2010 werden in Aruba de meeste beperkingen gerapporteerd in het visuele domein (3094 
personen), gevolgd door beperkingen in de mobiliteit (2928 personen), het verstandelijke 
vermogen (1447 personen), het gehoor (1295 personen), de communicatie (1068 personen) en de 
zelfzorg (1047 personen). Van het totale aantal mensen met een beperking is 42,2% 65 jaar of 
ouder, terwijl deze leeftijdsgroep maar 10,4% van de totale bevolkingsgroep vormt. Kijkend naar 
de oplopende leeftijd is er een toename te zien van beperkingen in mobiliteit en zelfzorg, 
gevolgd door zien, het verstandelijke vermogen, communicatie en horen (Ministry of Public 
Health and Sports, 2013). In totaal 26,9% van de personen met een beperking gaf aan hulp nodig 
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te hebben met persoonlijke zorg en huishouding. Het merendeel gaf echter aan in een ‘extended 
household’ te wonen en hulp te ontvangen van bij hen in huis wonende familieleden. Daarnaast 
verbleven 344 personen in een (verpleeg-)tehuis. Naarmate de leeftijd hoger is (en het aantal 
beperkingen toeneemt) blijken minder mensen thuis hulp te krijgen en daarom een beroep te 
moeten doen op betaalde hulp. Vooral alleenwonenden gaven aan niet altijd de benodigde hulp te 
krijgen (Ministry of Public Health and Sports, 2013).   
 
Daarnaast dient gewezen te worden op het percentage inwoners in Aruba dat lijdt aan tenminste 
één chronische aandoening, zoals migraine, hart- en vaatziekten en chronische rugpijn. In 2010 
was dit in totaal 31,8% van de bevolking van Aruba, 35,6% van alle vrouwen en 27,5% van alle 
mannen (Ministry of Public Health and Sports, 2013). Het Arubaanse ministerie van Volks-
gezondheid en Sport (2013) ziet als oorzaak het voedingsaspect en het ontbreken van fysieke 
activiteiten. Onderzoek in 2006 heeft uitgewezen dat de gemiddelde man tussen 25 en 65 jaar 
zwaarlijvig is met een BMI-waarde van 30 en dat de gemiddelde vrouw al te zwaar is met een 
BMI-waarde van 28,8. Niet minder dan 15,1% van de Arubaanse volwassen populatie tussen de 
25 en 65 jaar (14,5% van de vrouwen en 15,9% van de mannen) valt in de categorie obesitas, 
met hoge of extreem hoge gezondheidsrisico’s.  

2.6. Het zorgstelsel  

De Arubaanse Sociaal Economische Raad (SER) (2010) vermeldt dat in Aruba traditioneel de 
benodigde hulp aan zorgbehoevenden geboden werd door de naaste familieleden, aangevuld door 
charitatieve instellingen (als de kerk) en de overheid. Onder invloed van de toenemende welvaart 
ontstonden er stichtingen en overheidsinstellingen, die een deel van de zorg op zich namen, 
terwijl de mantelzorg verleend door familieleden, buren en vrienden in de loop der jaren steeds 
meer afnam. De toenemende individualisering binnen de maatschappij en vooral de hoge 
participatiegraad op de arbeidsmarkt van vrouwen spelen een rol (UNICEF, 2013). Ook voor 
visueel beperkten beschikbare faciliteiten voor zorg en hulpverlening in Aruba staan onder druk. 
In de gezondheidszorg speelt bovendien het zogenaamde “Beaumol-effect” een rol (Regering 
van Aruba, 2013, p. 26), dat betekent dat de loonkosten in de zorg stijgen bij een gelijke 
hoeveelheid zorg. Bovendien stijgt de arbeidsproductiviteit minder hard dan in de andere 
sectoren want veel zorg blijft mensenwerk. In de werkprocessen wordt vooralsnog weinig 
geprofiteerd van technologie (Ministerie van Volksgezondheid, 2012, p. 26). 

Enkele feiten: In 2012 waren er 56 huisartsen in Aruba (CBS Aruba, 2013b).  Zij zijn als 
vakgroep verenigd in de Huisartsen Vereniging Aruba (HAVA). In 2012 hebben de HAVA en de 
Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. Afgesproken is om de kwaliteit van de dienstverlening én met name de tijd per 
patiënt te verhogen door het afbouwen van grote praktijken naar maximaal 2475 verzekerde 
patiënten. Daardoor zullen er meer huisartsenpraktijken komen, waarbij ook gelet zal worden op 
betere spreiding. Tevens zullen er praktijkondersteuners aangetrokken worden. Ook is besloten 
tot een uniform patiëntenregistratiesysteem (Bearing Point, 2012). De AZV is tevens het 
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uitvoeringsorgaan van het basispakket van gezondheidszorg waarop alle ingeschreven inwoners 
van Aruba een beroep kunnen doen. 
 
Zoals in voorgaande paragraaf al benoemd is, kent Aruba één algemeen ziekenhuis, het Dr. 
Horacio E. Oduber Hospitaal. Het heeft een opnamecapaciteit van 288 bedden in 2013 (CBS 
Aruba, 2014b). Het ziekenhuis is vernoemd naar de eerste Arubaanse arts, die zeer geliefd was 
op Aruba. Hij behandelde mensen bij hem thuis totdat in 1920 het eerste ziekenhuis geopend 
werd (Hartog, 2009). Het huidige ziekenhuis is in 1976 in gebruik genomen en wordt beheerd 
door de Stichting Ziekenverpleging Aruba. Het ziekenhuis wil renoveren en uitbreiden om te 
kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag van het groeiende aantal inwoners en toeristen in 
Aruba (Dr. Horacio E.Oduber Hospitaal, 2014). Het jaarverslag laat dan ook sinds 2008 een 
stijging zien van het aantal opnames en dagbehandelingen én een afname van de gemiddelde 
opnameduur (Dr. Horacio E.Oduber Hospitaal, 2013). Alhoewel het aantal medewerkers in de 
jaren 2008 tot 2012 is gestegen van 811,0 FTE naar 860,4 FTE, meldt de stichting een 
personeelstekort. Omdat het niet meevalt tijdig gekwalificeerd personeel aan te trekken, zoekt de 
stichting “structurele, stabiele samenwerking” met diverse organisaties in binnen- en buitenland, 
waaronder een Nederlands opleidingsinstituut ten behoeve van verpleegkundige specialisaties 
(Dr. Horacio E.Oduber Hospitaal, 2013, p. 8). De stichting geeft bovendien aan ook zelf een 
“teaching” hospitaal te willen worden (Dr. Horacio E.Oduber Hospitaal, 2013, p. 17).  
Aangezien dit ziekenhuis in het NW-gedeelte van het eiland ligt, is er in 2005 ook een medisch 
instituut in het ZO-gedeelte van het eiland opgericht, het Instituto Medico San Nicolas (IMSAN). 
Dit medisch centrum heeft geen eigen opnamecapaciteit, maar biedt verschillende diensten, zoals 
een 24-uurs spoedeisende hulp en een polikiniek met diverse specialisten, waaronder ook 
oogspecialistische hulp (Aruba Overheid, 2014). Het ziekenhuis en de meeste specialisten, 
waaronder ook de oogartsen, hebben een contract met de AZV.  
 
Voor zorg aan huis is sinds 1959 de stichting Wit Gele Kruis (WGK) actief. De stichting heeft 
9000 leden (gezinnen) en verwerkt jaarlijks ruim 100.000 cliëntcontacten. Het WGK beschikt 
over een hoofdkantoor, acht wijkgebouwen, 28 dienstauto’s en 48 medewerkers en biedt 
kraamzorg, ouder- en kindzorg en wijkzorg. Onder de ouder- en kindzorg valt onder andere de 
visuscontrole voor jonge kinderen. De wijkzorg omvat een scala aan diensten, zoals lichamelijke 
verzorging, wondverzorging en controle van bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol (Wit Gele 
Kruis Aruba, 2014). De zorg die het meest geboden wordt door de wijkzorg is het baden op bed 
of hulp bij het douchen. De wijkzorg kan geboden worden op doordeweekse dagen tussen zeven 
uur ‘s morgens en vijf uur ‘s middags. In het weekend en op feestdagen wordt alleen zorg 
gegeven voor wondzorg en injecties, zoals insuline en antistolling. In 2013 had de wijkzorg 189 
cliënten op de routes ambulante wijkzorg en tevens een groot aantal incidentele handelingen bij 
cliënten thuis zoals controle, catheter inbrengen en injectie geven. De wijkzorg heeft een 
wachtlijst, aangezien ze maar 22 verplegende personeelsleden heeft, wat gezien het 
bevolkingsaantal erg weinig is. Dit brengt met zich mee dat ouderen met verzorgings- en  
verpleegproblemen thuis geholpen moeten worden door familieleden, ‘live-in maids’ (inwonende 



32 
 

hulp in de huishouding) of andere mantelzorgers zonder opleiding. Er wordt ook Alphahulp 
geboden: hulp bij de huishouding, het douchen, aankleden en ontbijten. In 2013 zijn er 600 
aanvragen voor Alphahulp binnen gekomen, waarvan er 170 een contract gekregen hebben (Wit 
Gele Kruis Aruba, 2014, persoonlijke communicatie). Sinds 2010 heeft de stichting ook een 
zorgwinkelmagazijn voor de uitleen van hulpmiddelen zoals hoog/laag bedden, rolstoelen en po-
stoelen. De stichting doet financieel een beroep op de overheid, liefdadigheidsfondsen, “service 
clubs”, bedrijven en particulieren (Wit Gele Kruis Aruba, 2014).  
 
Sankatsing (2011) benoemt in een onderzoeksrapport over de (zorg-)behoeftes van zestig 
plussers in Aruba in 2010 dat het op het eiland de traditie is om thuis te blijven wonen op de 
oude dag. Bijgevolg denkt 93% van de ouderen er niet aan om “in een zorgtehuis voor ouderen 
terecht te komen” (Sankatsing, 2011, p. 30). Voor de ouderen die desondanks niet meer thuis 
kunnen blijven wonen, waren er in 2010 verspreid over het eiland drie verpleegtehuizen, met 250 
bedden in totaal (CBS Aruba, 2012b). De overwegend hoogbejaarde bewoners hebben 
voornamelijk complexe zorgvragen op het gebied van verpleging, verzorging en begeleiding, 
met nadruk op verpleging. Daarnaast is er in 2012 een aantal aanleunwoningen gebouwd en werd 
ook een complex kleinschalig wonen geopend. Beide maken deel uit van de Stichting Algemene 
Bejaardenzorg Aruba (SABA), een stichting die in 1972 opgericht is en door de overheid 
gesubsidieerd wordt. Ze heeft 320 personeelsleden in dienst en werkt daarnaast met oproep-
krachten en vrijwilligers. SABA acht educatie van haar personeel van groot belang en heeft 
onder andere een uitwisselingsprogramma met een psychogeriatisch verpleegtehuis in Nederland 
(Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, 2014). In 2012 omvat de wachtlijst 232 personen 
(CBS Aruba, 2013b). De stichting probeert daarom het assortiment van diensten  uit te breiden 
met revalidatie, een dagopvang en een hospice én door uitbreiding van het aantal bedden en de 
bouw van een nieuw tehuis (Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, 2014). De laatste jaren 
zijn er ook enige kleine particuliere opvangtehuizen voor bejaarden bijgekomen.   
 
De medische kant, kun je verwachten, is sterk beïnvloed door Nederland (Dr. Horacio E.Oduber 
Hospitaal, 2014). Echter, doordat Aruba als onafhankelijk land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden de zorg in haar eigen context organiseert, zijn er ook verschillen. Zo kunnen alle 
ingeschreven inwoners van Aruba, zoals aan het begin van deze paragraaf reeds vermeld, een 
beroep doen op een basispakket van gezondheidszorg (zie de Landsverordening van 13 februari 
1992, Land Aruba, 1992). Zowel werkgevers als werknemers zijn verplicht de vastgestelde 
premie te betalen, gerelateerd aan het bruto salaris. Daarnaast biedt de overheid haar ambtenaren 
en gelijkgestelden, inclusief hun gezinsleden, een uitbreiding op het basispakket, het zogeheten 
AZV plus pakket (Land Aruba, 1990, 2001). Ook een aantal privé-organisaties biedt hun 
medewerkers als secundaire arbeidsvoorwaarde een uitgebreider verzekeringspakket. Het 
uitvoeringsorgaan van deze Algemene Ziekekosten Verzekering heet ook AZV en stemt haar 
beleid af op het ministeriële beleid, dat onder andere gericht is op stimulatie van zelfzorg, 
mantelzorg en preventie (AZV, 2014b). Daarnaast is de kostenbeheersing van de zorg een 
blijvend aandachtspunt, mede gezien de toename van diabetes, cardiologische aandoeningen en 
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overgewicht. Was de focus in de afgelopen jaren vooral gericht op beheersing van de kosten voor 
het zorgaanbod, inmiddels krijgt kostenbeheersing van de zorgvraag meer aandacht, met een 
mogelijke introductie van eigen bijdragen, inperking van het basispakket en een sterkere nadruk 
op aanvullende verzekeringen (AZV, 2014b). Behalve huisartsen, specialisten, vroedvrouw en 
zorg in het ziekenhuis worden slechts beperkt tandartsen, fysiotherapeuten, medicijnen en 
hulpmiddelen vergoed. Voor de specifieke groep slechtzienden en blinden wordt bijvoorbeeld 
alleen een witte stok (met rode dwarsstrepen) vergoed.  
 
Oogheelkundige zorg in Aruba en het buitenland; In 2012 en 2013 waren er drie oogartsen 
werkzaam in Aruba. In maart 2014 is er een vierde bijgekomen (AZV, 2014, persoonlijke 
communicatie). Conform de AZV is hiermee de formatie compleet. In de overbruggende periode 
kwamen oogartsen uit Curaçao beurtelings naar Aruba. In 2012 zijn er 242 cliënten uitgezonden 
voor oogheelkundige zorg naar het buitenland en in 2013 305. Van die 305 cliënten werd 74,1% 
uitgezonden naar Curaçao, 16,7% naar Colombia, 8,9% naar VS en 2,6% naar Nederland. In 
2012 en 2013 was Curaçao heel prominent in verband met één specifieke oogheelkundige 
behandeling, die om logistieke redenen nog niet in Aruba gegeven kon worden en veelal ook 
vervolgd moest worden (AZV, 2014, persoonlijke communicatie).  
Een verzoek om gespecialiseerde, medische zorg in het buitenland moet eerst worden voorgelegd 
aan de Commisie Grensoverschrijdende Zorg. De AZV heeft daarbij vaste afspraken met 
ziekenhuizen in diverse landen en bepaalt op basis van mogelijkheden, kwaliteit-prijsverhouding 
én de wachttijden de geboden zorg. Na goedkeuring regelt de AZV de uitzending en betaalt 
zowel de medische kosten als de reis- en verblijfkosten voor de patiënt en een begeleider, zoals 
een ouder, partner of ander vertrouwenspersoon (AZV, 2014a). Daarbij ontstond in 2013 een 
begrotingsoverschrijding voor zulke zorg in het buitenland. Als reden hiervoor wordt met name 
de vertraging van de beoogde uitbreiding van het oogheelkundige aanbod van de zorg in Aruba 
zelf vermeld (AZV, 2014b).  
De benodigde medische uitzending voor oogheelkundige zorg wordt aangevraagd door een 
oogarts. Na ongeveer één week produceert de AZV een beschikking. Bij goedkeuring is daarna 
het wachten op wanneer de betreffende specialist of het betreffende ziekenhuis plaats heeft. Een 
cliënt kan meestal binnen een paar dagen in Curaçao geholpen worden. Voor Colombia en de VS 
moet een cliënt gemiddeld een paar weken wachten en voor Nederland duurt het nog langer. De 
verblijfsduur is mede afhankelijk van diagnose, behandeling en eventuele complicaties. Soms 
wordt een cliënt vaker en/of langer naar het buitenland verwezen (AZV, 2014, persoonlijke 
communicatie). Er vonden in totaal 426 uitzendingen voor oogheelkundige zorg plaats in 2012 
en 602 uitzendingen in 2013. Dit is respectievelijk 38,2% van het totale aantal van álle medische 
uitzendingen in 2012 (1.115) en 43,6% van het totale aantal van álle medische uitzendingen in 
2013 (1.380). Het aantal uitzendingen voor oogheelkundige zorg naar Nederland en Colombia is 
in 2013 ten opzichte van 2012 echter afgenomen, terwijl het aantal uitzendingen naar de VS en 
Curaçao is gestegen. Belangrijke reden daarvan zijn met name de lange wachttijden voor een 
cornea-transplantatie in Nederland. Reden voor stijging van de uitzendingen naar Curaçao is het 
aantal cliënten dat uitgezonden werd voor de eerder genoemde specifieke oogheelkundige 
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behandeling, die tot oktober 2014 nog niet in Aruba geboden kon worden (AZV, 2014, 
persoonlijke communicatie).  

2.7. Sociale hulpverlening 

De Directie Sociale Zaken van de Arubaanse overheid legt voor haar beleid een sterk accent op 
zelfredzaamheid van de bevolking (Departemento di Asunto Social, 2013). Haar uitgangspunt is 
hierbij integrale hulpverlening “aan kwetsbare personen en gezinnen met als doel het versterken 
van de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving (gezinnen, ouderen, mensen met 
beperkingen en mensen die hulp, steun en advies behoeven op financieel en/of juridisch gebied). 
Het gaat hierbij om mensen die, ondanks de huidige sociale voorzieningen, in sociale armoede en 
daardoor in een isolement zijn vervallen of dreigen te vervallen” (Departemento di Asunto 
Social, 2013, p. 6). In het jaarrapport 2012 wordt echter aangegeven dat men met de huidige 
personeelsomvang niet altijd aan deze verwachtingen kan voldoen. De organisatie fungeert 
immers als een “opvangnet voor alle soorten problematiek” (Departemento di Asunto Social, 
2013, p. 7). Een personeelsstop binnen de overheid en een hoog ziekteverzuim maken het er niet 
beter op. 
 
Daarnaast worden er ook in Aruba steeds meer stichtingen opgericht door betrokken vrijwilligers 
om in te spelen op de noden van een specifieke groep in de gemeenschap. Een voorbeeld is de in 
2009 opgerichte Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC), een voedselbank. Een ander voorbeeld 
is Stichting Kidneys297, die in 2013 opgericht is met het doel de Arubaanse gemeenschap 
bewust te maken van risicofactoren, die kunnen leiden tot nierziekten. Deze stichtingen hebben 
donaties en sponsoring nodig en doen daarvoor allemaal een beroep op lokale bedrijven, 
particulieren en diverse “service clubs”. Een aantal van de al langer bestaande stichtingen krijgt 
subsidie van de Arubaanse overheid. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op Centro pa 
Desaroyo Aruba (CEDE Aruba), een fonds dat stichtingen ondersteuning en cofinanciering biedt 
voor duurzame projecten. Ook zij doet dit in samenwerking en afstemming met lokale financiers. 
De vele geloofsgemeenschappen op Aruba bieden mensen individueel of in groepen hulp.   
 
Voor kinderen en volwassenen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen zijn 
er specifieke stichtingen, zoals de stichting voor doven en slechthorenden, (de Fundacion pa 
Esnan di Problema di Oido (FEPO), de Stichting voor verstandelijk gehandicapten Aruba 
(SVGA) en de stichting voor visueel beperkten, de FAVI. In 2007 is er een platform voor 
mensen met beperkingen opgericht, het Plataforma pa Persona cu Limitacion (PPL), met als doel 
het bevorderen van de rechten en de participatie van personen met beperkingen in Aruba. In dit 
platform hebben vertegenwoordigers van genoemde stichtingen zitting. In 2012 hebben elf 
stichtingen die zich inzetten voor mensen met beperkingen, waaronder de FAVI, een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend en in 2014 hebben zij een sociale kaart gemaakt van 
alle organisaties in Aruba die werken voor mensen met beperkingen. In 2014 zijn dit er 28 
(Plataforma pa Persona cu Limitacion, 2014).  
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De FAVI is opgericht in 1974 en biedt hulp en begeleiding aan slechtzienden en blinden van alle 
leeftijden in Aruba met als doel ”een bijdrage te leveren aan hun levensvreugde en waar gewenst 
en mogelijk hun persoonlijke ontwikkeling en integratie” (Plataforma pa Persona cu Limitacion, 
2014, p. 5). Ze biedt hiertoe een breed scala aan kosteloze diensten en activiteiten. Niet alleen 
kunnen slechtzienden en blinden zichzelf aanmelden bij de stichting, ook professionals zoals 
oogartsen, wijkverpleegkundigen, leerkrachten of mensen uit hun omgeving kunnen dit doen met 
toestemming van betrokkenen (voor verdere informatie zie bijlage 4). 

2.8. Scholing, werk en inkomen  

In Aruba is geen speciaal onderwijs voor slechtzienden en blinden. Zij maken gewoonlijk 
gebruik van het reguliere onderwijs, waar nodig met ondersteuning van de FAVI. Visueel 
beperkte leerlingen met daarnaast een gehoorbeperking en/of een verstandelijke beperking 
kunnen gebruik maken van het speciaal onderwijs voor leerlingen met deze beperkingen in 
Aruba.  
Het onderwijs in Aruba heeft zich vanaf eind 19e eeuw ontwikkeld door inzet van de 
Nederlandse paters Dominicanen, die rond 1880 naar Aruba kwamen, in 1910 gevolgd door de 
Zusters Franciscanessen van Roosendaal, en de Zusters Dominicanessen van Voorschoten en de 
Fraters van Tilburg in 1914 (Alofs, 2012; De Fraters van Zwijsen, 1986). Pas onder invloed van 
de laatstgenoemden werd het Nederlands de taal van het onderwijs, aanvankelijk was dat het 
Papiamento (Alofs, 2012). Dit is tot op heden het geval, al is het Papiamento voor 69,4% van de 
bevolking de meest gesproken taal (CBS Aruba, 2012a). Alleen in het kleuteronderwijs en in het 
lagere beroepsonderwijs op het laagste niveau wordt tot dusver het Papiamento als instructietaal 
gebruikt. In het hoger onderwijs wordt het Engels meer prominent. Op de Universiteit van Aruba 
zijn er vanaf 2009 drie Engelstalige studieprogramma’s. Daarnaast heeft Aruba een International 
School, enkele medische opleidingen en een school in San Nicolas, alle Engelstalig. De 
instructietaal van het onderwijs is al vele jaren een punt van discussie in Aruba.  
 
Het onderwijs in Aruba is gratis, met uitzondering van enkele particuliere scholen. Er dient per 
kind slechts een minimale jaarlijkse bijdrage betaald te worden naast de kosten voor 
schoolmaterialen en schooluniformen. Alhoewel de leerplicht voor kinderen van 4 tot 17 jaar in 
Aruba pas van kracht geworden is in 2012, was het percentage schoolgaande kinderen voorheen 
relatief al hoog (UNICEF, 2013). Voor kinderen van 4-6 jaar is er het kleuteronderwijs en voor 
kinderen van 6-12 jaar het basisonderwijs. Daarna kunnen zij doorstromen naar het lager 
beroepsonderwijs (Educacion Profesional Basico, EPB) of het middelbaar (beroeps)onderwijs 
(Educacion Profesional Intermedio (EPI), mavo, havo of vwo). De laatste jaren is er veel 
discussie over de erkenning in Nederland van de Arubaanse diploma’s in verband met 
veranderde programma- en exameneisen in Nederland voor havo en vwo. In 2012 werden 
afspraken gemaakt tussen beide landen om de programma- en exameneisen voor 2018 gelijk te 
trekken. Daarom worden de Arubaanse diploma’s voor havo en vwo nu nog door Nederland 
erkend. Er is bezorgdheid, vooral bij de ouders en schoolbesturen, of het Arubaanse onderwijs-
systeem vanaf  2018 kan blijven voldoen aan de Nederlandse exameneisen. 
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Niet-geregistreerde kinderen van migranten hebben vaak geen toegang tot het onderwijs en er 
zijn beperkte onderwijsmogelijkheden voor kinderen met speciale behoeften. Het aantal drop-
outs in het voortgezet onderwijs is relatief hoog (10%), met name onder jongens. Veel jongeren 
die buiten het onderwijssysteem vallen, komen terecht in slecht betaalde banen of vervallen in 
drugsgebruik of criminaliteit. Op de universiteit maakt zelfs 30% van de studenten hun studie 
niet af. Maar liefst 75% van de beroepsbevolking van Aruba heeft dan ook een laag 
opleidingsniveau. Daarnaast vindt er jaarlijks een zogenaamde “brain drain” plaats van jongeren 
die in het buitenland gaan studeren en daarna niet meer terugkomen naar Aruba (UNICEF, 2013, 
p. 51).  
 
De werkloosheidsgraad in Aruba is het hoogst bij jongeren en jongvolwassenen (CBS Aruba, 
2014b). In paragraaf 2.5 is reeds aangegeven, dat het CBS Aruba (2014d) deze groep als 
kwetsbaar beschouwt. De arbeidsparticipatie in Aruba is 57,1%; voor mannen 61,5% en voor 
vrouwen 53,3% (CBS Aruba, 2014b). Man en vrouw werken meestal allebei fulltime, aangezien 
er nauwelijks parttime functies aangeboden worden in Aruba. Daarnaast hebben diverse 
werknemers meerdere laagbetaalde banen tegelijkertijd, overdag bij de ene werkgever en in de 
avond- en weekenduren bij een andere. De meeste werknemers werken in 2013 in de hotel- en 
restaurantsector (24,7%), gevolgd door groot- en detailhandel (20,9%), onroerend goed, verhuur 
en zakelijke dienstverlening (15%), constructie (8,2%), gezondheidszorg en sociaal werk (5,8%). 
De meeste werkgelegenheid bevindt zich in en rond Oranjestad en de nabijgelegen districten 
(CBS Aruba, 2014b).  
 
Eind 2013 ontvangen 2.910 personen een welzijnsuitkering, waaronder de 
gehandicaptenuitkering (CBS Aruba, 2014b). De gehandicaptenuitkering is per 1 januari 2013 
verhoogd, van AWG 850,- naar AWG 950,- ; het minimumloon naar AWG 1.636,70. Banco di 
Seguro Social (SVb) is sinds 1986 uitvoeringsorgaan van de sociale wetten; naast de welzijns- en 
gehandicaptenuitkering zijn dit de uitkering bij arbeidsongeschikheid (AO), de Algemene 
Ouderdomsverzekering (AOV) en de Algemene Weduwen- en wezenvoorziening (AWW). De 
AOV gaat in op 60-jarige leeftijd voor personen die legaal woonachtig in Aruba zijn en bedraagt 
AWG 1057,- per maand, met een korting voor personen die na hun 15e één of meerdere jaren in 
het buitenland hebben gewoond. Ook voor samenwonende huwelijkspartners geldt een korting 
per persoon (SVb, 2014). Eind 2014 heeft de regering besloten de AOV-leeftijd vanaf 1 januari 
2015 geleidelijk te verhogen naar 65 jaar. Een aantal personen, waaronder de overheids-
ambtenaren, heeft naast de AOV recht op een aanvullend pensioen. De vergrijzing zal het aantal 
mensen dat een beroep zal doen op deze ouderdomsvoorzieningen doen toenemen (CBS Aruba, 
2013a).  

2.9. Vrije tijdsbesteding 

Aruba kent een veelheid aan sportscholen, alsmede verenigingen op diverse gebieden. Qua sport 
zijn vooral baseball, softbal, voetbal, domino, teakwondo en zumba erg populair. Tevens is er 



37 
 

volop gelegenheid voor golf, (beach)tennis, yoga, tai chi en watersporten. De in 2012 opgerichte 
overheidsdienst ter bevordering van een gezonde en actieve levensstijl, het Instituto Biba 
Saludabel y Activo (IBISA) organiseert samen met private stichtingen en bedrijven op weekend-
dagen ‘fun walks/runs’, waaraan jong en oud deelneemt (IBISA, 2014). Er is ook een 
muziekschool en een cultureel centrum. Er zijn daarnaast vele mogelijkheden om ‘s avonds uit te 
gaan, zoals bioscopen, muziekoptredens, casino’s, shows, bars of restaurants of een van de vele 
dansgelegenheden met livemuziek. Veel mensen participeren jaarlijks in de grote, veelkleurige 
carnavaloptredens, als deelnemer aan de parade of als toeschouwer. Rond Pasen wordt er 
traditioneel door veel families op een van de vele stranden gekampeerd. 

Bij de volkstelling van 2010 gaf 10,8% van de Arubaanse bevolking van 14 jaar en ouder aan 
vrijwilligerswerk te doen. De participatie van mannen en vrouwen is hierbij evenredig. Zij doen 
vooral vrijwilligerswerk bij sport- en recreatieorganisaties (35.1%), kerkelijke groeperingen 
(32.2%) en jongerenorganisaties (23.9%) (CBS Aruba, 2014c). Daarnaast kent Aruba, zoals we 
zagen, een groot aantal stichtingen om bepaalde doelgroepen te ondersteunen, die veelal worden 
gedragen door vrijwilligers, en vele “service clubs” zoals de Women’s Club of Aruba, die met 
haar 80-jarige bestaan in 2014 de oudste “service club” in Aruba is, de Rotary Club, de Lions 
Club, Quota International en drie lokale Kiwanis Clubs. Een aantal van deze clubs heeft ook 
clubs voor jongeren op diverse scholen, maar vrijwilligers zijn in meerderheid tussen de 45 en 54 
jaar. Ook hebben ze vaak een hoog opleidingsniveau. De meeste vrijwilligers hebben een baan 
(63,2%) (CBS Aruba, 2014c).  

2.10. De fysieke inrichting van de buitenwereld  

Het grootste deel van de bevolking woont “Pabou di brug” (vertaling: Beneden de brug over het 
Spaans Lagoen, dat wil zeggen richting de hoofdstad Oranjestad en de nabijgelegen regio 
Noord/Tanki Leendert). Een veel kleiner deel van de bevolking woont “Pariba di brug” 
(vertaling: Boven de brug, dat wil zeggen richting San Nicolas). Verspreid over het eiland zijn er 
ook bevolkingsconcentraties in de regio’s Santa Cruz, Paradera en Savaneta. Laagbouw is zelfs 
in de hoofdstad kenmerkend voor het eiland, al verrijzen er steeds meer “high rise” hotels. De 
architectuurhistorici Klooster en Bakker (2007), die de architectuur in Aruba en zijn historie 
hebben beschreven, geven een overzicht in de diversiteit in bouwstijlen en bouwjaren van 
openbare gebouwen, zoals scholen en overheidsdiensten, én van winkels en huizen. Het oudste 
nog bestaande gebouw in Aruba is het Fort Zoutman, dat ter verdediging gebouwd is in 1796 en 
waaraan in 1868 de karakteristieke Willem III Toren toegevoegd is, oorspronkelijk bedoeld als 
vuurtoren en stadsklok. Daarnaast heeft Oranjestad nog een aantal veelkleurige traditionele 
huizen, zoals het statige Pand Henriquez aan de Schelpstraat, vermoedelijk uit 1875. Aangezien 
Aruba in de koloniale tijd en in de periode van de Nederlandse Antillen overwegend via Curaçao 
werd bestuurd, waren er op Aruba van huis uit niet veel overheidsgebouwen. Met de opkomst 
van de verzorgingsstaat en de bevolkingstoename door de komst van de Lago in 1924 nam hun 
aantal toe. Pas vanaf 1986 met de Status Aparte kwamen er extra eigen gebouwen voor 
overheidsdirecties en -diensten.   
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Buiten Oranjestad, op het vroegere platteland, de “cunucu”, zijn er nog enkele “cas di  torto” 
huizen uit de 19e eeuw. Dit zijn rechthoekige gelijkvloerse woningen, bestaande uit een 
woonkamer een een slaapkamer op de oostkant, oorspronkelijk gebouwd van leem en cactushout 
(Klooster & Bakker, 2007, p. 24). Sinds de zestiger jaren worden naast het eerder genoemde Fort 
Zoutman deze “cas di torto” huizen, de watertorens en diverse kerken als cultureel erfgoed 
beschouwd.   
 
In vroeger eeuwen (1515 en verder) speelde vooral de bouwwijze van de indianen een grote rol. 
Kenmerkend hierbij was “het bouwen op de wind” (Klooster & Bakker, 2007, p. 22) bij voorkeur 
op een heuvel en oost-west georiënteerd op de passaatwind, in een eenvoudige stijl en met lokale 
materialen. Vanaf 1754 verschenen op Aruba de eerste stenen woonhuizen onder invloed van de 
kolonisten. Ook deze werden gebouwd op de wind met een knik in het zadeldak tussen de 
kernwoning en de aanbouw aan de oostkant (Klooster & Bakker, 2007).  
 
In de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw kwam er meer variatie in de bouwstijlen in 
Aruba, onder meer door de ontstane welvaart via oliemaatschappij Lago. Door contacten met 
Indonesië werden veel huizen gebouwd naar het model van de zogenaamde “Bandungschool” 
met overdekte veranda’s en overstekende daken (Klooster & Bakker, 2007, p. 9). De Lago en de 
Dienst Openbare Werken (DOW), die in 1929 als zelfstandige dienst voor Aruba opgericht was, 
bouwden rechthoekige en vierkante “blokwoningen” als dienstwoningen, met een “’loggia” 
oftewel een porch in een hoek of in de voorgevel van de woning (Klooster & Bakker, 2007, p. 
53). DOW bouwde in deze jaren daarnaast diverse overheidsgebouwen met twee bouwlagen, 
voorzien van een trap. Vele van deze overheidsgebouwen zijn nog steeds in gebruik, al zijn ze 
inmiddels voorzien van airco. Het gebrek aan bouwmaterialen in de Tweede Wereldoorlog 
noopte ook tot goedkope snelbouw, met eenvoudige rechthoekige gebouwen, al dan niet 
voorzien van een verdieping. Ook na de oorlog is deze bouw vaak toegepast voor scholen, 
kantoren en volkswoningen in verschillende wijken. Uitgangspunten voor de bouw waren hierbij 
optimale ventilatie en het buiten houden van het zonlicht.  

In de stad San Nicolas werd in die dertiger en veertiger jaren een aantal houten volkswoningen 
neergezet, die er prachtig uitzagen in contrast met de schamele huisjes in “The Village”, een 
oude wijk in San Nicolas, waar de fabrieksarbeiders van de Lago uit de Britse eilanden met hun 
gezinnen woonden. Deze wijk bestaat nog steeds. Inmiddels zijn er ook volkswoningen 
bijgebouwd. Het hoger opgeleide, voornamelijk Amerikaanse, kader woonde met hun gezinnen 
in de rond 1929 aangelegde wijk “The Colony” op het nabij gelegen Seroe Colorado. Rond 1950 
werden daar 50 luxe bungalows gebouwd, vlakbij zee en omgeven door muren en hekken, met 
een eigen school, ziekenhuis, ontspanningsclub en winkels, en ook het uit 1945 daterende 
wegennet werd verbeterd. Na de sluiting van de Lago in 1985 liep deze markante wijk leeg. Het 
ziekenhuis is afgebroken, de ontspanningsclub en tennisbanen zijn vervallen en de hekken zijn 
weg. De resterende bungalows zijn gedeeltelijk weer bewoond en opgeknapt door de bewoners. 
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De sluiting van de Lago had vooral grote gevolgen voor San Nicolas, dat ondanks renovatie-
pogingen niets meer weg heeft van wat het ooit was.  

Toen de airco op Aruba zijn intrede deed, hoefden de huizen niet meer altijd op de wind te 
worden gebouwd en stonden de ramen en deuren vanwege de airco niet altijd meer open. Tot op 
heden zijn de meeste woningen echter nog steeds gelijkvloers en voorzien van een veranda, al 
zijn ze in verband met de veiligheid steeds vaker van tralies voorzien. De laatste jaren wordt 
echter ook steeds meer in de hoogte gebouwd; vanwege de bevolkingsgroei en de schaarste van 
de grond. En hoewel Arubanen een traditie hebben om hun eigen huis te bouwen op een stukje 
familiegrond, werd in 1979 de Fundacion Cas pa Communidad Aruba (FCCA) opgericht om via 
de bouw van (huur)volkswoningen de woningnood te lenigen. Maar wie vandaag de dag in 
Aruba rondrijdt, ziet overal huizen, hotels, winkels en overheidsgebouwen in aanbouw. Een 
voorbeeld van het laatste zijn de vijf Multi Functionele Accommodaties (MFA’s), die verspreid 
over het eiland gebouwd zullen worden en die de overheidsservice dicht bij de burgers moeten 
brengen (Regering van Aruba, 2013). Ook heeft de Regering van Aruba (2013) plannen voor de 
nieuw- en verbouw van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal en voor een aantal scholen en 
overheidsgebouwen. Klooster en Bakker  (2007) stellen niet alleen dat architectuur moet passen 
bij de plaatselijke klimatologische omstandigheden, cultuur en diversiteit, maar hechten ook aan 
de gebruiksvriendelijkheid hiervan. In dit onderzoek naar de beleving van slechtzienden en 
blinden in Aruba zal aan die gebruiksvriendelijkheid van deze gebouwen aandacht worden 
besteed.   

2.11. Vervoer en telecommunicatie 

De twee grote immigratiegolven, in 1929 met de komst van de olieraffinaderij Lago en na 1986 
met de snelle toename van het toerisme, maakten uitbreiding van de infrastructuur in Aruba 
noodzakelijk (Dresscher, 2009). Tevens werd de luchthaven van Aruba in 2000 gerenoveerd en 
uitgebreid om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen en is ze daarmee uitgegroeid tot één 
van de drukste internationale luchthavens in het Caribisch gebied (Directie Buitenlandse 
Betrekkingen, 2002). Na 2000 werd de Arubaanse luchthaven nog verder uitgebreid en 
vernieuwd. Daarnaast kent Aruba drie zeehavens, waaronder een cruiseterminal in Oranjestad en 
een containerhaven die in 2015 zal worden verplaatst naar Barcadera (Regering van Aruba, 
2013).  
 
Het aantal voertuigen in Aruba is sinds 2000 meer dan verdubbeld, van 31.801 voertuigen in 
2000 tot 65.920 in 2013. Het aantal privéauto’s per 1000 inwoners bedroeg in 2013 maar liefst 
540 (CBS Aruba, 2014b). De auto is voor de meeste inwoners behalve een essentieel 
vervoersmiddel tevens een belangrijk statussymbool geworden. Een logisch gevolg hiervan is 
een overbelasting van de wegen. Daarom is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in de openbare 
infrastructuur. Op diverse plaatsen op het eiland zijn ten behoeve van een betere doorstroming 
rotondes aangelegd en langs vele wegen verschenen voor voetgangers rood betegelde trottoirs en 
enkele fietspaden. De kustlijn van Oranjestad is in 2013 verfraaid met een parkachtige strook 



40 
 

waar sindsdien veelvuldig recreatief gebruik van wordt gemaakt door wandelaars, hardlopers en 
een enkele fietser. Er is een begin gemaakt met de aanleg van een vierbaansweg tussen 
Oranjestad en San Nicolas ter vervanging van de drukke tweebaansweg (Regering van Aruba, 
2013).  
 
In Oranjestad rijdt een gratis toeristentram rond. Het overheidsbedrijf Arubus N.V. biedt publiek 
transport, schooltransport, speciaal vervoer en ook commerciële charters. Het schooltransport 
verzorgt negen vaste routes van diverse plaatsen naar de verschillende scholen en vice versa. 
Daarnaast rijden vijf bussen specifiek voor kinderen van speciale scholen en ouderen voor het 
activiteitencentrum Kibrahacha. Laatstgenoemden kunnen thuis gratis opgehaald worden en na 
afloop worden zij weer thuisgebracht. In totaal zijn er elf lijndiensten in Aruba, die op vaste 
tijden rijden vanaf de centrale busstations in Oranjestad en San Nicolas met diverse stops op de 
routes. Daarnaast zijn er nog zes andere routes vanuit Oranjestad met autobusjes (Arubus N.V., 
2014). Toch wordt het publieke transport steeds minder populair (CBS Aruba, 2014b). Derix 
(2013) vermeldt als oorzaken de slechte verbindingen van het publieke transport. Maar hij stelt 
ook dat wandelaars ongemak ondervinden door scheuren en gaten in de wegen. Daarnaast 
benoemt hij als oorzaken het gebrek aan schaduwplekken langs de wegen en de overlast van 
zwerfhonden.  
Uit zijn onderzoek naar school/werk transport aan de hand van gegevens van de volkstelling van 
2010 blijkt dat in 2010 maar liefst 94% van de schoolkinderen met gemotoriseerd vervoer naar 
school gaat, waarvan 76,1% vervoerd wordt door meestal één van de ouders. 12,1% van de 
leerlingen gaat met publiek transport naar school en slechts 5,4% loopt naar school of gebruikt 
de fiets. Ook met betrekking tot het woon-werkverkeer laten de gegevens van de volkstelling van  
2010 een groei zien in het gebruik van gemotoriseerd transport. In 2010 rijdt het overgrote deel 
van de werknemers (80,6%) naar het werk in een privéauto. Slechts 8,9% gaat naar het werk met 
publiek of georganiseerd transport. Het percentage werknemers dat lopend naar het werk gaat, is 
verminderd van 6,3% in 2000 naar 4,2% in 20104.  
 
Daarnaast rijden er particuliere minibusjes regelmatig tussen San Nicolas en Oranjestad en zijn 
er taxi’s. Lite Life Medicab (2014) is een particuliere organisatie, die ook rolstoelvervoer biedt. 
De kosten van dit vervoer zijn echter erg duur. De AZV draagt alleen de kosten voor patiënten 
die naar de dialyse en wondenpoli moeten. De FAVI biedt kosteloos vervoer aan haar cliënten 
ten behoeve van haar eigen activiteiten en naar specialisten indien een cliënt daar zelf volstrekt 
geen eigen oplossing voor heeft.   
 
Telecommunicatie; Telecommunicatiediensten worden geboden door de nationale Servicio di 
Telecommunication di Aruba (SETAR N.V.). Het bedrijf levert diensten als vaste en mobiele 
telefoon, televisie en internet (Directie Buitenlandse Betrekkingen, 2002; SETAR N.V., 2014). 
De afgelopen jaren zijn er daarnaast ook andere bedrijven bij gekomen voor dergelijke diensten. 

                                                           
4 In 2010 is dit percentage zelfs inclusief het vervoer per fiets. 
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Uit cijfers van de volkstellling van 2010 van CBS Aruba (2014a) blijkt dat 63,4% van alle 
huishoudens over een internetverbinding beschikt en 95,2% ten minste over één mobiele 
telefoon. Het CBS Aruba (2014a) merkt hierbij op dat huishoudens met internet gemiddeld een 
hoger inkomen hebben en bestaan uit jongere personen. Inwoners met internet hebben gemiddeld 
een hoger opleidingsniveau (CBS Aruba, 2014a). Het aantal huishoudens met internetverbinding 
groeit gestaag. Inmiddels beschikt ook de openbare bibliotheek in Aruba over computers met 
internet (Biblioteca Nacional Aruba, 2014). Ook neemt het aantal horecagelegenheden met gratis 
wifi explosief toe. 

2.12. Conclusie 

Aruba is kort gezegd een klein immigratieland met een Status Aparte binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Dit betekent dat de vele autonome landstaken een grote druk leggen op de beperkte 
middelen van Aruba, dat net als veel andere landen een snelle bevolkingsgroei, vergrijzing en 
een toename van mensen met chronische ziektes en beperkingen kent (CBS Aruba, 2013a). De 
verwachting is dat inwoners met een verhoogd risico op armoede en sociale uitsluiting, 
waaronder mensen met een visuele beperking, deze druk als eersten zullen ervaren. Dit effect 
wordt nog versterkt doordat zulke moderne samenlevingen steeds meer individualiseren. 
Hierdoor nemen de mogelijkheden voor alledaagse onderlinge hulp af en raken mensen steeds 
meer aangewezen op zelfgezochte steun en instanties. Daar komt bij dat tegenwoordig steeds 
vaker zowel man als vrouw fulltime werkzaam zijn. De particuliere auto is voor de meeste 
inwoners een essentieel vervoersmiddel (CBS Aruba, 2014b), een belangrijk statussymbool en 
verdringt het openbaar vervoer.  
 
Daar staat tegenover het zonnige, van oudsher open en saamhorige karakter van het eiland, waar 
de inwoners elkaar veelal op diverse plaatsen tegenkomen en vaak op diverse wijzen aan elkaar 
gerelateerd zijn. Tegen deze achtergrond verricht ik onderzoek naar het leven met een visuele 
beperking.   
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3. Probleemstelling van het onderzoek 

3.1. Inleiding 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in hoe slechtziendheid en blindheid in Aruba 
door betrokkenen worden ervaren in hun dagelijks leven, in hun maatschappelijke participatie en 
in hun contacten met belangrijke anderen. Belangrijk aandachtspunt daarbij vormt de 
mogelijkheid die mensen zelf hebben om met deze beperking om te gaan. Tevens zal onderzocht 
worden hoe visueel beperkten door anderen geboden mogelijkheden ervaren en benutten. 
Belangrijke anderen in dit onderzoek zijn die personen en instanties, waarvan de geïnterviewden 
zelf aangeven dat zij belangrijk voor hen zijn. 

Het CBS Aruba (2013a) stelt in haar rapport The prevalence of disability dat het belangrijk is dat 
er onderzoek gedaan wordt naar zowel de mate waarin functionele beperkingen voorkomen als 
naar de behoeftes en karakteristieken van de betrokkenen. Beperkingen horen bij het leven en 
iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Het CBS Aruba (2013a) stelt dat met name 
de wereldwijde toename van de vergrijzing en de eerder geconstateerde toename van obesitas de 
verwachting voeden dat de mate waarin functionele beperkingen zich zullen voordoen de 
komende jaren aanzienlijk zal stijgen. Smart (2012) poneert de stelling dat demografen zich niet 
de volledige impact van deze toename realiseren in een context die door medische en 
wetenschappelijke vooruitgang en een hogere levensstandaard wordt bepaald. Van Rens et al. 
(2011) constateren bovendien dat steeds meer mensen met een matige slechtziendheid problemen 
ondervinden door de almaar hogere visuele eisen die de moderne maatschappij stelt.  
 
Het hier gekozen gezichtspunt van de slechtzienden en blinden zelf is geïnspireerd op het werk 
van Duckett en Pratt (2007), wetenschappers op het gebied van “disability studies”. Zij laten zien 
dat voor mensen met een visuele beperking emancipatoir onderzoek, waarbij ze zelf een inbreng 
hebben, de voorkeur heeft maar dat hier nog steeds een schaarste aan is. Dale (2011) is het met 
hen eens en bepleit dan ook meer aandacht voor individuele ervaringen, verhalen en 
betekenisgeving van mensen met visuele beperkingen, als tegenhanger voor het dominante 
perspectief van zienden. Die hebben hun eigen beeldvorming over slechtzienden en blinden en 
handelen daarnaar. Tevens stelt ze dat er onderzoek nodig is naar wat visueel beperkten als 
helpend ervaren en welke soort interventies gewenst én effectief zijn. In zijn boek 
Blindness.What it is, What it Does, and How to Live with it stelt de  internationaal bekende 
geestelijke en revalidatiewerker Caroll (1961) dat het niet gemakkelijk is om erachter te komen 
“how to give true sympathy, help, love” aan mensen die blind zijn (Caroll, 1961, p. 5). Het is 
echter een goed begin om te proberen te begrijpen wat blindheid betekent en welke gevoelens we 
hierbij hebben. In zijn boek geeft hij een gedegen analyse van zowel de verliezen bij blindheid 
als van de revalidatiemogelijkheden.   
Hij gaat daarbij in op speciale problematiek, zoals of blindheid aangeboren of verworven is, of 
het plotseling of geleidelijk kwam, welke onderwerpen op verschillende leeftijden spelen en 
welke andere functionele beperkingen van invloed kunnen zijn als je blind of slechtziend bent. 
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Hij toont aan dat één van de meest significante verliezen de persoonlijke onafhankelijkheid 
betreft, aangezien dit volgens hem de volwassen levensfase beperkt. Ook Smart (2012) stelt dat 
autonomie een belangrijk aandachtspunt is voor mensen met beperkingen. Echter zo stelt Caroll 
(1961): “the loss of social adequacy, the loss of acceptance by one’s friends and family, the loss 
of individuality will prove one of the most severe, probably the most severe loss in the whole 
multiple handicap. For man is a social being, and here is death to society” (Caroll, 1961, p. 72). 
Zijn uitgangspunt is hierbij dat elke persoon uniek is en “the whole multiple handicap” van 
blindheid daardoor voor elke persoon verschilt. Daarom lijkt het zinvol ook nu te onderzoeken 
hoe het alledaagse leven met een visuele beperking in Aruba er daadwerkelijk voor hen uit ziet 
en hoe het eventueel ook hanteerbaarder en meer zinvol kan worden gemaakt.  
Ik neem mij voor om daarbij vooral aandacht te besteden aan hoe slechtzienden en blinden 
zichzelf kunnen empoweren en hoe belangrijke anderen en instanties hen hierbij kunnen helpen. 
Om daar inzicht in te krijgen wordt eerst begonnen bij de slechtzienden en blinden zelf. Hun 
ervaringskennis wordt door mij als onderzoeker van groot belang geacht. Ik bouw hierbij voort 
op de aanknopingen geboden door (ervarings)deskundigen, die in de loop der tijd ervaringen van 
één of meerdere slechtzienden of blinden in verschillende landen beschreven hebben (Beijer, 
1982; Caroll, 1961; Cordellos, 1981; Dale, 2011; Golledge, 1997; Keller, 2010; Nederlandse 
Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg, 1957; Omvig, 2005; Spendlove, 2008).  
 
Belangrijk startpunt voor dit onderzoek vormt ook de constatering dat slechtzienden en blinden 
zich lang niet altijd wenden tot de dienstverlenende instanties die specifiek voor hen bedoeld zijn  
(Cijntje & Pieter, 2001; de Droog, 2007; de Droog, 2008; FAVI, 2009; Melief & Gorter, 1998a, 
1998b; Mira Nos, 2006). Bij een vergelijking van de cijfers van de volkstelling van 2010 van het 
CBS Aruba (2013a) met de cijfers van de FAVI over 2012 (FAVI, 2013) blijkt dat slechts 7,8% 
van de slechtzienden en blinden gebruik maakt van de dienstverlening van de FAVI. Dat zijn 242 
personen van de 3105 die bij de volkstelling van 2010 hebben aangegeven veel problemen te 
hebben met zien. In 2007 heb ik zelf onderzocht welke stimulerende en belemmerende factoren 
slechtzienden en blinden in Aruba ondervonden bij het benaderen van de dienstverlening van de 
FAVI (de Droog, 2007).  
Een aantal gaf aan dat ze een oplossing voor problemen zochten of adequate informatie nodig 
hadden over hun mogelijkheden. Professionals, met name oogartsen en familie/bekenden en 
lotgenoten gaven veelal een steuntje in de rug (de Droog, 2007). Dat zijn de stimulerende 
factoren (zie ook Melief en Gorter 1998b). Zij zien organisaties van slechtzienden en blinden dan 
ook als toeleveringsorganisaties, bijvoorbeeld van aangepaste boeken aan openbare bibliotheken 
ten behoeve van visueel beperkte lezers.  
Belemmerende factoren bleken onbekendheid en/of onvoldoende geïnformeerd zijn, maar ook 
gevoelsmatige belemmeringen als angst voor het onbekende, hulp moeten vragen en de reacties 
van anderen op de beperking. Een laag zelfbeeld speelde daarbij nogal eens een rol, evenals het 
(nog) niet accepteren van de visuele beperking of het zich stilzwijgend neerleggen bij de 
beperking: “God heeft het me gestuurd; ik moet ermee leven” (de Droog, 2007, p. 27). Anderen 
hadden nog hoop weer te kunnen zien. Weer anderen hadden geen zin in lotgenotencontact. 
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Daarnaast waren er natuurlijk ook personen die naar eigen oordeel onvoldoende beperkingen 
ondervonden of over voldoende hulpbronnen in de persoonlijke omgeving beschikten. Ook uit 
andere onderzoeken en ervaringsverhalen (Allen, Cijntje, & Emelina, 2006; de Droog, 2007; de 
Droog, 2008; Leegwater & Lubbinge, 2005; Melief & Gorter, 1998b; Nederlandse Centrale 
Vereniging voor Gebrekkingenzorg, 1957) is gebleken dat dergelijke beeldvorming een grote rol 
speelt in relatie tot het leven met een beperking en dat mensen soms zelfs het behoren tot deze 
groep openlijk verwerpen.  
 
Zo kan dit onderzoek op de eerste plaats nieuwe inzichten opleveren aan de betreffende 
doelgroep in Aruba. Ook kunnen de inzichten uit dit onderzoek interessant zijn voor de 
belangrijke anderen van deze doelgroep en voor instanties en de Arubaanse overheid. Inzichten 
uit dit onderzoek kunnen bijdragen tot bewustwording en beleid. 

Dit onderzoek betreft zowel ervaringen van visueel beperkten die zich daadwerkelijk voor hulp 
aangemeld hebben, als van visueel beperkten die dat niet hebben gedaan. Hierin staan hun 
levensverhalen centraal. Brinkgreve (2014) stelt dat onderzoek met behulp van levensverhalen 
gericht is op multi-interpreteerbaarheid van de menselijke beleving doordat er aandacht is voor 
de context van de beleving. Ze stelt bovendien dat “breuken en transities vragen om verhalen” 
(Brinkgreve, 2014, p. 133), omdat ze een schets kunnen geven van de betekenisgeving door 
betrokkenen zelf, en door de voor hen relevante context. Aandachtspunt bij dit onderzoek is 
vooral dat mensen met visuele beperkingen – net als mensen zonder visuele beperkingen – hun 
eigen talenten, mogelijkheden en wensen hebben en de kans gegeven zou moeten worden om 
deze optimaal te ontwikkelen. Dit punt wordt ook door ervaringsdeskundigen als heel belangrijk 
benoemd (Cordellos, 1981; Keller, 2010; Omvig, 2005).  

3.2. Vraagstelling in dit onderzoek 

Het startpunt voor dit onderzoek is ingegeven door de uitgangsvraag: 
 
Hoe kan het leven met een visuele beperking in Aruba hanteerbaarder en zinvoller worden 
gemaakt, zowel op eigen kracht als met de hulp van anderen? 
 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 

Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba, als gevolg van deze conditie, in het 
dagelijks leven, in hun maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke 
anderen en met instanties; hoe beleven zij dit en welke mogelijkheden hebben zij om te blijven 
functioneren, zelfstandig of in samenwerking met anderen en instanties?  
 
Deze hoofdvraag kan worden uitgesplitst in 4 deelvragen. 
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Deelvraag 1. Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba in het dagelijks leven, 
in hun maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke anderen en 
instanties? 

Ik onderzoek hoe het leven met een visuele beperking er daadwerkelijk voor betrokkenen uitziet 
en welke veranderingen zij gaandeweg ondervinden. Ik laat me hierbij inspireren door het eerder 
genoemde concept “the whole multiple handicap” van blindheid (Caroll, 1961, p. 72). Dit 
concept gaat uit van de meervoudige gevolgen van blindheid, die voor elke persoon uniek zijn en 
als belemmeringen kunnen worden ervaren. Hij gaat hierbij in op gevolgen voor basis-
vaardigheden, zoals mobiliteit en activiteiten van het dagelijks leven en communicatie, maar ook 
rondom waardering van het zichtbare mooie en aangename, voor maatschappelijke participatie 
en inkomen en voor iemands persoonlijkheid. Bij veel blinden staan volgens hem persoonlijke 
onafhankelijkheid, sociale redzaamheid, zichtbaarheid, (zelf)waardering en identiteit onder druk. 
Met zichtbaarheid bedoelt hij dat mensen met een zichtbare visuele beperking nooit meer een 
onopvallend leven kunnen leiden, aangezien hun ‘anders zijn’ in contacten met anderen altijd 
aanwezig is. Blind zijn kan hierdoor een stigma worden. De socioloog Goffman (1990, p. 68) 
noemt stereotiepe verwachtingen over personen met bepaalde kenmerken de “virtual social 
identity”, en indien deze zwaar belastend zijn voor betrokkene spreekt hij over een “stigma” (zie 
ook 5.4). 
 
Mol en Law (2004) stellen dat een lichaam zowel een object is van bijvoorbeeld medisch 
onderzoek, maar tegelijkertijd ook een zelfbewust subject en als zodanig emoties als pijn en 
plezier ervaart. Ze poneren hiermee dat we “all have and are a body” (Mol & Law, 2004, p. 4). 
Ze stellen bovendien dat we tevens “do (our) bodies” (Mol & Law, 2004, p. 4). Een lichaam 
“hebben” duidt op de gereduceerde medische conditie, het deel van het lichaam waaraan de 
specialisten aandacht besteden bij een bepaalde aandoening. In relatie tot deze deelvraag ben ik 
op zoek naar wat de respondenten vertellen over veranderingen in hun medische conditie, 
bijvoorbeeld of de blindheid of slechtziendheid aangeboren is of verworven en op welke wijze 
deze in hun leven kwam (zie deel 2). Een lichaam “doen” verwijst naar de fysieke veranderingen 
die plaatsvinden als je een aandoening hebt, waardoor je alledaagse dingen op een andere manier 
doet (Mol & Law, 2004). Bij visueel beperkten valt te denken aan hun veranderde manier van 
waarnemen door het (gedeeltelijk) wegvallen van visuele informatie én aan allerlei andere 
praktische veranderingen in het alledaagse leven. Ook veranderingen in interacties en 
persoonlijke netwerken spelen hierbij een rol (zie deel 2). Een lichaam “zijn” duidt op wat er 
door een persoon heen gaat, naar de psychische beleving van het slecht of niet (meer) kunnen 
zien (Mol & Law, 2004). De psychische beleving van slechtzienden en blinden is aandachtspunt 
in de tweede deelvraag en komt specifiek aan bod in hoofdstuk 10. 
 
De psycholoog Lobel (2014) stelt dat als we ons meer bewust zijn van beïnvloeding van onze 
zintuigen via prikkels als temperatuur, textuur, gewicht, geluid, smaak, geur en kleur en de 
kracht van beeldspraak en symbolen, we er ook meer gebruik van zullen kunnen maken. Ze 
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noemt als voorbeelden de invloed van non-verbale communicatie op onze emoties en gedrag, 
zoals bij aanraking. In het donker verliezen we het contact met onze omgeving en worden mede 
daardoor kwetsbaar; door de fysieke afstand te vergroten, zoals door moderne technologie, wordt 
ook de emotionele en psychologische afstand vergroot tussen mensen. De boeddhistische 
filosoof Suzuki (1964) wijst erop dat gedurende onze levensloop het bewustzijn continu in 
verbinding staat met het onbewuste en dat tijdens onze ontwikkeling het intellect het 
zintuigelijke gebied binnendringt en daarmee de  onbevangenheid van de dagelijkse zintuigelijke 
ervaring verloren gaat. Het zelfbewustzijn dat we verkrijgen via onze zintuigen is een continue 
wisselwerking tussen een lichaam en zijn omgeving. Mol en Law (2004) betogen hierbij dat het 
de kunst is om het lichaam in zijn complexiteit te gebruiken. 
Verschillende (ervarings)deskundigen, zoals Golledge (1997), Jordans, Kraats en Wildenberg 
(2012) hebben beeldend beschreven hoe visueel beperkten de fysieke ruimte, waaronder 
voorwerpen, gebouwen, kleuren, infrastructuur en mensen waarnemen zonder te kunnen zien. Zo 
betoogt ervaringsdeskundige en geograaf Golledge (1997): “Vison is the spatial sense par 
excellence. Those without vision face substantial problems in interacting with their environment. 
These problems not only include those of navigation and wayfinding, but also problems of 
learning locations, landmarks, recognizing functions, and comprehending configurational 
structures called layouts” (Golledge, 1997, p. 392). Hij beschrijft hoe hij, in zijn eigen situatie, 
zijn beeld van de omgeving verder bouwde op de “cognitieve map” (Golledge, 1997, p. 393), die 
hij samenstelde voordat hij blind werd. Dat deed hij op basis van de informatie die anderen hem 
verstrekten én op basis van eigen zintuigelijke waarneming, ook als hij er letterlijk tegen 
aanbotste of over struikelde. De visueel beperkte Dale (2011) stelt dat ze geleerd heeft om haar 
andere zintuigen te gebruiken ter aanvulling op haar beperkte gezichtsvermogen. Ze noemt naast 
haar gehoor het belang van “kinaesthetic sense” (Dale, 2011, p. 116). Dat wil zeggen dat haar 
lichaam de ander kan aanvoelen, en hierop kan reageren, op basis van bijvoorbeeld de klankkleur 
van de stem en het benadrukken van woorden. Ze deed dit altijd intuïtief, maar maakt er nu 
bewuster gebruik van. Ze vertelt dat dit overigens beter lukt in één op één contact of in kleine 
groepjes dan wanneer veel mensen bij elkaar zijn. 
 
Zoals eerder gesteld gebruikt de WHO de ICF-classificatie complementair aan de ICD-10. De 
ICD-10 beperkt zich tot somatische aspecten waaronder de mate van slechtziendheid of 
blindheid (WHO, 2014). De ICF-classificatie richt zich ook op de gevolgen van ziektes en hoe 
de betrokkenen ermee omgaan, waarbij zij oog heeft voor zowel externe als persoonlijke factoren 
(van Rens et al., 2001). Deze ‘biopsychosociale benadering” van de ICF (WHO, 2001, p. 21) 
wordt in brede kring gezien als een vruchtbare synthese van twee oudere, tegenovergestelde 
modellen, het medische model en het sociale model. Het oudste, medische of individuele model 
gaat ervan uit dat een handicap samenhangt met een individuele ziekte, waarbij de focus ligt op 
behandeling en zorg door artsen. “Het behandelen van het probleem heeft tot doel genezing, dan 
wel aanpassing en gedragsverandering van het individu” (WHO, 2001, p. 21). Het sociale model, 
dat als reactie op het medische model is ontstaan, ziet gehandicapt zijn als een sociaal fenomeen 
en wijst dan op de “gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving in zijn geheel om de 
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omgeving zodanig te veranderen dat mensen met stoornissen en beperkingen op alle domeinen 
van het sociale leven kunnen participeren” (WHO, 2001, p. 21). Dat laatste geldt zowel voor de 
overheid als voor iemands directe omgeving. Ook in dit onderzoek wordt het menselijk 
functioneren beschouwd als een dynamische wisselwerking, “een complexe relatie tussen een 
aandoening of ziekte enerzijds, en de externe en persoonlijke factoren anderzijds” (WHO, 2001, 
p. 20). Voor dit onderzoek betekent dit dat ik aandacht heb voor datgene wat de geïnterviewden 
mij vertellen over deze relatie, inclusief de gevolgen hiervan voor hun functies, activiteiten en 
maatschappelijke participatie, zoals genoemd in het classificatiemodel van de ICF (WHO, 2007, 
zie ook bijlage 2). Het betreft hier het eerder genoemde lichaam “hebben”, “doen” en “zijn” 
(Mol & Law, 2004). 
 
Belangrijk hierbij is, dat slechtziendheid of blindheid aangeboren of verworven kan zijn. 
Verworven wil zeggen dat de visuele beperking op enig moment in iemands leven ontstaan is ten 
gevolge van een (progressieve) ziekte of ongeval. Wanneer er sprake is van een progressieve 
oogziekte zal het veranderingsproces dynamisch zijn ten gevolge van de geleidelijke afname van 
het gezichtsvermogen, met alle gevolgen voor het lichaam als object en zelfbewust subject.  
Bovendien stelt Smart (2012) dat een beperking, of de behandeling van een aandoening of ziekte 
die deze beperking veroorzaakt, ertoe kan leiden dat een persoon belangrijke ontwikkelingsstadia 
niet geheel kan voltooien. Deze zogenaamde “developmental stages” zijn gerelateerd aan sociale 
en culturele verwachtingen; ze laten zien wat er van een persoon verwacht wordt in bepaalde 
ontwikkelingsstadia gedurende de “lifespan” (Smart, 2012, p. 27). Een beperking kan leiden tot 
een eerdere transitie, bijvoorbeeld van volwassenheid naar ouderdom, als gevolg van het 
vroegtijdige verlies van bepaalde competenties met alle gevolgen voor de autonomie. Reden 
waarom ik de respondenten hun levensverhaal laat vertellen en hen ruimschoots de gelegenheid 
zal bieden te vertellen over hun leven en ervaringen vóór de visuele beperking én de situatie 
daarna. Dat biedt bijvoorbeeld meer zicht op de persoonlijke en externe factoren, die in de ICF 
genoemd worden, en op de grote onderlinge sociale en culturele verschillen die hierbij spelen. 
Het ICF instrument verschaft geen informatie over het functioneren van een persoon in de loop 
van de tijd, al biedt het zeer welkome aandachtspunten (zie bijlage 2). 
 
Deelvraag 2. Hoe beleven slechtzienden en blinden in Aruba het slecht of niet (meer) kunnen 
zien? 

Het gaat er bij deze deelvraag om wat Mol en Law (2004) een lichaam “zijn” noemen, dat duidt 
op wat er door een persoon heen gaat, naar de psychische beleving van het slecht of niet (meer) 
kunnen zien en de gevolgen daarvan. Te denken valt hierbij aan de door Caroll (1961) geduide 
veranderingen voor de persoonlijkheid met als aandachtspunten persoonlijke onafhankelijkheid,  
sociale redzaamheid, zichtbaarheid, (zelf)waardering en identiteit. Ook Dale (2011) ziet 
identiteitsbeleving als een belangrijke kwestie bij met name verworven slechtziendheid en 
blindheid: “Identity seems a key issue, when we know ourselves as a ‘sighted person’ who are 
we when we are no longer ‘sighted’.” (Dale, 2011, p. xiv, zie verder ook 5.2).        
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Zoals al bij de vorige deelvraag aangegeven is, kan een persoon slechtziend of blind geboren 
worden, of zijn slechtziendheid of blindheid oplopen gaandeweg zijn leven. Belangrijk is hierbij 
te realiseren dat vooral in het laatste geval het leven drastisch verandert. De verandering kan dan 
eensklaps optreden, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval, oogziekte of na een operatie. Een 
progressieve oogziekte betekent daarentegen dat iemand telkens slechter gaat zien of geleidelijk 
blind wordt. Psychologen Murray, McKay, and Nieuwoudt (2010) geven aan dat volwassenen 
met een verworven visuele beperking (AWAVIs) een alternatief rouwproces doormaken, een 
chronische reactie op vele verliezen van eerder verworven competenties, vooral van de 
persoonlijke onafhankelijkheid, zoals het zelfvertrouwen, veiligheid en financiële zekerheid. Hun 
studie laat een “chronic, recurrent but episodic grief process and a dynamic process of both 
experienced needs and need satisfaction” zien (Murray et al., 2010, p. 87). Daarom zal ook hier 
bekeken worden wat de respondenten vertellen over verdriet en rouw.  
 
Deelvraag 3. Welke mogelijkheden benutten personen met een visuele beperking zelf om met 
het slecht of niet (meer) kunnen zien om te gaan? 

De psychologen Lazarus en Folkman (1984) definiëren coping als "constantly changing 
cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 
appraised as taxing or exceeding the resources of the person" (Lazarus & Folkman, 1984, p. 
141). Ze zien coping als een transactioneel proces tussen persoon en omgeving, waarbij een 
persoon een stressvolle gebeurtenis of een situatie waarneemt, evalueert en erop reageert met een 
handeling. Als de context verandert, evalueert de persoon weer opnieuw de volgende situatie. 
Het is een proces dat zich in de tijd afspeelt, bij een rouwproces moet een persoon bijvoorbeeld 
telkens opnieuw cognitieve en gedragsmatige inspanningen verrichten om te kunnen omgaan met 
zijn verdriet. Het uitgangspunt van Lazarus en Folkman (1984) is hierbij, dat mensen die 
geconfronteerd worden met een belastende situatie deze, al dan niet intuïtief, evalueren en dat 
deze evaluatie bepaalt hoe gereageerd wordt. Ze stellen dat mensen bij trauma’s vaak eerst 
emotiegericht gedrag laten zien, zoals ontkenning of minimalisering en zich pas daarna 
probleemgericht of oplossend gaan gedragen. Ze stellen dat mensen ook vaak meerdere 
strategieën tegelijk gebruiken, die elkaar kunnen belemmeren of aanvullen, zoals bijvoorbeeld 
actief aanpakken én sociale steun zoeken. De psychologen Schreurs et al. (1993) hebben op basis 
van dit laatste uitgangspunt de zogenaamde Utrechtse copinglijst (UCL) opgesteld, waarbij zij 
diverse gedragingen of copingstijlen onderscheiden. De individuele verschillen zijn hierbij 
gerelateerd aan vroegere leerervaringen, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen, waarbij 
de mate van iemands locus of control en assertiviteit een rol speelt. Ze gaan ervan uit dat mensen 
een voorkeur hebben voor één of meer vormen van copinggedrag bij verschillende situaties. Ook 
in dit onderzoek wordt coping gezien als een proces waarbij leerervaringen en levensfasen met 
de bijbehorende ontwikkeling, een grote rol spelen. In dit onderzoek zal geanalyseerd worden 
wat de respondenten vertellen over hun gedrag ten aanzien van hun visuele beperking.  
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Kramer, Bala, van Dijk en Ory (2003), een multidisciplinair onderzoeksteam bestaande uit 
psychologen, een antropoloog en een medicus, onderzochten patronen van coping van 
asielzoekers in een asielzoekerscentrum in Nederland, die ook hier misschien relevant zijn. “De 
patronen bestaan uit samenhangende clusters werkelijkheidsdefinities en daaraan gekoppelde 
waardeoordelen en gedragsregels. Ze ontstaan in interactie tussen asielzoeker en omgeving” 
(Kramer et al., 2003, p. 75). De onderscheiden patronen zijn: “de speelbal, de overwinteraar, de 
strijder en de ontdekkingsreiziger” (Kramer et al., 2003, p. 86). De eerste stap die Kramer et al. 
(2003, p. 83) maakten bij hun analyse was het bepalen of een persoon “chaos” of “houvast” 
ervaart. Onder houvast wordt verstaan een “gevoel van innerlijke samenhang, continuïteit van 
het leven, verbondenheid met anderen, levensdoelen, betekenis of zinvolheid”; van chaos is 
sprake als een of meer van die elementen ontbreken. De tweede stap was of een persoon een 
“interne of externe ‘locus of control’” ervaart, dat wil zeggen of hij ervaart dat hij al dan niet zelf 
iets aan zijn situatie kan doen, zijn ervaren controle. De laatste stap betreft of een persoon een 
hoge of lage mate van “flexibiliteit” tentoonspreidt.  
Iemand die een grote mate van ontwrichting ervaart op alle levensterreinen én die gelooft dat hij 
zelf niets kan veranderen aan zijn situatie en die ook nog eens inflexibiliteit/passief gedrag 
vertoont, presenteert zich als een “speelbal”. Een persoon die de ontwrichting als minder negatief 
ervaart, maar eveneens een externe locus of control ervaart en inflexibel gedrag laat zien, ziet 
zich eerder als “overwinteraar”. Deze persoon ziet zijn situatie als tijdelijk, heeft een 
afwachtende houding en sluit zich af voor nieuwe contacten en ervaringen. Een persoon die een 
interne locus of control ervaart, die actief, strijdbaar gedrag vertoont gericht op verandering van 
de omstandigheden, presenteert zich als een “strijder”. Hij is flexibeler dan “de speelbal” en “de 
overwinteraar”, maar minder dan “de ontdekkingsreiziger”. “De ontdekkingsreiziger” ervaart een 
interne locus of control en toont flexibel gedrag en is geneigd door het aangaan van nieuwe 
contacten, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het starten van nieuwe activiteiten het beste 
te maken van de situatie. Voor Kramer et al. (2003) is deze diversiteit in betekenisgeving en 
copinggedrag van het grootste belang en ook dit onderzoek is gericht op inzicht in diversiteit in 
betekenisgeving en copinggedrag. Het onderhavige onderzoek is daarbij door zijn gebruik van 
levensverhalen van slechtzienden en blinden gericht op een meer dynamische ordening dan die 
van Kramer et al. (2003). Slechtzienden en blinden kunnen in de loop van de tijd ook veranderen 
in hun aanpassing op de slechtziendheid en blindheid. Visueel beperkten hebben niet zelf voor 
hun slechtziendheid of blindheid gekozen (het is hun overkomen) en zij kunnen hun situatie 
meestal per definitie niet als tijdelijk zien. Caroll (1961) poneert dan ook dat het moed en 
training vergt voor mensen met een verworven visuele beperking om verloren 
basisvaardigheden, gevoelens van psychologische zekerheid en (zelf)waardering te herstellen. 
Ook hierbij spelen persoonlijke en externe factoren een rol.  
 
Deelvraag 4. Wat zeggen slechtzienden en blinden in Aruba, dat anderen en instanties kunnen 
doen om hun leven met een visuele beperking hanteerbaar en zinvol te maken?  
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Deze vraag gaat over wat helpend en niet-helpend is in de ogen van de slechtzienden en blinden 
zelf. Uit de interviews met de personen met een visuele beperking zal blijken wat anderen en 
instanties kunnen doen (of beter niet kunnen doen) om het leven van personen met een visuele 
beperking hanteerbaarder en zinvoller te maken. Te denken valt hierbij in de eerste plaats aan de 
mogelijke inbreng van het bestaande netwerk zoals familie, vrienden, bekenden, collega’s en 
studievrienden, maar ook aan lotgenoten en toevallige voorbijgangers (zie hoofdstuk 12). Voorts 
valt te denken aan dienstverleners en instanties op het gebied van de zorg en hulpverlening, al 
dan niet specifiek voor slechtzienden en blinden. Vervolgens aan professionals en instanties op 
het gebied van scholing en werk, zoals leerkrachten en werkgevers. En tot slot aan de overheid 
en alle andere publieke en private organisaties, die niet alleen verantwoordelijk zijn voor de 
fysieke inrichting van de buitenwereld maar ook voor de bejegening van mensen met visuele 
beperkingen (zie context hoofdstuk 2 en datahoofdstukken 13 en 14). 

3.3. Conclusie 

De vier deelvragen zijn leidend, zowel voor de datapresentatie in deel 2, als voor de analyse in 
deel 3. Iedere persoon is uniek, groeit op in zijn eigen context en heeft zijn eigen beleving van 
gebeurtenissen en situaties. Organisatiewetenschapper Weick (1995) stelt dat elke persoon 
continu zijn eigen betekenis geeft aan dagelijkse gebeurtenissen en ervaringen en op basis 
daarvan handelt. Belangrijk is daarom voor dit onderzoek om de eigen individuele constructie 
van de werkelijkheid van slechtzienden en blinden te onderzoeken en hun eigen betekenisgeving 
te reconstrueren. Deze betekenisgeving van mensen over gebeurtenissen “varies according to the 
pattern of life by which it is informed” (Geertz, 1973, p. 14, zie ook 4.4.). In dit onderzoek staat 
daarom het levensverhaal centraal, gericht op de gelaagde menselijke beleving (Brinkgreve, 
2014, zie ook 4.4). Het streven om op grond van de eigen verhalen van mensen een beeld te 
vormen van hun meervoudige werkelijkheid wordt door Boogaard et al. (2000, p. 165)  
“multiperspectivity” genoemd.  
 
Hoewel deze betekenisgeving voor iedere persoon uniek is, probeert dit onderzoek de verhalen 
van de geïnterviewden te analyseren met aandacht voor opvallende thema’s of “categorieën” (’t 
Hart et al., 2005, p. 276). In de eindfase van de analyse zal er ook gekeken worden naar “key 
incidents”, gebeurtenissen waardoor opvallende patronen van het geheel duidelijk worden 
(Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61, zie verder 4.10).  
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4. Methodologische verantwoording en keuze veldwerkmethode 

4.1. Inleiding 

Teneinde de vraagstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden, is een keuze gemaakt 
voor de meest adequate onderzoeksmethoden en -technieken. Deze worden in dit hoofdstuk 
beschreven, waarbij allereerst uitgebreid aandacht besteed wordt aan de wetenschapsfilosofische 
rechtvaardiging. Immers, het ontologische en epistemologische uitgangspunt van de onderzoeker 
is een belangrijk punt van afweging bij de keuze van de praktische methodiek. 

4.2. Wetenschapsfilosofische rechtvaardiging 

Het begrip ontologie heeft betrekking op de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van 
dingen, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan (Alvesson & Sköldberg, 2004; ’t Hart et al., 
2005). Het gaat in deze paragraaf dan ook over de aard van maatschappelijke processen. Het 
fundamentele debat hierin is of de mens product van de samenleving is (determinisme) of is de 
mens samenleving producerend (voluntarisme) (Parker, 2000). Voor mij geldt het voluntarisme 
als uitgangspunt, waarbij ik me echter ook bewust ben van de beperkingen, zoals die door 
Giddens in Parker (2000) benoemd zijn. Hij stelt in zijn structuratietheorie, dat je maat-
schappelijke processen kunt veranderen in interactie, maar dat gegroeide structurele 
machtsverhoudingen die veranderingen kunnen bemoeilijken en dat het daarom inspanning vergt 
van vele actoren over een lange tijdsperiode om er daadwerkelijk iets aan te veranderen. De 
interactie kan leiden tot onbedoelde gevolgen. De context waarin mensen leven doet ertoe. 
Reden waarom ervoor gekozen is om de context van slechtzienden en blinden in Aruba in kaart 
te brengen. Enerzijds wijst de structuratietheorie dus op de verhoudingen die bepalen hoe we 
handelen en anderzijds wijst deze erop, dat we zulke gegroeide maatschappelijke verhoudingen 
ook zelf reproduceren. Toch suggereert Parker (2000) terecht dat alhoewel sommige actoren 
meer macht hebben om bestaande patronen in stand te houden of te veranderen, de macht van de 
overige actoren niet onderschat moet worden. Dit onderzoek is erop gericht om vooral die 
actoren die nog niet zoveel aan het woord zijn geweest te laten spreken, oftewel de stemmen te 
laten horen van slechtzienden en blinden in Aruba.   
 
Het epistemologisch uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de werkelijkheid complex, 
meervoudig, gelaagd, verbonden en onvoorspelbaar is, dat er sprake is van een “networked or 
fluid world” en dat ook kennis daarom beperkt en contextgebonden is (Law, 2004, p. 3). Glaser 
en Strauss (1967) stellen dat er niet één werkelijkheid is, maar dat er sprake is van “ongoing 
situational realities” (Glaser & Strauss, 1967, p. 245). Weick (1995) stelt dat aangezien elke 
persoon continu zijn eigen betekenis geeft aan dagelijkse gebeurtenissen en ervaringen en op 
basis daarvan handelt, het bij het onderzoeken van de werkelijkheid van belang is om de 
beleving van mensen te onderzoeken. Hij stelt dat betekenisgeving en zingeving ontstaan 
wanneer wij uit de stroom van informatie, na opdeling en selectie, causale verbanden proberen te 
leggen. Hij gebruikt hiervoor het concept “sensemaking” (Weick, 2001, p. 199). Een belangrijk 
doel van sensemaking voor de mens is om een gevoel van orde, helderheid en rationaliteit te 
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verkrijgen. Het is een retrospectief proces, waarbij mensen niet vooraf maar achteraf betekenis 
geven aan ervaringen. We dienen ons derhalve te realiseren, dat het verleden door betrokkene 

gereconstrueerd is na afloop van de gebeurtenis en dus nooit exact heeft plaatsgevonden zoals hij 
zich die herinnert. Het is een relatieve benadering van de waarheid, gebaseerd op wat 
geloofwaardig en emotioneel aantrekkelijk voor betrokkene is, waarbij we ons bewust moeten 
zijn dat mensen op een dusdanige manier betekenis geven aan gebeurtenissen dat ze 
onaangename spanning of dissonantie verkleinen. In deze sluit hij aan bij de cognitieve 
dissonantietheorie (Festinger, 1957). Weick (2001) stelt tevens dat “sensemaking” gebeurt 
“grounded in identity construction”. Hij verwoordt dit als volgt: "I make sense of whatever 
happens around me by asking, what implications do these events have for who I will be? What 
the situation will have meant to me is dictated by the identity I adopt in dealing with it. And that 
choice, in turn, is affected by what I think is occurring. What the situation means is defined by 
who I become while dealing with it or what and who I represent." (Weick, 1995, pp. 23-24).  Hij 
stelt hierbij dat mensen hun omgeving mede produceren doordat zij reageren op een gebeurtenis 
uit de omgeving en hun reactie weer bepaalt hoe de omgeving op hen reageert. Een en ander wil 
zeggen, dat verschillen in mensen en wie of wat ze representeren, zorgen voor verschillen in 
betekenisgeving en hoe ze reageren op wat ze waarnemen. Betekenisgeving is daardoor een 
sociale activiteit en een continu proces, maar vindt ook plaats in interactie en daardoor verandert 
de omgeving ook steeds enigszins. Privileges, geloofsovertuiging, emoties en verwachtingen 
spelen hierbij een rol. Het uitgangspunt voor dit onderzoek is daarom dat er niet één definitie van 
de waarheid is, maar dat deze per individu verschilt en gelaagd is en dat het tevens kan zijn dat 
bepaalde mensen of groeperingen een dominante invloed hebben op de definitie van de waarheid 
(zie ook Foucault, 1982). Dit is interessant voor dit onderzoek waarbij beleving en betekenis-
geving impliciet en expliciet meespelen én er aandacht is voor de locale context waarin mensen 
leven.  
 
Deetz (in Frost et al., 2000) betoogt dan ook dat ieder perspectief eenzijdig is, omdat het maar 
een deel van de werkelijkheid benadert. Volgens hem is wetenschap hierdoor nooit geheel 
objectief, omdat je altijd een relatie hebt met het onderzoeksveld en de onderzochten. Ioannidis 
(2005) stelt zelfs dat in veel wetenschappelijke gebieden de onderzoeksbevindingen onjuist zijn, 
aangezien ze niet meer zijn dan een bevestiging van het vooroordeel van de onderzoeker. Hij 
doelt hier op het vooroordeel waarmee de onderzoeker het onderzoeksdesign ontwerpt, de data-
analyse uitvoert en zijn bevindingen presenteert. Deetz (in Frost et al., 2000) laat zien dat het 
daarom belangrijk is, dat een onderzoeker zich zijn positie ten aanzien van het onderzoeksveld 
en de onderzochten realiseert en dat in zijn onderzoek vermeldt, omdat hij daarmee mensen aan 
het denken kan zetten en zijn onderzoek kan relativeren. Hij betoogt vervolgens dat de discussie 
niet om de methodologie moet gaan, maar om het doel van het onderzoek: “More important than 
the data collection techniques are the questions asked and the intent of analysis” (Frost, et al., 
2000, p. 130). Onderzoek vanuit de onderzochten, zoals in dit onderzoek met als doel meer 
inzicht te krijgen in de alledaagse ervaringen en belevingen van slechtzienden en blinden in 
Aruba, wordt door Frost (2000) geduid als “local/emergent” en “interpretatief” (Frost et al., 
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2000, p. 137). Ik sluit me aan bij de opvatting van Weick (2001) dat we de werkelijkheid het 
beste leren kennen door onderzoek vanuit de onderzochten: “The process of sensemaking in each 
case is better understood by examining what is in people’s heads and imposed by them on a 
stream of events than by trying to describe what is ‘out’ there.” (Weick, 2001, p. 182, zie ook 
Harris, 1972). De keuzes die ik voor dit onderzoek gemaakt heb, zijn derhalve “local/emergent” 
en “interpretatief” en gericht op inzicht in de verschillende perspectieven van slechtzienden en 
blinden in Aruba. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van aanvullende observaties voornamelijk 
bij de respondenten thuis tijdens de interviews. Het doel van deze  observaties was voornamelijk 
ter illustratie en verdieping van de verhalen van de respondenten. Aangezien de interviews 
voornamelijk in de thuissituatie van de respondenten gehouden werden, kreeg de onderzoeker 
een beeld van de dagelijkse omgeving waarin de respondenten leven. Daarnaast konden er 
vragen gesteld worden over de betekenis van aanwezige foto’s en hulpmiddelen, zie ook 4.8.  
 
Ook wetenschappers bekijken de realiteit vanuit hun eigen perspectief, met het gevaar dat elke 
discipline slechts een deel van de gelaagde dynamische werkelijkheid vindt en niet een volledig 
antwoord kan ontlenen aan de onderzochte realiteit. Daarom maak ik hier gebruik van een breed 
scala aan theoretische concepten. Naast kennis, ontleend aan wetenschappers van verschillende 
disciplines uit diverse landen, volg ik in dit onderzoek andere praktisch georiënteerde 
wetenschappers zoals maatschappelijk werkende en onderzoeker Brown (2015) en gebruik ik ook 
alledaagse kennis. Daarmee doel ik op de ervaringen van visueel beperkten in andere landen. 
Onderzoek waarin kennis vanuit “multiple perspectives” wordt samengebracht, is een belangrijk 
element in de “eclectic approach to research on visual impairment” die Duckett and Pratt (2001)  
recommenderen  (Duckett & Pratt, 2001, p. 830).  
 
Om te bevorderen dat alle stemmen gehoord kunnen worden, is het praktisch gesproken van belang 
om daarvoor het juiste klimaat te scheppen, “a climate of safety, trust and respect” (Brown & Isaacs, 
1996 in Austin et al., 2008, p. 562). Daarnaast verwijzen Austin et al.(2008) naar Max-Neef (2005), 
die betoogt dat het relationele en het intuïtieve te vaak een ondergeschikte rol in de wetenschap 
speelt. Ook Law (2004) laat zien dat diverse wetenschappelijke methoden hierdoor én tevens door 
hun interactie met de werkelijkheid een vertekend beeld van de gelaagde werkelijkheid produceren. 
Reden waarom hij argumenteert voor alternatieve, stille, meervoudige, bescheiden en langzame 
methodes. Wat betreft dit laatste verwijst hij naar Appelbaum (1995), die het bewuste waarnemen 
van een tastende blinde, gebruikmakend van al zijn andere zintuigen, contrasteert met het 
automatische, vluchtige waarnemen van een ziende. “There is the stop. In light of its percipience, 
automatic reaction momentarily ceases” (Appelbaum, 1995, p. 135). Law (2004) benadrukt met 
deze metafoor van een van al zijn zintuigen gebruikmakende blinde het belang van stopmomenten, 
benodigd voor een diepere waarneming, die verkregen kan worden door reflexiviteit bij onderzoek 
(zie ook Alvesson en Sköldberg, 2004) . Structurele reflectiemomenten, zoals na elk interview, zie 
ik als belangrijke stopmomenten voor mezelf als onderzoeker, benodigd om rationele, relationele en 
intuïtieve aspecten te integreren (zie ook 4.11). 
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4.3. Methodologische consequenties 

Vanwege het doel van dit onderzoek én de wetenschapsfilosofische uitgangspunten van de 
onderzoeker is hier gekozen voor interpretatief onderzoek, waarbij er dus sprake zal zijn van 
subjectiviteit en een dubbele hermeneutiek: “’Interpretivists’ acquire the ‘subjective’ (implying 
personal and/or particularistic) label since they claim a double hermeneutic (an interpretation of 
an interpreted world)” (Frost et al., 2000, p. 128). Zowel de onderzochten als de onderzoeker 
interpreteren immers hun eigen werkelijkheid. Omdat de betekenisgeving verschilt per individu 
zal bij interpretief onderzoek niet alleen op zoek gegaan worden naar overeenkomsten, maar 
zeker ook naar verschillen. Czarniawska (2012) betoogt dat het van belang is bij het begrijpen 
van maatschappelijke kwesties “to discover [their] repertoire of legitimate stories and find out 
how it evolved” (Czarniawska, 2012, p. 5). Janssens en Steyaert (2001) voegen daaraan toe dat 
het kennen van de historische context niet alleen noodzakelijk is om hedendaagse interacties te 
begrijpen, maar ook een belangrijke rol heeft bij verandering van deze interacties. In dit 
onderzoek is er daarom, naast de focus op de beleving van de slechtzienden en blinden, aandacht 
voor de lokale cultureel-historische context en maatschappelijke verhoudingen. Het basisdoel 
van de onderzoeker is daarbij “lost voices” (Frost et al., 2000, p. 138), – in dit onderzoek de 
stemmen van de slechtzienden en blinden in Aruba – tot spreken te brengen. Daarmee is dit 
onderzoek verwant aan emancipatoir onderzoek, aangezien de inzichten uit dit onderzoek 
slechtzienden en blinden in Aruba kunnen empoweren, waarbij belangrijke anderen, waaronder 
instanties, hen hierbij kunnen helpen (zie ook 5.3).    
 

Bovenstaande betekent dat voor dit onderzoek het beste resultaat verwacht wordt bij een 
kwalitatief veldonderzoek, waarbij betekenissen van de slechtzienden en blinden met betrekking 
tot het onderzoeksthema achterhaald worden. ’t Hart et al. (2005) stellen dat betekenisgeving een 
belangrijk kenmerk van kwalititatief onderzoek is, aangezien er in dit type onderzoek vanuit 
gegaan wordt dat “mensen betekenis geven aan hun omgeving en op basis van betekenisgeving 
handelen” (’t Hart et al., 2005, p. 260) en kwalitatieve onderzoekers deze betekenissen en 
gedragingen willen beschrijven met het doel ze te begrijpen en te verklaren. ’t Hart et al. (2005) 
benoemen als overige belangrijke elementen voor kwalitatief onderzoek een open 
onderzoeksprocedure en een inductieve analysemethode, waarbij begonnen wordt met de 
verkenning en analyse van empirische gegevens. Het uitgangspunt voor dit soort onderzoek is 
dat de onderzochten deskundig zijn en dat de werkelijkheid gelaagd is. Ook worden ze op een zo 
open mogelijke wijze geïnterviewd door te vragen naar hun levensverhalen en naar alles wat 
zijzelf van belang achten in verband met het doel van dit onderzoek. Ik heb hierbij ook oog voor 
de alledaagse dingen en connecties die een impact hebben op mensen, oftewel “the ordinary 
affects”, door de antropoloog Stewart (2007) gedefinieerd als “a surging, rubbing, a connection 
of some kind that has an impact. It’s transpersonal or prepersonal – not about one person’s 
feelings becoming another’s but about bodies literally affecting one another and generating 
intensities” (Stewart, 2007, p. 128). Om zo dicht mogelijk bij de interpretatie van de 
onderzochten te blijven bij de analyse en beschrijving van de data zal om die reden ook 
veelvuldig gebruik gemaakt worden van aansprekende citaten van de onderzochten. Het gaat 
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hierbij om wat Geertz (1973) in navolging van Ryle (1973) “thick description” noemt, waarbij de 
handelingen net zo beeldend verwoord worden als hun gelaagde, betekenisvolle context. Zo’n 
rijke beschrijving kan tot diepere inzichten leiden, aangezien ze verder strekt dan de meest voor 
de hand liggende interpretaties (Geertz, 1973, p. 7). “It is important to pay attention to the rich 
layers of meaning and symbolism that characterize human kind and symbolism that characterize 
human kind and social phenomena” (Alvesson & Sköldberg, 2004, p. 95). 

Clark (2008), geïnspireerd door de filosoof Gadamer, stelt bovendien dat door open te staan voor 
het perspectief van de ander iemand een onbekend referentiekader kan begrijpen en daarmee zijn 
eigen perspectief verrijkt. Maar daarvoor is het belangrijk dat een onderzoeker zich realiseert dat 
hij gekleurd is vanuit opvoeding, opleiding, werkervaring, levensvisie en huidige positie. En dat 
de relatie van de onderzoeker en de onderzochte altijd een rol speelt in het onderzoek zelf. Clark 
(2008) betoogt dat men voorbij de eigen horizon moet leren kijken. Hij citeert hierbij Gadamer: 
‘the concept of horizon suggests itself because it expresses the superior breadth of vision that the 
person who is trying to understand must have. To acquire a horizon means that one learns to look 
beyond what is close at hand – not in order to look away from it but to see it better” (Clark, 
2008, p. 58). Alvesson en Sköldberg (2004) stellen dat reflectie van de onderzoeker op de eigen 
achtergrond, drijfveren en eigen handelen tijdens het onderzoek om deze reden een vereiste is 
(zie 4.11).   

4.4. Onderzoeksdesign: Meerstemmigheid door respect voor de ander  

Dit onderzoek richt zich – gezien mijn opvatting van wetenschappelijk onderzoek – op diepte-
interviews met slechtzienden en blinden in Aruba. Het is in die zin te categoriseren als wat Pike  
(1967) en Harris (1976) “emic” onderzoek noemen; dat wil zeggen dat het de werkelijkheid 
beschrijft vanuit het gezichtspunt van de onderzochten. “Operationally, emic refers to the 
presence of an actual or potential interactive context in which ethnographer and informant meet 
and carry on a discussion about a particular domain” (Harris, 1976, p. 331). “Emic” onderzoek 
onderscheidt zich van “etic” onderzoek, dat een ander epistemologisch uitgangspunt heeft; “etic” 
onderzoek gaat ervan uit dat de mensen niet onbevooroordeeld naar hun innerlijke staat kunnen 
kijken en benadrukt daarom het belang van de onafhankelijkheid van wetenschappelijke 
onderzoekers. Een kritiekpunt hierbij kan zijn dat zulk “etic” onderzoek slechts de betekenis-
geving van de onderzoeker weergeeft (Harris, 1976).  
 
Dit onderzoek focust op gedeelde betekenissen en belangen van slechtzienden en blinden in 
Aruba, én heeft daarbij oog voor onderlinge verschillen. Het betreft hierbij verschillen tussen 
mensen, maar heeft ook als uitgangspunt de meervoudige identiteit van mensen die als 
dynamisch, relationeel en contextueel gezien wordt (Hall, 1996). Brinkgreve (in Ghorashi en 
Brinkgreve, 2010, p.18) stelt: “Pas door mensen hun verhaal te laten doen en goed te luisteren 
kunnen verschillende stemmen en betekenissen aan de oppervlakte komen, ook de verschillende 
innerlijke stemmen en verschuivende betekenissen”. Het gaat hierbij zowel om het onderkennen 
als erkennen en waarderen van verschillen. Ook Janssens en Steyaert (2001) hebben kritiek op 
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die vormen van identiteitsdenken, waarbij de identiteit van de ander bepaald wordt vanuit “één 
specifiek kenmerk zoals geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid ... Men beklem-
toont één specifieke identiteit en andere identiteiten worden over het hoofd gezien.” (Janssens & 
Steyaert, 2001, p. 127). Ze stellen bovendien: “Het concept alteriteit laat ons toe om de andere te 
benaderen vanuit het andere en niet vanuit de dominante realiteit. [...] Het is een begrip dat de 
ruimte kenmerkt waarin individuen zichzelf kunnen zijn. De ruimte van alteriteit gaat weg van 
het gebruik van vooropgestelde normen waaraan ieder moet beantwoorden. Meer nog, het 
vertrekt vanuit de plaats van de andere en geeft aan dat iedereen een surplus kan maken.” 
(Janssens & Steyaert, 2001, p. 130). Ze beschouwen dit “alteriteitsdenken” als voorwaarde voor 
het verkrijgen van “meerstemmigheid” (Janssens & Steyaert, 2001, p. 236).  
 
Bij het omgaan met verschillen is respect van groot belang (Verweel, 2007). Dit betekent dat de 
geïnterviewden respectvol benaderd worden en hun daarmee ruimte geboden wordt voor 
gelaagde meerstemmigheid, zowel tussen personen onderling als binnen de persoon zelf. De 
concepten identiteit en respect worden verder beschreven in het theoretische kader, hoofdstuk 5. 

4.5. De onderzoekspopulatie 

De visuele beperking is de meest voorkomende functionele beperking in Aruba. Tijdens de 
volkstelling in 2010 heeft 3% van de inwoners (3105 personen) aangegeven dat ze niet konden 
zien of veel problemen hadden met zien; 2,8% (1250) van de mannen en 3,7% (1855) van de 
vrouwen (CBS Aruba, 2012a). In 2000 werd gevraagd naar handicaps, in 2010 werd gevraagd 
naar moeilijkheden in het functioneren in diverse domeinen, conform de aanbevelingen van de 
WHO en mede daardoor werden de aantallen hoger. Het rapport Global data on visual 

impairments 2010 van de WHO (2012) schat dat 4,24% (285 miljoen) van de totale wereld-
bevolking visueel beperkt is, waarvan 0,58% (39 miljoen) blind en 3,65% (246 miljoen) 
slechtziend. De meest voorkomende oogziektes die wereldwijd tot visuele beperkingen leiden 
zijn ongecorrigeerde refractieve afwijkingen, cataract, glaucoom, ouderdoms macula degene-
ratie, diabetische retinopathie, trachoma en cornea vertroebeling (WHO, 2012). De meest 
voorkomende oogziektes in Aruba zijn glaucoom, diabetische retinopatie, macula degeneratie, 
cataract of staar en pterygium, in het Papiamento “carni di wowo”, een oogziekte die frequent 
voorkomt onder mensen die langdurig in de tropen verblijven, voornamelijk als gevolg van de 
UV-straling (AZV, 2014, persoonlijke communicatie). Volgens het CBS Aruba (2013a) zijn 
diabetes, overmatig alcohol-gebruik, overmatige blootstelling aan zonlicht, hoge bloeddruk en 
obesitas de belangrijkste risicofactoren bij een aanzienlijk deel van de volwassen populatie. Het 
aantal slechtzienden en blinden neemt sterk toe per leeftijdscategorie. Het grootste aantal 
personen met een visuele beperking is slechtziend, én behoort tot de categorie ouderen.  
 
Onder de visueel beperkten zijn er volgens het CBS Aruba (2012a) ook mensen met één of meer 
gezondheidsproblemen van andere aard, zoals chronische rugpijn (30,4%), migraine (24,7%) en 
hart- en vaatziekten (23,1%). 1.059 personen (34,1%) hebben behalve de visuele beperking ook 
beperkingen bij horen (368), lopen (726), onthouden/concentreren (382), zelfzorg (285) en 
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communiceren (233). Kinderen onder de vijf jaar zijn hierbij niet meegeteld. De algehele en 
emotionele gezondheidsbeleving bij visueel beperkten varieert sterk per individu, maar wordt bij 
velen naarmate de leeftijd vordert minder. De meesten beschouwen echter hun gezondheid als 
matig tot goed. 582 visueel beperkten (18,8%) hebben behoefte aan persoonlijke verzorging of 
hulp bij huishoudelijke taken. 524 personen (90,0%) hebben aangegeven dat ze deze hulp 
ontvangen, 50 personen (8,6%) hebben aangegeven geen hulp te ontvangen en 9 personen (1,5%) 
hebben deze vraag niet beantwoord. 
 
Visueel beperkten wonen verspreid over Aruba. De meesten wonen, net als het merendeel van de 
inwoners van Aruba, “Pabou di brug” (vertaling: Beneden de brug oftewel in de richting van de 
hoofdstad Oranjestad). Hun woningen zijn over het algemeen gelijkvloers, vaak met een porch. 
Het betreft hier zowel luxe, ruime, eigen woningen voorzien van airco’s met een groot eigen erf 
als de kleinere, dicht bij elkaar gebouwde volkswoningen, al dan niet voorzien van airco en 
tralies. Verschillende woningen liggen centraal en aan een geasfalteerde weg, weer andere wat 
meer afgelegen en aan een zandweg. Visueel beperkten wonen zowel alleen (12,3%) als in 
familieverband met meerdere personen (84,8%), 2,9% woont in collectieve woonverblijven zoals 
verpleeg- en bejaardentehuizen. Naarmate de leeftijd toeneemt wonen steeds meer visueel 
beperkten alleen of in een collectief. Uit het CBS-onderzoek blijkt bovendien dat het overgrote 
deel van de visueel beperkten (97,1%) tevreden is met de woonsituatie.   

Mensen met een visuele beperking hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau dan de rest van 
de bevolking (zie ook bijlage 5, grafiek 8). Bij visueel beperkten vanaf 14 jaar heeft de 
meerderheid maximaal het basisonderwijs (BO) afgerond (61,4%). Het percentage niet-
schoolgaande visueel beperkten tot 19 jaar (17,4%) is iets groter dan dat van de rest van de 
bevolking (14,7%). Het blijkt dat het hebben van een visuele beperking van invloed is op het 
volgen van onderwijs. Het merendeel van de visueel beperkten die niet naar school gaan is tussen 
de 15 en 19 jaar oud. 

Van de visueel beperkten tussen 15 en 59 jaar zijn 874 personen werkzaam (56,1%), 114 
werkloos (7,3%) en 569 economisch inactief (36,6%).  Net als bij de rest van de bevolking zijn 
er ook visueel beperkten van boven de 60 jaar nog werkzaam. Visueel beperkten zijn in vele 
sectoren werkzaam, met name in hotels en restaurants (19,7%), groot- en kleinhandel (18,3%), 
vastgoed (10,3%) en overheid (10,0%). In verhouding tot de totale bevolking zijn er minder 
werkenden en minder werklozen, maar wel meer economisch inactieven. Velen van hen gaven 
als redenen voor hun economische inactiviteit dat ze gezondheidsproblemen hebben (48,8%), 
studeren (17,3%) of voor het huishouden zorgen (14,5%). In alle inkomenscategorieën zijn er 
visueel beperkten, maar 54,3% (1.631 personen) heeft minder dan Afl. 1.061 bruto 
maandinkomen. Ook in het vrijwilligerswerk zijn visueel beperkten actief (10% van het aantal 
visueel beperkten), voornamelijk bij een kerk of religieuze organisatie en sport en recreatie. 
Kortom, er is dus sprake van behoorlijke diversiteit onder de slechtzienden en blinden in Aruba. 
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Voor een meer gedetailleerde demografische beschrijving van de slechtzienden en blinden in 
Aruba in 2010 verwijs ik naar bijlage 5.  

4.6. De selectie van de respondenten  

Uit het onderzoeksdesign blijkt dat het in dit onderzoek om de stemmen van slechtzienden en 
blinden in Aruba gaat, met oog voor hun onderlinge overeenkomsten en verschillen. Aangezien 
het niet mogelijk is om alle slechtzienden en blinden van Aruba te interviewen, is een 
“doelgerichte selectie” gemaakt, waarbij gebruik werd gemaakt van “theoretische selectie” en de 
“sneeuwbal- of netwerkmethode” (’t Hart et al., 2005, p. 270). Dit betekent dat de onderzoeker  
doelgericht een keuze heeft gemaakt – op grond van theoretische inzichten – voor een grote 
diversiteit onder de respondenten met daarin ruimte voor respondenten die aangeraden werden 
door anderen. Gezien de intensieve manier van data verzamelen, werd ingeschat dat 30 
interviews haalbaar zou zijn.  
 
Op basis van de cijfers van de volkstelling van 2010 van het CBS Aruba (2012a) is gekozen voor 
een theoretische selectie van 5 personen in de leeftijdscategorie 15-29 jaar (jongeren/jong 
volwassenen), 10 personen tussen de 30-59 jaar (volwassenen) en 15 personen van 60 jaar en 
ouder (ouderen). Daarbij is geprobeerd het aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 
gelijk te houden. Reden hiervoor is dat verwacht wordt dat de gevolgen en de beleving van het 
slecht of niet kunnen zien per leeftijdsgroep en sexe kunnen verschillen. Aangezien uit de cijfers 
van het CBS Aruba (2012a) blijkt dat visuele beperkingen sterk toenemen naarmate men ouder 
wordt, is gekozen voor een groter aantal respondenten al naar gelang de leeftijd. Omdat onder-
zoek bij kinderen en personen met een verstandelijke beperking een aparte aanpak vraagt, is 
besloten om deze groepen visueel beperkten niet mee te nemen in dit onderzoek. Om optimale 
diversiteit te kunnen garanderen werd ook gelet op de mate en duur van de visuele beperking, de 
diversiteit in oogaandoening, het opleidingsniveau, spreiding over Aruba, al dan niet cliënt van 
FAVI, het soort huishouden, al dan niet werkzaam en land van herkomst. Zie bijlage 6 voor de 
selectiecriteria en de verkregen diversiteit. De matrix zelf is niet opgenomen om de anonimiteit 
van de respondenten te kunnen waarborgen. 
 
Voor de werving van respondenten is als eerste het CBS Aruba benaderd. Deze instantie kon 
echter om privacy redenen geen gegevens van mogelijke respondenten beschikbaar stellen. 
Vervolgens zijn de oogartsen, het Wit Gele Kruis (WGK), de huisartsenvereniging (HAVA), 
Directie Sociale Zaken, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA), de FAVI en 
bekenden benaderd. Met uitzondering van de HAVA heeft dit tot respondenten geleid. Daarnaast 
hebben respondenten en bekenden ook naar andere respondenten verwezen. Deze werving via 
respondenten noemt ’t Hart et al. (2005) de sneeuwbal- of netwerkmethode. Vooral de werving 
van visueel beperkten die geen cliënt van de FAVI waren, bleek moeizaam en tijdrovend. 
Temeer omdat de oogartsen het telefoonnummer van een slechtziende of blinde pas konden 
geven nadat deze bij hen op consult geweest was en zij hen gevraagd hadden. Daarbij waren er 
patiënten die aangaven niet over hun visuele beperking te willen praten of nog niet toe te zijn aan 
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een dergelijk gesprek. Een aantal van hen bleek cliënt van de FAVI, net als een paar slecht-
zienden en blinden naar wie verwezen was door bekenden, andere respondenten, het WGK en 
Directie Sociale Zaken. De laatstgenoemde instantie bleek overigens ook geen apart bestand te 
hebben van visueel beperkten. Bijlage 6 laat desondanks zien dat de gewenste diversiteit onder 
de respondenten voor dit onderzoek toch verkregen is, al is er een oververtegenwoordiging van 
respondenten met een hoger opleidingsniveau. De spreiding van het opleidingsniveau is wel 
conform die van de Arubaanse bevolking: ook in het onderzoek hebben de ouderen een lager 
opleidingsniveau dan de jongeren. De oudste respondent is 92 jaar en de jongste 20 jaar. In die 
leeftijdscategorie 15-29 jaar waren geen jongere personen bekend. 
 
Na 32 interviews heb ik besloten de dataverzameling af te ronden op grond van “verzadiging” of 
“saturatie”, omdat uit de interviews geen nieuwe informatie verkregen werd die van belang kon 
zijn voor de onderzoeksvraag (Glaser & Strauss, 1967; ’t Hart et al., 2005, p. 270). Gezien de 
diversiteit van de respondenten was dit een moeilijk vast te stellen punt. Na 25 interviews was 
het moment bereikt dat ik het gevoel had dat er in de laatste interviews geen geheel nieuwe 
gezichtspunten bijgekomen waren, zij het wel aanscherping van eerder genoemde elementen. 
Om dit met grotere zekerheid te kunnen vaststellen, is toen besloten door te gaan met 
interviewen tot het oorspronkelijk geplande aantal van 30 personen was bereikt. Daarna is 
besloten nog twee interviews toe te voegen. De ene omdat het een verwijzing van een oogarts 
betrof van een visueel beperkte die nog geen cliënt was van de FAVI en deze groep 
ondervertegenwoordigd was. De andere betrof een verzoek van een cliënt van de FAVI om mee 
te mogen doen aan het onderzoek.  

4.7. Diepte-interviews aan de hand van levensverhalen 

“An interview is two persons seeking knowledge and understanding in a common conversational 

endeavor” (Czarniawska, 2012, p. 47). Deze visie op een interview duidt op zowel een rol voor 
de interviewer als de geïnterviewde. De “power of knowledge” ligt in het geval van levens-
verhalen bij de geïnterviewde (Czarniawska, 2012, p. 48). Ze betoogt dat er een  mogelijkheid is 
voor een “symmetrical exchange” waarbij de geïnterviewde inzicht biedt op zijn beleving en de 
interviewer de gelegenheid biedt om deze verder te vertellen zonder dat dit praktische 
consequenties heeft (Czarniawska, 2012, p. 48). Ze acht dan ook van belang dat de onderzoeker 
respect, interesse en aandacht toont voor de personen die hun levensverhaal vertellen. Paragraaf 
4.11 gaat verder in op de rol van de interviewer c.q. onderzoeker. Brinkgreve (2014) stelt dat het 
vertellen van levensverhalen bij de geïnterviewde bij kan dragen aan een beter gevoel van 
identiteit, oriëntatie en richting. Levensverhalen hebben een ordenende werking en laten 
belangrijke verbanden zien, die vooral bij mensen die te maken hebben met grote veranderingen 
een helende werking kunnen hebben. Het betreft hier onder andere verlies van identiteit. Ze geeft 
aan dat mensen een verlangen hebben naar erkenning, een behoefte om ergens bij te horen en 
betoogt voorts: "het gaat erom gezien te worden, op waarde geschat” (Brinkgreve, 2014, p. 41). 
Zij geeft hiermee aan dat identiteit zowel door betrokkene zelf als door de ander bepaald wordt. 
Vervolgens stelt Brinkgreve (2014) dat onderzoek met behulp van levensverhalen uitermate 
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geschikt is voor mensen die in een minderheidspositie zitten en daardoor met subtiele vormen 
van uitsluiting te maken hebben. Als hen de oprechte kans geboden wordt hun verhaal te doen, 
kan inzicht verkregen worden in de individuele ervaringen en emoties achter het handelen. Ze 
stelt dat levensverhalen zelfs bij kunnen dragen aan meer greep op het leven van betrokkenen. 
Zij verwoordt dit als volgt: "Door ruimte voor het eigen verhaal kunnen ze zichzelf beter leren 
kennen, waardoor ze minder een speelbal zijn van krachten van buiten en het leven iets meer in 
eigen beheer kunnen nemen." (Brinkgreve, 2014, p. 162). Het delen van het levensverhaal kan 
dan empowerend werken. Dit sluit ook aan op Bruner (2004), die betoogt dat levensverhalen 
richting geven aan de toekomst. Hij ziet “Life as narrative”, als een constructie van de 
menselijke verbeelding. De manier waarop het leven verteld wordt, beklijft in het geheugen en 
zet daarmee de toon voor de toekomst (Bruner, 2004, p. 691). Hij ziet dit als een dynamisch 
proces van interpreteren, herinterpreteren, vertellen en opnieuw vertellen. Ik ben in dit onderzoek 
geïnteresseerd in deze vorm van ‘zelfpresentatie’ van de respondenten.   
 
In de 32 diepte-interviews werden de levensverhalen met behulp van een “topiclist” gereprodu-
ceerd (’t Hart et al., 2005, p. 275). Dit betekent dat de respondenten alle ruimte geboden werd 
hun verhaal te vertellen, waarbij verdiepende of verbredende vragen gesteld werden. Deze ruimte 
blijkt uit de lengte van de interviews. De meeste interviews duurden tussen de één en twee uur. 
Het kortste interview duurde een half uur en het langste vier uur. De “topiclist” bevatte thema’s 
over het leven van de respondenten, waarnaar gevraagd werd als de respondent deze niet zelf 
naar voren bracht (zie bijlage 3). Er is betrokkenen altijd vooraf duidelijkheid verschaft over het 
doel van het onderzoek. Het uitgangspunt van de onderzoeker was hierbij om de ander zo goed 
mogelijk te kunnen ontmoeten en te luisteren naar het verhaal van de ander, luisterend vanuit het 
hart, met empathie voor de ander en met respect voor de normen en waarden, mogelijkheden en 
wensen van de ander (zie ook 4.11). Daarom vonden de interviews ook plaats in de door de 
respondent gekozen taal en op een door hen gewenste tijd en plaats. De interviews werden 
gehouden in het Papiamento, Engels of Nederlands. Bij één respondent bleek de meest 
gesproken taal het Spaans. Aangezien de onderzoeker deze taal niet machtig is en de respondent 
ook goed Papiamento sprak, is het interview daarom in het Papiamento gehouden. De 
gesprekken vonden ‘s morgens of ‘s middags plaats, in de meeste gevallen bij de respondent 
thuis en indien gewenst in aanwezigheid van een familielid. Ook waren er interviews op de 
werkplek van de respondent en bij de onderzoeker thuis. In het laatste geval haalde de 
onderzoeker de respondent op en werd de respondent na afloop weer thuis gebracht. Met 
toestemming van de respondenten zijn de interviews opgenomen met zowel een video- als een 
audiorecorder, op twee interviews na waarbij de respondent niet wilde dat er een video-opname 
werd gemaakt. De opnames zijn vooral gebruikt om de interviews te kunnen transcriberen, en 
tevens om non-verbale reacties te kunnen observeren. 

4.8. Aanvullende observaties 

Het doel van de observaties was eveneens “emic”, namelijk om aanvullend aan de interviews en 
ter illustratie voor de onderzoeker verdiepende informatie te verkrijgen, zoveel mogelijk vanuit 
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het perspectief van de geïnterviewden. Zo dienden de eerder genoemde video-opnames als extra 
observatiemomenten, waarbij gelaatsuitdrukkingen of andere non-verbale communicatie 
nogmaals geobserveerd konden worden. Aanvullende observaties werden tevens verkregen 
doordat de meeste interviews bij de betrokkenen thuis gehouden werden, veelal op hun porch 
(vertaling: veranda). In een aantal gevallen werd het interview vooraf gegaan door een korte 
observatie van betrokkene in zijn thuissitutie, soms in aanwezigheid van andere familieleden,  
bijvoorbeeld als betrokkene buiten het huis zat of bezig was, toen de onderzoeker op de 
afgesproken tijd aankwam. Ook kon waargenomen worden hoe de respondenten wonen en zich 
in en rond het huis bewegen. In sommige gevallen is tevens kennis gemaakt met enkele 
huisgenoten en kon bijvoorbeeld waargenomen worden hoe buren en passerende automobilisten 
– vanuit hun auto toeterend – groetten in het voorbijgaan. Soms werden foto's, handwerken, 
hulpmiddelen of aanpassingen getoond door de geïnterviewde. Bij alle observaties was een 
aandachtspunt hoe de visueel beperkte met zijn fysieke omgeving en anderen omging.  

De onderzoeker heeft ook in beperkte mate geparticipeerd, zo is ze op uitnodiging van één 
respondent een ochtend meegegaan naar een kerkdienst. Ook heeft ze een massage bij twee 
andere visueel beperkten genomen, heeft ze gefungeerd als chauffeur en begeleidster naar een 
specialist, naar muziekvoorstellingen en andere evenementen. Voorts heeft ze in de 
onderzoeksperiode bijna wekelijks hardgelopen met een blinde leeftijdsgenote, zowel in een 
trainingssituatie op de oneffen Arubaanse wegen als tijdens een aantal officiële wedstrijden op 
openbare wegen. En tot slot kwam ze in het dagelijks leven in Aruba, in supermarkten, op straat, 
bij specifieke evenementen en in openbare gelegenheden met regelmaat visueel beperkten tegen. 
Onderzoeker was altijd open over de voortgang van haar onderzoek, zowel tegenover visueel 
beperkten als tegenover bekenden. Dit blijkt ook uit het feit, dat ze er soms onverwacht een 
nieuwe respondent bij kreeg. 

4.9. Onderzoeksproces en -periode 

“Kenmerkend voor een onderzoeksontwerp van een kwalitatieve studie is de afwisseling van 
dataverzameling en data-analyse. Al direct nadat de eerste gegevens zijn verzameld, vinden er 
analyses plaats ... De analyse is in kwalitatief onderzoek een cyclisch proces” (’t Hart et al., 
2005, p. 267). Zij doelen er hierbij op dat er reflectie plaatsvindt over de geanalyseerde data en 
dat er op basis hiervan een besluit genomen wordt bij wie de volgende gegevens te verzamelen. 
Exploratie, dataverzameling, analyse en reflectie lopen zo vanaf de start van het onderzoek door 
in een cyclisch onderzoeksproces. Ook is de voorlopige vraagstelling tijdens het onderzoeks-
proces aan de hand van de data en voortschrijdende inzichten voortdurend aangescherpt.  
 
In de beginfase vonden met name verschillende explorerende activiteiten plaats, zoals 
verkennende gesprekken met de cliëntenraad van de FAVI, enkele oogartsen, een huisarts en de 
kruisvereniging. Tevens werden bestaande onderzoeken op dit gebied verkend, alsmede een 
verkenning van theorische concepten en van bestaande gegevens van de onderzoekspopulatie in 
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Aruba. Daarna lag de nadruk in toenemende mate op dataverzameling, transcriptie, data-analyse, 
reflectie op de interviews en observaties, bepaling theoretische concepten en verdieping theorie.  
 
Het veldwerk, bestaande uit de 32 interviews, vond plaats in de periode januari 2011 tot augustus 
2013. Uitgebreidheid van deze periode was niet bewust zo gekozen, maar veeleer het gevolg van 
het feit dat onderzoeker een aantal visueel beperkten wilde interviewen, die geen cliënt waren 
van de FAVI; vooral dat laatste kostte tijd. Voordeel van de langere onderzoeksperiode is wel 
een langere periode met observaties én met reflectiemomenten, van de soort die Appelbaum 
(1995) en Law (2004) stopmomenten noemen.  
 
Ten slotte volgde de “Writing it up” fase: het verbinden van de data, analyse en theorie door 
reflectie en het maken van de vele keuzes over hoe en in welke volgorde de bevindingen 
gepresenteerd zullen worden.  

4.10. Data-analyse en presentatie data in een kleine samenleving 

De data-analyse, oftewel de verwerking van empirische data tot resultaten en conclusies is erop 
gericht om de achterliggende betekenis ervan te achterhalen (Geertz, 1973; ’t Hart et al., 2005). 
In dit onderzoek met als uitgangspunt slechtzienden en blinden als ervaringsdeskundigen is 
ervoor gekozen om hun levensverhalen centraal te stellen. Om zo dicht mogelijk bij deze 
verhalen te blijven is er ook voor gekozen om deze volledig te transcriberen, grondig te 
bestuderen en conform de beschreven procedure van ’t Hart et al. (2005) op zoek te gaan naar 
thema’s of “categorieën” en deze te “coderen”, oftewel te “benoemen met één of meer 
trefwoorden” (’t Hart et al., 2005, p. 276).  Een team van elf studenten-assistenten en mijn 
echtgenoot waren behulpzaam bij het transcriberen van de interviews; zij hebben allen een 
verklaring van geheimhouding ondertekend. Het transcriberen van de interviews was een hele 
klus door de lengte van de interviews en de soms slechte kwaliteit van de geluidsopnames door 
draaiende ventilatoren of airconditioners, langsrijdende auto’s, blaffende honden of kletterende 
regen, die in de regentijd soms met bakken uit de lucht kwam tijdens de interviews. De 
transcripten zijn met zorg uitgetypt door te luisteren, na te luisteren en te controleren. Op 
verzoek van één respondent is een uitgetypt transcript teruggekoppeld en geaccordeerd.  
 
De thema’s in dit onderzoek hebben zich ontwikkeld na grondige bestudering van de individuele 
verhalen, “constante vergelijking” van de verhalen en thema’s, “analytische inductie” oftewel het 
zoeken naar de beste structuur van het onderzoeksmateriaal, gecombineerd met “theoretische 
sensitiviteit”, waarbij de onderzoeker tot creatieve theoretische bevindingen komt na vergelijking 
van de eigen onderzoeksbevindingen met die van andere wetenschappers (Boeije, 2005, p. 74). 
Er is hierbij gebruik gemaakt van “sensitizing concepts” (Blumer, 1954, p. 7).  Zo’n concept 
“gives the user a general sense of reference and guidance in approaching empirical instances. 
Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely 
suggest directions along which to look” (Blumer, 1954, p. 7). Deze concepten zijn dus in eerste 
instantie exploratief gebruikt ter oriëntatie op het veldwerk en hebben bij de analyse als 
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schijnwerpers op de data gefungeerd.  Ook is gebruik gemaakt van bestaande informatie over de 
onderzoekspopulatie en de context van de levensverhalen van de slechtzienden en blinden in 
Aruba. Er is hierbij gekozen om, zoals betoogd door Alvesson en Sköldberg (2004), een breed 
inzicht te verkrijgen in wat bekend is over de onderzoeksvraag met het doel om later creatieve 
connecties te kunnen maken. Zoals beschreven in voorgaande paragraaf verliep de analyse niet 
rechtlijnig, maar als een cyclisch proces.  
 
Het ontdekken en ontwikkelen van de thema’s was een proces dat aanvankelijk uitsluitend 
handmatig per transcript gebeurde, waarbij in de zijlijn van de transcripten codes geplaatst 
werden die later verfijnd werden. De thema’s en kernbegrippen werden duidelijker bepaald en 
uitgewerkt naarmate meerdere interviews gehouden werden en meerdere transcripten naast 
elkaar geplaatst konden worden. In een later stadium is daarnaast ook gebruik gemaakt van de 
kwalitatieve data-analyse software MAXQDA waarbij, na invoering van de transcripten en 
coderingen, de uitspraken per thema overzichtelijk onder elkaar gelezen konden worden, wat 
soms tot diepere inzichten leidde. Het voordeel van het programma was bovendien dat thema’s 
eenvoudig teruggezocht, nagelezen, geclusterd of verfijnd konden worden, zowel in het 
transcript van de respondent als in relatie met wat andere respondenten over de thema’s 
vertelden.  
 
Door het aanbrengen van subcodes per thema in het programma ontwikkelde zich een 
zogenaamde “codeboom” (Boeije, 2005, p. 100), die eveneens bijdroeg aan inzichtelijkheid en 
analytische inductie. Ook is gebruik gemaakt van de zoekfunctie van het programma, waarbij 
woorden als “respect” eenvoudig in de transcripten opgezocht konden worden, inclusief in welk 
verband ze gebruikt werden. Daarnaast was een voordeel van het programma, dat fragmenten uit 
de interviews eenvoudig naar het tekstverwerkingsprogramma konden worden getransporteerd.  
 
Zoals eerder vermeld fungeerde de informatie van de observaties als aanvullende informatie voor 
de interviews met de respondenten. Hetzelfde geldt voor de door mij geanalyseerde informatie 
over de onderzoeksgroep van het CBS Aruba uit de volkstelling van 2010, de informatie uit mijn 
eerdere onderzoeken en de bestaande informatie over de context, zoals beschreven in het tweede 
hoofdstuk.  
 
In de eindfase van de analyse is tot slot ook gezocht naar “key incidents”, dat wil zeggen 
gebeurtenissen waardoor opvallende patronen van het geheel duidelijk worden (Boogaard et al., 
2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61). Het vinden van deze betekenisvolle gebeurtenissen heeft 
bijgedragen aan diepere inzichten en theorievorming. Zo bleek het stoppen met autorijden, 
evenals het stoppen met andere betekenisvolle activititeiten voor menig respondent een 
betekenisvolle “major life transition” (Smart, 2012, p. 181), waardoor voor de onderzoeker het 
gehele patroon zichtbaar werd. Andere “key indicenten” bleken de diagnose/prognose, het in 
gebruik nemen van een witte stok als hulpmiddel, het hulp zoeken bij de organisatie voor 
slechtzienden en blinden, een contact met een zogenaamde ‘hefboomfiguur’ als katalysator voor 
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verandering (zie ook 12.6) en het daadwerkelijk hervinden van je eigen weg. De betekenis van 
deze gebeurtenissen zal zich in de loop van dit boek ontvouwen, evenals de relatie van deze 
gebeurtenissen tot zelfbeschikking, identiteit en respect.  
 
Tijdens dit hele proces is daarnaast relevante literatuur gebruikt, aanvankelijk ter verkenning van 
wat reeds in de literatuur beschreven is over de onderzoeksvraag, maar vervolgens als een soort 
schijnwerper vanuit de literatuur, op die thema’s die steeds duidelijker naar voren kwamen in de 
analyse. Het doel hiervan was om de vraagstelling te kunnen beantwoorden vanuit de empirie, 
deze af te kunnen zetten tegen bevindingen van andere wetenschappers en nieuwe of diepere 
theoretische inzichten te presenteren. De algeheel toegepaste onderzoeksvorm wordt door 
Czarniawska (2012) en Alvesson en Sköldberg (2004) getypeerd als een inductief onderzoek, 
maar is ook wel vergelijkbaar met het concept “grounded theory” van Glaser en Strauss (1967), 
oftewel “de gefundeerde theoriebenadering” (’t Hart et al., 2005, p. 264). Ook dan wordt theorie 
vooral ontwikkeld uit systematisch verzamelde en geanalyseerde data, wat in tegenstelling staat 
tot theorie die gegenereerd wordt door deductie van wat men reeds veronderstelt. In dit 
onderzoek is het verkrijgen van een geordend inzicht een dynamisch proces van analyseren, 
coderen, herontwerpen en re-integreren van theoretische inzichten. Een voorbeeld is het door mij 
geïntroduceerde begrip ’hefboomfiguren‘ (zie 12.5). 
 
Interpretatieve onderzoekers Schwartz-Shea en Yanow (2012) en de eerder aangehaalde 
Czarniawska (2007) stellen dat interpretatieve onderzoekers hun eigen keuzes kunnen maken bij 
de presentatie van hun bevindingen, oftewel in de fase van “writing it up” (Czarniawska, 2007, 
p. 109). Schwartz-Shea en Yanow (2012) moedigen sociale wetenschappers zelfs aan om te 
breken met het traditionele formaat van onderzoeksverslaglegging en hiermee te experimenteren, 
inclusief het gebruik van het woord ‘ik’, met het doel de lezer mee te nemen op de 
onderzoeksreis. En aangezien dit nadrukkelijk mijn bedoeling was, heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van hun advies.  
 
Czarniawska (2012) betoogt overigens, net als vele andere wetenschappers, dat de wijdere 
context van de verhalen ook belangrijk is om de betekenis van de gebeurtenissen te begrijpen. 
Een voorbeeld hiervan is het stoppen met autorijden. Dit heeft in Aruba op het moment van het 
onderzoek wellicht een geheel andere betekenis dan in een andere samenleving, waarin veel 
mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Om die reden heb ik ervoor gekozen de 
cultureel-historische context van Aruba te beschrijven met een focus op die elementen van de 
plaats en tijd die ik belangrijk acht als achtergrondinformatie voor de verhalen van de 
geïnterviewden (zie hoofdstuk 2). Een strategie waarbij een boek begint met een beschrijving 
van de relevante historische achtergrond als decor om de lezer hiervan alvast een indruk te geven 
voorafgaand aan de in het boek vermelde gebeurtenissen, wordt door Czarniawska (2012) een 
“feedforward strategy” genoemd. De strategie daarentegen vanuit de beschrijving van de ruime 
context naar de concrete specifieke situatie(s) van de gebeurtenissen noemt zij “zooming in” 
(Czarniawska, 2012, p. 119).  
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In deel twee, de datapresentatie hoofdstukken, wordt aan de hand van diverse thema’s toegelicht 
hoe de slechtzienden en blinden de visuele beperking in alle gelaagdheid beleven in hun 
alledaagse situatie in Aruba en welke mogelijkheden zij hierbij zelf benut hebben, eventueel in 
samenwerking met anderen. Om zo dicht mogelijk bij de essentiële betekenis van hun verhaal te 
blijven, is om die reden veelvuldig gebruik gemaakt van aansprekende citaten van de 
respondenten, in de door hen gesproken taal. Daar ik ervan uitga dat de meeste lezers zowel het 
Nederlands als het Engels beheersen, heb ik slechts de citaten in het Papiamento voorzien van 
een vertaling in het Nederlands.  
 
Bij de datapresentatie is rekening gehouden met het feit dat Aruba een kleinschalige 
gemeenschap is, waar inwoners elkaar veelal persoonlijk of uit verhalen kennen. Het presenteren 
van volledige levensverhalen zou derhalve eenvoudig tot herkenning kunnen leiden, evenals het 
gebruik van namen, initialen en leeftijd. Daarom is allereerst gekozen om citaten thematisch aan 
te halen, in navolging van Willems (2011), Ghorashi (2003) en Dale (2011). Een bijkomend 
voordeel van het openbreken in thema’s is dat deze tegelijkertijd vanuit meerdere perspectieven 
belicht kunnen worden. Nadeel van deze manier van presenteren is dat de lezer geen overzicht 
heeft van de constructie van het levensverhaal van de betrokken persoon. Omwille van de 
anonimiteit is er daarnaast voor gekozen om gefingeerde plaatsen, namen en initialen te 
gebruiken, zowel van geïnterviewden als van anderen die door de respondenten bij naam 
genoemd worden. Jongeren of jongvolwassenen krijgen een voornaam als Oslin of Mayra; 
volwassenen en ouderen worden mevrouw of meneer, zoals bijvoorbeeld meneer Croes of 
mevrouw Webb. Daar waar het nodig was in de citaten hebben de respondenten bijbehorende 
fictieve initialen gekregen. (De initialen van mij als onderzoeker zijn overigens MD). Ten derde 
is ervoor gekozen om het gebruik van namen af te wisselen met een veralgemenisering, zoals 
bijvoorbeeld ‘een 60-jarige respondent’ of een ‘40-jarige mevrouw’. Daarnaast worden leeftijden 
om diezelfde reden afgerond. En ten slotte is ervoor gekozen om met name gevoelige herleidbare 
informatie niet als zodanig weer te geven om de vertrouwelijkheid van de respondenten niet te 
beschamen. Damianakis en Woodford (2012) benoemen het dilemma voor kwalitatieve 
onderzoekers in “small connected communities”, dat ze enerzijds kennis zo rijk mogelijk willen 
delen én anderzijds vertrouwelijkheid willen waarborgen (Damianakis & Woodford, 2012, p. 
709), zie ook 4.11.  
 
De betekenissen die de onderzoeker geeft aan de thema’s in de verhalen van de respondenten 
zijn zichtbaar in de structuur van de datahoofdstukken en titels van de diverse hoofdstukken. Er 
is hierbij gekozen om zo dicht mogelijk bij de betekenisgeving van de respondenten te blijven en 
voorbeelden van uitspraken van respondenten in de titels van de datahoofdstukken op te nemen.   
De “emplotment” (Czarniawska, 2012, p. 23) van de tekst die gepresenteerd wordt in dit 
proefschrift bevindt zich in deel drie, waarbij de thema’s, die een rol spelen in het onderzoek niet 
alleen met elkaar verbonden worden, maar tevens omgezet worden in theorie, zoals bij het 
belang van ‘hefboomfiguren’. 
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4.11. Rol van de onderzoeker: reflexiviteit, een veilige sfeer en affectie 

De nadelen van kwalitatief onderzoek zouden volgens ’t Hart et al. (2005) kunnen zijn: het 
gebrek aan kritische afstand door de onderzoeker, oftewel het ”going native” proces, evenals een 
selectieve waarneming van de onderzoeker die kan leiden tot vertekende situaties, oftewel 
“reactiviteit” (’t Hart et al., 2005, p. 283). Daarom stellen ’t Hart et al. (2005) dat reflexiviteit 
belangrijk is bij kwalitatief onderzoek. Door systematische reflectie, zoals hieronder verder 
toegelicht, is getracht de eerste twee nadelen te minimaliseren. In deze paragraaf wordt verder 
toegelicht hoe gereflecteerd is op onder andere de eigen houding en positie van de onderzoeker 
ten aanzien van slechtzienden en blinden in een kleinschalige samenleving als Aruba. Met 
betrekking tot het derde nadeel stellen ’t Hart et al. (2005) dat de onderzochten wennen aan de 
aanwezigheid van een onderzoeker als deze langere tijd aanwezig is en dat daardoor de 
reactiviteit verkleind zou kunnen worden. Het feit dat de onderzoeker al 23 jaar actief 
participeert in de kleine gemeenschap van Aruba, waarvan 16 jaar als directeur van de FAVI en 
de laatste jaren als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Aruba, draagt bij aan de 
acceptatie van de onderzoeker door de respondenten. Daarnaast is getracht om vanaf het eerste 
telefonische contact met de respondenten een veilige sfeer te bevorderen en een relatie met hen 
op te bouwen, zoals geadviseerd door ’t Hart et al. (2005). Zij stellen dat dat essentieel is voor de 
bereidheid van de respondenten om zich open te stellen in het interview.  
 

Reflexiviteit; Reflecterend op de eigen houding en positie ten aanzien van slechtzienden en 
blinden in Aruba, realiseer ik me dat ik zowel een Nederlands als een Arubaans referentiekader 
heb, aangezien ik geboren en getogen ben in Nederland en pas sinds eind 1992 in Aruba woon en 
werk. Tijdens de zestien jaar dat ik als directeur bij de FAVI werkzaam was, heb ik diverse 
slechtzienden en blinden leren kennen en daarbij ervaren dat eenieder (ongeacht zijn persoonlijke 
status) zijn eigen beperkingen en mogelijkheden heeft, in een unieke omstandigheid verkeert en 
op zijn eigen wijze interacteert met zijn omgeving. Tevens heb ik dit eerder ook ervaren in 
Nederland, onder andere toen ik werkzaam was als maatschappelijk werkende bij een revalidatie 
instituut voor volwassenen met lichamelijke beperkingen. De rol van onderzoeker verschilt van 
die van een maatschappelijk werkende of directeur, maar wat ze wel gemeenschappelijk hebben 
is een professionele houding, de niet altijd eenvoudige balans tussen betrokken zijn en 
professionele afstand houden (Van Gemert, 2012; Ghorashi, 2003). Ik ben me hiervan bewust en 
eveneens van mijn drijfveer om “lost voices” (Frost et al., 2000, p. 138), in dit onderzoek de 
slechtzienden en blinden in Aruba, tot spreken te brengen. Daarnaast realiseer ik me dat vele 
mensen in Aruba me in mijn voormalige functie van directeur van de FAVI herinneren en me 
daardoor wellicht associëren met de FAVI, temeer daar ik nog vele contacten uit die tijd heb en 
vrijwilligster bij de FAVI ben gebleven. Er is daarom gekozen om aan het begin van elk 
interview het doel van het onderzoek duidelijk toe te lichten, evenals mijn huidige positie als 
docent/onderzoeker bij de Universiteit van Aruba én na afloop van elk interview de 
geïnterviewde te vragen hoe het interview ervaren is, waarover later meer. Bovendien werd na 
elk interview een kort observatie/reflectierapport geschreven.  
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Door reflectie ben ik er bijvoorbeeld in geslaagd mijn eigen perspectief over slechtziendheid en 
blindheid te verruimen. De visuele beperking brengt meer verliezen of veranderingen met zich 
mee tijdens de gehele levensloop dan ik me voordien had kunnen voorstellen. Daarnaast heb ik 
tijdens de interviews kunnen ervaren dat uit de houding en het gedrag van mensen veelal niet af 
te leiden valt of ze een visuele beperking hebben. Er waren diverse respondenten, die zich zeer 
vlot bewogen in hun huis, dingen pakten en oogcontact maakten. Zouden zij niet over hun 
beperkingen verteld hebben, dan zou ik het niet opgemerkt hebben. Bij één interview was ik 
zelfs verbaasd over de mate van visuele beperking van een respondent en zijn gedrag tijdens het 
interview. De zeer slechtziende 65-jarige man was bij mijn aankomst bezig om buiten een BBQ 
in elkaar te zetten, bewoog zich zeer vlot in en om zijn huis, keek mij aan tijdens het gesprek, 
deed in een oogwenk de stekker van mijn videocamera in het stopcontact en bracht me een glas 
water. Tijdens het gesprek vertelde hij te genieten van zijn pensionering, nog stukken auto te 
rijden en te golfen. In dit onderzoek heb ik zelf mijn beeld over mensen met een visuele 
beperking moeten bijstellen, vooral over hoe moeilijk mensen met visuele beperkingen soms te 
herkennen zijn en hoe inventief zij zelf kunnen zijn om met hun beperkingen om te gaan of deze 
te verbergen.   
 
Bovendien ben ik me bewust van het contrast tussen de complexiteit, meerduidigheid en 
dynamiek van de realiteit, en de wens van een onderzoeker heldere patronen en verbanden te 
ontdekken, wat het gevaar met zich meebrengt dat de werkelijkheid simpeler weergegeven wordt 
dan hij is (Law, 2004). Daarom is er in dit onderzoek gekozen voor een individuele benadering 
van de gelaagde ervaringen en beleving van visueel beperkten én om hun werkelijkheid zo veel 
mogelijk in hun eigen rijke woorden weer te geven. Daarbij is bij datapresentatie ook – zoals 
geadviseerd door Damianakis en Woodford (2012) – gereflecteerd over hoe de informatie uit de 
interviews en uit de aanvullende observaties in een kleinschalige samenleving als Aruba het 
beste gepresenteerd kan worden, zie beslissingen hieromtrent in 4.10. 
 
Habermas stelt dat het vermogen om te reflecteren en een symmetrische communicatiesituatie te 
scheppen, een “undistorted communication”, een machtsvrije communicatie gebaseerd op goede 
intenties veronderstelt (Alvesson, 1996, p. 142). Het waardevolle van deze theorie van Habermas 
is het onderkennen dat macht nooit uitgeschakeld kan worden. Een onderzoeker dient zich zoveel 
mogelijk bewust te zijn van eventuele (machts)verstoringen en kan streven naar factoren die een 
zo optimaal mogelijke communicatiesituatie kunnen bevorderen. “When we reflect we try to 
ponder upon the premises for our thoughts, our observations and our use of language” (Alvesson 
& Sköldberg, 2004, p. 245) en machtsongelijkheid hoort daarbij als thema. Wat in dit onderzoek 
gedaan is om een veilige communicatiesituatie te scheppen, is toegelicht in de komende 
paragraaf, evenals mijn afwegingen rondom het taalgebruik in de interviews. Dit alles maakt 
mijn methodologie reflexief (Alvesson & Sköldberg, 2004, p. 238).  
 
Veilige sfeer; Brinkgreve (2014) merkt op dat een levensverhaal nooit klaar is, maar zich 
voortdurend ontwikkelt. Ze wijst daarom op het belang van een veilige sfeer waarin het verhaal 
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verteld kan worden. Davies en Harré (1991) beweren ook dat ons eigen verhaal in samenspraak 
gemaakt wordt en dat er in elke conversatie sprake is van een positionering van actoren, die 
geaccepteerd of verworpen kan worden door betrokkenen. Om te bevorderen dat de mogelijke 
respondenten hun medewerking aan dit onderzoek wilden verlenen zijn zij persoonlijk 
telefonisch uitgenodigd voor een interview. In dit telefonische gesprek en bij het interview werd 
de taal gebruikt waarin de respondent zich het beste kon uitdrukken. Daarbij konden de 
respondenten zelf het tijdstip en de plaats van het interview bepalen. Wat daarnaast de acceptatie 
van de onderzoeker, een veilige sfeer en een zo klein mogelijke machtsafstand met de onder-
zochten bevorderde, is dat ik een aantal respondenten al kende en de andere respondenten bij mij 
terechtgekomen waren door verwijzing van iemand in wie zij vertrouwen stelden; een familielid, 
bekende of een professional. In deze gevallen kende ik hen, waardoor zij zelf op hun beurt ook 
vertrouwen in mij hadden. Daarnaast was ik onbevangen en geïnteresseerd in elke nieuwe 
ontmoeting en toonde ik respect voor de geïnterviewden door altijd op tijd voor een afspraak te 
komen en op te bellen als dit niet lukte, bijvoorbeeld toen ik een huis niet kon vinden. Bovendien 
was op verzoek van een respondent soms ook een familielid bij het interview aanwezig. Maar ik 
bleef natuurlijk de voormalige professional en directeur. 
 
Zoals reeds in paragraaf 4.7. is aangegeven, stelt Czarniawska (2012) dat een interviewer de 
geïnterviewde respect, interesse en aandacht dient te geven. Ook pedagoog Van Gemert (2012) 
benadrukt het belang van “persoonlijke aandacht”, benodigd voor het “actieve luisteren of 
kijken” bij voorkeur in de alledaagse situatie van betrokkene aangezien het levensverhaal niet 
alleen verbaal verteld wordt, maar ook non-verbaal en via de omgeving van betrokkene (Van 
Gemert, 2012, p. 36). Als voorbeelden noemt hij het gedrag van betrokkene, foto’s en verhalen 
van belangrijke anderen. Redenen waarom de interviews bij voorkeur in de alledaagse situatie 
van betrokkene afgenomen zijn en er volop aandacht was voor non-verbaal gedrag, verhalen over 
foto’s, handwerken of hulpmiddelen en – op verzoek van de geïnterviewde – aanwezige of 
passerende anderen. Barker en Watson (2001) stellen dat een open, aandachtige, niet-oordelende 
manier van luisteren van belang is voor een goede communicatie én voor het begrijpen van de 
ander. Een belangrijk aspect voor effectief luisteren is, zo stellen zij, dat je mensen laat merken 
dat je om ze geeft. Effectieve luistermethodes zijn bovendien: weten wanneer te zwijgen en 
wanneer te spreken, emoties beheersen, anderen aanmoedigen om te praten en gebruik maken 
van samenvattingen en terugkoppelingen. Ook Brinkgreve (2014) en Davies en Harré (1991) 
stellen dat het belangrijk is dat aandachtig geluisterd en doorgevraagd wordt, opdat het levens-
verhaal in samenspraak geproduceerd kan worden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
genoemde methodes, die ook in mijn opleiding voor maatschappelijk werkende onderdeel van 
het curriculum waren. Belangrijke aspecten waren hierbij ook de door Rogers en Stevens (1977) 
betoogde relatiebevorderende eigenschappen als “congruentie”, oftewel het bewust van en in 
afstemming zijn tussen eigen gevoelens en getoonde houding, een warme positieve instelling 
voor de ander en “empathisch begrip”, oftewel het aanvoelen van de ander én iets van dat begrip 
meedelen aan de ander (Rogers & Stevens, 1977, p. 56). Eigenschappen, die ook door diverse 
wetenschappers en spirituele leiders vanuit verschillende kanten belicht en van belang geacht 
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worden (Dalai Lama, 1998; Filliozat, 2011; Rosenberg, 2012; Waal, 2013). Bovendien 
beschouwen Alvesson en Sköldberg (2004) empathie als een belangrijk element voor kwalitatief 
onderzoek: ”Through empathy we fill and enrich with inner meaning the thin shells of outward 
behavior” (Alvesson & Sköldberg, 2004, p. 75).  
 
Affectie; Suzuki (1964) poneert dat het van binnenuit aanvoelen, vanuit het onbewuste, een 
voorwaarde is om de werkelijkheid in zijn gelaagdheid te kunnen begrijpen. Hij noemt dit soort 
begrijpen affectief. Ook Clough (2007) beweert dat “an affective turn” noodzakelijk is in 
wetenschappelijk onderzoek, ook als focus van de analyse. Ze legt hierbij vooral de nadruk op “a 
substrate of potential bodily responses, often autonomic responses, in excess of consciousness” 
(Clough, 2007, p. 2). Ze betoogt hierbij dat deze benadering uitnodigt tot transdisciplinair onder-
zoek en experimentele methodes, waarbij zelf-reflexiviteit van groot belang is. Ook Tsai (2011; 
2015) heeft als uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen cognitie een rol 
speelt in menselijk contact, maar ook vibraties en emoties. Reden waarom zij bij haar eigen 
onderzoek bij vluchtelingen aandacht besteedde aan zorgzaamheid voor de onderzochten, 
erkenning van machtsverschillen en zelf-reflexiviteit. Ook in mijn onderzoek zijn dit aandachts-
punten. Reden waarom ik gekozen heb voor interviews met gebruik van levensverhalen, waarbij 
de macht bij de geïnterviewde ligt. De geïnterviewden bepaalden bovendien de plaats, tijd en taal 
van het interview, evenals de lengte. De aanvullende observaties volgden uit oprechte interesse 
naar aanleiding van hun verhalen. Bij de massages, de doktersbezoeken, het kerkbezoek en het 
hardlopen raakten emoties en vibraties van onderzoeker, onderzochten en andere aan-
wezigheden elkaar. Het hardlopen begon als een spontaan voorstel om een ander te faciliteren bij 
het hardlopen  – waar ik zelf zo van geniet – maar ik continueerde het uit respect en vriendschap. 
Deze rakende, inzichtgevende momenten heb ik echter niet buiten mijn onderzoeksbevindingen 
willen houden. Door constante reflectie was het mogelijk om een balans te houden tussen 
nabijheid en afstand, door Ghorashi (2003) benoemd als een cruciale voorwaarde voor 
onderzoekers naar ervaringen en betekenissen van mensen.  
 
Dat ik erin slaagde de ander te ontmoeten, moge blijken uit het feit dat er na de interviews 
meestal nog wat doorgepraat werd waarbij de respondenten soms foto’s, hulpmiddelen en 
aanpaste apparatuur lieten zien of mij uitnodigden terug te komen of mee te gaan naar een 
evenement. Daarnaast gaven alle respondenten aan het gesprek heel prettig gevonden te hebben, 
een gesprek waarin zij alles konden vertellen wat zij belangrijk vonden. In het volgende 
fragment vertelt de respondent dat hij het belangrijk vond dat ik hem als gehele persoon heb 
leren kennen:  
 
E preguntanan si tawata bon. Ban pon’e asina, m’a wordo entrevista door di hopi hende, hopi 
biaha na television. Toch e ta keda best oppervlakkig, bo sa. Pero aki toch m’a wak cu b’a 
conoce Nicolas mes, no. 
Vertaling: 
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De vragen waren zeker goed. Laten we het zo zeggen, ik ben geïnterviewd door veel mensen, 
vaak voor de televisie. Toch blijft dat best oppervlakkig, weet je. Maar hier zie ik toch dat je 
Nicolas zelf hebt leren kennen, hoor. 
 
Een aantal respondenten kende mij al, maar met de meeste respondenten was het interview de 
eerste ontmoeting, die volgde enkele dagen na het telefonische verzoek. Hieronder volgen enkele 
illustrerende fragmenten van respondenten, voor wie het interview de eerste kennismaking met 
mij was. Als eerste het fragment van een man, die een verpleegtehuis woont; hij nodigt de 
onderzoeker uit nog eens op bezoek te komen: 
 
MD: Volgens mij heb ik geen vragen meer aan u, heeft u nog vragen aan mij? 
CC: Ikke? Wel ... als je nog een keertje mag komen, zou ik blij zijn.  
 
De 20-jarige Cirilio vertelt, dat het interview meer als een conversatie ging dan als een interview: 
 
CK: Wel, m’a hay’e hopi bon, mi a gusta hopi, pasobra e interview no a bay manera un 
interview; el a bay mane mas tanto un combersacion, ya, mi por a conta mas, m’a conta varios 
cos di mi bida y, ya, cu b’a haya sa un tiki mas di mi.  
Vertaling: 

CK: Wel, ik vond het heel goed, ik vond het heel prettig, want het interview ging niet als een 
interview; het ging meer als een gesprek, ja, ik kon nog meer vertellen, ik heb veel dingen van 
mijn leven verteld en ja, zo ben je een beetje meer van mij te weten gekomen. 
 
Een 55-jarige meneer vertelt dat hij blij was dat hij zich kon uiten en dingen kon uitleggen omdat 
ik vragen stelde: 
 
It’s good, it’s good, it’s good. I never expect it to be as long as this. I had several interviews 
before and they wasn’t so long so I was thinking it might be just a short thing, but I still glad 
because I get to express and explain some of the things was on my heart as you asked questions.  
 
De 50-jarige mevrouw Figaroa vertelt dat ze het interview als gezellig en leuk ervaren heeft en 
dat het haar stimuleerde om herinneringen op te halen en te denken over dingen waar ze niet 
eerder over nagedacht heeft: 
 
MD: Con bo a experencia e entrevista aki? HF: E ta ameno, leuk, paso mi ta haya toch di banda 
di bo cu tin puntonan cu mi ta bisa ‘Ey, nunca m’a pensa riba esey!’ Anto mi ta corda cosnan 
mane ‘ey, na scol mi a yega di haya tal cos.’ 
Vertaling: 
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MD: Hoe heeft u dit interview ervaren? HF: Het is gezellig, leuk, want ik vind dat van jouw kant 
er toch punten waren, waarvan ik zeg: ‘Hé, daar heb ik nooit over nagedacht!’ En ik herinner me 
dingen, zoals bijvoorbeeld ‘hé, op school heb ik die dingen meegemaakt.’ 
 
En tevens gaven meerdere respondenten aan dat zij graag deel uit willen maken van dit 
onderzoek, omdat ze het belangrijk vinden dat men meer inzicht heeft in wat het betekent visueel 
beperkt te zijn. De 70-jarige meneer Dirksz vertelt: 
 
BD: I’m glad to be part of that. 
 
Tot slot een voorbeeld waarin meneer Werleman vertelt dat hij het interview heel aangenaam 
ervaren heeft, omdat het hem het gevoel geeft nuttig te zijn voor anderen, vooral zijn lotgenoten: 
 
AW: Heel aangenaam, want het geeft je een beetje het gevoel van nuttig zijn hè, voor de anderen 
hè. Ja, ik vind het heel fijn om nuttig te zijn, te mogen zijn. En ik vind het heel fijn om mensen te 
helpen hè, zeker mensen die mijn handicap hebben.  

 

4.12. Conclusie 

Het gevaar van een kwalitatief onderzoek als dit ligt in het risico, dat een onderzoeker, zoals 
Czarniawska (2012) prachtig verwoordt, een “mushroom picker” is, in die zin dat “he or she 
listens selectivily, remembers fragmentarily, and re-counts in a way that suits his or her purpose” 
(Czarniawska, 2012, p. 45). De kracht van dit inductieve onderzoek ligt echter in de open 
onderzoeksmethode met de focus op ervaringen en beleving van slechtzienden en blinden. 
Daarnaast ligt de kracht ook in het respect voor onderlinge verschillen en in mijn aandacht voor 
de context van de verhalen.   
Een doordacht onderzoeksdesign, reflexiviteit, een veilige sfeer en affectie van de onderzoeker 
bevorderen de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, waarbij laatstgenoemde 
begrippen door ’t Hart et al. (2005) respectievelijk gedefinieerd zijn als de afwezigheid van 
“toevallige fouten” en “systematische fouten” (’t Hart et al, 2005, p. 162).  
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5. Theoretisch kader 

5.1. Inleiding 

De theorie fungeert in dit onderzoek als een soort schijnwerper die belangrijke elementen van de 
verhalen van slechtzienden en blinden extra belicht (zie ook 4.3). Het doel hiervan is 
“theoretische sensitiviteit”, waarbij de onderzoeker tot creatieve theoretische bevindingen komt 
na vergelijking van de onderzoeksbevindingen met die van andere wetenschappers (Boeije, 
2005, p. 74).  Op basis van wat slechtzienden en blinden verteld hebben, is gekozen voor theorie 
aan de hand van enkele “sensitizing concepts” (Blumer, 1954, p. 7). Een hele reeks van deze 
begrippen zijn we al tegengekomen in hoofdstukken 3 en 4, zoals “sensemaking” (Weick, 2001, 
p. 199), “grief process” (Murray et al. (2010, p. 78) en “coping” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 
141), maar ook meer verdiepende begrippen als “identiteit” (Hall, 1991, p. 198), “zelfbe-
schikking” (Bekker & Spoelstra, 2007, p. 3), “empowerment” (Stanton-Salazar, 2011, p. 16) en 
“respect” (Sennett, 2003, p. 49). In  aanvulling hierop wil ik het copingproces en rouwver-
werking nog verdiepen en vervolgens nog de drie termen zelfbeschikking, identiteit en respect, 
die meest betrekking hebben op de beleving. Tot slot zal ik aandacht besteden aan wat reeds 
bekend is over het belang van netwerken en het door mij gecreërde begrip ‘hefboomfiguren’. 

5.2. Coping en rouwverwerking bij verandering en verlies  

Zoals we al zagen in 3.2 is aandacht voor “the whole multiple handicap” van blindheid essentieel 
(Caroll, 1961, p. 72); dit betekent aandacht voor de meervoudige gevolgen van de visuele 
beperking, die voor elke persoon uniek zijn en als verliezen en belemmeringen kunnen worden 
ervaren. Ook de theorie van Mol en Law (2004, p. 4) betreffende het lichaam dat we “hebben”, 
“zijn” en “doen” in het dagelijks leven (zie eveneens 3.2) is hier interessant. Het lichaam dat 
visueel beperkte personen “hebben” is blind of slechtziend. En vervolgens moeten zij leren 
omgaan (d.w.z. het “doen”) met unieke veranderingen en verliezen hieromtrent, door mij in dit 
onderzoek gespecificeerd als veranderingen op fysiek gebied, in de waarneming, in het prak-
tische alledaagse leven én in interacties. Daarnaast speelt uiteraard ook de psychische beleving 
van alle ervaren veranderingen of verliezen een rol (d.w.z. het “zijn”), waaraan in de volgende 
paragrafen aandacht besteed zal worden.  
 
Het copingproces; Lazarus & Folkman (1984) laten zien dat in de psychologie vanaf de veertiger 
jaren beschreven is hoe mensen omgaan met stressvolle situaties en met verlies. Zijzelf 
definiëren coping als "constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 
external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 
person" (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141). Ze zien coping bovendien als een transactioneel 
proces tussen persoon en omgeving. Als de context verandert, evalueert de persoon de ontstane 
situatie en ervaart deze vaak als stressvol. Dit leidt dan tot een verandering van gedachten en 
handelingen bij deze persoon. Als de context opnieuw verandert, evalueert de persoon de 
volgende situatie. Het is een proces dat zich in de tijd afspeelt. Het wordt vergeleken met een 
rouwproces, waarbij een persoon telkens opnieuw cognitieve en gedragsmatige inspanningen 
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moet verrichten om om te kunnen gaan met het verdriet. Voor Lazarus en Folkman (1984) is 
hierbij dus de kern dat mensen die geconfronteerd worden met een belastende situatie deze zelf 
evalueren en dat deze evaluatie bepaalt welke vorm van coping ze hanteren. Ook in dit 
onderzoek spelen deze keuzes een rol.  
 
Voor wat betreft het omgaan met stressvolle situaties onderscheiden Lazarus en Folkman (1984)  
“problem-focussed coping” en “emotion-focused coping” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 162). 
Probleemgerichte coping is gericht op verandering van het probleem, dan wel op de uitbreiding 
van iemands mogelijkheden om de situatie aan te kunnen. Ze is gericht op het definiëren van het 
probleem en het zoeken naar praktische oplossingen (zie ook Kahn et al., 1964). Emotiegerichte 
coping is gericht op de verandering van de emotionele respons. Lazarus en Folkman (1984) laten 
zien dat mensen in de praktijk vaak meerdere strategieën tegelijk gebruiken.  
Schreurs et al. (1993) die op basis van dit alles de zogenaamde Utrechtse Coping Lijst (UCL) 
hebben gemaakt, gaan er daarentegen vanuit dat mensen een “persoonlijkheidsstijl” hebben, dat 
wil zeggen “voorkeur hebben voor bepaalde (combinaties van) copingvormen over verschillende 
situaties heen: de copingstijl” (Schreurs et al., 1993, p. 10). Een probleemgerichte coping-
strategie die zij benoemen heet “actief aanpakken”. Daarnaast onderscheiden zij ook een “passief 
reactiepatroon”, een “palliatieve reactie”, waarbij mensen verzachtende dingen doen zoals 
bijvoorbeeld meer roken of drinken, “vermijden, afwachten”, “expressie van emoties” en van 
“geruststellende en troostende gedachten hanteren”. Die zouden alle gerangschikt kunnen 
worden onder de emotiegerichte copingstrategieën. Een tweede probleemgerichte copingstrategie 
betreft volgens hen “sociale steun zoeken” bij het oplossen van het probleem, tenzij de persoon 
het contact gebruikt om vooral zijn emoties te uiten, dan betreft het een emotiegerichte 
copingstrategie (Schreurs et al., 1993, p. 16-17). Volgens Dekker en Lechner (2005) laten 
patiënten die een meer passieve reactie hebben, meestal meer symtomen van depressie zien, in 
tegenstelling tot patiënten die actief aanpakten en sociale steun zochten. Volgens onderzoek van 
Van der Aa et al. (2015) ervaart maar liefst een derde van de oudere visueel beperkten depressie 
en/of angst.  
Kramer et al. (2003, p. 83) onderscheiden, zoals eerder besproken, patronen of stijlen van coping 
met als parameters: ervaren “chaos” of “houvast”, “interne of externe ‘locus of control’“ en hoge 
of lage mate van “flexibiliteit” (zie 3.2). Deze auteurs bespreken echter ook een aantal risico’s 
van het benoemen van patronen. Als eerste risico benoemen ze het gevaar dat “de ordening een 
eigen ‘werkelijkheid’ creëert” (Kramer et al., 2003, p. 81). Als tweede benoemen ze het gevaar 
dat het een blijvende typering kan worden voor ál het handelen van één persoon. Als derde dat 
het een statische ordening is terwijl mensen “lerende systemen zijn” (Kramer et al., 2003, p. 82) 
en dus in de loop van hun leven meerdere typen gedrag of patronen kunnen laten zien. Dit sluit 
aan op het werk van Smart (2012). Ook hier zal ik aandacht aan besteden.  
 
Rouwverwerking; Rouwverwerkingsexperts Kübler-Ross en Kessler (2013) beschrijven diverse 
aspecten van rouw en verdriet. “Verdriet transformeert de gebroken, gewonde ziel, een ziel die ‘s 
morgens niet meer uit bed wil komen, een ziel die geen reden ziet om verder te leven, een ziel 
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die een onvoorstelbaar verlies heeft geleden. Alleen verdriet heeft het vermogen om te helen” 
(Kübler-Ross & Kessler, 2013, p. 257). Belangrijk hierbij is dat ook zij aangeven dat elke 
persoon op zijn eigen manier omgaat met zijn verdriet en dus zijn eigen rouwverwerkingsproces 
doormaakt. Ze spreken zelfs over twee werelden, de wereld met het verlies en de wereld 
daarvóór. Ze vertellen dat mensen dan meestal niet treuren om één verlies, maar om alle 
verliezen of veranderingen in hun leven die de dood van een dierbare met zich meebrengt, zoals 
het verlies van gezamenlijke vrienden na het overlijden van een echtgenoot. Volgens hen zijn er 
vijf stadia van verdriet die een persoon kan doorlopen: ontkenning, woede, marchanderen of 
onderhandelen, depressie en isolatie, en aanvaarding. Ze geven echter aan dat de volgorde niet 
vastligt, dat ook niet iedereen dit gehele proces doormaakt en dat je meerdere keren hetzelfde 
stadium kan ervaren.  
Daarnaast poneert Kessler (2013) in het laatste boek dat hij met Kübler-Ross schreef en dat na 
haar overlijden verscheen een mogelijk zesde stadium dat “zinvolheid” genoemd zou kunnen 
worden. Dat is een fase waarin de persoon na het verlies een hernieuwde bestaansreden kan 
ervaren (Kübler-Ross & Kessler, 2013, p. 255). Ook de psychiater Frankl (1980) laat zien dat het 
streven van een mens naar de zin van zijn leven de primaire motivatiekracht is en dat 
heroriëntatie hierop – in of na moeilijke situaties – een heel krachtige werking kan hebben. 
Reden waarom ik ook in dit onderzoek geïnteresseerd ben in wat de respondenten vertellen over 
datgene wat hun leven zinvol maakt.  
Kübler-Ross en Kessler (2013) gaan bovendien nog in op de manier waarop de dood zich 
aangediend heeft en hoe deze het rouwverwerkingsproces beïnvloedt. Als de dood zich geheel 
onverwachts aandient, stellen ze, is deze vaak moeilijk te bevatten, wat met zich mee kan 
brengen dat het rouwverwerkingsproces langer duurt. Interessant in het kader van dit onderzoek 
zijn hun bevindingen over “anticiperend verdriet”, waarbij een persoon zich geruime tijd kan 
voorbereiden op een verlies van bijvoorbeeld een ernstig zieke echtgenoot en reeds één of 
meerdere stadia kan doormaken vóór het verlies. Volgens hen kan voorbereidend verdriet helpen 
om het rouwproces na het verlies korter of draaglijker te maken, al hoeft dat zeker niet altijd het 
geval te zijn. De onzekerheid als gevolg van iemands onbekendheid met de toekomst is immers 
niet minder groot. Ze wijzen erop dat anticiperend verdriet, het leed dat men vreest, zelfs kan 
leiden tot een dubbel verdriet.  
 
Smart (2012) geeft aan dat het stadia model dat gebaseerd is op de theorie van Kübler-Ross, de 
meest gebruikte theorie is omtrent aanpassing aan beperkingen. De stadia in dit model zijn zoals 
we zagen: shock, ontkenning, depressie, regressie, boosheid en aanvaarding, eventueel gevolgd 
door nieuwe zin. In het eerste stadium is de persoon overweldigd en in de war, vervolgens is er 
de verdedigende fase van ontkenning, waarin de persoon zijn eigen identiteit kan behouden. Het 
gaat hier meestal om de ontkenning van de onomkeerbaarheid van de beperking. Daarna is er een 
stadium van depressie waarin een persoon zijn vroegere identiteit probeert vast te houden en 
geen motivatie of energie heeft om te revalideren. In het vierde stadium geeft de persoon het op 
en valt hij terug in een eerdere ontwikkelingsfase. Vervolgens is er het stadium van boosheid of 
het stellen van vragen en het zoeken naar een schuldige. Tot slot is er het stadium van acceptatie 
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en eventueel een nieuwe zin. Smart (2012) veronderstelt dat deze theorie het meest bruikbaar is 
bij lichamelijke beperkingen die niet progressief zijn. Volgens Smart (2012) is het meestal niet 
de start van de beperking die om aanpassingen vraagt, maar een andere betekenisvolle 
gebeurtenis, zoals het in gebruik nemen van een rolstoel. Dale (2011) poneert dan ook dat het 
stadia model veel te simpel is en bovendien: ”visual impairment is a generic term which covers a 
multitude of different conditions which all affect individuals uniquely” (Dale, 2011, p. 28). 
Smart (2012) stelt dat ondanks al deze – vaak terechte – kritiek de meerwaarde van het stadia 
model vooral bestaat in erkenning van de lange duur van het acceptatieproces. Het laat zien dat 
acceptatie van een functionele beperking verder gaat dan medische en fysieke stabilisatie. Niet 
alle stadia liggen vast.  
Diepeveen, Teurlings, and Verstraten (2000) spreken echter liever van een evenwichtsmodel bij 
mensen met visuele beperkingen, onder verwijzing naar Morse en Johnson (1991). In dit even-
wichtsmodel wordt het eerste stadium gekenmerkt door een periode van “onzekerheid”, waarbij 
betrokkene de betekenis van de symptomen en gevolgen hiervan probeert te weten te komen. 
Vervolgens volgt een stadium van “ontwrichting”, waarbij de ernst van de situatie duidelijk 
wordt voor betrokkene. Deze periode gaat gepaard met een hoge mate van innerlijke spanning en 
afhankelijkheid. Dit stadium wordt opgevolgd door “een streven naar herstel van het zelfbeeld” 
waarin betrokkene met de nieuwe situatie probeert te leven. Het vierde stadium kenmerkt zich 
door “herstel van het welzijn”. Door aanvaarding van de visuele beperking en de gevolgen 
hiervan wordt een nieuw evenwicht bereikt (Diepeveen et al., 2000, p. 28). Ze stellen dat bij 
geleidelijke slechtziendheid de verschillende fasen meerdere keren doorlopen zullen worden, 
aangezien dan meerdere malen een nieuw evenwicht gezocht moet worden. Ze concluderen zelfs 
dat de verwerking bij slechtzienden en blinden een oneindig ontwikkelingsproces is, waarbij van 
volledige acceptatie eigenlijk geen sprake is. Wisselende gemoedstoestanden, zoals ontkenning, 
angst, woede, opwinding, hoop, voldoening en opgewektheid schommelen rond een soort 
middelpunt van aanvaarding. Alle fasen van Kübler-Ross en Kessler (2013) kunnen we in dit 
cyclische proces tegenkomen.  
Het verschil tussen beide modellen is dat er bij het evenwichtsmodel ruimte geboden wordt voor 
mensen die een evenwicht in hun leven gevonden hebben, maar die steeds weer tegen pijnlijke 
situaties op kunnen lopen als gevolg van de visuele beperking. Ook Murray et al. (2010) stellen 
op basis van hun empirische bevindingen dat vooral bij blinden en slechtzienden die hun 
aandoening geleidelijk zien ontwikkelen: “grief and needs are dynamic, chronic, and recurrent 
but episodic processes rather than linear and resolvable processes” (Murray et al., 2010, p. 87) en 
dat dit ook gevolgen heeft voor de behoeften die worden geformuleerd. Daarom onderzoek ik 
ook tegen welke verliezen of veranderingen de respondenten tijdens hun leven oplopen en welke 
specifieke gemoedstoestanden zij ervaren, én hoe zij daarmee feitelijk omgaan. Tevens 
onderzoek ik of er bij de respondenten sprake is van “nieuwe zin” (zie ook hierboven bij het 
proces van rouwverwerking).  
 
Smart (2012) veronderstelt dat het over het algemeen makkelijker is om te gaan met beperkingen 
die ontstaan zijn bij de geboorte. Als redenen noemt ze dat kleine kinderen flexibel en 
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aanpasbaar zijn en er geen sprake is van een identiteit en lichaamsbeeld van vóór de beperking. 
Kinderen hebben ook nog niet te maken met vooroordelen en discriminatie vóór ze naar school 
gaan. En ook hebben ze zelf nog geen vooroordelen over mensen met beperkingen gevormd, 
behalve als de ouders dit aan hen overgebracht hebben. Een functionele beperking die ontstaan is 
bij de geboorte kan er echter wel voor zorgen dat iemand belangrijke ontwikkelingstaken en 
competenties behorende bij de diverse ontwikkelingsstadia niet kan vervullen, zoals leren 
fietsen, autorijden of werken. Hierdoor is het moeilijk te verkroppen, met name voor pubers met 
een functionele beperking, dat hun broers en zussen, maar ook hun vrienden vaak voor hen zelf 
onbereikbare mijlpalen bereiken, zoals complete onafhankelijkheid. Daarnaast kan er sprake zijn 
van overprotectie naast de noodzakelijke zorg of ondersteuning. Een zichtbare functionele 
beperking tijdens de tienerjaren kan bovendien moeilijk zijn omdat in die fase het lichaamsbeeld 
belangrijk is voor het aangaan van liefdesrelaties. En als een verworven beperking zich aandient 
vóór het bereiken van een hoge leeftijd kan deze als een “off-time transition” fungeren, een te 
vroege transitie naar een ander ontwikkelingsstadium (Smart, 2012, p. 9), bijvoorbeeld wanneer 
iemand door een functionele beperking zijn werk en inkomen verliest (zie ook Caroll, 1961). 
Volgens Smart (2012) heeft onderzoek aangetoond dat mensen op latere leeftijd zich meestal 
beter aanpassen aan functionele beperkingen dan personen in eerdere levensfasen. Ze laat echter 
zien dat functionele beperkingen op die leeftijd desondanks heel ingrijpend en stressvol kunnen 
zijn, bijvoorbeeld doordat een persoon er niet meer op uit kan. Psychologen Diepeveen et al. 
(2000) stellen dat slechtziendheid op elke leeftijd ingrijpend is, maar dat voor ouderen vooral het 
verlies van onafhankelijkheid en zelfstandigheid geldt.  
Dale (2011) betoogt dat visueel beperkt zijn naast de eerder besproken veranderingen rondom de 
identiteit vooral leidt tot controleverlies en zelfs tot onderdrukking. Waarbij ze onderdrukking 
definieert als: ”where we feel that we have no control over our lives and others take no account 
of our needs and desires or we are socially excluded” (Dale, 2011, p. 166). Bovendien stelt ze dat 
uit meerdere onderzoeken is gebleken dat isolement een van de meest voorkomende knelpunten 
is bij visueel beperkten, vooral bij ouderen, vanwege hun mobiliteitsproblemen en hun verlies 
van contacten én omdat ze vaak alleenstaand zijn. Vooral die visueel beperkten die geleidelijk 
blind of slechtziend geworden zijn hebben daar last van. Vandaar dat ze stelt dat het moment van 
diagnose en registratie meestal een keerpunt in hun leven vormt, een moment dat zij zich 
levendig herinneren, tezamen met gevoelens van “acute anxiety, despair, anger, disbelief, and 
isolation, followed bij depression” (Dale, 2011, p. 12). Dit aspect zullen we ook tegenkomen in 
het hier gepresenteerde empirische materiaal. 

5.3. Zelfbeschikking, coping resources en empowerment  

Zelfbeschikking werd door Bekker en Spoelstra (2007, p. 3) gedefinieerd als “Het zelfstandig 
keuzes kunnen maken omtrent het eigen leven; daarbij het gevoel hebben, controle te hebben 
over de eigen situatie”. Smart (2012) stelt dat veranderingen tijdens het leven of verlies van een 
functionele beperking vaak coping uitdagingen met zich meebrengen die zowel binnen als buiten 
je eigen controle kunnen liggen. Diverse onderzoekers hebben bovendien het verband tussen de 
locus of control en coping onderzocht. Psycholoog Lefcourt (1976) ziet locus of control als "a 
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circumscribed self-appraisal pertaining to the degree to which individuals view themselves as 
having some causal role in determining specified events" (Lefcourt, 1976, p. 141). Hij stelt dat 
mensen vastberadener zullen zijn naarmate ze er zelf meer in geloven dat er een mogelijkheid is 
om te handelen conform hun eigen doelen. Volgens Lefcourt (1976) levert de ervaring van een 
interne locus of control meer inspannings- en doorzettingsvermogen op dan de ervaring van een 
externe locus of control. Daarbij wijst hij echter ook op de wellicht nog grotere rol van de 
beschikbare mogelijkheden en beperkingen in de specifieke situaties. Mensen die bijvoorbeeld 
op grond van hun positie en groepslidmaatschap in staat zijn voor hen gewenste uitkomsten te 
bewerkstelligen, zullen vaker het gevoel hebben dat ze ‘in control’ zijn, dan mensen in een 
achtergestelde sociale positie. Hij stelt daarom dat de perceptie van controle geen karaktertrek is, 
maar betrekking heeft op de inschatting van mensen of ze zelf controle hebben in een gegeven 
situatie of niet. Hij stelt daarom voor dat het goed is om de vraag “waarover” te stellen als men 
spreekt over de perceptie van controle. Onderzoek van psycholoog Bandura (1977) heeft 
uitgewezen dat men bovendien van positieve ervaringen leert (zie ook Strickland, 1978 en 
Lefcourt, 1976). Frankl (1980) en Angelou (2010) stellen bovendien dat ook in een situatie waar 
je je omstandigheden niet zelf kunt bepalen er altijd wel een keuze is hoe daarmee om te gaan. 
Immers, als je de omstandigheden niet kunt veranderen, kun je wel de manier veranderen waarop 
je denkt. Onderdeel van mijn analyse is om na te gaan in welke situaties respondenten het gevoel 
hebben controle te hebben over hun situatie en wanneer niet. 

Coping resources; Lazarus en Folkman (1984) betogen dat de manier waarop mensen omgaan 
met belastende situaties mede afhangt van de “coping resources” waarover ze beschikken 

(Lazarus & Folkman, 1984, p. 157). Belangrijk zijn hierbij niet alleen de middelen die mensen 
zelf tot hun beschikking hebben,  maar ook de beperkingen die verhinderen dat zij er gebruik van 
kunnen maken. Bij de middelen die mensen al dan niet tot hun beschikking hebben, kan men 
denken aan materiële middelen en steun van mensen. Ze benoemen echter ook als persoonlijke 
coping resources: gezondheid en energie, positieve overtuigingen, probleemoplossende vaardig-
heden en sociale vaardigheden. Onder probleemoplossende vaardigheden verstaan zij het 
vermogen om  informatie te zoeken, te analyseren, alternatieven af te wegen en te selecteren, een 
plan van actie te maken en dit te implementeren. Onder sociale vaardigheiden verstaan zij de 
mogelijkheid om te communiceren en goed en effectief met anderen om te gaan. Onder materiële 
middelen worden goederen en diensten verstaan die aangeschaft kunnen worden. Ze betogen 
hierbij dat mensen die geld hebben, vooral als ze de vaardigheden hebben om het goed te 
gebruiken, over het algemeen beter met belastende situaties kunnen omgaan dan mensen zonder 
geld, die ook nog eens die vaardigheden missen. Bourdieu (2010) spreekt zelfs over het kapitaal 
waar mensen afhankelijk van hun achtergrond over beschikken en wat hen in mindere of 
meerdere mate mogelijkheden verschaft. Het “economic capital” betreft de financiële middelen 
waar mensen over beschikken, het “cultural capital” de kennis, vaardigheden en opleiding die 
mensen hebben. Daar voegt hij expliciet aan toe het “social capital”: de relaties en netwerken. 
Ook deze kunnen veranderen in de loop van de tijd (Bourdieu, 2010, p. 108).  
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Rubin (2011) laat zien dat bij het overwinnen van moeilijke gebeurtenissen de eigenschappen 
“adopteerbaarheid” oftewel “het vermogen mensen aan te trekken en gebruik te maken van wat ze 
te bieden hebben” (Rubin, 2011, p. 53) én “veerkracht”, oftewel het vermogen van mensen om iets 
constructiefs te halen uit moeilijke gebeurtenissen van belang zijn (Rubin, 2011, p. 93). Mensen die 
adopteerbaar en veerkrachtig zijn lokaliseren immers meestal de locus of control in zichzelf. 
Volgens Smart (2012) kunnen religie en spiritualiteit bijdragen aan het overwinnen van 
uitdagingen. Ze definieert spiritualiteit als ”a central philosophy of life that guides the individual 
in his or her daily life and composes a large part of the individual’s self-identity” (Smart, 2012, 
p. 51). Spiritueel leider Strano (2013) poneert dat eenieder bewust of onbewust beschikt over 
spirituele kracht en dat we deze met aandacht en tijd verder kunnen ontwikkelen. Het gaat hem 
daarbij om vaardigheden die mensen kunnen gebruiken om negativiteit of problemen te kunnen 
overwinnen. Hij noemt onder meer zelfreflectie, besluitvorming en moed én het vermogen tot 
loslaten en respect voor verschillen. Psychologe en boeddhist Neff (2015) laat op haar beurt zien 
dat ook het vermogen tot “zelfcompassie” kan bijdragen tot proactief gedrag om je situatie te 
verbeteren. Dit vermogen met als belangrijke aspecten: begripvol zijn naar jezelf, het besef dat je 
er niet alleen voor staat en erkenning van je soms moeilijke situatie valt eveneens te trainen 
(Neff, 2015, p. 53). In dit onderzoek zal ik dan ook aandacht besteden aan de invloed van 
“coping resources” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 157)  op de ervaren zelfbeschikking. 
 
Empowerment; De focus van dit onderzoek ligt zowel op de eigen mogelijkheden van 
slechtzienden en blinden om met het slecht of niet (meer) kunnen zien om te gaan,  als op de 
mogelijkheden van anderen om hen daarbij te ondersteunen. De psychologen Maton en Salem 
(1995) definiëren empowerment als “the active participatory process of gaining resources [and] 
competencies needed to increase control over one’s life and accomplish important life goals” 
(Stanton-Salazar, 2011, p. 16). Ze doelen hierbij op het zelf verwerven van deze middelen. 
Socioloog Stanton-Salazar (2011) poneert dat dit een complex en uitdagend proces is. Bekker en 
Spoelstra (2007, p. 3) stellen als belangrijke voorwaarden voor empowerment: vertrouwen 
hebben in de eigen bekwaamheid (“self-efficacy”), het gevoel hebben controle te hebben over de 
eigen situatie en zelfstandig keuzes kunnen maken (“zelfbeschikking”), het gevoel hebben dat de 
keuzes die je maakt ertoe doen (“impact” hebben) en dat deze betekenisvol zijn. Daarnaast ook 
een “positief identiteits-gevoel”, met een realistische acceptatie van de beperking, evenals een 
besef, dat er in alle situaties sprake is van enige afhankelijkheid en dat samenwerking met 
anderen nodig is (“groepsoriëntatie”), (zie ook onderzoek van Crombag-Röben en Dijcks, 2009). 
Boevink (2008) laat zien dat empowerment training zich dient te richten op het leren leven met 
de veranderde situatie, waarbij het accent ligt op het vergroten van de eigen kracht en 
mogelijkheden, én het leren omgaan met de beperking. Onderzoek heeft hierbij aangetoond dat 
werkgroepen met ervaringsdeskundigen hierbij kunnen helpen. Dale (2011) betoogt dat vooral 
emotionele onder-steuning een grote bijdrage kan leveren aan de empowerment van visueel 
beperkten.  
De eerste stap in het bieden van emotionele ondersteuning is volgens haar “that we at least listen 
to people’s concerns and acknowledge them as people rather than just conditions” (Dale, 2011, 
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p. 172). Ik herken hierin de aanbeveling van Mol en Law (2004) om niet alleen aandacht te 
hebben voor aandoeningen of ziektes die mensen hebben, maar voor de persoon in zijn totaliteit 
die met de aandoening of ziekte en de gevolgen hiervan moet leren leven. Ook alleen al het 
verstrekken van advies en informatie, begeleiding bij de registratie van de visuele beperking, 
uitleg over de oogziekte en praktische en emotionele ondersteuning aan zowel de visueel 
beperkte als zijn familie kan empowerend werken. De dominante beeldvorming over visueel 
beperkten en hun uitsluiting van onderwijs, vervoer, werk en vrijetijdsbesteding brengen meestal 
het omgekeerde effect teweeg. “Empowerment dient altijd bekeken te worden vanuit twee 
invalshoeken: de empowerment van het individu of de groep; het gaat hier over de mate waarin 
het individu of de groep in staat is tot het voeren van eigen regie in zijn/haar proces. Het tweede 
perspectief is dat van de omgeving: dat wil zeggen de mate waarin de omgeving het individu of 
de groep in staat stelt of ruimte geeft tot het ontwikkelen van empowerment” (REA REQUEST-
VrijBaan team, 2011, p. V). Beide gezichtspunten zijn ook hier relevant. 

5.4. Identiteit als dynamisch proces van zelfdefinitie en gedefinieerd worden  

Brinkgreve stelt: “Identiteit valt het beste te beschouwen als een beweeglijke structuur die op het 
kruispunt van ervaringen van het verleden en heden steeds nieuwe gedaantes aanneemt” 
(Ghorashi & Brinkgreve, 2010, p. 17). Ze betoogt hierbij dat ervaringen van mensen vaak bewust 
en onbewust een rol spelen in de keuzes die ze maken, en dat bij wijziging van de context 
nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Ghorashi (2003) ziet op haart beurt identiteit als 
“multiple and a process of becoming”, een dynamisch proces – gedurende je hele levensloop –
van jezelf definiëren en gedefinieerd worden (Ghorashi, 2003, p. 27). Wetenschappers als Weick 
(1995), Hall (1991) en De Ruijter (1996) stellen eveneens dat identiteit niet statisch is en dat 
deze in een continu interactieproces geconstrueerd wordt tussen het individu en zijn dynamische, 
veelomvattende omgeving. De Ruijter (2000) voegt hieraan toe dat mensen zichzelf en anderen 
indelen in groepen en elkaar hun “definitie van de werkelijkheid” proberen op te leggen. Hij 
noemt dit "het proces van invoegen en uitsluiten" (De Ruijter, 2000, p. 10), waardoor de 
bestaande verhoudingen kunnen verschuiven, aan de hand van geschreven en ongeschreven 
regels van posities, rechten en plichten. Hij benadrukt dat dit een complex en gelaagd proces is, 
temeer daar door de globalisering steeds meer hybride identiteiten ontstaan, die meervoudigheid 
en meerstemmigheid met zich mee brengen. Hij sluit hierbij aan bij Hall (1996) en Bauman 
(1996). Daarnaast stelt hij dat ongeschreven gedragsregels worden overgebracht door observatie 
en participatie, maar dat deze niet altijd eenduidig of in harmonie met elkaar zijn. Weick (1995) 
wijst erop dat mensen enerzijds doen wat ze denken dat er van hen verwacht wordt en anderzijds 
het beeld dat over hen bestaat proberen te beïnvloeden. Treffend zegt hij: “that people 
simultaneously try to shape and react to the environments they face. They take the cue for their 
identity from the conduct of others, but they make an active effort to influence this conduct to 
begin with” (Weick, 1995, p. 23). Hij stelt echter ook dat mensen in conflict kunnen komen met 
hoe anderen hen zien. Daarbij stelt hij dat mensen meestal meerdere identiteiten hebben. Hij licht 
hierbij toe dat hoe meer een persoon zichzelf vanuit meerdere identiteiten kan bezien, hoe kleiner 
de kans is dat hij voor verrassingen komt te staan.  
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Hall (1991) poneert dat identiteit onophoudelijk gevormd wordt door verschil in relatie met 
anderen. Hij benadrukt hierbij: “een erkenning van het zelf door onderscheid: je probeert jezelf 
te definiëren ten opzichte van bepaalde duidelijke tegengesteldheden en uitersten” (Hall, 1991, p. 
197). Hij noemt als voorbeeld hoe hij zelf na een lang en zelfreflexief bewustwordingsproces er 
zich van bewust werd dat hij ‘zwart’ was. Vervolgens beschrijft hij dat dit een moeilijker proces 
is voor een persoon dan vaak gedacht, omdat identiteit niet eenduidig is maar soms ook elkaar 
kruisende en tegenstrijdige elementen bevat. "Dus de gedachte dat identiteit een simpele – als ik 
de metafoor mag gebruiken – zwart/witkwestie is, kwam nooit met de ervaring van zwarte 
mensen overeen” (Hall, 1991, p. 197). Het zwart zijn van een persoon vormt immers maar één 
aspect van de vele andere kenmerken van de persoon. In het onderhavige onderzoek staat een 
soortgelijke kwestie centraal: Wat doet visueel beperkt zijn met de identiteit(en) van mensen. 
Smart (2012) laat zien dat mensen met een beperking vaak niet als een individu gezien worden 
maar slechts als de beperking zelf, met alle stereotiepen die daaraan toegeschreven worden. 
Goffman (1990, p. 68) noemt deze stereotiepe verwachtingen, zoals reeds toegelicht in 3.2,  de 
“virtual social identity”, en indien deze zwaar belastend zijn voor betrokkene een “stigma”. Deze 
identiteit staat naast de “actual social identity”, oftewel de reële identiteit die betrokkene op dat 
moment ervaart, en die ook wel “personal identity” genoemd wordt en voor iedere persoon uniek 
is (Goffman, 1990, p. 68). De verwachtingen over en weer zijn ontstaan in de culturele context 
en worden door betrokkenen onderhouden of verworpen, waarbij vooroordelen van invloed zijn 
op hun overtuigingen, emoties en gedrag. Als visuele beperkingen later in het leven optreden kan 
dit een uitdaging zijn, niet in de laatste plaats omdat betrokkenen waarschijnlijk ook zelf 
gesocialiseerd zijn met de belastende vooroordelen. Hierdoor kan het zijn dat zij meer problemen 
hebben om zichzelf te her-identificeren. 
 
Goffman (1990) stelt dat de zichtbaarheid van het stigma er ook toe doet. Caroll (1961, p. 72) 
betoogt dat “being marked with the sign of the out-group” leidt tot een “loss of obscurity” en dit 
voor veel blinden één van de grootste problemen is (zie ook hoofdstuk 3). Immers, door 
opvallende blindheid kan een persoon niet meer in de menigte opgaan, maar wordt hij een 
publieke figuur. En in tegenstelling tot veel publieke figuren heeft hij hier niet zelf voor gekozen. 
Opgemerkt wordt hierbij dat een blinde persoon zijn stigma niet helemaal kan verbergen, maar 
dat hij er wel voor kan kiezen om het meest zichtbare symbool, zijn witte stok, niet te gebruiken.  
Personen met een onzichtbare beperking hebben daarbij de uitdaging of en aan wie ze over hun 
beperking zullen vertellen, waarbij Smart (2012) opmerkt dat personen die hun beperking niet 
kenbaar maken vaak activiteiten of functies opofferen. Redenen om hun beperking verborgen te 
houden, is het stigma dat ze niet opgeplakt willen krijgen én waar ze zichzelf ook niet mee 
kunnen identificeren. Gezien de grote diversiteit van respondenten in leeftijd, sexe, opleiding, 
beroep en geboorteland, evenals in het moment van aandiening en zichtbaarheid van de visuele 
beperking, is het interessant om na te gaan of zij hun visuele beperking verhullen en hoe zij dat 
doen. In dit onderzoek zal geanalyseerd worden hoe visueel beperkten in Aruba zichzelf 
presenteren en hoe zij denken dat ze gezien worden door anderen.  
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Zoals gezegd, speelt ook iemands levensloop hierbij een rol, met speciale aandacht voor 
verschillende fasen. Smart (2012) onderscheidt als ontwikkelingsfasen tijdens de levensloop: van 
geboorte tot babytijd; peutertijd en vroege kinderjaren; schoolleeftijd; puberteit en beginnende 
volwassenheid; volwassenheid en middelbare leeftijd; en tot slot van jongere en oude ouderdom 
tot de dood. De mate van de beperking heeft daarbij een impact op de relaties én de 
ontwikkelingsonderhandelingen gerelateerd aan verbondenheid en individualiteit van de persoon 
in de betreffende ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld in de puberteit en in alle fases die daarna 
zullen volgen. Elke periode van de levensloop wordt gekenmerkt door rolverlies en transitie, 
waarbij de oudere jaren gekenmerkt worden door de grootste transities en verliezen, zoals het 
overlijden van levenspartners, verlies van status en sociale contacten, fysieke en cognitieve 
verliezen. Ontwikkelingstaken zijn in deze oudere jaren aanpassing aan minder 
verantwoordelijkheden en eisen en het maken van betekenisvolle keuzes over vrije tijd. Smart 
(2012) stelt bovendien dat de ontwikkeling tijdens de levensloop gericht is op groei en 
ontwikkeling, gekenmerkt door het verkrijgen van grotere competentie, autonomie en 
individualiteit, waarbij de identiteit vooral belangrijk wordt in de puberteit en zich grotendeels 
gevormd heeft in de volwassenheid. De groei in de latere jaren zit vooral in de introspectieve 
taken om betekenis te kunnen geven aan het leven. 
 
Daarbij poneert Smart (2012) dat de zelf-identiteit vele dimensies kent, waaronder identificatie 
met het lichaamsbeeld, sexualiteit, relaties, werk, etniciteit en spiritualiteit. Een functionele 
beperking of chronische ziekte kan, zoals gezegd, aangeboren of verworven zijn en zich acuut 
aandienen (“acute onset”) of als een geleidelijk proces (“silent onset”) (Smart, 2012, p. 363). 
Personen met een aangeboren beperking hebben geen identiteit van vóór de beperking. Bij 
“acquired disabilities” is daarentegen sprake van “a major life transition” waarbij een 
verandering van identiteit vereist is (Smart, 2012, p. 181). Caroll (1961) stelt dat iedere persoon 
een uniek zelfbeeld heeft, een “personal picture of ’what I really am’. Part of this ’self-image’ is 
what is known as ‘body-image’” (Caroll, 1961, p. 16). Dit beeld van hoe een persoon eruit ziet, 
wie hij is, bij wie hij hoort, bouwt een persoon op gedurende zijn hele leven. Hij stelt dat 
verworven blindheid vooral het lichaamsbeeld een grote klap geeft en dat “with the death of the 
sighted man, the blind man will be born” (Caroll, 1961, p. 13). Voor slechtzienden komt hier nog 
bij dat ze zoeken naar een identiteit als slechtziende omdat ze zich wellicht niet rekenen tot de 
blinden, maar ook niet tot de zienden (Diepeveen et al., 2000). Ook de visueel beperkte 
onderzoeker Dale (2011) beweert: “Identity seems a key issue; when we know ourselves as a 
‘sighted person’ who are we when we are no longer ‘sighted’” (Dale, 2011, p. xiv).  
In dit onderzoek zal ik daarom analyseren hoe de visuele beperking zich heeft aangediend en in 
welke levensfase. Welke impact heeft dit gehad op de identiteit van betrokkene en op zijn 
ontwikkeling. Tevens zal ik onderzoeken of de respondenten zichzelf zien dan wel presenteren 
als slechtziende of blinde en zich daarbij al dan niet positioneren met een witte geleidestok.  
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Smart (2012) stelt dat, alhoewel veel mensen met beperkingen deze als integraal onderdeel van 
hun identiteit zien, een deel van hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en lichaamsbeeld desondanks 
vaak afgeleid is van beeldvorming door anderen. Bij beeldvorming kennen mensen eigen-
schappen, kwaliteiten, behoeften, etcetera toe aan andere personen. Het gaat hierbij om 
ingebeelde of veronderstelde ideeën van mensen over elkaar, die kunnen resulteren in een 
houding van onderlinge goedkeuring of afkeuring met alle gevolgen voor de sociale 
contactvorming (Shadid, 2007). Het pleidooi van de antropoloog Shadid (2007) is daarom om 
eenieder te benaderen als zelfstandig individu.  
 
Smart (2012) laat bovendien zien hoe van mensen met beperkingen historisch gezien vooral 
wordt verwacht dat ze voldoen aan alle medische aanbevelingen en adviezen van anderen. Het 
betreft zoal te laten zien dat ze hun beperking geaccepteerd hebben en dat ze hun verwachtingen 
op een laag pitje moeten houden. Zo wordt bijvoorbeeld veelal aangenomen dat mensen met 
beperkingen niet kunnen werken. “Society has traditionally not accorded adult persons with 
disabilities adult status, infantilizing them and making them “eternal children” (Smart, 2012, p. 
8). De psychologen Zimbardo en Boyd (2008) laten zien dat niet alleen geloof in jezelf je gedrag 
beïnvloedt, maar dat ook de veronderstellingen van anderen ertoe doen. Sociaal psychologen 
Augoustinos en Reynolds (2001) stellen daarom dat we zowel op het individuele niveau moeten 
kijken als op het niveau van de samenleving: ”Of course prejudice is expressed discursively and 
behaviorally at the individual level, but an exclusive focus on the contents and processes of the 
individual mind ignores the structural context and the social identities within which people live 
out their everyday lives.” (Augoustinos en Reynolds, 2001, p. 22).  
 
Sociaal psycholoog Dijksterhuis (2014) wijst op het belang van het onbewuste, al is dit een 
controversieel onderwerp binnen de wetenschap. Hij beweert dat we meer onbewust waarnemen 
dan we denken en dat ons gedrag beïnvloed wordt door onze onbewuste waarnemingen, 
meningen, gedachten en emoties, waarbij onze sociale omgeving en ook de media een rol 
spelen. Als voorbeeld noemt hij dat we mensen onbewust in sociale categorieën (stereotypen)  
indelen, waarbij we hen automatisch bepaalde eigenschappen toedichten en ons dientengevolge 
gaan gedragen. Hij noemt dit gedrag “assimileren” (Dijksterhuis, 2014, p. 185). Een ander voor-
beeld dat hij noemt is dat we onbewust mensen imiteren die we aardig vinden, wat een sociale 
band geeft. Hij stelt hierbij dat het tegenhouden van dit gedrag een extra stap vraagt. Dale (2011) 
poneert dat visueel beperkten, ondanks de dominante beeldvorming, de keuze hebben hoe ze zich 
identificeren in relatie tot hun beperking én hoe ze omgaan met hun gevoelens rondom  
afhankelijkheid en controleverlies. Om inzicht te kunnen krijgen in de beeldvorming rondom 
slechtzienden en blinden in Aruba zal in dit onderzoek vooral aandacht besteed worden aan wat de 
respondenten hier zelf over vertellen. Het gaat hierbij zowel om het beeld dat zij van zichzelf 
ervaren,  dat zij ervaren dat anderen van hen hebben, als om de impact die dat heeft (gehad) op hun 
leven.   



83 
 

5.5. (Zelf)respect in relatie tot wederzijdse ondersteuning  

Bij het omgaan met verschillen is respect van groot belang (Verweel, 2007, zie ook 4.4). De 
socioloog Sennett (2003) betoogt dat respect diverse aspecten kent, zoals de plaats in de sociale 
hiërarchie (“status”), de emoties die de betreffende plaats in de hiërarchie met zich meebrengt 
(“prestige”) , erkenning van jezelf en de ander (“recognition”), inspelen op behoeftes van jezelf 
en de ander (“honor”) en de waarde die we onszelf en de ander toekennen (“dignity”) (Sennett, 
2003, p. 49). Het betreft hier zowel respect voor jezelf als voor de ander. Respect, zo stelt hij, 
kan in onze huidige maatschappij verdiend worden door het ontwikkelen van talenten en 
vaardigheden, door op eigen benen te kunnen staan en door aan anderen te kunnen geven. Eén en 
ander draagt het meest bij tot waardering. Wederkerigheid is een belangrijk aandachtspunt in 
onze samenleving bij het tonen van respect voor jezelf en de ander. Sennet (2003) poneert dat 
afhankelijkheid in onze maatschappij kan leiden tot een lage (zelf)waardering en gevolgen kan 
hebben voor de wederzijdse toekenning van autonomie. Dit komt doordat autonomie telkens 
opnieuw onderhandeld moet worden door betrokkenen bij sociale veranderingen, maar waarbij 
het decor van de strijd bepaald wordt door de bestaande tradities en gewoontes in de samen-
leving, waarbij sommige groeperingen van huis uit meer autonomie hebben dan anderen. Hij 
verwoordt beeldend de impact die het gebrek aan erkenning van de ander kan hebben op iemands 
zelfwaardering: “Lack of respect, though less aggressive than outright insult, can take an equally 
wounding form. No insult is offered another person, but neither is recognition extended; he or 
she is not seen- as a full human being whose presence matters” (Sennett, 2003, p. 3). Sennett 
(2003) stelt dat de samenleving niet zal aanmoedigen dat de minder machtigen in de 
maatschappij zelf naar buiten treden en eigen vormen van wederkerigheid uit kunnen proberen. 
De machtigen moeten experimenteren hoe ze respect kunnen tonen voor de minder machtigen en 
de minder machtigen moeten daarbij hun eigen vooroordelen herzien. Volgens Sennett (2003) 
mag je de ander alleen ondersteunen en alternatieven bieden als die ander dat wil (zie ook 
Anthonissen & Sterkenburg, 2006; Verweel, 2007). Dale (2011) laat zien dat dit ook van 
toepassing kan zijn op de verhouding tussen visueel beperkten en zienden. De dynamiek van 
persoonlijke relaties verandert door de gevolgen van een visuele beperking, bijvoorbeeld door 
het feit dat een visueel beperkte geen gezichten kan herkennen of gezichtsuitdrukkingen kan 
lezen. Hierdoor kunnen zienden zich paternalistisch gaan opstellen en de controle van visueel 
beperkten overnemen. Ze geeft een voorbeeld waarin een respondent vertelt dat de persoonlijk-
heid van de hulpgever ertoe doet of je je gerespecteerd voelt, dan wel je behandeld wordt “like a 
package; that just had to be dealt with” (Dale, 2011, p. 103).  In dit onderzoek zal ik daarom 
analyseren hoe de respondenten ervaren dat zij zelf gerespecteerd worden door anderen én hoe 
zij ook hun rol daarbij zien.  
 
Organisatiewetenschapper Wheatley (2009) stelt zelfs dat het moed vraagt om met elkaar in 
gesprek te gaan, maar dat conversatie als gelijken de weg is om samen te ontdekken hoe we onze 
wereld kunnen transformeren. Ze stelt hierbij dat we in het leven niet alles alleen kunnen 
uitpuzzelen en elkaar nodig hebben. Een gesprek vereist van ons dat we “open our minds and 
heart a bit more, that we turn to someone, curious about how they live their life” (Wheatley, 
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2009, p. 160). Belangrijke elementen voor zo’n gesprek zijn dat we ons openstellen om verder te 
kijken dan onze eigen gedachten, naar elkaar luisteren, nieuwsgierig, geduldig, rustig en 
geëngageerd. De Dalai Lama (1998) spreekt in dit verband van “mededogen”, oftewel compassie 
als het kostbaarste wat er is (Dalai Lama, 1998, p. 63), en dat in zijn optiek verder gaat dan 
empathie: het ziet eenieder als elkaars gelijke en is verbonden met het verlangen om de ander 
behulpzaam te zijn. Volgens hem is de mens van nature mededogend, maar bij het opgroeien kan 
de focus teveel op het brein komen te liggen en daardoor raakt het evenwicht tussen verstand en 
menselijke genegenheid uit balans. Mededogen ziet de ander niet als minder, integendeel: 
”Vanuit waarachtig mededogen zien we anderen juist als belangrijker dan onszelf” (Dalai Lama, 
1998, p. 63). Zo gaat het bij een dokter niet alleen om hoe goed hij een diagnose kan stellen, 
maar ook of hij genegenheid toont aan zijn patiënt door bijvoorbeeld een hartelijk woord of 
gebaar of het delen van oprechte bezorgheid.  
Politicoloog Tronto (2009) stelt dat zorg voor elkaar begint bij “attentiveness”, erkenning van de 
behoeften van de ander, wat een bepaalde openheid, een luisterend oor voor de behoeften van de 
ander veronderstelt, gevolgd door een gevoel van “responsibility” (Tronto, 2009, p. 127). Ze stelt 
dat we moeten erkennen dat zorg gerelateerd is aan kwetsbaarheid en ongelijkheid bij degene die 
op dat moment zorg behoeft en dat die ander dan niet zoveel anders is dan zijzelf: “Troughout 
our lives, all of us go through varying degrees of dependence and independence, of autonomy 
and vulnerability. A political order that presumes only independence and autonomy as the nature 
of human life thereby misses a great deal of human experience” (Tronto, 2009, p. 135).   
 
Bovendien stelt Tronto (2009) dat we ons moeten realiseren dat er machtsongelijkheid bestaat in 
zorgrelaties tussen mensen die behoeftes hebben en anderen die deze kunnen vervullen. In 
zorgrelaties kan sprake zijn van “otherness”, waarbij de zorggever de zorgontvanger als “other” 
stigmatiseert,  en van “paternalism”, waardoor diegenen die zorg nodig hebben hun autonomie 
verliezen (Tronto, 2009, p. 145). Ook Van Gemert (2012) stelt dat ondersteuning aan mensen 
met beperkingen vanuit gelijkwaardigheid in dialoog geboden moet worden, waarbij de 
professional deskundig is op zijn vakgebied en respectvol en opmerkzaam dient te zijn hoe hij 
een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelingsproces van zijn cliënt. Hij schetst hierbij het 
spanningsveld in de zorg waarbij enerzijds vanuit verbondenheid naar de cliënt geluisterd moet 
worden en anderzijds actief gesignaleerd en gestimuleerd moet worden. Hij definieert zorgzaam-
heid als “de ander niet in de steek laten als die het moeilijk heeft, en al je kennis en kunde 
inzetten om hem te ondersteunen.” (Van Gemert, 2012, p. 4). Hij wijst daarbij op maatwerk, 
waarbij luisteren, aandacht en opmerkzaam zijn van eminent belang zijn, evenals het respecteren 
van de eigen regie en respect voor de eigen keuze van de cliënt. Mol (2008) concludeert 
daarentegen dat het bij goede zorgverlening minder gaat om de autonomie van de patiënt en 
gelijkwaardigheid van zorgverleners en patiënten bij keuzes, maar meer om continue, onderlinge 
afstemming van kennis en technologie op mensen met een ziek lichaam en op hun complexe 
levens. Als voorwaarden hiervoor benoemt zij echter eveneens oplettendheid, oog voor het 
unieke individu. Het is mijn bedoeling om daarom in dit onderzoek ook te analyseren welk 
gedrag van anderen de respondenten als ondersteunend ervaren.  



85 
 

5.6. Het belang van netwerken en hefboomfiguren 

Slechtzienden en blinden zijn dus niet alleen aangewezen op zichzelf. De omgeving is er ook. 
Politicoloog Putnam (2000) stelt dat de mate van verbondenheid met anderen van belang is voor 
een persoon en ook de verbondenheid met de gemeenschap. Netwerken brengen immers weder-
zijdse verplichtingen met zich mee, waarbij wederkerigheid een rol speelt. Hij onderscheidt 
hierbij “specific reciprocity”, waarbij ik iets voor jou doe en jij iets voor mij, en “generalized 
reciprocity”, waarbij ik iets voor jou doe, zonder iets van jou terug te verwachten in de 
veronderstelling dat iemand anders als dat nodig is ook iets voor mij doet (Putnam, 2000, p. 20). 
Hij stelt zelfs dat een gemeenschap gekenmerkt door algehele wederkerigheid, eerlijkheid en 
onderling vertrouwen efficiënter is dan een gemeenschap die op wantrouwen gebaseerd is, én dat 
frequente interactie tussen mensen de wederkerigheid bevordert. Tot iemands sociale netwerk 
behoren zowel formele contacten als het lidmaatschap van een politieke partij, als informele 
contacten, zoals op feestjes, in de supermarkt of op straat. Het hebben van werk is veelal de 
belangrijkste sleutel tot formele verbondenheid en vrouwen hebben over het algemeen vaker 
informele contacten dan mannen. Deze contacten kunnen face-to-face, telefonisch of via het 
internet zijn. Zulke contacten kunnen ook worden gezien als sociaal kapitaal. 
Daarbij maakt Putnam (2000) onderscheid tussen “bridging social capital” en “bonding social 
capital”. Het eerstgenoemde begrip is extern gericht en veronderstelt contacten tussen mensen 
van verschillende groeperingen, terwijl het tweede intern gericht is en een homogene identiteit 
versterkt. “Bonding social capital” is belangrijk voor een specifieke soort wederkerigheid en het 
mobiliseren van solidariteit. “ Bridging social capital” is van belang voor connecties naar externe 
mogelijkheden en verspreiding van informatie (Putnam, 2000, p. 23). Veel groeperingen hebben 
een verbindende functie in beide richtingen, zoals religie bij kerkgenootschappen kan fungeren 
als een brug naar andere sociale dimensies, zoals educatie en sociale klasse. Putnam (2000) stelt 
dat we om onze grootste collectieve problemen op te lossen beide vormen van kapitaal nodig 
hebben en dan vooral het “bridging social capital”, dat het moeilijkst te creëren is. “To build 
bridging social capital requires that we transcend our social and political and professional 
identities to connect with people unlike ourselves (Putnam, 2000, p. 411). Ik wil onderzoeken 
welke netwerken slechtzienden en blinden in Aruba hebben. Ook wil ik onderzoeken hoe relaties 
mogelijk veranderd zijn vanwege de visuele beperking net als de wederkerigheid van de relaties.  
 
Tevens wil ik analyseren welke hulp of ondersteuning bepaalde netwerken, die ze al hadden, 
kunnen bieden. “Social networks are important in all our lives, often for finding jobs, more often 
for finding a helping hand, companionship, or a shoulder to cry on.” (Fisher in Putnam, 2000, p. 
20). In 5.3 is reeds belicht dat emotionele ondersteuning een grote bijdrage kan leveren aan de 
empowerment van visueel beperkten (Dale, 2011). Dit wordt ook geassocieerd met vermindering 
van depressie (Reinhardt, Boerner, & Horowitz, 2009). Uit onderzoek van Kef en Deković 
(2004) is zelfs gebleken, dat steun van ouders en lotgenoten van belang is voor het welbevinden 
van visueel beperkte jongeren. In tegenstelling tot ziende jongeren bleek bij jongeren met een 
visuele beperking een positieve relatie te bestaan tussen lotgenotensteun en welbevinden.  
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Interessant in dit kader, temeer daar het aantal slechtzienden en blinden sterk toeneemt per 
leeftijdscategorie, is wellicht ook een typologie van Machielse en Hortulanus (2011), die zij 
ontworpen hebben naar aanleiding van een onderzoek naar sociaal isolement bij ouderen in de 
Gemeente Rotterdam. Zij onderscheiden vier categorieën. Sociaal geïsoleerden zijn “mensen die 
weinig of geen persoonlijke contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelen”. 
Contactarmen zijn “personen die geen last hebben van eenzaamheidsgevoelens, maar een zeer 
klein netwerk hebben”. Opvallend is hun derde categorie: eenzamen oftewel “personen die 
weliswaar een groot netwerk hebben, maar zich eenzaam voelen omdat de aanwezige contacten 
niet aan hun wensen voldoen”. Daarnaast zijn er sociaal weerbare mensen: “personen die veel 
contacten hebben en zich niet eenzaam voelen” (Machielse & Hortulanus, 2011, pp. 27-28). Bij 
contactarme en eenzame personen bestaat een verhoogd risico op sociaal isolement. Wat onder  
betekenisvolle persoonlijke relaties verstaan wordt, verschilt per persoon. 
 
De sociologen Christakis en Fowler (2011) stellen dat mensen continu netwerken (her)scheppen 
en dat ze hierbij een aantal afwegingen maken. Op de eerste plaats kiezen mensen bewust of 
onbewust de mensen die op henzelf lijken en waar ze bij willen horen. En vervolgens kiezen ze  
met hoeveel mensen ze verbonden willen zijn, hoe dicht ze verbonden willen zijn en hoe ze 
zichzelf in het netwerk plaatsen, in het centrum of aan de periferie. Ze betogen dat de invloed 
van het individu op het netwerk en omgekeerd verder reikt dan de mensen die we direct kennen 
en dat onze netwerkkeuze mede bepaald wordt door de context waarin we functioneren. Ze 
stellen bovendien dat “our embeddedness in social networks means that we must cooperate with 
others, judge their intentions, and influence or be influenced by them” (Christakis & Fowler, 
2011, p. 214). Daarom wil ik eveneens onderzoeken welke afwegingen de respondenten maken 
bij het (her)scheppen van hun netwerk en in hoeverre hun beeldvorming en positie hierbij ook 
een rol speelt. Niet iedereen is immers in staat om de voordelen die netwerken bieden te 
verkrijgen, aangezien netwerken sociale, economische en positionele ongelijkheid ook kunnen 
versterken.  

‘Hefboomfiguren’; In diverse onderzoeken en levensverhalen komt het belang naar voren van 
mensen die een bijzondere rol spelen in iemands leven of gespeeld hebben en daardoor van grote 
waarde zijn gebleken voor betrokkene. Sommige wetenschappers gaan vooral in op het gebied 
waarop deze personen ondersteuning bieden, andere meer op hoe ze deze ondersteuning bieden. 
Ook ik wil analyseren hoe anderen een rol gespeeld hebben bij het overwinnen van hindernissen 
door de respondenten.  
 
In de financiële wereld kom je het concept ‘brokers’ tegen. Ze verbinden de werelden van kopers 
en verkopers met elkaar. Thompson, Estabrooks en Degner (2006) refereren naar diverse 
benamingen die diverse wetenschappers voor sleutelpersonen gegeven hebben, zoals “broker, 
facilitator, linking agent” of “change agent” (Thompson et al., 2006, p. 693). Zij laten zien dat al 
deze sleutelpersonen de capaciteit bezitten “for building bridges between actors and facilitating 
the circulation of knowledge and information between actors” (Blanchet & James, 2012, p. 12). 
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Ook Stanton-Salazar (2011) benoemt de empowerende rol die “institutional agents” kunnen 
vervullen. Hij definieert “institutional agents” als “non-kin agents who occupy relatively high 
positions in the multiple dimensional stratification system, and who are well positioned to 
provide key forms of social and institutional support” (Stanton-Salazar, 2011, p. 2). Zij kunnen 
anderen empoweren door te handelen als “knowledge agent”, “networking coach”, “bridging 
agent” of als “institutional broker”, oftewel door het verschaffen van informatie, het coachen in 
het netwerken, het functioneren als een brug naar andere netwerken met bijbehorende middelen 
en het verschaffen van toegang tot de institutionele dienstverlening (Stanton-Salazar, 2011, p. 
22). Om een verschil in het leven van betrokkenen te kunnen maken, bieden ze hen dus niet 
alleen de dienstverlening van de betreffende organisatie, maar proberen ze hen tevens te 
empoweren met een “critical consciousness and the means by which to transform themselves, 
their communities, and society as a whole.” (Stanton-Salazar, 2011, p. 47).  
 
Ghorashi daarentegen spreekt over mensen die “de lichtpuntjes in het leven” van anderen zijn en 
die komen overal vandaan. Als voorbeeld noemt zij leraren die je inspireren: “leraren die in je 
geloven en je de nodige ‘push’ geven”. In haar voorbeelden benoemt ze het belang van de 
“warmte en erkenning” die daarbij geboden wordt (Ghorashi & Brinkgreve, 2010, p. 331). Ook 
geeft ze een voorbeeld van een leraar die een negatief effect veroorzaakte bij een op dat moment 
onzekere leerling door denigrerende opmerkingen tegen haar te maken.  Rubin (2011) toont aan 
dat familie, vrienden of professionals mensen kunnen helpen om na moeilijke gebeurtenissen 
over te gaan naar een nieuwe fase in hun leven. Daarbij gaat het soms om langdurige relaties, 
andere keren om een zeer kortstondig contact. Sommige personen blijken daarbij een cruciale rol 
in iemands leven te spelen. En zoals ook Kübler-Ross en Kessler betogen: “Iedereen is weleens 
een engel voor een ander. Op zo’n moment lijkt wat we doen slechts een eenvoudige daad van 
vriendelijkheid, [...], maar zo’n daad kan wél levens redden door mensen even uit hun verdriet op 
te tillen” (Kübler-Ross & Kessler, 2013, p. 70). Ze veronderstellen zelfs: ”Als iemand voor 
anderen iets doet wat een engel waardig zou zijn, is diegene zich daar zelf meestal niet eens van 
bewust” (Kübler-Ross & Kessler, 2013, p. 70). Ook Dale (2011) laat zien dat vriendelijk, 
hulpvaardig gedrag van anderen, waaronder toevallige ontmoetingen met vreemden, een wereld 
van verschil kan betekenenen voor mensen met visuele beperkingen die daar open voor staan.  
 
In de levensverhalen die beschreven worden door Cordellos (1981), Keller (2010) en Rubin 
(2011) komen cruciale rollen van sleutelpersonen in beeld. De blinde Cordellos (1981) geeft in 
zijn autobiografie Breaking Through een voorbeeld van zulk bewustmakend en richtinggevend 
gedrag van een vriend van de familie, waardoor hij na twee en een half jaar thuis gezeten te 
hebben – na afronding van zijn middelbare school – naar het “Department of Vocational 
Rehabilitation” vertrekt, waar een nieuwe wereld voor hem opengaat. Zijn moeder vervulde bij 
deze stap ook een belangrijke rol: ze stimuleerde hem en bracht hem naar het revalidatiecentrum. 
Vervolgens vertelt hij over verschillende personen, zoals trainers op het revalidatiecentrum, 
docenten op de universiteit en klas- en sportgenoten, die hem eveneens bewust maakten van 
mogelijkheden, hem stimuleerden en/of praktische ondersteuning boden, waardoor er grote 
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veranderingen in zijn leven optraden. Zo werd hij van een blinde, onzekere jongere een 
bewonderd atleet; vanwege zijn resultaten als langeafstandrenner, zwemmer en (water)skiër. Hij 
draagt zijn autobiografie zelfs op aan een van deze mensen: “the late Everett Whitney, a man 
who truly believed in the capacities of the blind. In just a few seconds with a calm and friendly 
voice, a tow rope, a boat, and a pair of water skis, he completely changed my outlook on life and 
taught me the real meaning of self-confidence”.  
De doofblinde Keller (2010) toont soortgelijke waardering: “Thus it is that my friends have made 
the story of my life. In a thousand ways they have turned my limitations into beautiful privileges, 
and enabled me to walk serene and happy in the shadow cast by my deprevation” (Keller, 2010, 
p. 106). Deze mensen bleken cruciaal te zijn, doordat ze haar bewust maakten van haar mogelijk-
heden, haar de richting wezen en aanmoedigenden om er gebruik van te maken, en/of praktische 
ondersteuning boden als dat nodig was. In dit onderzoek zal ik dus analyseren of er sprake is van 
mensen die er daadwerkelijk toe bijdragen dat slechtzienden en blinden stappen nemen en 
hindernissen overwinnen betreffende hun visuele beperking en op welke wijze deze mensen dat 
doen.  

5.7. Conclusie 

Zoals zichtbaar geworden in dit hoofdstuk kunnen emoties rondom aanvaarding van het slecht of 
niet (meer) kunnen zien en culturele verwachtingen rondom competenties en autonomie in de 
diverse ontwikkelingsstadia een rol spelen bij de individuele betekenisgeving en het benutten van 
eigen unieke mogelijkheden, evenals van externe mogelijkheden.   
Bovendien kunnen de in dit hoofdstuk onderzochte begrippen bijdragen tot een dieper inzicht en 
analyse van de resultaten van dit onderzoek. Zelfbeschikking wordt in dit onderzoek daarbij 
gedefinieerd als “Het zelfstandig keuzes kunnen maken omtrent het eigen leven; daarbij het 
gevoel hebben, controle te hebben over de eigen situatie” (Bekker & Spoelstra, 2007, p. 3). 
Belangrijk hierbij zijn de “coping resources” van betrokkene (Lazarus& Folkman, 1984, p.157). 
Het gaat hier dan niet alleen om de middelen die mensen reeds tot hun beschikking 
hebben,  maar ook om de middelen, die mensen alsnog kunnen verwerven, al dan niet met hulp 
van anderen. Vervolgens is dus empowerment een belangrijk begrip, waarbij empowerment in 
dit onderzoek gezien wordt als het actieve proces om middelen, competenties en zelfbeschikking 
over je leven te krijgen teneinde je leven hanteerbaar en zinvol te maken. De identiteitsbeleving 
van de respondenten wordt in dit onderzoek gezien als een dynamisch proces van zelfdefinitie en 
gedefinieerd worden door de ander (De Ruijter, 1996: Ghorashi, 2003; Hall, 1991; Weick, 1995). 
In dit onderzoek zal geanalyseerd worden hoe visueel beperkten in Aruba zichzelf presenteren en 
hoe zij denken dat ze gezien worden door anderen. Tot slot kan respect voor jezelf en de ander 
(Sennett, 2003) de wederzijdse ondersteuning beïnvloeden, evenals het soort ondersteuning, de 
wijze waarop deze geboden wordt en of we er open voor staan. Zo zal ik bijvoorbeeld aandacht 
besteden aan hoe de respondenten zichzelf opstellen bij autonomie-ongelijkheid en wat voor 
reactie dit volgens hen teweegbrengt bij significante anderen en organisaties. 
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6. Transitie: Hoe en wanneer wordt iemand blind of slechtziend  

6.1. Inleiding 

Vrijwel alle respondenten in dit onderzoek zijn slechtziend of blind geworden ten gevolge van 
diverse oogziektes, zoals glaucoom, retinitis pigmentosa, diabetische retinopatie, macula 
degeneratie en kegeldystrofie. In een aantal gevallen is niet een oogziekte de directe oorzaak van 
de slechtziendheid of blindheid, maar een andere aandoening of ziekte zoals bijvoorbeeld 
diabetes. Bij een aantal respondenten is er sprake van een combinatie van aandoeningen of 
ziektes, zoals glaucoom/cataract en retinitis pigmentosa/macula degeneratie. Eén respondent is 
blind geworden na een ongeluk en een andere slechtziend door een combinatie van aandoeningen 
en ongelukjes. Een aantal respondenten weet niet ten gevolge van welke ziekte of aandoening zij 
visueel beperkt zijn geworden. Het slecht zien of het blind zijn diende zich op enig moment aan 
en de oogarts constateerde vervolgens dat er verder niets aan te doen was. Twee respondenten 
zijn visueel beperkt geboren.  
Duidelijk is bovendien dat de mate waarin visuele functies en visuele waarneming verstoord zijn 
per persoon verschillen. Sommige respondenten zien helemaal niets, anderen kunnen nog licht of 
donker onderscheiden en weer anderen zien schimmen of beelden met zwarte vlekken en/of 
vervormingen. In het volgende fragment licht een respondent toe wat van zijn gezichtsvermogen 
is overgebleven en legt hij aan de hand van een voorbeeld uit wat hij nog waarneemt en hoe: 
 
AW: [lacht] Ja wat zal ik zeggen. Het is heel, heel slecht. Ik zeg er maar altijd bij: weet je wat 
wax paper is? MD: Ja. AW: Ja, dat papier dus om ... , datgene met wax er in gedaan. Je zet het 
voor je ogen en gaat lopen. MD: Ja. AW: Je blijft zien, maar alles zie je zo slecht hè, zo wazig. 
Zo zie ik het. 
 
De sinds een jaar slechtziende 45-jarige mevrouw Boekhoudt vertelt hoe zij haar slechtziendheid 
als blindheid ervaart: 
 
EB: Bo nace ciego, ta un cos. MD: aha. EB: pero ora bo tin bo bista bo bira ciego ta full un otro 
cos. Mi no ta ciego ainda. MD: hmh. EB:  paso mi ta wak un tiki. MD: Si. EB: Pero pa mi ta 
mescos cu mi no ta wak. 
Vertaling: 

EB: Als je blind geboren bent, is dat één ding. MD: aha. EB: maar als je je gezichtsvermogen 
hebt en je wordt blind is dat een heel andere zaak. Ik ben nog niet blind. MD: hmh. EB: want ik 
kan nog een beetje zien. MD: Ja. EB: Maar voor mij is het net alsof ik niet kan zien. 
 
De 25-jarige slechtziende Mayra geeft aan hoe ze met haar linkeroog nog een klein beetje kan 
zien en wat slecht zien voor haar betekent: 
 
MG: Wel, cu e band’i wowo aki [mustrando banda drechi] mi no ta wak casi nada mas. Cu esaki 
[mustrando banda robes], mi ta depende di dje mas. Mane, si un hende bin ‘kinan [banda 
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drechi], mi no ta ripar’e. E persona mester ta echt mi dilanti pa mi por sa kico ta pasando. MD: 
Kico e ta nifica pa bo? MG: E ta fastioso, pero bo ta keda custumbra ... Ya, e ta fastioso, paso no 
ta tur ora bo ta wak loke bo kier wak of bo no por yuda bo mes y bo mester hende pa yuda bo. 
Ami tin mi gay, cu si ta compronde esey.  
Vertaling: 

MG: Wel, met het oog aan deze kant [wijzend op de rechterkant] zie ik bijna niets meer. Van dit 
[wijzend op het linkeroog], daar ben ik meer afhankelijk. Bijvoorbeeld, als iemand van deze kant 
komt [van de rechterkant], merk ik het niet op. De persoon moet echt voor me staan, zodat ik 
kan zien wat er gaande is. MD: Wat betekent dat voor jou? MG:  Het is vervelend, maar je went 
eraan ... Ja, het is vervelend, want niet altijd zie je wat je wilt zien of je kan jezelf niet behelpen 
en je hebt iemand nodig om je te helpen. Ik heb mijn vriend, die me begrijpt. 
 
Voor sommige respondenten kwam de visuele beperking als een hele schok, met in een aantal 
gevallen een medisch drama, onder andere doordat gebruik moest worden gemaakt van gespecia-
liseerde buitenlandse ziekenhuizen en internationaal reizen. Voor anderen kwam de visuele 
beperking als een geleidelijk proces met cruciale momenten, zoals het moeten stoppen met 
werken, autorijden, lezen of tv-kijken. Deze momenten zijn ingrijpend en veelal ook traumatisch. 
Ook de levensfase waarin de respondenten zich gewaar werden van hun visuele beperking 
verschilt. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat respondenten vertellen over de 
invloed van andere aandoeningen voor hun alledaagse leven. 

6.2. Met een schok - En toen zei ik: ”Waarom is het huis zo vol zwarte vlekken?” 

Mevrouw Boekhoudt vertelt dat ze een jaar geleden, op een dag, wakker werd en allemaal 
vlekjes in de kamer zag: 
 
EB: Gewoon un dia m’a lanta, mi ta wak vlekjesnan preto. Anto e ora ey mi di: “Con cas ta yen 
‘i mancha preto asina?” MD: hmhm. EB: No tin mancha, miho bo bay dokter. 
Vertaling: 

EB: Op een dag werd ik gewoon wakker en ik zag zwarte vlekjes. En toen zei ik: “Waarom is het 
huis zo vol zwarte vlekken?” MD: hmhm. EB: Er zijn geen vlekken, je kunt beter naar de dokter 
gaan. 
 
Het was het begin van een heel moeilijke periode, met een bezoek aan een oogarts in Venezuela 
op eigen initiatief en kosten, omdat ze in eerste instantie in Aruba niet terecht kon bij een 
oogarts. Vervolgens heeft ze toch een oogarts in Aruba gevonden en is toen voor een operatie 
naar Curaçao verwezen. Helaas heeft deze ingreep niet geholpen. Haar gezichtsvermogen is de 
laatste maanden zodanig achteruitgegaan, dat ze zowel in huis als buitenshuis hulp nodig heeft.   
 
De 55-jarige mevrouw Ras vertelt dat ze anderhalf jaar geleden plotseling merkte dat ze de tekst 
op de computer niet meer goed kon lezen en mede daardoor niet meer kon functioneren op haar 
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werk. In overleg met haar echtgenoot ging ze naar de oogarts. Daar onderging zij diverse testen 
en werd vervolgens naar Colombia gestuurd voor een operatie aan haar rechteroog: 
 
JR: Mi tabata wak bon. Despues mi a cuminsa na december ... december, no? Casa: 2011. JR: 
2011 mi ta sinta na mi computer. Mi n’ por lesa nada nada den mi computer. Kiermen, december 
a cuminsa, ya mi no ta funciona. Mi ta sintie cu e ta bin. Mi ta bisa Angelo [nomber di casa] cu 
mi no ta wak bon. Kiermen, e cos a bay asina lihe. Di december pa januari mi no por funciona. 
Anto ora mi a bay dokter Koolman, dokter Koolman a check mi wowo. Anto e di cu, ya, den un 
di mi wowonan, e wowo drechi, tin un scheur. 
Vertaling: 

JR: Ik kon goed zien. Daarna begon ik in december ... december, toch? Echtgenoot: 2011. JR: In 
2011 zat ik aan mijn computer. Ik kon helemaal niets meer lezen op mijn computer. Dus, ik 
begon in december al niet meer te functioneren. Ik voelde het aankomen. Ik zei tegen Angelo 
[naam echtgenoot] dat ik niet goed kon zien. Dus, het is heel erg snel gegaan. Van december 
naar januari kon ik niet meer functioneren. En toen ik bij dokter Koolman ben gegaan, heeft 
dokter Koolman mijn ogen onderzocht. Toen zei hij dat, ja, in een van mijn ogen, het rechteroog, 
een scheur zat. 
 
Daar aangekomen, bleek echter dat een test in Aruba niet goed gegaan was en niet haar 
rechteroog geopereerd moest worden, maar haar linkeroog. Al met al moest ze eerst twee 
maanden in Colombia blijven voor nog weer een operatie aan haar linkeroog. Daarna werd ze 
nog twee keer voor een operatie naar Curaçao gestuurd, eerst voor haar rechteroog en daarna 
weer voor haar linkeroog bij een gespecialiseerde oogarts, een retinoloog. Voor deze operaties 
moest ze beide keren een kleine maand op Curaçao blijven. Telkens na een operatie moest ze 10 
dagen lang 24 uur per dag een “treurhouding” aannemen, wat wil zeggen dat ze haar hoofd 24 
uur per etmaal gebogen moest houden. Haar echtgenoot die bij het interview aanwezig was – en 
haar steeds heeft ondersteund tijdens deze medisch noodzakelijke reizen – , vertelt ook over de 
impact van deze “treurige”, gebogen houding op haar psychische gesteldheid. De laatste operatie 
voor dit interview heeft anderhalve maand geleden plaatsgevonden. In het volgende fragment 
vertelt ze nogmaals over de snelheid waarmee haar gezichtsvermogen achteruit ging en de angst 
die ze heeft dat ze haar gezichtsvermogen aan haar beste oog helemaal verliest: 
 
JR: Pero gewoon den un luna, paso december, mi ta corda cu mi tabata den computer, mi tabata 
lesa tur cos. Januari mi a bin trabao, mi n’ por lesa mas. Kiermen, e ta pasa asina lihe cu mi bista 
a bay. Casa: Y semper tin risico cu e retina ta raak los. JR: Aha, esey nos tabata tin miedo.  
MD: Si, si. JR: Paso si e retina klap dicht si, e ora ey mi ta perde full mi wowo. 
Vertaling: 

JR: Maar gewoon in één maand, want ik herinner me dat ik in december op de computer werkte 
en ik kon alles lezen. In januari kwam ik naar het werk en ik kon niks meer lezen. Dat betekent, 
dat het heel snel gebeurde dat ik mijn gezichtsvermogen verloor. Echtgenoot: En altijd is er het 
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risico dat de retina losraakt. JR: Ja, daar waren we bang voor. MD: Ja, ja. JR: Want als de retina 
dichtklapt, dan verlies ik het zicht in mijn oog volledig. 
 
Een 80-jarige weduwe die 33 jaar geleden slechtziend geworden is, vertelt dat ze naar Curaçao 
werd gestuurd voor een operatie, maar dat ze haar daar niet konden helpen. Ze was destijds nog 
volop actief in het huishouden om haar gezin draaiende te houden. Vervolgens vertelt ze over de 
schok toen na een operatie in Aruba haar slechtziendheid toenam: 
 
DG: Anto el a manda mi Corsou pa bay opera bista, pero mi no por a oper’e, paso mi curason a 
bay. MD: Ahn. DG: E ora nan no a oper’e. Despues, akinan, na aña ’79 dokter Flanegien a 
oper’e. MD: Ah. DG: El a keda bon, basta bon. Bon, despues a pasa cu el a bolbe bira mane scur, 
mi no ta mira bon. M’a bay, ya pa e dia ey Flanegien a bay, m’a bay Marquez [nomber di otro 

dokter di wowo]. Hesus, ora m’a yega Marquez, el a bay pa opera esaki [e ta mustra su wowo], el 
a laser esaki, el a hacie scur scur. Wowo a bira scur scur. 
Vertaling:  
DG: En toen heeft hij mij naar Curaçao gestuurd om mijn gezichtsvermogen te opereren, maar 
toen konden ze me niet opereren, vanwege mijn hartslag. MD: Ahn. DG: Toen hebben ze me niet 
geopereerd. Daarna, in het jaar ’79 heeft dokter Flanegien me hier geopereerd. MD: Ah. DG: Het 
is goed gegaan, tamelijk goed. Goed, daarna begon het me weer te schemeren voor de ogen, ik 
kon niet goed zien. Ik ben weer gegaan, maar, ja, toen was Flanegien al vertrokken, en ik ging 
naar Marquez [naam andere oogarts]. Jezus, toen ik bij Marquez aankwam, heeft hij dit 
geopereerd [ze wijst op haar oog], hij heeft dit gelaserd, en ik kon niets meer zien. Met dit oog 
kon ik helemaal niets meer zien. 
 
Ook de 65-jarige mevrouw Zievinger vertelt wat haar tien jaar geleden plotseling is overkomen: 
 
KZ: It was not until I started to get my eye problems, in I think it was in 2002-2003, I could 
remember going abroad, going to Miami to do the operation for the valve. And that went well 
but then two years after I had to do the other operation for the other eye. MD: Because what was 
your problem with your eye? KZ: I had ... uhm, pressure. MD: Glaucoma? KZ: Glaucoma. And 
that happens overnight, no. All of a sudden the pressure builds up and then you know, it is a 
problem. So Dr. Alders wanted to send me back to Florida, but I went to Bascom Palmer 
Institute, but AZV couldn’t afford it. He did not want me to go to Bogota because he said I was 
going to get a hemorrhage. I did not get a hemorrhage on the plane, but I did get the hemorrhage 
during the operation. And that set me back completely because after the hemorrhage it took a 
while before I could see again and I couldn’t see 100% anymore. And I had stopped using the 
hulpmiddelen; the tools, the loupe, and what not. That happened in 2005. 
 
Een 55-jarige respondent spreekt letterlijk over “a sudden shock” toen hij negen jaar geleden, op 
44-jarige leeftijd ten gevolge van een ongeval plotseling blind werd: 
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Nine years ago it was a sudden, a sudden shock. I wasn’t even know what happened, it was a 
lightning flash from one to the next just like that. But no space in between to escape, no space to 
retreat or nothing ... I lose my memory right away, right away everything just went blank, I never 
knew nothing, I don’t know what happen.  
 
Daarna vertelt hij over zijn ervaringen nadat hij in een Colombiaans ziekenhuis ontwaakte uit 
zijn coma. Hij was daar heengebracht vanwege een levensbedreigende situatie en na een 
gedeeltelijk herstel mocht hij terugkeren naar Aruba. Van zijn behandelend arts in Aruba moest 
hij vernemen dat hij zijn gezichtsvermogen voorgoed kwijt was en dus als een blinde man verder 
door het leven zou moeten gaan: 
 
In two, in I think it’s three weeks time I start coming back, I went in a coma, I start coming back 
to my senses. I never even know where I were until the doctor told me where I were. I was in 
Colombia. So they had to transfer me from here to Colombia to save my life ... and so when I do 
come back to my senses I was in the hospital in Colombia and that was like three weeks after. 
But I couldn’t speak, I couldn’t speak, all I could do was think, I could’ve think but I couldn’t 
speak and I could hear the activities around but I couldn’t see nothing and I couldn’t speak and I 
was thinking all the time. Like for example I used to listen to a program on the Colombian 
channel, a comedy program; I heard it playing on the TV and I like to listen to it and I heard it 
playing, but I couldn’t see it and I was wondering I say they have the TV in another room but I 
could hear it, but I never know I was blind because they never told me nothing. So I was just 
listening, listening but I cannot see it and many times I say to myself why they don’t put on the 
light so I can see, thinking like that. Why they don’t put on the light so I can see, I never know I 
blind. I was just coming back out of the coma you see and also I was on some heavy medication 
and all that so when I find out that I couldn’t see is when I was coming back here in Aruba from 
Colombia that is like in a month’s time, 4 weeks time I was back here and on the way back the 
doctor told me what really happened, he told me I cannot see and he ask me how I feel, but I 
couldn’t even speak to tell him nothing but I make a motion with my body meaning you know 
‘what can I do?’ I cannot do nothing, that’s how it is you know, but any way that is the 
experience I had and after I came back here I was in the hospital here also for more than a month 
because I was still on the doctor treatment and between the space of a month I start to learn to 
speak and the speech start coming back and everything start coming back except the eyes and so. 
 
Opvallend is het internationale aspect in deze verhalen; vele respondenten vertellen dat zij één of 
meerdere keren voor korte of langere tijd naar het buitenland gezonden werden voor specifieke 
oogheelkundige behandeling (zie ook 2.6). 

6.3. Een geleidelijk proces - Zonder dat ik het zelf opmerkte 

Bij weer andere respondenten is de slechtziend- of blindheid als een geleidelijk proces verlopen 
met veelal één of meerdere belangrijke gebeurtenissen waarop ze niet meer om hun visuele 
beperking heen konden. Deze momenten worden beschreven als een proces waarin ze stap voor 
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stap moeten accepteren dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Het medische is hier 
minder prominent. Zij stoppen met betekenisvolle activiteiten als autorijden, lezen, werken of 
tennissen. Zie het voorbeeld van de zeer slechtziende respondent Dirksz, die vertelt over het 
geleidelijke proces van zijn erfelijke oogziekte retinitus pigmentosa, waarvan de diagnose hem 
pas op 30-jarige leeftijd kenbaar gemaakt werd. Om redenen die hij zich niet meer kan 
herinneren, stopte hij met school rond 14-jarige leeftijd. Het proces, waarvan de precieze start 
hem niet duidelijk is, werd voor hem echt beperkend toen hij 23 á 24 jaar was en 
achtereenvolgens stopte met autorijden, lezen en tv-kijken. Toen maakte hij in zijn gevoel een 
terugval door, van jongvolwassene naar schoolkind. Het voelde aan alsof  hij opeens weer begon 
te lezen als een eersteklasser: 
 
BD: I went to Sint Dominicus College and I reach only 9th grade. MD: Okay. BD: I had one year 
left, but I don’t know why. I was how old? 14, 15. And then I start working at those places that I 
mentioned and that’s about it. At that time my eyes start bothering me already. MD: At that time 
already? BD: When I was 24 I start noticing it. MD: And how did you or what did you notice? 
BD: That I couldn’t see certain things. Before, when I was in my room I could see on the top of 
the door the light coming in, and when I looked at the light I didn’t see it, when I’m doing ‘this’ 
[rolling his eyes up and down] I can see it. That’s why to see you right now, I have to do like 
‘this’ [rolling his eyes up and down again] and then I can see you more or less. But here they 
didn’t know what it was. They gave me glasses, glasses and glasses, but nothing helped. When I 
went to the United States [when he was 30 years], the first thing they told me was: We want to 
see your relatives, your family, because what you have is hereditary ... I didn’t know and there is 
no cure for it. They say I was born with that and the sun helped making it worse, I didn’t know. I 
was going to the beach every day, every day, and every day sun. You know, I have Retinitis 
Pigmentosa. You know what that is. MD: In your family there are more people with this? BD: 
My grandfather, we know has it, but he died. He got it when he was old. Then I have it, that’s 
what I inherit from them. And then last year I think it was my little sister, who is now 58 or 59 
the doctor told her that she also has the same thing that I have, but in the beginning, the early 
stages. I told her: ”You have no problem, your almost 60 now, by the time it develops you’re not 
on this earth anymore”. Because mine started when I was 23, 24, but I could still drive my car 
and at night the other cars would blind me with their light, and I couldn’t see. My wife used to 
drive at night. But gradually it gets worse. Gradually, right now ... when was it ... in the nineteen 
nineties, I think, I stopped reading, I couldn’t read anymore. I start to read like a first grader. I 
don’t see some letters, some disappear. Yes, I know, forget it. I’m going to get stress from this. 
And then I started to stop watching TV … 
 
Respondent Oslin was vanaf zijn geboorte al zeer slechtziend. Hij werd opgevoed in de 
wetenschap dat hij blind zou worden en dat proces verliep zo geleidelijk dat hij zichzelf niet eens 
meer realiseert wanneer hij precies blind geworden is. Hij zag zichzelf al vroeg als blinde, maar 
vond dat heel normaal: 
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Mi no por bisa Mieke precisamente ki dia m’a lanta for di cama, anto mi a habri mi wowo y mi 
no a wak mas. So, el a bay hopi hopi slowmotion. El a cuminsa bay bay bay, cu mi mes no a 
ripara, uhh, anto mi no tawata sa cu mi ta ciego. Actually, mi tabata wak, pero mi mes tabata 
conta mi mes como ciego. Mi mes tabata tin den mi cabes ‘ok mi ta ciego, mi ta bay ta ciego’, 
dus, no cu mi no kier wak mas of cu ... ya, mi ta prefera ta ciego, cu ta un of otro limitacion. So, 
ami ta sinti mi mes un persona totalmente normal.  
Vertaling: 

Ik kan Mieke niet precies vertellen wanneer ik uit bed stapte, en mijn ogen open deed en niet 
meer kon zien. Dus, het is héél erg langzaam gegaan. Het is steeds verder achteruit gegaan, 
zonder dat ik het zelf opmerkte, uhh, dus ik wist niet eens dat ik blind was geworden. In 
werkelijkheid kon ik zien, maar ik zag mezelf als een blinde. Ik had zelf in mijn hoofd het idee 
van ‘ok, ik ben blind, ik zal blind worden’, dus het is niet zo dat ik niet meer wil zien of dat ik ... 
ja, prefereer om blind te zijn, om een of andere beperking te hebben. Dus, ik voel me een totaal 
normale persoon.  
 
De 50-jarige mevrouw Figaroa had als kind een lui oog, kreeg tijdens het sporten een softbal op 
haar goede oog en vervolgens ook accuzuur in het goede oog toen haar vader de accu van de auto 
verwisselde. Sindsdien moest ze omgaan met blinde vlekken in dat oog. Later kreeg ze suiker-
ziekte en problemen met haar retina (netvlies). De laatste twee, drie jaar heeft ze moeite om te 
focussen, wat vooral lastig is met haar werk, omdat zij veel op de computer moet werken. 
Daarnaast is het ook lastig met autorijden. Tot nu toe kan ze nog alles doen doordat ze elk jaar 
een nieuwe bril koopt. Sinds kort heeft ze weer problemen, ze hoopt dat de zoveelste nieuwe bril 
weer zal helpen en ze heeft haar werkgever recent gevraagd om betere verlichting en een groter 
scherm voor haar computer. Tijdens het interview laat de respondent een doos zien met heel veel 
brillen.  
De 75-jarige mevrouw Webb vertelde het volgende over de eerste gewaarwording van haar 
erfelijke oogziekte op 54-jarige leeftijd, én over haar huidige verdriet omdat ze het laatste half 
jaar nog veel slechter is gaan zien: 
 
RW: Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik, zeg maar, iets naast mijn glas zat te gooien, en 
toen was ik in Nederland, dat mijn broer zei: “Goh, heb je last van je ogen?” Ik zei: “Ja, ik weet 
het niet.” Dus toen is er gelijk een afspraak met de oogarts gekomen ... Dus ik ben daar 
gekomen, onderzoek na onderzoek. Het duurde me allemaal te lang, maar ik zei dus dat ik eind 
van de week weer terug ging naar Aruba en hij was nog wel twee, drie weken bezig en toen 
kwam alles achter elkaar natuurlijk en toen kreeg ik ja, de mededeling dat ik dezelfde oogziekte 
had en dat was natuurlijk wel echt even schrikken ... MD: Want wat ziet u nu met dat oog? RW:  
Nou, dat is het mooie. Het ging steeds minder en minder. Nu kwam ik drie weken geleden bij de 
oogarts: “Nou mevrouw Webb, hoe gaat het?” Ik zei: “Slecht, heel slecht.” Ik zei: “Sinds een 
halfjaar, zie ik zo slecht”; ik word er helemaal verdrietig van gewoon, en dan ben ik verder zo 
goed, maar dan die ogen.   
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Voor een blinde oudere meneer verliep het proces van blind worden ook geleidelijk. Eerst 
verloor hij zijn gezichtsvermogen aan de ene kant, daarna geleidelijk aan de andere kant, totdat 
hij geheel blind werd en alleen licht en donker kon onderscheiden. Hij ging voor een tweede 
opinie, een derde en een vierde naar diverse landen, zoals Colombia, Venezuela, Amerika en 
Nederland. Nadat hij in Nederland dezelfde diagnose kreeg – nu vele jaren geleden – en hij van 
diverse andere artsen hetzelfde verhaal te horen kreeg, is hij nooit meer naar een oogarts 
geweest. Hij vertelt dat hij, evenals zijn vier broers en zussen, een erfelijke oogziekte heeft; de 
naam van de oogziekte is hij inmiddels vergeten. 
Bij meneer Martinez ging zijn gezichtsvermogen geleidelijk achteruit, met voor hem twee 
cruciale momenten die voor belangrijke veranderingen in zijn leven zorgden. De eerste grote 
verandering kwam toen hij op 30-jarige leeftijd naar het oogziekenhuis in Leiden werd gestuurd 
en daar te horen kreeg dat hij vanwege zijn slechte visus beter ander werk kon gaan doen. De 
tweede grote verandering kwam nadat hij op 72-jarige leeftijd een paar keer was gevallen ten 
gevolge van slecht evenwicht en achteruitgang van zijn gezichtsvermogen en de dokter hem 
adviseerde te stoppen met autorijden en tennissen. 
Het moment van diagnose/prognose blijkt een ingrijpend moment te zijn voor betrokkene (zie 
ook Dale, 2011 in 5.2). Bovendien blijkt dat er, met name bij een geleidelijke transitie, meerdere 
verstrekkende momenten kunnen zijn zoals het niet meer kunnen werken en autorijden (zie 
hoofdstuk 8).  

6.4. Het moment van de waarheid - Aiii, zij had auto leren rijden 

Uit de interviews blijkt dat het moment waarop de visuele beperking zich aandient voor alle 
respondenten verschilt. Zoals Smart (2012) heeft laten zien kan een beperking impact hebben op 
de competenties en onderhandelingen in de diverse ontwikkelingsstadia van personen met een 
beperking. Daarbij betoogde ze dat betrokkenen dit zelf vooral ervaren wanneer een jonger 
broertje of zusje of leeftijdsgenootjes de transitie maken naar een volgend ontwikkelingsstadium. 
Dit blijkt ook uit dit onderzoek. Respondenten vertellen onder andere dat zij helaas nooit hebben 
leren voetballen of fietsen, of daarmee al snel moesten stoppen. Daarnaast hebben zij nooit leren 
autorijden. Zie het volgende fragment van de inmiddels 30-jarige Oslin: 
 
OW: Ya, logicamente, e ora ey e tabata un tiki fastioso, pa poco tempo mi ruman chikito, un di 
mi ruman muhenan chikito, aaay, el a siña stuur auto y mi mama tabata dun’e e auto, paso e no 
por a fia mi e auto, paso [harimento], mi no por corda, pero, uhm, esey tabata algo cu, bo sa, bo 
ta den bo teenager, anto bo tin auto, wauw, anto, ey, abo ta bira popular mesora. Esey tabata e 
unico diferencia, pero toch mi tabata kind a popular y mi no por keha [harimento] 
Vertaling:  

OW: Ja, logisch, toen was het een beetje vervelend, voor een tijdje was mijn kleine zusje, één 
van mijn kleine zusjes, aiii, zij had auto leren rijden en mijn moeder gaf haar de auto, want ze 
kon mij niet de auto lenen, want [gelach], ik kan me niet herinneren, maar, uhm, dat was iets, 
moet je weten, je bent in je tienerjaren, en je hebt een auto, wauw, en dan, dan word je gelijk 
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populair. Dat was het enige verschil, maar toch was ik wel populair hoor en ik mag niet klagen 
[gelach]. 
 
Een inmiddels 60-jarige respondent vertelt dat hij in de 4e klas van de lagere school merkte dat 
hij bij sport op school de bal niet goed kon volgen. Op 19-jarige leeftijd, na het behalen van de 
mulo, wilde hij boekhouder worden, net als zijn vader. Bij zijn opleiding tot boekhouder 
begonnen de lijnen echter steeds meer door elkaar te lopen. Zijn vader bracht hem daarom naar 
Colombia naar een bekende oogkliniek. Daar kreeg hij te horen dat hij in de nabije toekomst 
blind zou worden. Zijn toekomstdroom viel in het water: 
 
Despues mi tata a hiba mi Colombia. E tempo aya “Oftalmologia Barraquer”. Esey tabata un di e 
mihonan di mundo, anto el [nomber di dokter di wowo] a bisa mi: “Pa bo 35/36 aña, lo bo ta 
ciego.” Esey tabata un golpi hopi, masha duro mes, pasobra bo ta sinti bo jong ainda y bo ta bisa: 
“Hombo, ta con e cos’ki ta bay bira?”  
Vertaling:  

Daarna bracht mijn vader me naar Colombia. In die tijd “Oftalmologia Barraquer” genaamd. Dat 
was een van de beste in de wereld, en hij [de oogspecialist] zei tegen me: “Op je 35/36-jarige 
leeftijd zal je blind zijn.” Dat was een zeer, een heel erg zware slag, want je voelt je nog jong en 
dan zeg je: “Oh, God, hoe zal dit gaan worden?”  
 
Vervolgens vertelt hij dat zijn gezichtsvermogen langzaam maar zeker steeds meer achteruit 
ging, waardoor hij in de loop der jaren met bepaalde activiteiten stopte. Een voorbeeld hiervan is 
dat hij op zijn achtentwintigste besloot geen karateles meer te geven. Dit was extra moeilijk 
omdat hij dat erg graag deed. Een ander voorbeeld is het moment dat hij moest stoppen met 
werken op zijn zestigste. Hij had graag nog langer willen doorwerken en dat had wellicht ook 
gekund als hij niet steeds slechter was gaan zien. Dit fragment illustreert dat de intrede van de 
visuele beperking voor een jongere een terugval van verworvenheden betekent en daarmee 
vooral een breuk kan veroorzaken in het toekomstbeeld met werk en inkomen. In zijn geval lukte 
het hem om werk te vinden waarbij lezen en schrijven niet belangrijk was. Echter door zijn 
afnemend gezichtsvermogen moest hij ook daar vervroegd mee stoppen.  
 
Een respondent die op 27-jarige leeftijd enorm actief was, kreeg toen van haar oogarts te horen 
dat zij als het ware als een 80-jarige vrouw zou moeten gaan leven om haar gezichtsvermogen te 
sparen. Dit impliceert dat zij daardoor een inactief leven zou moeten gaan leiden. Zo worden er 
wel heel letterlijk levensfasen overgeslagen: 
 
When I got my first son, that was after I got the two girls, I had about ten years wearing contact 
lenses and I noticed suddenly ... I thought it was my lenses that were constantly dirty and I would 
go, clean them, come back in the office and notice that they were still very hazy. And I couldn’t 
understand, until I decided on my own, to go to the ophthalmologist and when I went there, it 
was a German doctor, doctor Wolff, he diagnosed me with [name desease] and he told me [again 
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name of this desease] comes usually when you have an infection some place else in your body, 
but 97.3% of the time they don’t find where the infection is, to see what is causing the [name 

desease]. And then he told me, to save my sight I would have to start to live as a woman that is 
80 years old. I watched him with my eyes open very big, because when I got my first son, I 
believe I was about 27 and I could not imagine how it was to start, to even live like that, because 
I was always someone that was so active, like I said. So uhm, he kept telling me that I had to 
slow down my pace.  
 
Na deze shock volgden vele operaties met vaak een langdurig verblijf in Nederland. Zij moest 
hierdoor de zorg voor haar jonge kinderen telkens aan anderen over laten. Vervolgens leidde dit 
alles tot verlies van haar werk, inkomen en overige activiteiten en resulteerde tot volledige 
blindheid op 50-jarige leeftijd.  
De 80-jarige slechtziende mevrouw Krozendijk merkte pas twee jaar geleden dat ze niet meer uit 
de bijbel kon lezen, niet meer kon handwerken, schoonmaken en autorijden. Toch betekende de 
visuele beperking ook voor haar een drastische inbreuk op het zelfstandige leven, een transitie 
van een leven vol zinvolle actieve bezigheden, onafhankelijkheid en sociale contacten naar een 
volgend stadium van inactiviteit en afhankelijkheid.   
 
Bij jongeren en jongvolwassenen is het moment van de waarheid vooral als zij niet mee kunnen 
komen met leeftijdsgenoten, bij volwassenen en ouderen als zij een versnelde transitie naar een 
oudere leeftijd moeten maken (zie ook Smart, 2012 in 5.4).  
Een respondent legt bovendien uit hoe generaties kunnen verschillen in de energie, 
nieuwsgierigheid en leervaardigheid, zoals bij het leren omgaan met hulpmiddelen. Ze werd zelf 
op 54-jarige leeftijd slechtziend, dit in tegenstelling tot haar moeder die pas op 70-jarige leeftijd 
slechtziend werd: 
 
Ja, maar weet je wat het is? Mijn moeder was natuurlijk al stukken ouder, die was begin zeventig 
toen het ontdekt werd; en toch is dat een andere generatie. Ik kwam jong alleen te staan ... Ik 
reed auto, mijn moeder reed geen auto. Doordat je jong bent, maar ik werd een beetje 
gedwongen om te gaan werken weer, om onder de mensen te komen. Maar anders was ik het 
liefste daar achter gebleven. Je hebt ook nog de energie om door te gaan, en nou heb ik toch wel 
geloof ik meer de, de, hoe moet ik het zeggen, de nieuwsgierigheid, lukt mij dit, kan dit mij 
helpen? Want mijn zusje zei bijvoorbeeld, ik heb mijn ma toen ook, ik heb iets gebracht, ik weet 
niet wat en ze kon er best goed mee omgaan, maar mijn moeder was ook best ongeduldig; dan 
zei ze, o nee hoor dat is niks voor mij, en mijn zus zei, ze kon echt goed, als ze maar rustig er 
voor ging zitten. Maar uh, dat zeg ik, ik ben ja toch, kun je merken, van een andere generatie.  

6.5. Invloed van andere aandoeningen - Zodra de moeheid minder wordt, dan ga je 

weer verder 

Onder de respondenten zijn zowel jongeren als ouderen die naast hun visuele beperking een 
fysieke beperking, gehoorbeperking en/of chronische ziekten hebben, zoals diabetes of hart- en 
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vaatziekten. Zo vertelt een 20-jarige respondent dat hij ten gevolge van diabetes nierdialyse-
patiënt is geworden en ook blind. Hij moet drie keer per week naar het ziekenhuis om te spoelen 
en is in afwachting van een donornier. Om deze redenen is hij gestopt met school. De 25-jarige 
Ruthline die naast een progressieve oogziekte ook hartproblemen heeft en daardoor snel moe 
wordt, vertelt dat ze soms even moet uitrusten: 
 
MD: Pero si bo ta sinti cansancio, e ora ey ki bo ta haci? RM: E ora ey mi tin cu djis relax, anto 
laga, ban bisa, e cansancio baha bek. MD: Uhu. RM: Anto e ora ey, ban bisa, djis ora cu e 
cansancio baha, bo ta sigui. 
Vertaling: 
MD: Maar als je moe wordt, wat doe je dan? RM: Dan moet ik eventjes ontspannen en, laat me 
zo zeggen, de moeheid wat minder laten worden. MD:  Uhu. RM:  En dan, laat me zeggen, zodra 
de moeheid minder wordt, dan ga je weer verder. 
 
Ook de 40-jarige mevrouw Hernandez heeft naast haar visuele beperktheid een ziekte waar ze 
snel moe van wordt. Een 50-jarige slechtziende respondent, die tevens diabeet, nierpatiënt en 
slechthorend is, benoemt haar snelle vermoeidheid als een extra beperking.  
Een andere respondent die ook diabeet is, heeft veel last van haar benen, waardoor ze slecht 
loopt. Vooral oudere respondenten zijn vaak slecht ter been. Daarbij hebben zij soms last van 
diverse aandoeningen, zoals hartproblemen en slechthorendheid. De visueel beperkte dames 
Ponson en Richardson, beiden op leeftijd, vertellen dat ze de laatste tijd een slechte balans 
hebben. Een slechtziende 65-jarige respondent heeft diabetes en loopt ook moeilijker vanwege 
een geamputeerd onderbeen. En een oudere meneer die diabeet en hartpatiënt is, vertelt dat hij 
onlangs in het ziekenhuis heeft gelegen na een lichte hartaanval en het rustig aan moet doen. Een 
andere oudere respondent vertelt dat ouder worden en slechtzien voor haar betekent dat ze veel 
meer energie en tijd voor alles nodig heeft dan vroeger: 
 
Ja, weet je, je wordt ouder, je ziet slechter, je hebt voor heel veel dingen gewoon meer tijd nodig, 
uh, ik noem maar, wat je vroeger in één ochtend deed, heb je nou twee, drie ochtenden voor 
nodig. En ik, uh, vorige week moest ik uh, wat in de foldertjes doen, en dat was vorig weekend, 
zit in het telefoonboek met een loep erbij te zoeken, te zoeken, te zoeken; toen dacht ik, na 
diverse telefoontjes heen en weer, ik denk, nou, dan ben ik anderhalf uur bezig geweest.  
 
Uit zulke voorbeelden blijkt dat andere aandoeningen, chronische ziektes en beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld veroorzaakt door een hogere leeftijd eveneens van invloed zijn op iemands 
functioneren. En daardoor bijdragen aan een voortijdige transitie van een actief, zelfstandig leven 
naar een passief leven en grotere afhankelijkheid. Uit onderzoek naar visueel beperkten van 18 
jaar en ouder in Engeland is gebleken dat maar liefst 70% van de mensen met een visuele 
beperking bijkomende gezondheidsproblemen of functionele beperkingen heeft, zoals hart-
problemen en artritis. Deze bijkomende problemen of beperkingen doen zich echter vooral voor 
op hogere leeftijd (Douglas, Corcoran, & Pavey, 2007). Ook in Aruba blijkt uit de volkstelling 
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van 2010 dat een aanzienlijk aantal visueel beperkten gezondheidsproblemen of andere 
functionele beperkingen heeft en dat dit naarmate de leeftijd vordert vaker het geval is (CBS 
Aruba, 2012a),  zie bijlage 5. 

6.6. Conclusie 

De transitie naar slechtziendheid of blindheid betreft voor sommige mensen een grote schok, 
voor anderen een geleidelijk proces met steeds weer nieuwe momenten van verlies of 
verandering. Bij een snelle transitie heeft het medische de overhand – gericht op de somatische 
aandoeningen/ziektes en verlies van (gedeeltelijke) visuele waarneming – en daarna pas de 
verwerking. Bij een geleidelijk proces is het medische minder prominent en zijn het met name de 
diverse verlies- of verandermomenten waar mensen telkens mee om moeten gaan, zowel 
praktisch als emotioneel. In de volgende hoofdstukken zullen we hier meer over lezen. Voor een 
aantal slechtzienden, vooral ouderen, zijn ook bijkomende verliezen of veranderingen door 
chronische ziektes of andere beperkingen van invloed op hun functioneren. Opvallend zijn de 
internationale reizen, die betrokkenen veelal voor kortere of langere duur moeten maken voor 
diagnose, prognose en behandeling (zie ook 2.6). 
 
Uit de voorbeelden blijkt bovendien hoe de beperking vooral een grote impact kan hebben op 
hoe iemand volwassen wordt, dan wel versneld inactief wordt. Ook Smart (2012) spreekt over 
het gevaar dat kinderen met beperkingen hierdoor soms geforceerd worden om eeuwig kind te 
blijven én van de “off-time transition”, een te vroege, geforceerde transitie naar een volgende 
levensfase, bijvoorbeeld naar de ouderdom (Smart, 2012, p. 9).  
In dit hoofdstuk lag vooral de nadruk op hoe de aandoeningen, ziektes en medische condities die 
de respondenten “hebben” – om in termen van Mol en Law (2004) te spreken – in hun leven 
kwamen. Om zicht te krijgen op de impact van de visuele beperking op het dagelijks leven ga ik 
in de komende hoofdstukken eerst in op hoe de respondenten praktisch met hun gereduceerde 
medische conditie omgaan (zie Mol en Law, 2004, het lichaam “doen”). Vervolgens ga ik in 
hoofdstuk 10 in op de betekenisgeving aan de visuele beperking en de gevolgen hiervan, door 
Mol en Law (2004) benoemd als het lichaam “zijn”. 
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7. De andere zintuigen aan het werk 

7.1. Inleiding 

Diverse respondenten vertellen dat zij bewuster gebruik hebben leren maken van hun andere 
zintuigen ter compensatie van het (gedeeltelijk) verlies van hun gezichtsvermogen. Ze vertellen 
echter niet alleen over hoe zij hun gehoor, reuk, smaak en tastzintuigen inzetten, maar ook over 
de belangrijke rol van hun gevoel en visualisatie. 

7.2. Gehoor - Wat hoor ik in een stem, dat is heel belangrijk 

De 30-jarige, blinde Oslin vertelt hoe zijn oren de functie van zijn ogen overnemen op het gebied 
van oriëntatie en mobiliteit: 
 
OW: Practicamente, mi no tin wowo, pero locual cu mi ta uza aworaki como wowo 
practicamente ta mi oido ... Mi ta cana y mi ta maneha, mi ta handle hopi cu mi sentido di oido. 
Vertaling:  

OW: Praktisch gezien, heb ik geen gezichtsvermogen, maar hetgeen ik nu gebruik als mijn ogen 
is mijn gehoor ... Ik loop en ik bestuur, ik verricht veel met mijn gehoorzintuig. 
 
Diverse slechtzienden en blinden vertellen dat zij op straat aan de motoren van de auto’s horen of 
er een auto aankomt of stopt. Meneer Dijkhoff vertelt hierbij, dat dat niet altijd even gemakkelijk 
is; bijvoorbeeld als er veel achtergrondgeluiden zijn, als de straten opgebroken zijn en de werklui 
bezig zijn met drilboren. De 60-jarige meneer Hassell vertelt bovendien dat hij aan het geluid 
van een auto of aan de manier waarop iemand loopt kan horen wie eraan komt, en dat hij zelfs in 
de kerk het geluid herkent van de rij waarin hij al drie jaar veelvuldig zit. De 50-jarige blinde 
mevrouw Curiel en de 70-jarige blinde heer Dirksz vertellen ook dat zij met hun gehoor in plaats 
van hun ogen opmerken wie zich in hun buurt bevindt. Een 75-jarige respondent vertelt dat ze 
afgaat op haar gehoor nu ze niet meer goed kan zien, bijvoorbeeld om te horen of er iemand 
aankomt, maar ook om weer iets terug te vinden dat ze op de grond heeft laten vallen: 
 
Pa motibo cu ora cu bo no ta mira bon, Dios gracia cu bo ta tende bon. Paso mane un cos ta cay, 
mane mi ta calcula ta eynan el a cay anto ... Si, mane un auto ta bira pita, mi sa cu un auto a 
yega; aha, si un hende yama, mi sa un hende a yama. Aunke mi no ta mir’e bon, mi sa un hende a 
yega. 
Vertaling: 

Omdat, als je niet goed kunt zien, is het een godsgeschenk als je goed kunt horen. Want, zodra 
iets valt, bijvoorbeeld, vermoed ik gelijk waar het gevallen is ... En zodra, bijvoorbeeld, een auto 
toetert, weet ik dat een auto aangekomen is; en als iemand belt, weet ik dat iemand heeft gebeld.  
Al kan ik hem of haar niet goed zien, weet ik dat iemand aangekomen is.   
 
Weer een andere respondent vertelt gedetailleerd hoe hij heeft leren koken op zijn gehoor: 
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Na mi manera, como un ciego [harimento] ... [y e ta splica con ora di cushina e ta haci uzo di 

e zonido cu e weanan ta haci] 
Vertaling: 

Op mijn manier, als een blinde [gelach] ... [en hij legt uit hoe hij bij het koken afgaat op het 

geluid dat de pannen maken]. 
  
De oren doen ook heel goed dienst in gesprekken. Een 70-jarige blinde respondent vertelt dat ze 
zich een beeld van iemand kan vormen door te luisteren naar de stem van die persoon, ze luistert 
tussen de regels door:  
 
Wat hoor ik in een stem, dat is heel belangrijk. Ik hoor buiten de informatie altijd, er zit een 
schaduw,  wat is dat voor een mens. 
 
Andere visueel beperkten vertellen dat zij hun gehoor inzetten om mensen en emoties te kunnen 
herkennen, om een beeld van hun omgeving te krijgen, zich te verplaatsen en zich te oriënteren. 
Zo blijkt uit de data dat het voor de respondenten ook niet altijd meeviel om te weten hoe laat het 
was. Meerdere responden vertellen dat zij niet meer op hun klok of horloge konden kijken. Een 
alleenwonende blinde respondent vertelt dat hij geen licht en donker kan zien en dus ook niet uit 
zichzelf kan weten of het reeds dag is. Hij heeft daarom zelfs twee sprekende horloges, een 
goedkopere voor alledag en een mooiere voor als hij uitgaat. Het hebben van twee horloges heeft 
daarnaast als voordeel dat hij er dan altijd één in reserve heeft voor als een van de twee kapot 
gaat. Andere respondenten vertellen ook dat ze een horloge met spraak hebben. Tijdens de 
interviews is soms het geluid van zo’n “sprekend” horloge te horen. Een 70-jarige slechtziende 
respondent vertelt dat ze een horloge met spraak gekocht heeft voor binnenshuis. Buitenshuis 
draagt ze haar gewone horloge als een soort sieraad. Dat ze daar niet op kan kijken, neemt ze op 
de koop toe. Met het opvallend “sprekend” horloge wil ze zich buitenshuis liever niet vertonen; 
zij wil niet als visueel beperkte herkend worden door haar horloge (zie ook 9.3).  
Ook gesproken boeken en geluidsapparatuur blijken voor een aantal respondenten van belang. 
Oudere respondenten vertellen over hun slechter wordende gehoor, dat zij als een extra gemis 
ervaren.  

7.3. Reuk en smaak - Als het ruikt naar regen en zo, dat vind ik heerlijk  

Diverse blinde respondenten vertellen hoe ze hun reukorgaan gebruiken. Zo vertelt de blinde 
mevrouw Ponson opgetogen: 
 
DP: Als ik opsta dan ga ik meestal voor het [open] raam staan en dan snuif ik de heerlijke lucht, 
heerlijk al die planten, nu alles in bloei is en als het ruikt naar regen en zo, dat vind ik heerlijk, 
om dat als eerste te doen en daarna mijn dag in te delen. 
 
Later in het interview vertelt ze ook zo te genieten van de geuren als ze in andere landen komt:  
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DP: Ik vind het heerlijk. Weet je de veranderingen, het is anders, het ruikt allemaal anders, het 
voelt allemaal anders aan, de mensen zijn allemaal anders. Ik weet niet, ik vind het heerlijk. 
 
De blinde heer Dirksz vertelt in het volgende fragment hoe hij soms ruikt wie er aankomt: 
 
BD: When we’re sitting here sometimes, I tell my friends there is somebody coming, crazy but I 
can smell something. Then there is a guy from far away. Sometimes the cologne or whatever you 
use I find. 
 
Naast ruiken levert proeven ook veel betekenisvolle informatie op, al wordt dit minder benoemd 
door de respondenten, behalve als het over eten gaat. De blinde mevrouw Ponson vertelt dat ze 
op vakantie ook erg geniet van het proeven van de verschillende gerechten ter plaatse. En de 
blinde meneer Arends vertelt over zijn hobby om lekker eten te koken voor zijn gezin en ook 
over hoe hij daarbij proeft of zijn gerechten goed van smaak zijn. Proeven is in deze voorbeelden 
niet vervangend voor het zien. Dat is het wel als betrokkene een bord met eten geserveerd krijgt, 
zonder uitleg wat waar op zijn bord ligt (zie ook 8.2).  

7.4. Tast - Ik voel vooral met mijn voeten 

De meeste slechtzienden en blinden kennen hun eigen huis ’blindelings‘ en maken waar nodig 
gebruik van hun geheugen, referentiepunten, gehoor en tast. Vooral diegenen die geen gebruik 
maken van een witte stok vertellen dat ze met hun voeten voelen of er stoepranden, opstapjes, 
traptreden, oneffenheden en obstakels op hun weg zijn. De 25-jarige, slechtziende Mayra vertelt 
dat ze nog geen stok hoeft te gebruiken, omdat ze zich kan redden door met haar voeten te 
voelen: 
 
MG: Si ta yega tempo pa uz’e, no, mi no lo tin problema, pero te ainda mi por handle it. Mas 
tanto mi ta fula cu mi pia, pa wak te na unda e trapi ta yega of algo. 
Vertaling: 

MG: Als de tijd is gekomen om het te gebruiken, nee, dan heb ik er geen problemen mee, maar 
tot nu toe kan ik me redden. Ik voel vooral met mijn voeten, om te kijken waar de traptreden zich 
bevinden of iets anders.  
 
Een 45-jarige, onlangs zeer slechtziend geworden respondent vertelt ook hoe zij voorzichtig met 
haar voeten voelt als ze denkt dat er een stoeprand is, die ze niet kan zien. Ze vertelt dat ze bang 
is om te vallen, maar dat dat gelukkig nog niet is gebeurd. De 25-jarige slechtziende Ruthline, 
die een oogziekte met een slechte prognose heeft, vertelt dat ze verwacht dat als haar 
gezichtsvermogen nog verder achteruitgaat, ze moet leren voelen hoe gebouwen die ze niet goed 
kent, eruit zien. Ze verwacht dat ze hulp nodig zal hebben om zich op straat te leren oriënteren: 
 
RM: E otro gebouwnan bo tin cu echt fula prome bo por pone bo pia, por ta na unda, si e ta trapi, 
fula si ta subida of bahada, bo tin cu echt cu mannan pa bo wak unda bo tin cu tene of si tin algo 
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bo dilanti, bo ta yegando un muraya. MD: Uhu. RM: Tur eseynan, pero atrobe bo tin cu bay echt 
busca un yudansa pa tur eseynan, paso riba caya e no ta facil; na cas bo ta wak cu por ta e ta poco 
facil, pero bo conoce bo cas caba.  
Vertaling:  

RM: Bij de andere gebouwen moet je echt voelen voordat je je voeten ergens neerzet, waar je ze 
neerzet, of er een trap is, voelen of die omhoog gaat of naar beneden, je moet echt met je handen 
voelen om te zien waar je je vast kan houden of dat er iets voor je is, of je bij een muur aankomt. 
MD: Uhu. RM: Dat alles, maar weer, je moet echt hulp zoeken voor dat alles, want op straat is 
dat niet makkelijk; thuis kan het wat makkelijker zijn, omdat je je huis al kent. 
 
In het volgende fragment vertelt een respondent over hoe hij met behulp van een witte stok zich 
leerde oriënteren in het gebouw van de FAVI. Inmiddels is dat gebouw een tweede thuis voor 
hem geworden: 
 
KH: M’a cuminsa cu mi stok cana, cana, casi e stok ta sinti manera e ta subi, mi di cu ne: 
[empleado Sergio, haciendo mientrastanto un zonido “tak”] “Mi a sinti e porta”. Sergio di: ”Ki 
bo ta check?” Mi ta check unda ta e porta. Mi di: “Y Sergio, kico ta zona ‘ting’, ora bo habri e 
porta ey?” E di: “Un bel.” Mi di: “Sergio, e bel.” E di: “Si.” Mi di: “E tin konopi pa bel?” E di cu 
mi: “Si, na bo banda links, wak”, asina e di cu mi, “bin wak.” M’a bay, el a mustra mi, m’a 
sintie, m’a coy m’a haci ‘ting’, m’a bin bek, e di: “Ya, e ta un opening di un deur.” MD: Ja. KH: 
Wak, “tok” [haciendo un zonido], “tak” [haciendo un di dos zonido, mientras cu e ta haci cu su 

man manera cu ta move e ta move su stok di un banda pa otro y ta dal e contra algo]. M’a pasa, 
m’a dal den e porta, mi di: “Hesuse, m’a pasa”, el [Sergio] a wak mi, no. Djey m’a bolbe 
[haciendo un“tak”zonido], m’a bolbe bin, n’ tin nada, mi di: “Hesus, ki esaki ta?” Pon, mi a dal 
den e watercooler. M’a bay bek den e porta [hariendo un tiki], m’a cuminsa conta 1 2 3 4 5 6 7 8, 
mi di: “Ah”, dal, m’a bira bin bek, m’a cuminsa cana 1 2 3 4, m’a haya e reling [e man di e 

porta], m’a yega 7. 
Vertaling: 

KH: Ik ben begonnen met mijn stok te lopen, lopen, lopen, de stok voelt zowat of je omhoog 
gaat, ik zeg tegen hem [medewerker Sergio, ondertussen een “tak”geluid makend]: “Ik voel een 
deur.” Sergio vraagt: “Wat doe je?” Ik ga na waar de deur is. Ik zeg: “En Sergio, wat klinkt 
‘ting’, als je de deur opent?”  Hij zegt: “Een bel.” Ik zeg: “Sergio, een bel?” Hij zegt: “Ja.” Ik 
zeg: “Is er een knop voor de bel?” Hij zegt tegen me: “Ja, aan je linkerkant, kijk”, zo zegt ie 
tegen me, “daar, kom kijken.” Ik ging er naar toe, hij liet het me zien, ik voelde het, toen liet ik 
de bel gaan ‘ting’, ik liep terug en hij zegt tegen me: “Dat is een deuropening: MD: Ja. KH: Kijk 
“tok”[een geluid makend], “tak” [een tweede geluid makend, terwijl hij met zijn hand nadoet hoe 

hij zijn stok van links naar rechts beweegt en ergens tegen aan tikt]. Ik ging er langs, ik sloeg 
tegen de deur, ik zei: “Hè, hè, ik ben er doorheen gegaan”, hij [Sergio] zag me. Vanaf daar ging 
ik terug [een “tak”geluid makend], ik ging een stukje terug, ik voel niks, ik zei “Jezus, wat is 
dit?” Bam, ik was tegen de waterkoeler aangelopen. Ik ging terug naar de deur [een beetje 

lachend]. Ik begon te tellen 1 2 3 4 5 6 7 8, ik zei “Ah”, ik kwam er weer tegen aan. Ik ging 
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terug. Ik begon tellend te lopen 1 2 3 4 en ik had de reling [de handgreep bij de deur] gevonden. 
Ik was er aan gekomen bij de zevende stap. 
 
Ook op straat heeft hij geleerd gebruik te maken van zijn witte stok, net zoals respondent 
Dijkhoff, die vertelt dat hij veel op straat is en merkt dat hij door oefening steeds beter wordt. Hij 
ziet het lopen op straat met al zijn opgebroken trottoirs, gaten in de wegen en op de stoep 
geparkeerde auto’s als een training, als een avontuur, waarbij hij met behulp van zijn stok alle 
obstakels ontwijkt. Hij vertelt dat hij zelfs geoefend heeft aan de rotsige noordkust van Aruba. 
En dat het hem een goed gevoel en zelfvertrouwen geeft als hij een uitdaging, zoals een 
wandeling aan de noordkust, overwonnen heeft: 
 
DD: M’a practica cu ne caminda tin piedranan, m’a practica cu ne riba Noordkust. MD: Mhm. 

DD: Caminda ta skerpi skerpi, yen di buraco, yen di piedra. Si bo cay, bo ta bora bo man. 
Vertaling:  

DD: Ik heb met mijn stok geoefend waar stenen zijn, ik heb ermee geoefend aan de Noordkust. 
MD: Mhm. DD: Op de klippen, op het rif vol met gaten, vol met scherpe stenen. Als je valt, 
doorboor je je hand. 
 
Enkele blinde respondenten vertellen dat ze hun tastzintuig vooral in en rond het huis gebruiken: 
 
I cannot see, but I do feel so. When I feel I make sense, right? Because when I touch something I 
know what I’m touching. MD: Yes. AO: If I cleaning the yard, I pulling bush and sometimes I 
use a piece of stick or I use my feet, like when my feet touch other plants, I know it have plants 
there. I feel so I can pull it out, you know and I keep sweeping and I keep doing things and I does 
clean my yard good. Sometimes the neighbors does ask me, like those who don’t see me, they 

ask me: “Who clean the yard”? And I does say me clean it, you know and sometimes people 
surprised they say: “You can’t see and you clean your yard so good”? 
 
Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat zowel handen als voeten gebruikt worden. Ook meneer 
Lampe vertelt dit: 
 
EL: Mi ta chapi na gevoel y mi ta uza mi pia un poco tambe. 
Vertaling: 

EL: Ik schoffel op gevoel en ik gebruik mijn voeten ook een beetje.  
 
Weer een andere respondent vertelt overigens in het volgende fragment dat het “kijken met blote 

handen” niet altijd even prettig is in een tuin die – zoals gebruikelijk in Aruba –  ook planten met 
doorns heeft: 
 
Ora mi ta traha cu cierto matanan, mi no por traha cu handschoen, pasobra ta cu mi man mi ta 
wak den e bakinan. Kiermen, mi mester sa, mi ta fula, mi ta corta, mi ta fula, mi ta clean up e 
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matanan tambe. Cu mi man mi ta haciele. Por ta tin yen di sumpiña, pero ta cu mi man mi ta 
haciele. 
Vertaling: 
Als ik met bepaalde planten werk, kan ik niet met handschoenen aan werken, want met mijn 
handen kijk ik in de bakken. Dat betekent dat ik het moet weten, ik voel, ik knip, ik voel en maak 
de planten netjes ook. Ik doe dat met mijn handen. Het kan zijn dat ze vol met doorns zitten, 
maar met mijn handen doe ik het. 
 
Vervolgens vertelt hij hoe hij met zijn voeten in de tuin de oneffenheden of obstakels voelt.  
De blinde 50-jarige mevrouw Curiel vertelt hoe ze voelend haar kleren uitzoekt: 
 
FC: So since I can’t see colors anymore I just feel my clothes and whenever I get a new outfit, 
my husband or my son will teach me the colors in the outfit, so then I know when I feel it, hey: 
this is the new dress, this dress has blue, green, orange; then I know exactly which accessories to 
put on with it, because I know my accessories by the feeling. 
 
Weer andere respondenten vertellen over hoe zij met behulp van het brailleschrift voelend 
kunnen lezen en schrijven. Een oudere respondent vertelt daarentegen over de achteruitgang van 
het gevoel in zijn vingers, waardoor hij helaas geen braille meer heeft kunnen leren. Dit 
betekende voor hem een extra beperking, omdat hij dat graag had geleerd. 
 
Een 20-jarige respondent merkt op dat hij – in tegenstelling tot vroeger toen hij nog kon zien – 
zich veel bewuster moet zijn bij alle dingen die vóór die tijd vanzelfsprekend waren en daarbij 
gebruik maakt van zijn tastzin: 
 
Ya, e diferente ta cu normal un hende normal ta sali fe su cas, gewoon cana bay, gewoon zo 
maar, awo’kinan ami no, mi tin cu uza un stok, mi tin cu wak pa mi tin tur mi cosnan, double 
check, paso ora bo ta wak bo ta djis wak riba riba, pero awo mi tin cu double check, mi tin cu 
echt fula tur cos pa wak sigur cu mi tin tur cos cu mi. 
Vertaling:  

Ja, het verschil is dat normaal, een normaal persoon gaat gewoon van huis, hij loopt gewoon 
weg, gewoon zo maar, nu is dat niet zo voor mij, ik moet een stok gebruiken, ik moet er goed op 
letten, dat ik al mijn dingen bij me heb, ik moet het dubbel nagaan, want als je kan zien kijk je er 
oppervlakkig naar, maar nu moet ik het dubbel nagaan, ik moet echt alles voelen om er zeker van 
te zijn dat ik alles bij me heb. 
 
Meneer Hassell vertelt over de markeringen als referentiepunt bij gebruik van zijn zintuigen: 
 
KH: Ban bisa mi tawata tin 6 zintuigen. MD: Ya. KH: Den e zintuigen m’a perde un. MD: Uhu. 
KH: Dus, m’a coh’e m’a partie den tur mi otro cosnan. MD: Uhu. KH: Mi ta sinti mi ta scucha 
miho. MD: Uhu. KH: Mi ta sinti mi ta voel miho, mi ta taste miho, mi ta hole miho, tur cos cu 
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m’a haci, mi ta sinti mi bon pa tur ... Mi ta traha cu marcacion, bo ta marca bo cosnan, bo ta bisa, 
esaki, esaki, esunnan cu bo kier ... mi kier ta conforme cu mi mes, mi kier ta contento cu mi 
sistema. 
Vertaling: 

KH: Laten we zeggen, dat ik 6 zintuigen had. MD: Ja. KH: Van de zintuigen heb ik er één 
verloren. MD: Uhu. KH: Die heb ik genomen en verdeeld over al mijn andere dingen. MD: Uhu. 
KH: Ik voel dat ik beter hoor. MD: Uhu. KH: Ik voel dat ik beter voel, dat ik beter proef, dat ik 
beter ruik, alles wat ik doe, ik voel me er goed bij ... Ik werk met markeringen, je markeert je 
dingen, je zegt, deze, deze, degene die je wilt ... ik wil tevreden met mezelf zijn, ik wil blij zijn 
met mijn systeem. 

7.5. Gevoel - Je leert niet alleen met je ogen maar met dat diepe spirituele zintuig 

van je 

De 55-jarige blinde heer Odor vertelt over een diepergaand begrip: 
 
AO: The eyes is very important, but a person don’t learn with their eyes. Only you could learn 
with your eyes because it is a sense, because when you see something you can make a 
description of what it is, but you learn with not just your eyes but with that deep spiritual sense 
of you. Understanding you know, because even when you have eyes and a person explaining to 
you and you don’t have no understanding you wouldn’t catch it, you need understanding. So 
when you have understanding like for example if a person is reading a book and I’m listening I 
know when they call a word wrong, because I listen to the words and if they pronounce a word 
out of place I could tell them you make a mistake. I cannot see but I can understand, you make a 
mistake, go back. They say how you mean, I make a mistake. I say because the word you just 
call it’s not match with what you read. It’s out of place, so you make a mistake. 
 
Alhoewel er over het algemeen wordt uitgegaan van de vijf zintuigen zien, horen, ruiken, 
proeven en voelen, vertellen diverse respondenten over een zesde zintuig, het zogenaamde diepe 
spirituele zintuig, dat voor hen belangrijk is, omdat zij daarmee kunnen “aanvoelen”. Een 
slechtziende respondent vertelt hierover als volgt: 
 
Nos tin cinco sentido, mane nan ta bisa, vijf zintuigen, pero indjannan tin seis. Mi papa cu otro 
hendenan di pueblo, nos ta bisa seis zintuigen, nos ta sinti, pero nos ta fula tambe cu nos alma ... 
Bo ta mira cu wowo. Mi cera mi wowo, si mi uza mi sintimentonan cu gevoelens, dan zie ik ook. 
Vertaling: 

We hebben vijf zintuigen, zoals ze zeggen, vijf zintuigen, maar de indianen hebben er zes. Mijn 
vader en andere mensen van het volk, wij zeggen zes zintuigen, wij voelen, maar wij voelen ook 
met onze ziel ... Je ziet met je ogen. Als ik mijn ogen sluit, als ik mijn gevoelens gebruik, dan zie 
ik ook.  
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Zo vertelden verschillende respondenten dat ze kunnen inschatten of aanvoelen of mensen echt 
contact proberen te maken: 
 
Ora un hende ta tene bo man, bo ta geef af hopi gegevens cu bo lo no ni mester papia cu palabra. 
Alleen maar de touch, het aanraken, bo ta bisa tur loke bo tin cu bisa. 
Vertaling: 

Als iemand je zijn hand geeft, dan geef je veel gegevens af die je niet hoeft te zeggen met 
woorden. Alleen maar de aanraking, het aanraken, en je zegt alles wat je te zeggen hebt.  
 
De blinde heer Dirksz vertelt in het volgende fragment hoe hij mensen aanvoelt: 
 
BD: I listen in silence when you talk to me, there I find out who you are. When a person comes 
over here the first time and they say: ”Hey, good morning”. I feel something already, this person 
has a lot of stress or depressed and when they come inside I like to tell jokes. Then I know who 
is laughing, depending on how you laugh; everything I know. And I told this joke that everybody 
likes and this person [soft laugh] ... and I say oh my goodness, this guy needs a lot of help. In 
every way I sense people. 
 
Een ander voorbeeld betreft mevrouw Curiel die vertelt dat ze aanvoelt wie haar “echt” wil 
helpen door wat mensen uitstralen: 
 
FC: You feel it, you feel, there is something about ... we call it our spirit, our spirit can sense 
when someone is helping us with joy or when someone is helping us because they have to, or 
because they need to, or because they want to get rid of you, or because you’re in the way ... You 
just feel it, sometimes you feel it in the way they hold you and help you ... So, we always sense 
and we feel when somebody wants to help us, and when they’re helping us with a nice heart or 
not. It’s just something you feel, it’s not something you can explain to someone that has their 
sight, because now you see. There is a proverb that says ‘the eyes are the windows of the soul’. 
When you look at someone you can pick up a lot of things just by their eyes. Now, we can’t see 
your eyes anymore, but we can sense it by how the, how you say it, by what you give off. You 
know, there’s a word for that, that I can’t bring it right now, but whatever you give off, we pick it 
up and we can sense that, whether you’re doing it with joy or not.  

7.6. Visualisatie - Ik kan me inbeelden wát ik zie  

Ook vertellen diverse respondenten over de rol van visualisatie ter compensatie van het 
gezichtsvermogen. Doordat de meeste respondenten hebben kunnen zien voordat zij slechtziend 
of blind werden, kunnen zij zich een beeld vormen van dingen die zij horen, ruiken of voelen, 
met name als anderen er ook actuele informatie bij verstrekken. In het volgende voorbeeld vertelt 
de 50-jarige slechtziende mevrouw Figaroa, die een progressieve oogziekte heeft, dat ze zich kan 
voorstellen, dat ze nog steeds kan genieten van het carnaval, ook in de situatie dat ze niet meer 
zal kunnen zien: 
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HF: Por ta, si mi ta sinti, anto mi no ta wak, anto parada di Carnaval ta pasa, anto door cu nan 
[mi famia y amigonan] ta bisa asina, asina y asina, anto door cu mi tawata wak caba ... MD: Aha. 
HF: Mi por imagina mi kico mi ta wak. 
Vertaling: 

HF: Het kan zijn, dat als ik voel, en ik kan niet meer zien, en de Carnavalsparade langskomt, en 
doordat zij [mijn familie en vrienden] zeggen zo, zo en zo, en doordat ik vroeger kon zien ... MD: 
Aha. HF: Dan kan ik me inbeelden wát ik zie. 
 
De blinde mevrouw Ponson vertelt hier het volgende over: 
 
DP: Misschien niet precies zoals het in werkelijkheid is, maar ik kan het me wel altijd inbeelden 
en daarom voel ik me niet echt blind, dus het is voor mij geen probleem. Ik schaam me ook 
helemaal niet.  
 
Ze vertelt daarnaast hoe ze zich buitenshuis goed kan oriënteren en bezoekers nog goed kan 
uitleggen hoe ze bij haar huis moeten komen, omdat ze nog een beeld heeft van haar omgeving 
uit de periode dat ze nog kon zien: 
 
Ik heb goed rondgekeken, naar de natuur en daarom kan ik nu nog – ook al kan ik niet meer zien 
– kan ik de mensen die hier naartoe komen en die de weg niet weten, helemaal hier naartoe 
leiden. Waar ze af moeten slaan en zo. 
 
Ik heb dit zelf bij meerdere respondenten mogen ervaren. De uitleg die ik veelal kreeg om voor 
mijn afspraak het huis van de respondent te kunnen vinden, veelal zelfs na diverse afslagen van 
kleinere wegen, bleek gedetailleerd en behulpzaam te zijn. Meerdere keren vroeg ik me al af hoe 
het mogelijk was dat een blind persoon me zo goed de weg kon wijzen.  
Een blinde respondent vertelt over haar dromen in kleuren: 
 
I dream in colors, somebody asked me at the beginning of this week and I was telling her I dream 
of myself in a colorful Hawaiian dress, colored cloths, going to the beach and remembering how 
it is. I see the water blue and the mossy green and everything. I see everything in colors in my 
dreams. 
 
Weer een andere respondent vertelt dat hij meditatie en “astral travel” heeft geleerd. Door astral 
travel kan hij bijvoorbeeld op bekende plaatsen lopen, relaxen aan de zee en alles zien, terwijl hij 
zich thuis bevindt: 
 
Ya, e ta un tecnica hopi bon. Cu si bo por haciele, bo por yuda bo mes hopi, pasobra aunke mi 
bista, mi no ta wak, pero den mi imaginacion si mi por wak e lugan’ey. 
Vertaling:  
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Ja, het is een hele goede techniek. Als je het kan doen, kan je jezelf goed helpen, want alhoewel 
ik niet kan zien, kan ik in mijn verbeelding die plaatsen wel zien. 
 
Duidelijk blijkt uit deze voorbeelden dat diverse respondenten op een meer bewuste manier 
bepaalde handelingen doen, onder andere door te visualiseren.  

7.7. Conclusie 

Diverse respondenten vertelden hoe zij bewuster gebruik hebben leren maken van hun andere 
zintuigen ter compensatie van het (gedeeltelijke) verlies van hun gezichtsvermogen. Dit is het 
lichaam “doen”, zoals omschreven door Mol & Law (2004, p. 4, zie ook 3.2). Het betreft niet 
alleen zintuigen als gehoor, tast, reuk, smaak, maar ook het “spirituele zintuig” en de visualisatie. 
In het boek Architectuur door andere ogen van Stichting Zilvergrijs (2012) vertellen diverse 
visueel beperkten in Nederland ook hoe zij met behulp van hun andere zintuigen hun omgeving, 
waaronder gebouwen, waarnemen en hieraan betekenis toekennen. Een mevrouw uit dit boek 
geeft hiervan een voorbeeld als zij vertelt dat een hotelkamer minder gezellig is en minder 
intiem, omdat zij op de één of andere manier voor haarzelf heeft vastgesteld dat de kamer een 
hoog plafond heeft. Zij vertelt over de “kleine echo” die ze in de kamer hoort en die ze als 
onaangenaam ervaart. Uit de data blijkt eveneens hoeveel baat visueel beperkten kunnen hebben 
bij het gebruik van hun “spirituele zintuig”, waarmee ze de ander kunnen aanvoelen. De Britse 
slechtziende onderzoeker Dale (2011) stelt dat hetgeen ze visueel kan waarnemen ondergeschikt 
is aan de kennis die ze intuïtief verwerft, doordat bijvoorbeeld haar lichaam resoneert met de 
klankkleur van een stem en zij zich bewust is van de informatie die dat haar oplevert. Ze noemt 
dit haar “kinaesthetic sense” (Dale, 2011, p. 116).  
Hoe mensen waarnemen met hun zintuigen is ook terug te vinden in de symboliek van het 
schilderij op het voorblad van dit proefschrift. Dit schilderij brengt zowel het visuele alsmede het 
spirituele in beeld, zie ook informatie op de achterkant van dit boek.  
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8. Over verlies en veranderingen in het alledaagse leven 

8.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk laat zien dat de verliezen en veranderingen in het alledaagse leven, veroorzaakt 
door de visuele beperking, nogal kunnen verschillen per persoon. Mensen die blind of zeer 
slechtziend geboren zijn, ervaren minder veranderingen. Zij groeien immers op met een beperkte 
visuele waarneming, dan wel zonder enige visuele waarneming. Andere mensen worden plots-
klaps geconfronteerd met een visuele beperking met als gevolg tal van praktische problemen. En 
zoals we zullen zien in dit hoofdstuk ziet de levensloop van mensen die geleidelijk slechter zijn 
gaan zien eruit als een opeenvolging van praktische confrontaties. Daarbij brengt elke leeftijds-
fase nieuwe uitdagingen met zich mee.  

8.2. Zelfverzorging - Mijn kast  is helemaal op mijn manier ingericht 

De 20-jarige Cirilio, die enige jaren geleden plotseling blind geworden is, vertelt onder andere 
dat hij weer zelf kan douchen, wassen, scheren en zich aankleden, kortom weer zelf de dagelijkse 
levensverrichtingen kan invullen. Het vergde enige aanpassing, maar inmiddels heeft hij geleerd 
met deze praktische belemmering om te gaan. In het volgende fragment beschrijft hij dat hij zijn 
kasten systematisch ingericht heeft en daarom enkel en alleen de hulp van zijn moeder soms 
nodig heeft: 
 
MD: Y cu bo paña? Ken ta kies bo paña? CK: Okay, mi mes, mi tin tur mi pañanan pone un 
manera cu mi por djis yega coy nan. MD: okay. CK: Dus, mi mes ta coy nan, tin ora mi ta bisa 
mi mama: “Mami, bin yuda mi, wak ki color e ta”, paso esaki mi no sa cua e ta, pero hopi di nan 
mi por coy mi mes. MD: Okay bo tin bon sistema. CK: Si y tur mi cashi ta poni na mi manera, 
tur pañanan ta poni, dus, mi ta djis fula nan y mi sa unda tur cos ta. 
Vertaling:  

MD: En je kleren? Wie kiest je kleren? CK: Okay, ik zelf, ik heb al mijn kleren op zo’n manier 
neergelegd, dat ik ze makkelijk kan pakken. MD: okay. CK: Dus, ik pak ze zelf, soms zeg ik 
tegen mijn moeder: “Mamma, kom me helpen, kijk welke kleur dit is”, want ik weet niet welke 
kleur dit is, maar vele kleren kan ik zelf pakken. MD: Okay je hebt een goed systeem. CK: Ja en 
mijn kast is helemaal op mijn manier ingericht, alle kleren liggen er, dus ik hoef alleen maar te 
voelen en ik weet waar alles is.  
 
Opvallend is dat de meeste respondenten het liefst zoveel mogelijk zichzelf verzorgen, ook al 
kost dat de nodige tijd. Zo vertelt een 75-jarige slechtziende dame, die onlangs ook haar heup en 
arm gebroken heeft dat ze zichzelf inmiddels weer heeft leren wassen en aankleden. Het is niet 
gemakkelijk en het kost haar veel tijd, maar het belangrijkste voor haar is weer voor zichzelf te 
kunnen zorgen: 
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E ta hopi duro, asina e ta cu mi ta lucha hopi bon. Mi mes ta na cuminsamento, ora m’a bin e yiu 
ta hiba mi baño, pero awo mi so ta bay baño. MD: Oh, okay. KR: Aha, mi so ta bay baño, mi ta 
pone mi pañanan den baño mi mes ta, mi ta tarda hopi si. Pero mi mes ta bisti mi pañanan. 
Vertaling:  

Het is heel zwaar, het is zo dat ik er echt voor vecht, hoor. In het begin bracht mijn dochter me 
naar de badkamer, maar nu kan ik het alleen. MD: Oh, o.k. KR: Ja, hoor, ik ga alleen naar de 
badkamer, daar leg ik mijn kleren zelf, ik doe er wel lang over. Maar ik kleed mezelf aan.  
 
Het gevolg is dat sommige respondenten iets makkelijker worden. Zo vertelt een 75-jarige 
slechtziende respondent dat hij zich wel zelf scheert, maar dat tot een minimum beperkt en zich 
bijvoorbeeld alleen scheert als hij naar de dokter gaat of als hij bezoek verwacht. 
 
De meeste respondenten kiezen net als Cirilio ook zelf hun kleding uit de kast. Zij hebben 
zichzelf of met hulp van anderen aangeleerd hoe hun kleren en andere benodigdheden te 
herkennen en hoe deze systematisch op te bergen. De 50-jarige mevrouw Curiel vertelt dat haar 
man of haar zoon haar helpt om de kleuren van haar kleren te leren herkennen, opdat ze zich dan 
later de kleuren kan herinneren als ze de stof en vorm van haar kleding en accessoires voelt. De 
blinde 60-jarige heer Hassell vertelt dat hij nu alleen nog maar zwarte en donkerblauwe broeken 
draagt omdat elke kleur overhemd daarbij past: 
 
KH: Mi ta gusta bisti combinacion, pero kico m’a haci, m’a dicidi cu m’a bisa mi señora: “Bo n’ 
ta cumpra niun carson pa mi cu n’ ta carson blou scur, carson preto.” Mi di: “Esey so mi tey 
bisti”, e di: “Pakico?” Mi di cu ne: “Preto cu blou scur ta casi mesun color, y nan ta cay cu tur 
sorto di color, tur sorto di camisa cu bo bisti, e ta klop.” 
Vertaling: 

KH: Ik houd ervan om combinaties te dragen, maar wat heb ik gedaan, ik heb besloten mijn 
vrouw te laten weten: “Van nu af aan koop je geen enkele andere broek voor mij dan 
donkerblauwe of zwarte”. Ik zei: “Alleen die ga ik verder dragen”, toen vroeg ze: “Waarom?” Ik 
zei tegen haar: “Zwart en donkerblauw zijn bijna dezelfde kleuren, en die passen bij elke andere 
kleur, bij elk overhemd dat je draagt, staan die goed.” 
 
Een respondent die sinds een jaar slechtziend is, vertelt dat ze geleerd heeft haar haren op gevoel 
te doen. Helaas kan ze zich niet meer goed opmaken. Dat vindt ze heel erg. Ze houdt ervan om er 
verzorgd uit te zien. Ze wil andere huisgenoten liever niet om hulp vragen. Soms helpt haar 
dochter haar, maar meestal gaat ze nu zonder make-up op pad. Mevrouw Curiel vertelt echter dat 
ze haar ogen opmaakt en haar lippenstift aanbrengt op gevoel. Ze vraagt alleen aan iemand in 
huis of ze er niet te veel naast heeft gezeten. Ze vertelt met enige zelfspot en lichte schaamte 
over die keer dat ze een oogpotlood gebruikt had op haar lippen in plaats van haar lippenstift. De 
55-jarige mevrouw Ras, die sinds anderhalf jaar slecht kan zien, vraagt aan haar echtgenoot of 
haar wenkbrauwen goed opgemaakt zijn:  
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JR:  Paso bo no ta wak di cerca, kiermen, bo a custumbra hopi, paso ami ta un hende cu mi ta 
pinta mi wenkbrauw, prome cu mi ta bay na trabou. Prome mi no tabata tin problema cu esey ...  
Por ta bo pinta un ariba un abou [e ta hari], pero door cu bo bista di cerca bo no ta wak ... MD: 
Kico bo ta haci dan? JR:  No, mi ta pint’e, pero mi ta puntra mi casa si e ta bon pinta [e ta hari]. 
MD: [e ta hari].  
Vertaling:  

JR: Omdat je van dichtbij niet kan zien, doe je dus veel uit gewoonte, want ik ben iemand, die 
zijn wenkbrauwen tekent, voordat ik naar mijn werk ga. Vroeger had ik daar nooit problemen 
mee ... Misschien teken je de ene hoger en de andere lager [lacht], doordat je van dichtbij niet 
kan zien ... MD: En wat doe je dan? JR:  Nou, ik teken ze, maar ik vraag mijn echtgenoot of ze 
goed getekend zijn [lacht]. MD: [lacht]. 
 
Verschillende respondenten, zowel jongere als oudere, vertellen dat ze dagelijks op advies van 
de oogarts meerdere keren per dag hun ogen moeten druppelen ter behoud van hun gedeeltelijke 
gezichtsvermogen, of om andere medische redenen. Vooral respondenten met glaucoom moeten 
oogdruppels gebruiken om hun oogdruk op peil te houden. De alleenwonende 90-jarige heer 
Kelly en de eveneens alleenwonende 75-jarige heer Lampe druppelen hun ogen zelf, de ene keer 
beter dan de andere. Een aantal respondenten heeft er moeite mee en zoekt  hulp.  
Daarnaast vertellen diverse respondenten over de vele medicatie die zij dagelijks en op verschil-
lende momenten moeten gebruiken en over de noodzakelijke dagelijkse controle van hun bloed. 
Dat zijn vooral diabetici. Vooral oudere alleenwonenden vinden dit lastig, omdat ze dit niet meer 
zelf kunnen (zie ook 13.2).  
Op hoge leeftijd komen dan de grenzen in zicht. De 80-jarige mevrouw Geerman, die op 45-
jarige leeftijd zeer slechtziend werd, zorgde altijd voor zichzelf en haar invalide zoon. Toen ze 
dit niet meer kon omdat ze steeds slechter ging zien en ook nog slecht ter been werd, moest ze 
zich noodgedwongen laten opnemen in een verpleegtehuis. Ook de 90-jarige heer Croes krijgt de 
benodigde verzorging in een verpleegtehuis. De 85-jarige blinde heer Fingal kan praktisch zelf 
niets meer. Hij ligt de hele dag op bed en zit hooguit een half uurtje per dag buiten op een stoel. 
Hij is behalve blind en lichamelijk beperkt ook slechthorend. Hij woont bij zijn “yiu di criansa” 
(vertaling: aangenomen kind).  
 
Koken en eten; Een andere activiteit van het dagelijks leven is eten klaarmaken. De meeste 
respondenten wonen alleen of in gezinsverband. Een nog niet zo lang geleden slechtziend 
geworden respondent vertelt dat ze niet meer zelf kan koken, omdat ze dat te gevaarlijk vindt. 
Dat vindt ze erg lastig, omdat ze het ook niet wil vragen aan haar moeder of dochter. Daarnaast 
maakte ze altijd graag de taarten voor de familiefeestjes. Een andere respondent vertelt dat ze een 
heel kwetsbaar netvlies heeft en daardoor niet meer dicht bij het warme gasfornuis mag staan. Ze 
mag daarnaast ook geen zware dingen tillen en vertelt dat het een geluk is, dat ze een hulp in de 
huishouding heeft die ook kookt. Ook de eerdergenoemde 90-jarige heer Kelly en de 75-jarige 
heer Lampe kunnen niet (meer) koken. Ze wonen beiden alleen en kunnen wel een boterham 
smeren of iets kleins opwarmen, maar echt koken kunnen ze niet en hebben ze nooit gedaan: 
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EL: Mi mes ta traha mi pan y e cosnan facil mi mes ta haci, por ehempel un blek’i cuminda, 
keinta salchicha mi mes ta keint’e of mi ta herbe webo, cosnan facil. Loke mi no ta haci ta 
season carni, hasa, eseynan no. 
Vertaling: 

EL: Ik maak zelf mijn brood klaar en andere makkelijke dingen, zoals een blikje eten opwarmen, 
worstjes opwarmen, dat doe ik zelf, of een eitje koken, makkelijke dingen. Wat ik niet kan is 
vlees kruiden, bakken, zulke dingen niet. 
 
Doordat zij alleen wonen, zijn ze afhankelijk van hun familie, die helaas niet dichtbij woont. Als 
er niemand is die hun eten kan brengen, eten ze niet of bestellen ze een warme maaltijd in een 
restaurant. De heer Werleman vertelt dat hij soms met een vriend ergens in de buurt gaat eten of 
eten bestelt. In beide gevallen is dat duur.   
 
De blinde 50-jarige mevrouw Curiel vertelt dat ze nog wel eten kookt, maar niet meer kan 
bakken, wat ze zo graag deed. Ze kan dit niet meer omdat ze geen recepten meer kan lezen. Ze 
wil daarom graag braille leren of haar recepten gesproken krijgen, zie het volgende fragment: 
 
FC: I don’t bake anymore. I would tell my children what to do and it would come out the same 
way, but I myself don’t bake anymore because I can’t read the recipes that’s why I want to start 
learning braille, so I could get recipes in braille that I could start baking again. Otherwise I 
would have to get my recipes spoken into a program, the recipes that I like to make a lot, I would 
have to get somebody speak them into whether is it my digital recorder that I could put it in my 
Milestone [digital audio device]. 
 
Een aantal respondenten blijkt naar creatieve oplossingen te zoeken om het gebrek aan gezichts-
vermogen bij het koken te compenseren. In het volgende voorbeeld vertelt een zeer slechtziende 
55-jarige respondent over het gebruik van een elektrische rijstkoker en magnetron opdat hij niet 
hoeft te koken op vuur. Hij maakt eenvoudige dingen. Daarnaast gebruikt hij een felle lamp voor 
beter zicht: 
 
U kookt ook zelf? DM: Ja, de rijst, ik heb een rijst cooker, dan zet ik de lamp aan, dan kan ik 
zien. Andere mensen kunnen zonder lamp zo zien, ik niet. 
 
Soms komt de buurvrouw of een familielid hem eten brengen. Ook de heren Lampe, Dirksz en 
Kelly, alle drie op leeftijd en alleenwonend, warmen soms iets op in de magnetron en laten af en 
toe ook eten bezorgen tegen betaling. Daarnaast brengen hun kinderen zo nu en dan eten. Een 
van hen vertelt dat eten laten bezorgen erg duur is, vooral omdat hij geen vet eten kan verdragen, 
omdat hij diabeet is. Met iemand uit eten gaan kan ook.  
 
Een als kind blind geworden 40-jarige respondent die ook zelfstandig woont, vertelt dat ze niet 
zelf kookt, omdat haar moeder dat te gevaarlijk vindt. Ze wacht totdat haar moeder haar eten 
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brengt. De 75-jarige slechtziende mevrouw Richardson vertelt dat ze nog soep of gestoofd eten 
kon maken, totdat ze haar arm en heup brak. Nu kan ze niet meer koken: 
 
KR: Mi por haci cuminda stoba, ehh, sopi, pero no cuminda hasa, paso mi no ta mira pa ora cu 
nan ta bon. Mane mi ta hasa un pisca mi no ta mira bon pa mi bir’e con si e ta bon, mi no por. 
Anto e ora ey esey mi no tabata haci. Mane un pan pa instant mi tabata cushin’e pero, ehh, cierto 
cosnan, no, mas facil. Pero, awo cu m’a cay, y cu e brasa y heup, mi no ta bay stoof. 
Vertaling: 

KR: Ik kon gestoofd eten maken, ehh, soep, maar geen eten dat ik moet bakken, want ik kan niet 
zien of het goed is. Bijvoorbeeld als ik een vis bak, kan ik niet zien wanneer ik hem om moet 
draaien, dat kan ik niet. Dus daarom deed ik dat niet meer. Maar een instant brood, of zo iets 
makkelijks, kon ik wel opwarmen. Maar, nu ik gevallen ben, en met mijn gebroken arm en heup, 
kan ik niet koken. 
 
De blinde 70-jarige mevrouw Ponson en 40-jarige meneer Arends koken met plezier voor hun 
gezin. Mevrouw Ponson kookt elke dag en meneer Arends in afwisseling met de andere 
gezinsleden, aangezien hij ook veel tijd kwijt is met werken en sporten. Zij houden ervan om 
nieuwe gerechten uit te proberen. Ze maken hiervoor ook gebruik van recepten in braille of in 
gesproken vorm. Ook een 55-jarige, mannelijke alleenwonende respondent, die negen jaar 
geleden plotseling blind werd, vertelt dat hij het belangrijk vindt om zichzelf bezig te houden 
met dingen die hij nog kan in de keuken: 
 
And so I try to stay active, I go to the kitchen still, I use the stove still you know and those things 
and try to stay active and things still you know. I don’t sit back and say to myself I cannot do 
nothing. 
 
Een andere blinde man van 60 vertelt met trots dat hij nu dingen doet die hij vroeger niet deed, 
zoals groenten voor het eten snijden en koken: 
 
Tin cos cu ami tawata tin den mi bida cu mi no tawata haci. Mi nunca tawata cushina, paso mi 
mama tawata bisa mi: “The kitchen is not for man, the kitchen is for a woman, don’t come here 
in my kitchen.” 
Vertaling: 

Er zijn dingen die ik nu doe, die ik nog nooit eerder gedaan heb. Ik heb nooit gekookt, want mijn 
moeder zei tegen me: “De keuken is niet voor mannen, de keuken is voor vrouwen, kom niet hier 
in mijn keuken.” 
 
Hij merkt hierbij op dat zijn vrouw werkt en hijzelf inmiddels niet meer, dat hij er de tijd voor 
heeft en het leuk vindt om te leren koken.  
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Naast de praktische belemmeringen of veranderingen bij het eten klaarmaken, zijn er soms ook 
belemmeringen bij het eten zelf. Een aantal respondenten vertelt bijvoorbeeld dat ze niet kunnen 
zien wat er op hun bord ligt als iemand anders gekookt heeft of als ze op een feestje eten krijgen. 
De slechtziende mevrouw Zievinger vertelt dat ze op een feestje altijd aan iemand vraagt wat 
diegene op zijn bord heeft: 
 

KZ: Because sometimes I don’t even know what’s on the plate. I cannot see it clearly. So I say: ” 
Hey, what do you have on the plate?” And then they would tell me, okay, you have this type of 
green or something of the sort. 

8.3. Het huishouden - De wasmachine en de droger hebben ze voorzien van tape 

Deze paragraaf gaat over ervaringen van de respondenten met het alledaagse onderhoud van het 
huis. Zo vertellen diverse slechtziende jongere en oudere respondenten, dat ze nog zelf het 
huishouden doen. Meestal zien ze wel als iets vuil is, maar niet altijd. Bij weer anderen, zoals 
een slechtziende 45-jarige respondent is haar slechte algemene conditie een bepalende factor bij 
het niet of het niet optimaal kunnen doen van haar huishouden. Op de vraag wat ze overdag doet, 
zegt ze: “Niets dus” en ze geeft aan dat haar 18-jarige dochter haar na schooltijd helpt met de 
huishoudelijke taken: 
 
MD: Kico bo ta haci henter dia? EB : Dus nada. Laba paña, mi ta laba paña. Pero awo a bira mi 
yiu ta yuda mi hopi cu esey tambe. 
Vertaling: 

MD: Wat doet u de hele dag? EB : Niets dus. Kleren wassen, ik was kleren. Maar nu is het zo dat 
mijn dochter me daar ook veel bij helpt.  
 
De 55-jarige mevrouw Rodriquez vertelt dat ze zelf het huishouden doet, maar dat een hulp één 
keer in de twee weken komt om de dingen die ze over het hoofd gezien heeft echt goed te doen. 
Het is voor haar dan wel belangrijk dat alles op een vaste plek blijft liggen. Met een beetje 
zelfspot vertelt ze dat ze soms boos kan worden als het bestek op een andere plek ligt. Daarnaast 
heeft ze veel onnodige spullen weggedaan, zodat haar huis overzichtelijk en eenvoudig schoon te 
maken is: 
 
IR: Aworaki mi tin mi cas hopi mas facil, mi no kier mucho cos fo’i cas, mi n’ sa si Mieke a 
ripara, mi no tin hopi cos den mi cas. 
Vertaling: 

IR: Mijn huis is nu veel makkelijker ingericht, ik wil niet veel dingen in mijn huis, ik weet niet 
of het Mieke opgevallen is, ik heb niet veel dingen in mijn huis. 
 
Diverse oudere respondenten vertellen dat ze hun huis niet meer kunnen vegen en dweilen. Een 
80-jarige weduwe vertelt hierover: 
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DG: Si, mi tatata laba co’i kibra. Eh, eh, mi tabata laba, e tempo ey ta bon mes mi ta laba, strica, 
cushina, bari, mop, limpia e cas ... pero despues wowo a bira scur, mi no por haci nada, mi tin 
miedo di coy un cos pa mi no lag’e cay, haha.  
Vertaling: 

DG: Ja, ik waste af. Eh, eh, ik deed de was, het is maar goed dat ik toendertijd zelf de was deed, 
ik strijkte, kookte, veegde, dweilde en maakte het huis schoon ... maar daarna schemerde het mij 
voor de ogen, kon ik niets meer doen, ik ben bang om iets vast te pakken en het te laten vallen, 
haha. 
 
Een andere oudere respondent vertelt dat het bed opmaken nog enigszins lukt en dat geldt ook 
voor haar kleren die uit de was komen en opgevouwen moeten worden. Ook mannelijke 
respondenten vertellen dat het een belemmering voor hen is dat ze niet meer kunnen vegen en 
dweilen. De heer Werleman heeft daarom een hulp in de huishouding. Zijn huishoudelijke hulp 
verzorgt zijn ontbijt en avondeten, doet het huishouden, helpt hem ook als hij even praktische 
hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om even iets te lezen of zijn geld te controleren. Daarnaast heeft 
hij iemand die hem tegen betaling helpt bij reparaties en klusjes en bestelt hij tussen de middag 
eten of gaat met iemand ergens eten. Hij zegt dat dit kan omdat hij zijn eigen inkomen heeft en 
dat daarom ook kan betalen.  
 
De 75-jarige alleenwonende meneer Lampe vertelt dat hij de kleren die hij buitenshuis draagt 
door iemand anders laat wassen, maar dat hij de kleren die hij in huis draagt altijd zelf wast. Hij 
doet dit omdat hij graag bezig is, er niet van houdt om mensen een gunst te vragen en omdat hij 
geen geld heeft om alle klussen tegen betaling te laten doen. De 75-jarige slechtziende mevrouw 
Richardson, die behalve haar visuele beperkingen een slechte balans heeft en herstellend is van 
een gebroken heup en schouder, vertelt hoe ze momenteel weer zelf met tussenpozen afwast en 
de was doet: 
 
KR: E muchanan tabata haci tur cos, pero mi kier haci algo, anto cu e rolstoel mi ta bay na e 
labaplato. Eynan mi ta lanta para mi ta laba e co’i kibranan, e tayonan, bolbe cay sinta un poco,  
paso e pia tin ora ta dolor. Anto mi ta bolbe lanta, bolbe laba un poco, asina mi ta keda. Awo mi 
ta para un tiki mas hopi. Por ehempel, na cuminsamento mi ta lanta para 6 biaha, awo podise mi 
ta lanta 3 biaha so. Asina mi ta anto awo mi ta yega te na wasmashin. Mi ta pone mi paña, di mi 
cu di mi casa, paña di cas, no. Mi ta pone nan laba, anto mi ta uzando dryer. Pero e dryer mi tin 
mi ta bay haci 13 aña cu mi tin dryer. Door di mi bista, mi ta cay pafo, anto e ora ey mi casa di 
no, e ta busca un dryer pa mi, pa mi no tin cu bay pafo. Asina e ta cu mi ta uza dryer pa e motibo 
ey. Anto mi ta pone mi pañanan den dryer, pero e wasmashin nan a pega tape na dje, anto mi ta 
fula e tape unda mi tin cu habrie. E dryer mesun cos. 
Vertaling: 

KR: De kinderen deden alles, maar ik wil ook iets doen en ik ga dan met de rolstoel naar de 
afwasbak. Daar ga ik staan en doe ik de afwas, de borden afwassen, en dan ga ik weer even 
zitten, want mijn benen doen soms pijn. En dan ga ik weer staan, dan ga ik weer een beetje 
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afwassen, zo blijf ik bezig. Nu kan ik langer blijven staan. In het begin moest ik bijvoorbeeld zes 
keer gaan staan en nu misschien maar drie keer. Zo doe ik het en dan ga ik naar de wasmachine. 
Ik doe mijn was en die van mijn echtgenoot erin, kleren die we thuis dragen. Ik laat ze wassen en 
ik gebruik de droger. Ik heb nu 13 jaar een droger. Door mijn slechte gezichtsvermogen val ik 
buiten en daarom heeft mijn echtgenoot een droger voor me gekocht, zodat ik niet naar buiten 
hoef te gaan. Om die reden gebruik ik de droger. Ik doe dus mijn kleren ook in de droger. De 
wasmachine en de droger hebben ze voorzien van tape, opdat ik kan voelen waar ik ze open moet 
doen.  
 
Een blinde 70-jarige man vertelt ook dat hij zelf zijn kleren wast en de wasmachine kan 
bedienen, doordat er voelbare markeerpunten op de knoppen van de wasmachine zijn 
aangebracht. Op gevoel kan hij zijn was doen, deze ophangen om te drogen, opvouwen en weer 
ordelijk in de kast opbergen, totdat hij ze weer nodig heeft. Een blinde 50-jarige vrouw vertelt 
dat ze zelf bijvoorbeeld strijkt en stofzuigt op gevoel, maar omdat ze dweilen te lastig vindt, doet 
haar zoon dat. Haar kleren wassen lukt nog wel, echter voor het gebruik van de wasverzachter in 
de machine heeft ze hulp nodig gehad totdat ze op het idee kwam om een trechter te gebruiken. 
Ook zij vertelt – net als een aantal andere respondenten – dat zulke huishoudelijke taken hen 
over het algemeen meer tijd kosten dan zienden. Belangrijk is voor haar dat ze het zelf kan doen.   
 
Daarnaast vertellen enkele vrouwelijke respondenten dat ze niets meer kunnen verstellen als dat 
nodig is. De 25-jarige Mayra vertelt dat ze de draad niet meer door het oog van de naald kan 
krijgen: 
 

MG: Si mi mester hinca hilo den hangua, mi no por. MD: De bes en cuando abo ta drecha cos cu 
hangua? MG: No, si mi mester cose algo, ami mes no ta hacie, mi no por. 
Vertaling:  

MG: Als ik de draad door het oog van de naald moet steken, kan ik dat niet doen. MD: Verstel je 
dan af en toe dingen? MG: Nee, als ik iets moet naaien, kan ik het zelf niet doen, ik kan het niet. 
 
Een andere slechtziende respondent vertelt dat ze het label van haar nieuwe bloes wilde 
afknippen, maar dat ze per ongeluk in de stof knipte omdat ze het niet goed kon zien. Ze was zo 
boos op zichzelf en zo teleurgesteld dat dit fout ging. De 80-jarige mevrouw Krozendijk toont 
met trots de vele handwerken die ze al gemaakt heeft, thuis en op de handwerkclub. Ze zou graag 
nog iets voor haar kleindochter maken, maar helaas kan ze dat niet meer doen: 
 
AK: Mi ta trahando mi obra di man, pero awo mi no por, paso ni un hangua mi no por pasa ... si 
bo tin bo wowo, legumay tur cos, mi no mester di hende pa bay niun caminda, mi tin mi 
huiswerk, mi obra di man. Pa mi mester cose un paña, mi tin di yama mi yiu, mi tin mi mashin 
cu mi tabata cose antes. Awo ta e ta cose na mi luga. 
Vertaling: 
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AK: Ik ben bezig met mijn handwerk, maar nu kan ik zelfs geen draad door het oog van de naald 
steken, ik kan het niet doen ... als je kan zien, kan je alles doen, dan heb ik geen mensen nodig 
om me ergens naar toe te brengen, ik heb mijn huiswerk, mijn handwerk. Ik moet nu mijn 
dochter roepen om een kledingstuk te naaien, ik heb mijn naaimachine, waarmee ik vroeger 
naaide. Nu naait zij in mijn plaats. 
 
Uit de verhalen van de respondenten is gebleken dat voornamelijk oudere vrouwelijke 
respondenten vertellen dat zij altijd bezig waren met de huishouding, totdat hun gezichts-
vermogen verslechterde en er een moment kwam waarop ze ermee moesten stoppen. Toch 
vertellen ook veel vrouwen van alle leeftijden, en ook mannen en jongeren dat ze doen wat ze 
nog kunnen, ook al kost het meer tijd. Daarbij moeten ze wel accepteren dat dingen minder 
schoon zijn dan ze zouden willen. In veel gevallen hebben ze dan ook iemand die hen helpt, 
zoals inwonende familieleden. Alleenwonenden hebben in een aantal gevallen een betaalde hulp. 
Uit onderzoek in Engeland is gebleken dat ongeveer 45% van de visueel beperkten alleen woont 
en dat dit vooral ouderen betreft, waarvan de partner overleden was (Douglas et al., 2007). In 
Aruba is dit een minder groot percentage (12,3%), (zie bijlage 5). Maar ook hier betreft het 
voornamelijk ouderen. 

8.4. Veiligheid binnenshuis - Ik had die deur open, maar die moet dicht  

Uit de verhalen van vooral alleenwonende oudere respondenten blijkt dat alleen thuis wonen 
angst voor insluipers met zich mee kan brengen. Zoals in hoofdstuk 2.10 beschreven is, wonen 
de meeste mensen in Aruba in benedenwoningen, waar de ramen en deuren van oudsher veelal 
openstaan voor de koelte van de wind. Tegenwoordig echter zijn deze vaak gesloten in verband 
met de veiligheid. De 55-jarige slechtziende en slechthorende heer Martis vertelt dat insluipers al 
verschillende keren dingen uit zijn huis weggehaald hebben, onder andere zijn telefoon: 
  
DM: Ik had een telefoon, maar ze hebben die gestolen. MD: Oké. DM: Weg. MD: Weg. DM: Ik 
koop niet meer. Hier in de buurt heb je veel gekke mensen. Ze komen hier binnen, gewoon ...  
DM: Ik moet altijd die deur op slot zetten. MD: Ja. DM: Die politie zegt het ook. MD: Ja. DM: 
Ik had de deur open, maar die moet dicht.   
 
Hij is sindsdien extra op zijn hoede voor onbekenden en sluit zijn ramen en deuren overdag als 
hij alleen is. Dit betekent dan wel, dat het erg warm wordt in huis en hij de airco moet aandoen, 
hetgeen voor hem eigenlijk te duur is. Daarnaast betekent dit dat hij dan letterlijk en figuurlijk 
afgesloten is van de buitenwereld. Ik heb dat zelf ervaren toen ik de eerste keer bij hem op 
bezoek ging. Om toen zijn aandacht te trekken moest ik onder andere roepen omdat er geen bel 
aanwezig was, zoals gebruikelijk in Aruba. Aangezien hij geen telefoon heeft, kon ik hem ook 
niet bellen. Ik dacht dat er niemand thuis was. De tweede keer had ik meer geluk. De buurvrouw 
was bij hem op bezoek en de deur stond halfopen. Zo kon ik deze keer met hem in contact 
komen. Waarschijnlijk was hij bij mijn eerste keer dat ik op bezoek ging ook gewoon thuis.   
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Ook de hiervoor genoemde mevrouw Boekhoudt vertelt me over haar angst voor insluipers of 
mensen die haar kwaad willen doen, omdat ze niet meer goed kan zien. Ze zat altijd graag in de 
namiddag op een stoel voor haar huis en had de ramen van de benedenwoning altijd openstaan, 
vanwege de warmte en het belang van een frisse wind in huis. Nu zit ze niet meer buiten en doet 
ze de ramen dicht als ze alleen thuis is: 
 
EB: Y awo’kinan m’a bira un hende mi tin hopi miedo. MD: hm. EB: Pasobra cu mane mi ta 
sinta akiden, anto tin hende ta para bin bishita, nan ta para na bentana, por ta anochi, mi no ta 
wak e hende. MD: No. EB: Anto semper mi ta sinta pafo na mi cas atardi. MD: Si. EB: Awo mi 
no ta hacie mas, paso mi tin miedo. MD: Ya. EB: M’a haya hopi miedo, tin ora mi ta bisa mi 
mama: “No sali laga mi mi so.” MD: Ya. EB: Paso mi tin miedo den cas. 
Vertaling: 

EB: En nu ben ik een angstig mens geworden. MD: hm. EB: Want als ik hier binnen zit en er 
staan mensen om je een bezoekje te brengen, ze staan bij het raam, mogelijk ‘s avonds, ik zie ze 
niet. MD: Nee. EB: En altijd zat ik vroeger in de namiddag buiten voor mijn huis. MD: Si. EB: 
Nu doe ik dat niet meer, want ik ben bang. MD: Ja. EB: Ik heb veel angst gekregen, soms zeg ik 
tegen mijn moeder: “Ga niet uit huis en mij hier alleen laten.” MD: Ja. EB: Want ik ben bang in 
huis.  
 
Een oudere blinde meneer vertelt ook over het mogelijke gevaar van buitenaf als je alleen woont 
en blind bent. Hij vindt het belangrijk dat hij altijd iemand zou moeten kunnen bellen voor hulp. 
Gelukkig kan hij altijd de buren of de politie bellen. Die hebben hem wel vaker geholpen. Hij 
vertelt dat hij, omdat hij veelvuldig alleen thuis is, een alarm, camera en opnameapparatuur heeft 
laten installeren, zodat de band teruggespoeld kan worden voor het geval dat hij bijvoorbeeld 
gemolesteerd zou worden. Daarnaast geeft het hem een veilig gevoel dat er dichtbij zijn huis een 
politiepost is: 
 
BD: We have a camera here. MD: Yes? You do, no? BD: Yeah, you see? MD: Aha. BD: Haha, 
it’s because I’m by myself, I told somebody hit me one day I say you can rewind and see who 
did it. MD: Yes. BD: Just for our own protection. MD: Yes. BD: I have alarm on the doors when 
I go at night I feel safe by myself. MD: Okay. BD: The police precinct is right there, when I call 
them they come right away. 
 
Een andere, oudere alleenwonende respondent die ook last had van insluipers, heeft op aanraden 
van zijn kinderen een alarminstallatie in zijn huis laten installeren. Hij is hier blij mee, al kan hij 
de kleine knopjes van het alarm niet zien en maakt hij soms een fout met het alarm aan- of 
uitzetten. Hij raakte eerst in paniek als het alarm afging en kon het ook niet uitzetten. Nu heeft 
hij dat geleerd en weet hij dat het alarmbedrijf hem belt als het alarm afgaat en men zonodig 
langskomt om hem te helpen als hij problemen heeft.   
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Een aantal respondenten vertelt ook over hun angst om te struikelen of om te vallen. De meeste 
respondenten kunnen zich over het algemeen binnenshuis goed oriënteren en verplaatsen, omdat 
ze in hun hoofd een plattegrond hebben gemaakt van de inrichting van hun huis of omdat ze zich 
de inrichting van hun huis als ziende herinneren. Een 70-jarige respondent vertelt dat hij zich in 
zijn eigen huis ’blindelings‘ kan verplaatsen, maar merkt daarbij wel op dat als er iets is blijven 
slingeren, hij erover kan struikelen: 
 
Some people think that I am joking, that I can see very well because they see me over here, 
going up the steps, step by step, but I know my home. Don’t leave something on the floor 
because I can fall, but I know my home. When I go in a different house, that’s difficult for me. I 
have to be careful about where I enter, where they have the chairs, but here I walk fast. Nobody 
knows, sometimes you would think I see very well. 
 
Een andere respondent vertelt dat zijn vrouw vaak binnenshuis spullen verplaatst en dat dat zijn 
oriëntatie telkens in de war brengt. 

Tijdens de interviews bij de huisbezoeken was het gemak waarmee een aantal respondenten, 
vooral de jongeren, zich door hun huis verplaatsten ook zichtbaar voor de onderzoeker. In de 
meeste gevallen deden ze zelf de deur voor mij open – als die al niet openstond –, gingen mij 
voor naar een plek om te zitten, hielpen me met het aansluiten van de electriciteitskabel van de 
videocamera in het stopcontact of haalden iets voor me te drinken.  

De respondenten die pas slechtziend of blind geworden zijn, hebben de meeste moeite om zich 
binnenshuis te oriënteren. Zij bezeren zichzelf daarbij soms ook. Eén andere respondent vertelt 
dat ze vooral ‘s avonds moeite heeft om zich in huis te oriënteren: 
 
Y mane anochi mi ta lanta bay baño cu eseynan, mi ta dal mi curpa den muraya. 
Vertaling: 

En bijvoorbeeld ‘s nachts als ik wakker word om naar de wc en zo te gaan, dan bots ik tegen de 
muur. 
 
Ze vertelt dat ze heeft moeten leren zich aan te passen aan haar nieuwe situatie. Ze had daarbij de 
keus om zich aan te passen aan haar huis of om haar huis aan te passen aan wat zij prettig vindt : 
 
EB: Mi ta kere adapta na e sistema dje cas. MD: hmm. EB: Esey mi tin cu bay haci, adapta e cas 
na mi sistema. 
Vertaling: 

EB: Ik denk dat ik me moet aanpassen aan het systeem van het huis. MD: hmm. EB: Dat moet ik 
doen, het huis aanpassen aan mijn systeem. 
 
Zo vertelt ze dat ze op advies van een collega van haar ex-man is begonnen met het tellen van 
haar stappen in huis, zodat ze zich kan oriënteren en niet meer tegen de muur hoeft op te botsen. 
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Omdat ze echter na haar echtscheiding acht jaar geleden weer bij haar ouders is gaan wonen met 
haar dochter kan ze niet zoveel veranderen aan het huis.  
 
De slechtziende 55-jarige mevrouw Rodriquez vertelt over het erf bij haar huis waarop haar 
familie een cementlaag aangebracht heeft, zodat ze zich er veiliger over kan verplaatsen. Haar 
man heeft ook een leuning voor haar aangebracht bij de treden naar buiten en contrasterende 
strepen bij de treden van de afstap. Ze vertelt ook dat ze kleine kastjes en spulletjes heeft 
weggedaan zodat ze zich eenvoudiger kan verplaatsen. En aangezien haar huis te donker was 
voor haar, had ze meer licht nodig om nog iets te kunnen zien. Haar familie heeft toen de muren 
binnen een lichtere kleur verf gegeven. Ze kan daardoor in huis nu veel beter zien. Meerdere 
respondenten, vooral ouderen vertellen baat te hebben bij aanpassingen in huis, zoals handgrepen 
in de gang en de badkamer en markeringen op afstapjes en apparaten, die veelal door hun familie 
zijn aangebracht. Na afloop van de interviews heb ik deze vaak kleine, maar betekenisvolle 
aanpassingen mogen bewonderen. 
 
De hiervoor genoemde mevrouw Richardson vertelt dat ze, nu ze ouder wordt én na een val in de 
keuken waarbij zij haar heup al eens brak, bang is om weer te vallen: 
 
KR: Pa bisa berdad, ehh, señora, mi a keda cu miedo pa mi cay, paso e dolor cu m’a pasa dia di e 
heup, mi no ta spera di pas’e mas. 
Vertaling: 

KR: Om u de waarheid te vertellen, mevrouw, ik ben bang geworden om te vallen, want de pijn 
die ik had op de dag dat ik mijn heup brak, hoop ik nooit meer mee te maken. 
 
Ze kon na de val niet meer opstaan en wilde bijvoorbeeld de buren niet om hulp roepen, omdat 
haar bedlegerige, halfzijdig verlamde echtgenoot dan mogelijk in paniek zou raken. Hij had haar 
in ieder geval niet kunnen helpen. Ze heeft zich naar de telefoon gesleept en de buurvrouw 
gebeld. Die is direct gekomen en heeft haar geholpen. Sindsdien durft ze niet veel meer te doen 
in huis als ze alleen thuis is met haar echtgenoot: 
 
KR: M’a cay, mi no por lanta, y mi no kier haci boroto, pa e [su casa] no tende, pa e no bira 
nervioso. M’a keda hala hala poco poco te cu m’a rek mi man coy telefon. M’a yama e bisiña. 
Paso mi tin e telefon cu bo ta haña cu cijfer grandi door di FAVI mes a pidi pa mi. E cijfer 
grandi. Anto mi por mi por marca number na calculacion. Anto, eh, number cu mi ta custumbra, 
mi ta bay mas lihe. Anto m’a yama e bisiña te ora e bisiñanan a bin yuda mi. 
Vertaling:  

KR: Ik ben gevallen, ik kon niet meer opstaan, en ik wilde geen geluid maken opdat hij [haar 

echtgenoot] het niet zou horen en niet nerveus zou worden. Ik bleef me steeds een beetje verder 
rekken, totdat mijn hand de telefoon kon pakken. Ik belde de buurvrouw. Want ik heb een 
telefoon met grote cijfers die FAVI zelf voor me aangevraagd heeft. De cijfers zijn groot. En ik 
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kan de nummers intoetsen door berekening. En, eh, cijfers die ik gewend ben, kan ik sneller 
intoetsen.  En ik belde de buren, totdat ze me kwamen helpen. 
 
Ook andere respondenten, ouderen vooral, vertellen bang te zijn om te vallen. Meneer Martinez 
loopt voorzichtig kleine stukjes met een looprekje in huis en op de veranda. Het grootste deel 
van de dag zit hij in zijn stoel buiten op de veranda of binnen voor de tv. Hij heeft speciaal 
beugels in zijn huis laten aanbrengen om zich aan vast te kunnen houden. Met een blij gezicht 
laat hij mij deze aanpassing zien. Daarnaast vertelt hij dat hij gelukkig niet alleen woont. Omdat 
de heer Kelly onlangs weer gevallen is, heeft hij op aanraden van zijn kinderen een hulp voor 
dag en nacht genomen. 

8.5. Lezen en kijken - Niet eens een krant meer 

Veel respondenten kunnen gedrukte tekst niet meer lezen. Zo vertelt een respondent dat ze 
inmiddels haar krant niet meer kan lezen: 
 
EB: Ni un corant mas. Y mi ta un hende cu mi ta bira desespera si mi no lesa un corant. MD: 
Hmhm, ya. EB: Tur mainta, aunke mi no ta lesa, mi ta pasa cumpra mi corant. MD: Hmhm. EB: 
Paso, mi ta bisa, mester ta al tanto. 
Vertaling:  

EB: Niet eens een krant meer. En ik ben iemand die wanhopig wordt als ik geen krant gelezen 
heb. MD: Hmhm, ja. EB: Elke ochtend koop ik een krant, alhoewel ik hem niet meer kan lezen. 
MD: Hmhm. EB: Want, ik zeg, ik moet op de hoogte zijn. 
 
De 55-jarige mevrouw Ras vertelt het volgende over de inbreuk op haar dagelijkse gewoonte: 
 
JR: E ora ey bo ta bisa: “Conchale, e ta fastioso si, bo ta custumbra di lesa corant, anto diripiente 
bo no por”, bo ta pidi dokter pa yuda bo sikiera pa bo por lesa e corant. MD: Si, oké. JR: Oké, mi 
ta bisa bo cu e headlines mi por lesa. MD: Si. JR:  Pero locual ta e letternan chikito no ... ta 
fastioso, hopi fastioso. 
Vertaling: 
JR: En dan zeg je: “Verdorie, het is vervelend, je bent gewend om de krant te lezen en dan 
plotseling kan je het niet meer”, je vraagt de dokter om je te helpen zodat je tenminste de krant 
kan lezen. MD: Ja, oké. JR: Oké, ik zeg je, de titels kan ik lezen. MD: Ja. JR: Maar de kleine 
letters niet ... dat is vervelend, heel vervelend. 
 
Een paar respondenten kunnen nog wel krantenkoppen lezen, maar diverse woorden in de tekst 
kosten echter veel inspanning. Anderen geven aan dat zij de bijbel en/of andere inspirende 
boeken, die zij dagelijks lazen niet meer kunnen lezen. Een paar oudere respondenten hebben een 
hele wand met boeken in huis en vertellen dat ze helaas geen informatie meer kunnen opzoeken 
zoals zij gewend waren. Ze zijn leergierig en hielden ervan om dingen op te zoeken. Het niet 
meer kunnen lezen heeft er toe geleid dat zij gestopt zijn met activiteiten als krant lezen, boeken 



125 
 

lezen en informatie opzoeken. Uit het interview met hen blijkt dat dat hun lust en hun leven was. 
Weer anderen vertellen hoe vervelend het is dat ze hun post niet meer zelf kunnen lezen, noch 
kunnen beantwoorden. Dit sluit aan bij de bevindingen van Caroll (1961) die stelt dat dit een 
belangrijk vermogen is, aangezien het gerelateerd is aan zowel onafhankelijkheid als aan 
privacy. Redenen waarom, zoals hij stelt, het verlies hiervan zo pijnlijk kan zijn.  
 
De slechtziende 50-jarige mevrouw Figaroa en 75-jarige mevrouw Webb vertellen dat ze  
gemerkt hebben dat extra verlichting hen helpt om beter te kunnen lezen. Ze hebben daarom hun 
verlichting verbeterd en maken hier veelvuldig gebruik van. Een andere respondent vertelt dat ze 
de krant nog wel kan lezen, maar aangezien dat heel vermoeiend is en ze er tranen van in haar 
ogen krijgt, leest ze deze met tussenpozen. Ze heeft van een vriendin een bijbel met grote letters 
gekregen waar ze heel blij mee is. Mevrouw Figaroa kan daarentegen nog wel lezen. Zij vertelt 
dat ze haar hoofd daarbij in een bepaalde stand moet houden om te kunnen lezen. Omdat dat heel 
vermoeiend is, moet ze vaker pauzeren.  
Een 75-jarige slechtziende alleenwonende respondent vertelt dat zij problemen heeft bij het 
boodschappen doen omdat ze niet meer goed kan zien: 
 
Want ik heb meerdere malen al dat ik iets veel te duur kocht ... Heb ik niet goed gekeken; toen ik 
thuis kwam, toen ontdekte ik, dat ik in plaats van huppelepup kip, lamsvlees had, wat vijf keer zo 
duur was of zo, plus ik had de verkeerde fles wijn genomen, maar ja, dat is mijn schuld. 
 
Mevrouw Webb gebruikt een kijkertje in de supermarkt om prijzen en andere productinformatie 
te kunnen lezen.  
 
De respondenten vertellen echter dat hulpmiddelen “hulp”middelen blijven en dat lezen 
vermoeiend is. Een respondent (65 jaar) gebruikt bijvoorbeeld sinds kort een elektronische 
beeldschermloep voor het lezen van haar bijbel, recepten, rekeningen en correspondentie. Het 
voordeel hiervan is dat ze zelf actief kan blijven lezen. Het nadeel is dat ze hierbij altijd rechtop 
aan dezelfde tafel moet zitten om te lezen omdat ze de beeldschermloep zelf niet kan verplaatsen. 
Ze vindt dit een nadeel omdat ze graag op andere plaatsen leest, zoals in een luie stoel of in bed. 
Ook de 70-jarige mevrouw Feliciana gebruikt een beeldschermloep. Verschillende andere 
respondenten vertellen boeken in gesproken vorm te lezen via een speciaal daarvoor gemaakt 
afluisterapparaat, de zogenaamde Victor Reader Stream of Milestone. Meneer Werleman vertelt 
dat hij dit apparaat soms ook als notitieboekje gebruikt. Als hij iets wil onthouden, zoals 
bijvoorbeeld mijn telefoonnummer, spreekt hij dat in. Dit demonstreert hij tijdens het interview. 
Een andere respondent vertelt dat ze leert voor haar havo-diploma met behulp van ingesproken 
boeken. Verschillende respondenten vertellen graag naar boeken te luisteren waar ze van kunnen 
leren: 
 
I listen to books on my Milestone, I love to read, so I spend a lot of time listening to books, and I 
like listening to documentaries on TV. 
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De 70-jarige blinde mevrouw Ponson leest ook veelvuldig gesproken boeken en tijdschriften en 
maakt daarnaast ook gebruik van braille. Ze gebruikt braille vooral om recepten en haar eigen 
notities te lezen, al merkt ze wel dat ze er elk jaar minder gebruik van maakt. De 40-jarige 
mevrouw Hernandez gebruikt braille om belangrijke gegevens te noteren. Ze houdt ook een 
dagboek bij en correspondeert met haar eveneens blinde vriendinnen in het buitenland. Ze vertelt 
dat dit laatste wel steeds minder gebeurt, aangezien haar vriendinnen steeds minder braille 
gebruiken. In plaats van braille gebruiken zij de telefoon en een computer met spraak en internet 
als communicatiemiddel. Zelf kan ze nog niet met een computer overweg, maar ze wil dat wel 
leren.   
De 30-jarige Oslin, die al blind is sinds zijn prille jeugd, vertelt dat hij braille niet meer gebruikt 
sinds hij volwassen is, omdat braille exclusief voor blinden is, terwijl blinden tegenwoordig meer 
gebruik kunnen maken van spraak om te kunnen “lezen” en dat zowel blinden als zienden 
tegenwoordig met elkaar kunnen communiceren via de computer: 
  
MD: Bo ta lesa cu braille? OW: M’a studia mane ... mane, uhm, mi kiermen, ora mi tabata 
chikito, nan ta lanta bo cu complete informacion di hende blind, kiermen: Braille, abacus 
[telraam]. Señora ta conoc’e? MD: Ja, ja. OW: Bo ta’tin tambe, uhm, e cana cu stick. Anto tur 
eseynan y tur cos normal, pero despues cu bo ta crece, uhm, bisa bo e berdad: mi no ta corda 
ultimamente algo cu mi a lesa na Braille. MD: Ok. OW: So, aworaki cu computer. E ta asina, bo 
ta bay, bo ta skirbi mi, pero ken ta lesa e cosnan den braille? Hende ciego so. 
Vertaling: 

MD: Lees je braille? OW: Ik heb het ... geleerd, uhm, ik bedoel, toen ik klein was, hebben ze me 
opgevoed met alle informatie voor een blinde: braille, abacus [telraam]. Kent u dat? MD: Ja, ja. 
OW: Je had ook, uhm, het lopen met een blindestok. Dat alles, dus, en alle normale dingen, maar 
nadat je opgroeit, uhm, om je de waarheid te zeggen: ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 
het laatst iets in braille gelezen heb. MD: Oké. OW: Dus, nu met de computer. Het is zo, je gaat 
weg, je schrijft me, maar wie leest de dingen in braille? Slechts de mensen die blind zijn. 
 
Ook een aantal andere respondenten hebben het enige jaren geleden geleerd, maar gebruiken het 
brailleschrift inmiddels niet of nauwelijks meer. De blinde heer Werleman vertelt dat hij het nu 
alleen nog maar gebruikt om zijn spullen te “identificeren”, zoals bijvoorbeeld zijn cassette-
bandjes. Hij maakt met een speciaal apparaatje stickertjes met een brailletekst. Zo’n stickertje 
plakt hij vervolgens op het desbetreffende voorwerp: 
 
Ja ik heb braille geleerd, maar braille gebruik ik niet om te lezen, maar alleen maar laten we 
zeggen om mijn spullen te identificeren. Bijvoorbeeld een medicament hè. 
 
Een oudere alleenstaande meneer vertelt overigens dat hij op 50-jarige leeftijd in Nederland bij 
een blindenstichting zijn mogelijkheden liet onderzoeken en aldaar te horen kreeg, dat hij te 
weinig gevoel had in zijn vingers om braille te leren. Ze hadden hem verteld dat dit wel vaker 
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voorkwam en dat dat waarschijnlijk ook kwam door zijn leeftijd. Omdat hij niet meer kan 
schrijven, betekent dit voor hem dat hij alles moet onthouden; hij noemt het voorbeeld van 
telefoonnummers. Dat lukt hem, maar het vraagt extra aandacht en is dus lastig. 

8.6. Telefoneren - Zo hebben we contact met elkaar 

De 55-jarige mevrouw Ras is een jaar geleden slechtziend geworden. Ze maakte voorheen elke 
dag veelvuldig gebruik van de telefoon. Nu doet ze dat niet meer omdat het nummer kiezen te 
lastig is geworden; daardoor is ze nu in deze afhankelijk geworden van haar echtgenoot. Een 45-
jarige respondent die korte tijd geleden slechtziend geworden is, kan eveneens niet meer 
telefoneren of berichtjes sturen: 
 
Mi no por lesa message, nada mas. Tur cos ta scur scur scur. 
Vertaling: 
Ik kan zelfs geen berichtje meer lezen, niets meer. Alles is donker, donker, donker. 
 
Een andere slechtziende respondent vertelt dat hij de telefoon niet meer goed kan bedienen en 
wacht totdat iemand hem belt. Ook oudere alleenwonende visueel beperkten vertellen wel dat zij 
niet meer goed kunnen telefoneren; sommigen doordat zij tevens slechthorend zijn. Enkelen 
hebben daarom zelfs geen telefoon meer. Een 80-jarige respondent die in het verpleegtehuis 
woont, leent soms een telefoon van een medebewoner om haar kinderen te bellen als ze lang niet 
op bezoek geweest zijn.  
 
Een oudere blinde meneer vertelt dat hij kan voelen waar de nummers van zijn vaste telefoon 
zich bevinden. Hij maakt veelvuldig gebruik van deze telefoon om met zijn familieleden en 
vrienden in Aruba en in Amerika te bellen. De slechtziende 75-jarige mevrouw Richardson zegt 
dat ze de deur bijna niet meer uitkomt. Gelukkig heeft ze een vaste telefoon met grote cijfers en 
heeft ze veelvuldig contact met een paar vriendinnen via de telefoon. Vroeger zochten ze elkaar 
vaak op, maar nu ze op leeftijd zijn, kan dat niet meer en bellen ze elkaar. Bovendien vindt zij de 
telefoon een grote hulp, omdat je ermee kan bellen in geval van nood: 
 
KR: Anto mi tin un otro hende te na Wayaca, un amiga tambe. E ta yama mi of ami ta yam’e, 
asina nos tin contact cu otro. MD: Ah, okay, paso bosonan no por bishita otro mas? KR: No, ehh, 
nos tur dos ta ... esun ta grandi caba, esey tambe ta hende malo, pero nos tin contact cu otro. MD: 
Paso bo amiganan toch ta hopi importante. KR: Sii, aha, mane, e ta mi amiga, e ta mi prima; 
mane, si pasa un siman cu e no a yama, mi ta yama, paso e ora ami fe dje mi ta haña sa di tur e 
famia rond ... MD: Y antes, prome cu el a bira malo, e tabata bishita bo? KR: Aha, of ami ta bay 
bishit’e, asina ey ... E telefon ta algo hopi bon, no ... MD:  Dus, señora ta hopi contento cu e 
telefon di awendia. KR: Aha, si. Pero e ta yuda hopi. Mane, mi casa, e ultimo biaha cu el a cay 
’ki, e muchanan a yama ambulance. E ambulance a bin hopi lihe. 
Vertaling: 
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KR: En ik heb een andere persoon helemaal in Wayaca, ze is ook een vriendin. Ze belt me op of 
ik bel haar op, zo hebben we contact met elkaar. MD: Ah, oké, want jullie kunnen niet meer bij 
elkaar op bezoek? KR: Nee, ehh, we zijn allebei ... zij is al op leeftijd en ze is ook ziek, maar we 
hebben contact met elkaar. MD: Want uw vriendinnen zijn toch heel belangrijk. KR: Jazeker, 
want ze is mijn vriendin en mijn nicht; en als ze na een week niet belt, bel ik haar, want van haar 
kom ik alles van de familie te weten ... MD: En vroeger, voordat ze ziek werd, kwam ze u toen 
bezoeken? KR: Jaaa, of ik ging bij haar op bezoek, zo is het ... De telefoon is heel goed, hoor ... 
MD: Dus, mevrouw is erg blij dat er tegenwoordig een telefoon bestaat. KR: Jawel. Maar het 
helpt goed. Zoals, mijn echtgenoot, de laatste keer dat ie is gevallen, hebben de kinderen de 
ambulance gebeld. En de ambulance was er rap bij. 
 
Een 55-jarige slechtziende respondent vertelt dat ze baat heeft bij een vaste telefoon met grote 
cijfers. Ze houdt van telefoneren, het helpt haar de dag doorkomen. Ze belt dan meestal naar 
familie in Curaçao en naar bekenden in Aruba: 
 
Si, mi ta gusta papia na telefon hahaha, paso esey tambe ta yuda mi part’i den dia, no.  
Vertaling: 

Ja, ik houd ervan om te telefoneren, want dat helpt me ook overdag, begrijp je? 
 
Een oudere respondent vertelt dat hij dagelijks met Nederland belt, waar een dochter van hem 
woont en waar hij pas ook vier maanden is geweest. Zijn vrouw woont inmiddels al enige jaren 
bij haar familie in Venezuela. Zij werd ziek en hij kon door zijn blindheid niet meer voor haar 
zorgen. Een eveneens oudere respondent belt dagelijks met Nederland waar twee dochters van 
hem wonen. Voor een aantal ouderen is de vaste telefoonlijn wel gebruiksvriendelijker dan een 
mobiele telefoon.  
 
Een 75-jarige respondent heeft alleen hulp nodig om zijn beltegoed op te waarderen. Hij belt 
voornamelijk familie en een paar vrienden; naar zijn dochter en kleinkinderen in Nederland belt 
hij elke dag. 
 
Si, mi mes a siña y esey mi no tin problema cu nele. Unico cos ta cu ora di hinca carchi, mi 
mester un hende hinc’e pa mi.  
Vertaling: 

Ja, ik heb het mezelf aangeleerd en ik heb er geen problemen mee. Het enige is, dat ik iemand 
nodig heb om mijn beltegoed op te waarderen.  
 
Een 50-jarige slechtziende respondent vertelt hoe blij ze is met haar iPhone, omdat ze naast 
telefoneren er ook berichtjes mee kan versturen. Ze kan er ook mee op Facebook en kan tevens 
whatsappen met bijvoorbeeld haar kinderen in Nederland. Ze vertelt net als een jongere blinde 
respondent hoe blij ze is met de uitvinder van de iPhone: 
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I am so glad Steve Jobs invented the iPhone, I would be texting and whatsapping and having 
three conversations and people think that a blind person can’t do that. Because at FAVI, the first 
thing you learn is blind typen, blind typen voor de blinden, haha, so we learn were the toetsen are 
and when we finish, then we can get computerles and that is how I could master my iPhone. I 
would be whatsapping sometimes my children the whole day. 
 
Een meneer van middelbare leeftijd is ook aan het experimenteren met een iPhone en vertelt 
lachend dat het nog niet zo snel gaat als hij zou willen. De blinde heer Werleman vertelt blij te 
zijn met zijn iPhone omdat hij hiermee kan internetten en naar muziek kan luisteren: 
 
AW: ik gebruik dus nu een iPhone hè. MD: Oké. AW: Dat is heel praktisch. Kan ik makkelijk 
internetten, muziek, vooral voor muziek heb ik het nodig; of één of ander radiostation in het 
buitenland, in het Duits of in het Frans, oh, merveilleux! 
 
Hij beheerst nu een aantal basismogelijkheden, zoals telefoneren en muziek opzoeken op 
internet. Hij wil ook graag de andere mogelijkheden leren, zoals e-mailen en skypen. Hij heeft 
veel buitenlandse contacten en daarom zou dat erg handig voor hem zijn. Hij leert door zelf te 
experimenteren, maar hij krijgt ook hulp van een lotgenoot. Ook anderen gebruiken deze 
communicatiemiddelen met meer of met minder succes.   
 
Alle jongeren maken gebruik van mobiele telefoons; niet alleen om te bellen, maar veelal ook 
om gebruik te maken van Facebook. Een respondente heeft zelfs haar vriend vier jaar geleden via 
Facebook leren kennen. De 25-jarige slechtziende Ruthline maakt gebruik van de BlackBerry 
“pin” voor contact met haar familie en vrienden in Aruba. Daarnaast vertelt ze ook dat ze 
veelvuldig gebruik maakt van Facebook om met haar vrienden in Curaçao, Amerika en 
Venezuela te communiceren. Andere blinde jongeren vertellen graag een iPhone te gebruiken. 
Cirilio downloadt en beluistert veelvuldig met veel plezier muziek en de slechtziende Joselin en 
Mayra maken ook graag gebruik van de iPhone voor Facebook. Mayra gebruikt haar iPad. Ze 
kan op haar iPhone en iPad beter kijken dan op haar laptop, omdat ze die laatste niet dichtbij kan 
houden. 
 
MD: Abo tin iPhone y iPad tambe? MG: Si. MD: Anto esaki ta un bon yudansa? MG: Si. Paso 
mi por tin e mas cerca. Cu un laptop mi tin cu echt focus y tin ora e ta ’na mi dolor di cabes of mi 
wowo ta molestia mi y p’esey mi no kier uz’e hopi.  
Vertaling: 

MD: Je hebt een iPhone en tevens een iPad? MG: Ja. MD: En is dat een goede hulp? MG: Ja, 
want die kan ik heel dichtbij houden. Met een laptop moet ik echt focussen en soms krijg ik er 
hoofdpijn van of het geeft mij oogproblemen en daarom gebruik ik die niet veel.  
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8.7. De computer - Een haat-liefde verhouding  

De computer blijkt voor menig respondent een uitkomst, voor anderen een noodzakelijk kwaad. 
Weer anderen, voornamelijk oudere respondenten, zijn er nooit aan begonnen of ermee gestopt. 
De heer Lampe (75 jaar) vertelt dat hij lang geleden op het werk weleens met een computer 
werkte, al was die toen nog heel groot en niet te vergelijken met de huidige, compacte 
computers. Toen hij op 38-jarige leeftijd blind werd, stopte hij met werken en sindsdien heeft hij 
geen computer meer aangeraakt. Een 55-jarige respondent, die tot voor kort elke dag op haar 
werk veelvuldig gebruik maakte van een computer vertelt het volgende: 
 
Un dia m’a haya un miedo, un miedo di dje, cu mi no kier ni mishi cu ne. 
Vertaling: 

Op een dag ben ik bang geworden, ben ik er zo bang van geworden, dat ik ’m zelfs niet meer wil 
aanraken. 
 
Ze werkt nu niet meer en thuis als ze wil skypen met haar dochter of iets wil opzoeken op 
internet is ze afhankelijk van haar echtgenoot. Nog weer anderen, zowel slechtziende als blinde 
respondenten, maken daarentegen dagelijks gebruik van een computer. Dit zowel privé als soms 
ook voor werk.  
 
Een blinde respondent kan met zijn computer werken, omdat hij gebruik maakt van een scanner 
in combinatie met de spraaksoftware JAWS. Hij heeft les gehad en krijgt hulp als hij problemen 
met zijn apparatuur of software heeft. Hij vertelt echter dat de software erg duur is, dat het lang 
duurde voordat hij de software op zijn werk kreeg en dat hij afhankelijk is van anderen als hij 
hiermee problemen heeft. In onderstaand fragment beschrijft hij zijn haat-liefde verhouding met 
de computer: 
 
Mi no ta mucho amante di computer, pasobra mi tin un love and hate relationship, den e sentido 
si ami no tawata tin, mi tin bista mi lo ta minder betrokken cu computer, pero aworaki, ya, mi ta 
haya mi, e ta mane un interne struggle, den e sentido cu bo ta hay’e dificil pa deal cu ne, no. Dus, 
mi sa cu mi tin cu bay upgrade mi skillsnan di computer mas. 
Vertaling: 

Ik ben geen echte liefhebber van computers, want ik heb er een haat-liefde verhouding mee, in 
die zin dat als ik geen computer had, als ik mijn gezichtsvermogen had, was ik minder betrokken 
bij de computer, maar nu, ja, vind ik mezelf in een soort interne strijd, in die zin dat je het 
moeilijk vindt om er mee om te gaan, begrijp je? Dus, ik weet dat ik mijn computervaardigheden 
moet verbeteren. 
 
Thuis gebruikt hij sinds kort een MAC-computer. Hij had gehoord dat de Apple-producten 
vriendelijk in gebruik zijn voor blinden en dat de meeste producten van een ingebouwde 
spraakmogelijkheid voorzien zijn. Hij moet echter ook nog leren om met zijn MAC-computer 
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om te gaan. Ook een andere blinde respondent is lovend over de Apple-producten. Hij 
experimenteert er veel mee en maakt er ook gebruik van voor zijn werk.  
 
Een slechtziende jonge respondent maakt gebruik van een computer met het vergrotings-
programma ZoomText. Ze heeft hier baat bij, maar geeft aan dat een hulpmiddel nooit de hele 
beperking compenseert en dat ze bovendien extra tijd nodig heeft om te kunnen lezen: 
 
Ik heb ZoomText. Maar weet je wat het is, ik gebruik ZoomText, maar ik vind ZoomText 
wanneer ze praten irritant. Dus ik lees alleen maar, maar dat is soms ook, want volgens mij is 
geen hulpmiddel 100% goed, want je gebruikt het met een beperking. Ik gebruik ook mijn loep. 
Ik heb een kleine loep en dat vind ik wel fijn af en toe, als ik bijvoorbeeld geen nummers kan 
zien. Dan ga ik met mijn loep kijken, maar ik probeer. Weet je wat het is Mieke, soms geven ze 
mij zoveel werk en dat heb ik pas vorige maand beseft: een slechtziende heeft tijd nodig om 
twee, drie keer zijn tekst te kunnen lezen. En ik heb geen tijd voor dat. Misschien is het niet eens 
een uur dat ik nodig heb, nee tien minuten die ik nodig heb. Maar ik heb het nodig en als ik het 
niet heb, kan ik jou geen kwaliteit garanderen. 
 
De 55-jarige slechtziende mevrouw Rodriquez vertelt dat ze blij is dat ze – toen ze door de 
slechtziendheid haar werk verloor – toch kon leren blind typen en omgaan met een computer met 
behulp van de vergrotings- en spraaksoftware SuperNova. Zij is hier vooral blij mee omdat ze er 
informatie mee kan opzoeken op internet en ze dan iets te doen heeft. Ook de 70-jarige slecht-
ziende mevrouw Feliciana maakt gebruik van vergrotingssoftware in haar computer, namelijk 
ZoomText. Ze is hier heel blij mee, omdat ze daardoor toch de dingen kan blijven doen die ze 
graag wil doen: 
 
FF: Het moment dat ik niet meer kon lezen vond ik het ergste. Dat vond ik echt erg want ik dacht 
van, als ik niet meer kan lezen wat dan? Hoe kan ik? Ik deed de boekhouding van de gymclub, 
doe ik dus nu nog steeds, maar wat deed ik? Ik denk van wat kan ik dan? Ik kan dan niks meer 
doen eigenlijk, want alles moet je ook een beetje kunnen lezen. Maar als je die hulpmiddelen 
hebt, dan merk je dat je dat allemaal nog goed kan bijhouden.  
 
Een slechtziende 55-jarige meneer heeft eveneens een laptop met vergrotingssoftware. Hij was 
nogal visueel ingesteld en moet een brief eigenlijk op zijn beeldscherm kunnen zien om er 
wijzigingen in aan te kunnen brengen. Hij kan ook enigszins overweg met de laptop. Zo luistert 
hij veel naar muziek op zijn laptop en kan zelf een tekstdocument maken; een e-mail sturen wil 
hij nog leren. Hij is wel soms lang met een document bezig en lachend vertelt hij dat het niet 
altijd even goed lukt: 
 
Ik kan wel brieven opstellen, met Word, maar soms ben je er twee uren mee bezig en opeens ... 
alles weg [gelach] ...  Ja ja. 
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Uit onderzoek van Douglas et al. (2007) in Engeland onder visueel beperkten van 18 jaar en 
ouder is gebleken dat het gebruik van computers duidelijk verbonden is met leeftijd. Ouderen 
maken minder vaak gebruik van computers dan jongeren. De computergebruikers maakten 
vooral gebruik van tekstverwerking, e-mailen en internet. Als voordelen van het computer-
gebruik werden toegang tot informatie, onderwijs, werk, sociale netwerken en onafhankelijkheid 
genoemd. De visuele beperking en het zelfvertrouwen werden als belangrijkste individuele 
barrières bij het computergebruik ervaren. Vooral de kosten van de apparatuur en de toegang tot 
internet, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de technologie en de benodigde training 
werden gezien als voornaamste sociale barrières. Dat blijkt ook uit het onderhavige onderzoek.  

8.8. Veiligheid en zelfstandigheid buitenshuis - Die dag ben ik gestopt met 

autorijden 

Zoals we zagen (zie hoofdstuk 2.11) is de auto een essentieel vervoermiddel voor de meeste 
inwoners van Aruba. Vandaar dat het ook een belangrijk thema is voor slechtzienden en blinden. 
Het blijkt zelfs een “key incident” (Boorgaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61). Uit 
deze paragraaf blijkt immers dat het vermogen om auto te rijden staat voor onafhankelijkheid en 
status; opgeven van autorijden betekent verlies daarvan (zie ook Dale, 2011). Het stoppen met 
autorijden blijkt daardoor voor menig respondent een betekenisvolle “major life transition” 
(Smart, 2012, p. 181), dat menigeen, indien enigszins mogelijk, zo lang mogelijk uitstelt. Zo 
vertelt een jongere respondent dat ze tot nog toe wel autorijdt, maar dat ze waar mogelijk 
rekening houdt met haar slechtziendheid: 
 
Anochi mi ta evita e auto contrario y mi ta coy e caminda patras ... Mainta tin problema tin ora 
cu e solo, paso e solo ta hopi; si e solo ta hopi skerpi mainta, e ta blind mi hopi y mi wowonan ta 
cuminsa basha awa. Tin ora mi ta haya gan’i para e auto na banda, warda e solo bay, pero mi 
yiunan ta yega scol laat, haha.  
Vertaling: 

‘s Avonds vermijd ik tegenliggers en neem ik de weg hierachter ... ’s Morgens heb ik soms 
problemen met de zon, want de zon schijnt fel; als de zon ‘s morgens heel scherp is, verblindt hij 
me erg en dan beginnen mijn ogen te tranen. Soms heb ik zin om de auto langs de kant te 
parkeren en te wachten tot de zon weg is, maar mijn kinderen komen dan te laat op school, haha. 
 
Een 50-jarige respondent vertelt dat ze overdag nog wel auto kan rijden zoals naar haar werk en 
in de buurt van haar woning, maar dat ze ‘s avonds problemen heeft met het tegenlicht van 
andere auto’s. Zij is daardoor thuis voordat het donker wordt. In Aruba is het rond zeven uur ‘s 
avonds al donker. Dit betekent dat ze vanaf vroeg in de avond alleen maar op pad kan als ze met 
iemand mee kan rijden. Ze illustreert dit in het volgende fragment: 
 
Anochi casi mi no por core auto, mi ta wak si, pero asina cu e luznan bini, y awo’ki nan tin LCD 
lightsnan riba e autonan, kiermen ta pio. Mi no ta core hopi mas anochi. Mi ta bisa awor cu mi 
laga traha bril cu antireflect, vooral pa anochi, awel, e lo bay ta mas miho, paso cu e tawata mas 
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miho cu e ta awor, dus den mi bril di 2011 ... Mi ta wak pa mi core, pero asina mi haya luz den 
mi cara, mi tin cu echt ... si mi ta na un caminda cu mi no conoce, mi tin cu ta echt voorzichtig ... 
Caminda mi ta traha na Santa Cruz [luga na Aruba] ta scur, anto mi ta bisa: “’Kibanda rond, tur 
caminda ’kibanda mi no tin problema.” Mi ta sali, bay Piet’s, bay Ritz cumpra ijscream, of mi ta 
bay, si tin actividad mane dos siman pasa, 11e van de 11e, m’a bay te Arashi [luga na Aruba], 
kiermen [harimento], pero mi no ta keda te ora bira scur.  
Vertaling: 

’s Avonds kan ik bijna geen auto meer rijden, ik kan wel zien, maar zodra de lichten schijnen, en 
zeker nu er LCD-lichten op de auto’s zijn, is het nog erger. Ik rijd ’s avonds niet veel meer. Ik 
kan zeggen, dat nu ik mijn bril met anti-reflex heb laten maken, vooral voor ’s avonds, wel, dan 
zal het beter worden, omdat het beter was dan tot nu toe, dus met mijn bril van 2011 ... Ik kan 
genoeg zien om te rijden, maar zodra ik de lichten in mijn gezicht krijg, moet ik echt ... als ik op 
een weg rijd, die ik niet goed ken, moet ik echt voorzichtig zijn ... Waar ik werk in Santa Cruz 
[plaats in Aruba] is het donker, en ik kan zeggen: “Hier in de buurt, nergens hier in de buurt heb 
ik problemen.” Ik vertrek hier, ga naar Piet’s, ga naar Ritz, koop een ijsje, of ik ga naar een 
activiteit, zoals twee weken geleden op de 11e van de 11e, ben ik helemaal naar Arashi [plaats in 

Aruba] gegaan [gelach], maar ik ben weer weggegaan voordat het donker werd.  
 
Diverse slechtziende respondenten vertellen dat ze nog wel zelf rijden en dan vooral de bekende, 
vertrouwde wegen nemen en het rijden in het donker mijden. Zo vertelt een respondent die door 
ziekte en behandelingen al enige tijd niet kon werken dat ze onlangs uitgenodigd was voor een 
gezellig avondje met haar collega’s, maar dat ze niet gegaan was, omdat haar man niet 
uitgenodigd was en ze niet zelf wilde rijden.  
 
Opvallend is dat de meeste slechtziende respondenten zo lang mogelijk doorgaan met autorijden 
en daar pas definitief mee stoppen als ze zelf vinden dat het echt niet meer verantwoord is. Toch 
wordt ook een advies van de huisarts, oogarts, een familielid of andere vertrouweling wel ter 
harte genomen. Een respondent vertelt dat ze nadat ze een paar keer achter elkaar een kleine 
botsing heeft gehad, is gestopt met autorijden. Een andere oudere respondent noemt zichzelf een 
gevaar op de weg, maar heeft de knoop nog niet doorgehakt om te stoppen. Ze rijdt al jaren als 
collectant voor de FAVI naar mensen of bedrijven voor een donatie. Ze heeft het gevoel dat ze 
daar eigenlijk mee moet stoppen, maar stelt die beslissing tot nu toe uit: 
 
... maar nu afgelopen jaar dat ik zei, toen ik alles terug kwam brengen, ik zei, ik heb het gevoel 
dat dit de laatste keer is, want ik ben een gevaar op de weg, maar ja, ik heb toen nog niet 
helemaal afgezegd.  
 
De slechtziende 80-jarige mevrouw Krozendijk heeft veertig jaar autogereden en vond het erg 
moeilijk te accepteren toen een dochter in “te” stevige bewoordingen duidelijk maakte dat 
autorijden niet langer verantwoord is. Het heeft immers gevolgen voor haar zelfstandigheid: 
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AK: Mi wowo ta tur cos. Mane mi ta bisa, no, mi yiu muhe no kier mi stuur. E ta bisa: “Muhe, 
bo n’ por mira, bo n’ por sirbi.” Bo ta kere mi haya mi wowo, mi no ta coy e auto mi bay, ki bo 
ta kere?, haha. 
Vertaling: 

AK: Mijn ogen zijn alles. Zoals ik zeg, weet je, mijn dochter wil niet dat ik autorijd. Ze zegt: 
“Vrouw, je kan niet zien, je deugt daar niet voor.” Denk je dat als ik mijn gezichtsvermogen zou 
terugkrijgen, ik de auto niet pak en op pad ga, wat denk je nou wel?, haha. 
 
Een 60-jarige respondent vertelt in detail over een ingrijpend voorval op 11 januari, ongeveer 
twee jaar geleden toen hij op 58-jarige leeftijd plotseling en geheel onverwacht ook blind werd 
aan zijn andere oog, én op die datum voor het laatst auto heeft gereden: 
 
Un dia pa otro mi bista a haci ‘chup chup’. Mi a cuminsa wak manera yen di raiz den mi wowo. 
Toch mi tawata tin un vision cu na caminda, unda mi tawata, na rotonde di Tanki Flip, cu mi a 
cuminsa cana di eynan, core di eynan den mi auto, analisando e liña blanco riba caminda. Pasa 
den Tanki Leendert, pasa den Modanza, Sero Patrishi, bin pasa banda di caminda pa mi cas. 
Yega mi cas, mi a dicidi di yama mi señora, bis’e: “Wak, no yama mi na telefon, mi ta bay 
drumi, paso mi ta cansa.” Despues, banda di 5 or, mi a lanta bay busc’e, mi tawata mirando bon, 
tur cos tawata bon, despues tur cos a bira bay bek. Despues nos a yega, el a bisa mi: “Nos tin cu 
bay hospital un rato.” Nos a bay na caminda, diripiente mi wowo a haci ‘chup chup’, mi di: 
“Wow, esaki ta preto”, mi a hala un banda, mi di cu ne: “Coy e stuur”, tawata un dia 11 di 
januari, aña 58. E dia ey mi a stop di core auto. Mi no a core auto nunca mas y mi problema cu 
mi wowo a cuminsa directamente cu limitacion. 
Vertaling: 

Van de ene dag op de andere deed mijn gezichtsvermogen ‘kap, kap’. Ik begon te zien alsof er 
heel veel wortels van bomen in mijn ogen waren. Toch had ik wat gezichtsvermogen, want waar 
ik was, bij de rotonde van Tanki Flip, daarvandaan begon ik te lopen, te rijden in mijn auto, 
kijkend naar de witte streep op de weg. Ik passeerde Tanki Leendert, passeerde Modanza, Sero 
Patrishi en zo kwam ik op de weg naar mijn huis. Thuisgekomen besloot ik mijn vrouw op te 
bellen en ik zei tegen haar: “Luister, bel me niet op, ik ga even slapen, want ik ben moe.” 
Daarna, rond 5 uur, ben ik opgestaan om haar te gaan halen, ik zag heel goed, alles was goed; 
daarna kwam alles weer terug. Nadat we thuisgekomen waren, zei ze tegen me: “We moeten 
even naar het ziekenhuis gaan.” We gingen op weg en plotseling deden mijn ogen ‘kap, kap’. 
Toen zei ik: “Wow, dit oog ziet zwart”, ik ging aan de kant staan en zei tegen haar: “Pak jij het 
stuur maar”, het was 11 januari, ik was 58. Die dag ben ik gestopt met autorijden. Ik heb nooit 
meer autogereden en de problemen met mijn ogen begonnen direct met beperkingen. 
 
Uit de interviews blijkt dat het stoppen met autorijden de zelfstandigheid van de respondenten en 
hun participatie in de maatschappij enorm beperkt. Een 55-jarige respondent vertelt dat hij sinds 
acht jaar niet meer mag autorijden. Hij hield van autorijden en vertelt geëmotioneerd dat hij zijn 
vrijheid nu kwijt is. Hij ging vroeger overal naar toe. Sinds die tijd beperkt hij zich tot 
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wandelingetjes op voor hem bekende routes in zijn stad San Nicolas. Hij durft nauwelijks met de 
bus te gaan omdat hij een drukke weg moet oversteken om bij de halte te komen. Hij is drie jaar 
geleden voor het laatst in Oranjestad geweest om papieren te regelen om te kunnen stemmen. In  
het volgende fragment vertelt hij over het verschil tussen vroeger en nu: 
 
Oh, ik ging naar het hotel om te werken of naar de beach, boodschappen doen, beetje rondrijden. 
Ik moet nu lopen en niet zo ver. Ik moet op het voetpad blijven. Ik kan wel lopen en de bus 
nemen. Dan kan ik wel naar de overkant gaan hier bij de Congoweg, maar ik moet wel oppassen. 
Het gaat nu niet goed meer, veel risico. 
 
Een ander voorbeeld is een 75-jarige respondent; hij ging vroeger overal heen met de auto. Toen 
hij door zijn slechter wordende gezichtsvermogen niet meer mocht autorijden van zijn huisarts 
ging hij flinke stukken wandelen, meestal met een vriend. Sinds vier jaar kan dit ook niet meer 
omdat zijn gezichtsvermogen nog meer achteruit gegaan is en hij intussen ook slecht ter been is. 
Ook andere respondenten vertellen hoe afhankelijk ze geworden zijn van anderen om buitenshuis 
een activiteit te kunnen doen. Twee heren hebben ervoor gekozen – ondanks dat ze zelf niet 
(meer) kunnen rijden – toch in het bezit te blijven van een eigen auto. De een laat zich rijden 
door een vertrouwd iemand die hem tegen betaling wil rijden. De ander houdt ervan om uit eten 
te gaan en nodigt dan iemand uit, die dan ook de chauffeur is. Duidelijk is dat deze heren over de 
noodzakelijke financiële middelen daartoe beschikken. 
 
Openbaar vervoer is niet altijd een alternatief. Een 40-jarige blinde respondent vertelt het 
volgende over zijn probleem met openbaar vervoer in Aruba: 
 
Anto un limitacion cu mi tin semper ta e transporte, in die zin cu bo por tin un bida mas 
zelfstandig, si bo mes por bay bin. Y si openbaar transport lo ta hopi mas atractivo na Aruba, lo 
ta hopi mas ideal, pero, uhm, esey ta un problema serio. 
Vertaling: 

Een beperking die ik dan altijd heb is het transport, in die zin dat je een zelfstandiger leven kunt 
hebben, als je zelf kan gaan en staan waar je wilt. En als het openbaar vervoer in Aruba 
aantrekkelijker was, zou het veel idealer zijn, maar ja, uhm, dat is een serieus probleem. 
 
Toch gaat een aantal respondenten dagelijks zelf op pad. Ze gaan lopend, soms met de bus en 
een respondent vertelt dat hij regelmatig een aangeboden lift krijgt. Meneer Werleman gaat wel 
met de bus als het een bekende route is. Een nieuwe route neemt hij echter nooit als hij alleen is. 
Het blijkt dat die respondenten, die lopend gaan of de bus nemen veelal centraal gelegen wonen, 
bijvoorbeeld dichtbij de stad of bij een busstation, én goed ter been zijn.  
 
Dat het transport in Aruba een groot knelpunt is voor mensen met visuele en/of motorische 
beperkingen blijkt ook uit een behoeftepeiling in Aruba in het jaar 2011, waarbij mensen met 
deze beperkingen aangaven, dat zij adequaat en betaalbaar transport nodig hebben om 
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onafhankelijker te kunnen leven (Kock, 2012). De meesten gaven aan afhankelijk te zijn van 
anderen, vooral van gezins- en familieleden voor boodschappen en vervoer. Tevens noemden zij 
de noodzaak van goed begaanbare trottoirs (Kock, 2012). Zo vertellen diverse oudere, maar ook 
jongere respondenten dat de wegen vaak slecht zijn en ze soms ook vallen.  
 
Een 75-jarige respondent vertelt over haar angst om op straat te vallen en dat dit voor haar 
betekent dat ze geconcentreerd moet lopen en niet om zich heen kan kijken: 
 
Ja, maar, zolang ik als ik thuis ben, dan, hadden we het van de week nog over, dan merk je niks 
aan jou, zeggen dan mensen hè, je doet weer alle handelingen enzo, maar ik zei, en vooral de 
laatste tijd, ik zei, dan moet je mij in de stad zien lopen, en vooral in die stomme Nassaustraat 
met die gaten en dingen, dan ben ik echt een oude vrouw die echt zo bang is om te vallen. Zegt 
een tijdje geleden iemand tegen mij, dat was de eerste keer dat ik daar liep. “Heb je die mooie 
gebouwen gezien?” Nee, zei ik, ik heb alleen die stomme straat gezien, met die gaten en stukken 
eruit. Dan ben ik echt benauwd. 
 
Ik herken in deze passage overigens ook het door Caroll (1961) geduide verlies van het mooie en 
aangename dat mensen met visuele beperkingen kunnen ervaren.  
 
Zelfs een 25-jarige respondent vertelt dat ze zich binnenshuis goed kan bewegen, omdat dat voor 
haar bekend terrein is, maar buitenshuis, op onbekend terrein, struikelt ze wel eens en daardoor is 
ook zij bang geworden: 
 
MD: Ora bo move paden, mi ta wak bo ta move hopi bon. MG: Si, paso mi conoce e cas caba. Si 
ta un luga nobo, mi tin hopi miedo, pero door cu mi sa di dje caba, e ta mas facil. MD: Si den un 
otro cas bo tin miedo, ki miedo bo tin? MG: No echt miedo, sino pa custumbra. Mane, si tin 
trapi. Ora di subi trapi no ta problema, ora di bah’e si, paso mi no ta distingui cua ta e trapi y cua 
ta e stap anto esey t’e fastioso. MD: Si bo ta bay pafo? MG: Mane, akifo mi a custumbra caba, 
pero mane ora m’a bay biaha, mi mester ta echt pendiente y cana ta fula unda e step ta, aunke mi 
gay ta yuda mi, pero ami mes ta cana ta fula pa seguridad. Mi ta sinti mi mas comodo, si mi haci 
asina.  
Vertaling: 
MD: Ik zie dat je je heel goed binnenshuis beweegt. MG: Ja, omdat ik het huis al ken. Als het 
een nieuwe plek is, ben ik erg bang, maar omdat ik het hier al ken is het makkelijker. MD: Als je 
in een ander huis bang bent, waar ben je dan bang voor? MG: Niet echt bang, maar ik moet eraan 
wennen. Bijvoorbeeld, als er een trap is. Het is geen probleem om naar boven te gaan, maar wel 
om naar beneden te komen, omdat ik niet kan onderscheiden waar de traptredes zijn en dat is het 
vervelende ervan. MD: En als je naar buiten gaat? MG: Hier ben ik, bijvoorbeeld, al gewend, 
maar als ik, bijvoorbeeld, op reis ga, moet ik echt opletten en al lopend voelen waar de tredes 
zijn, en ofschoon mijn vriend me helpt, voel ik al lopend voor de zekerheid. Ik voel me dan 
prettiger, als ik het zo doe.  
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Zij heeft haar vriend die met haar op pad gaat als hij niet hoeft te werken.  
De 55-jarige heer Martis vertelt hoe hij zich buitenshuis beperkt tot het gebruik van bekende 
wegen, maar dat hij desondanks soms toch ergens tegenaan loopt: 
 
OM: Dan loop ik er tegenaan. Boem. Klamme handen. Op mijn gezicht ... Soms hebben ze een 
heleboel opengebroken. Ik zeg, ik ben bijna gevallen. Ik kan niet goed zien ... Ik kom alleen op 
een bekende plek, waar ik kan lopen . Ik ga niet oversteken op de grote weg ... Het is een beetje 
gevaarlijk. Een keer in de maand ga ik naar het postkantoor en dan ga ik naar de zebra tot ik over 
kan steken ... Dat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden ... Want soms loop ik tegen een 
paal of per ongeluk loop je over de weg. Een week geleden, een goede vriend heeft me gezegd, 
een accident bij Seroe Preto. Wat gebeurt er. Een man kon niet goed zien, een auto is over hem 
heen gereden, ‘s avonds. 
 
Ook andere respondenten vertellen zich niet veilig te voelen op straat. Een van hen vertelt dat hij 
om die reden een taxi neemt als hij nu ergens naar toe moet in de stad, maar: 
 
Als ik weet dat ik veilig naar de stad kan gaan zonder problemen, dan ga ik alleen. Dan neem ik 
geen taxi, dan ga ik ... want lopen is gezond. 
 
Een 75-jarige blinde respondent vertelt dat hij niet alleen naar de supermarkt durft: 
 
Mi no ta take e chance ey, paso e caminda aki ta full peligroso. No, mi no ta bay mi so. Mi por 
bay de bes en cuando si cu mi nieta ... ta hopi auto a mata ’kibanda caba. 
Vertaling:  

Ik neem het risico niet, want de weg is erg gevaarlijk. Nee, ik ga niet alleen. Ik kan af en toe wel 
met mijn kleindochter gaan ... auto’s hebben hier al veel dodelijke ongelukken veroorzaakt. 
 
Diverse respondenten vertellen overigens dat ze niet alleen op straat problemen hebben om 
zelfstandig ergens naar toe te gaan, maar zich in onbekende gebouwen evenmin erg veilig 
voelen. Zo vertellen enkele respondenten dat ze trappen of ingangen met traptreden eng vinden. 
Bij voorkeur maken ze daarom gebruik van de mogelijkheden voor mensen in een rolstoel zoals 
een hellingbaan of een lift.  
 
Dat het buiten Aruba ook niet altijd meevalt om bijvoorbeeld over te steken op een drukke weg 
blijkt tevens uit het volgende fragment van een slechtziende jongere, die enige tijd geleden 
verhuisd is naar Europa: 
 
Ja, maar weet je wat grappig is? Dat is een voorbeeld van aanpassen. Wij hebben twee manieren 
om naar ons werk te gaan. Eentje is een directe straat; dan kom je van het station, dan loop je 
rechtstreeks en dan kom je bij het gebouw aan. En je moet één keer oversteken. Maar daar 
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komen de auto’s net van de highway aan. Heel snel. En ik weet dat als het te snel is, dan zie ik 
het misschien niet. De andere optie is: dan ga je eerst rechtdoor, daarna links maar je moet dus 
volgens mij vier keer oversteken, maar de auto’s komen langzaam. Dus ik heb gekozen om vier 
keer over te steken in plaats van één keer snel. Snap je, dat zijn dingen, zo is mijn leven Mieke. 
 
Toch valt de vergelijking van de Arubaanse infrastructuur en de openbare voorzieningen met die 
in het buitenland vaak in het nadeel van Aruba uit. Een blinde jongere, die regelmatig in het 
buitenland verblijft, zegt dat hij zich in Aruba in tegenstelling tot bijvoorbeeld Venezuela of 
Nederland niet zelfstandig kan verplaatsen: 
 
Na Aruba mi no por cana mi so, paso e transporte no t’ey, e no ta na un manera facil pa bo hay’e, 
uhh, mane na Hulanda boso tin tram of metro, mane na Venezuela tin metro tambe y taxi. Uh, 
taxi na Venezuela, taxi ta hopi barata, na Aruba ta hopi caro. 
Vertaling: 

In Aruba kan ik niet zelfstandig lopen, omdat er geen vervoer is, het is er niet op een manier dat 
je er gemakkelijk gebruik van kan maken, uhh, zoals in Nederland, daar heb je de tram of de 
metro, zoals in Venezuela, daar heb je ook de metro en taxi’s. Uh, een taxi in Venezuela is erg 
goedkoop, in Aruba is het erg duur. 

8.9. School - Ik kon het bord niet meer goed zien, ook al had ik mijn bril op 

We zagen al hoe diverse respondenten vertelden dat ze pas op school merkten dat ze slechter 
konden zien. Een inmiddels blinde respondent vertelt dat rond zijn zeventiende, toen hij nog op 
de havo zat, voor hem duidelijk begon te worden dat hij slechtziend was: 
 
El a cuminsa na 17, 18, vooral lesa na borchi a cuminsa prome, paso mi mester focus leu na un 
borchi, anto op gegeven moment mi mester a bay sinta mas dilanti, paso mi no por a wak ful e 
borchi mas, aunke cu bril di bista. 
Vertaling: 

Het begon op mijn 17de, 18de, het begon vooral met het lezen op het bord, want ik moest me van 
een afstand op het bord focussen, en op een gegeven moment moest ik meer naar voren gaan 
zitten, want ik kon het bord niet meer goed zien, ook al had ik mijn bril op.  
 
Kort daarna kreeg hij ook problemen met het lezen van zijn schoolboeken en het schrijven. Ook 
merkte hij dat hij moeite had met balsporten, zoals voetbal en dat hij daarom altijd als laatste 
werd gekozen door zijn klasgenootjes: 
 
Uhuh, mi tawata tin mas dificultad pa volg e bala, compara cu otro muchanan na scol. 
Vertaling: 

Uhuh, ik had meer moeite om de bal te volgen, vergeleken met de andere kinderen op school. 
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Hij vertelt ook hoe hij stopte met voetballen toen zijn gezichtsvermogen nog meer achteruitging. 
Toch behaalde hij zijn vwo-diploma met begeleiding van de FAVI en door gebruik te maken van 
audiohulpmiddelen. Vervolgens ging hij naar Nederland voor een vervolgopleiding alwaar hij 
ook begeleiding kreeg van een stichting voor mensen met een visuele beperking. Echter werd 
hem daar ook verteld dat hij in verband met zijn slechtziendheid zijn beroepskeuze moest 
aanpassen. Dit heeft ertoe geleid dat hij lang zoekende bleef en pas enkele jaren later een studie 
heeft afgerond.  
 
Ook een inmiddels 60-jarige respondent vertelt dat hij in de 4e klas van de lagere school merkte 
dat hij met sport op school de bal niet meer goed kon zien. Bij andere oefeningen kon hij gewoon 
meedoen: 
 
Ora nos ta hunga basket, mi no por a hunga basket. Paso na e speed cu e bala ta bay, mi no ta 
wak e. Pero ora nos ta haya gewoon lesnan di gymnastiek, subi trapi, box springen cu e cosnan 
ey, eseynan si mi tabata participa den dje. E ora t’ami mes ta calcula e cos ey, no. 
Vertaling: 

Wanneer we basketbal speelden, kon ik geen basketbal spelen. Want met de snelheid waarmee 
de bal gaat, kan ik hem niet zien. Maar als we gewoon gymnastiekles hadden, trapje opgaan, bok 
springen en die dingen, aan die dingen deed ik mee. Die dingen kon ik zelf berekenen, weet je. 
 
Na de mulo begon hij aan een boekhoudcursus. Hij wilde net als zijn vader boekhouder worden. 
Maar hij moest hiermee op zijn 19e stoppen. Alle lijnen liepen inmiddels door elkaar en hier kon 
niets meer aan gedaan worden. Hij besloot vervolgens een baan te zoeken, waarvoor lezen niet 
noodzakelijk was.  Maar dat hij uiteindelijk geen boekhouder kon worden, viel hem erg zwaar: 
 
MD: Bo ta corda, ora bo mester a stop cu scol, con bo ta sinti bo mes? DD: E ora ey mi a sinti mi 
hopi fastioso, pasobra e tabata algo cu mi kier a haci.  
Vertaling: 

MD: Kun je je herinneren hoe je je voelde toen je met het naar school gaan moest stoppen? DD: 
Ik voelde me toen heel erg vervelend, want dat was iets wat ik wilde doen.  
 
Meneer Werleman vertelt dat hij, alhoewel hij erg sportief was, door zijn slechtziendheid niet 
goed was in balspelen en daarom altijd als laatste werd gekozen. Zijn medeleerlingen wisten niet 
dat hij een beperkt gezichtsvermogen had, zijn leerkrachten echter wel. Dit was hen opgevallen 
door zijn tempo van lezen. Dat hij echt slechtziend was, bemerkte hij zelf pas in de derde klas 
van de kweekschool bij het stagelopen. Voor degene die zijn lessen observeerde, was gebleken 
dat hij niet goed kon zien of de kinderen achterin de klas wel voldoende hun aandacht bij de les 
hadden. Nadat gebleken was dat hij slechtziend was, werd hij bij de directeur ontboden en 
hoorde hij dat hij de opleiding niet mocht afmaken. Hij vertelt dat dit een enorme impact op hem 
gehad heeft: 
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MD: Dus al die tijd heb je gewoon gedaan wat je kon en tot het moment. AW: Ja een beetje 
camoufleren en zo. En ook nog met vlot spreken en zo, dat was geen punt hè, maar je bereikt 
geen les geven met alleen maar vlot praten, de jongens en meisjes kunnen controleren. De klas 
helemaal beheersen. MD: Ja. Eigenlijk was je door de mand gevallen. AW: Ja toen ik ging 
hospiteren. MD: En dat kwam hard aan bij je? AW: Ja, dat is de grootste klap die ik ooit heb 
moeten verwerken.  
 
Een inmiddels 70-jarige respondent vertelt dat haar visuele problemen plotseling op 8-jarige 
leeftijd begonnen op school. Ze kreeg een aanval van hoofd- en oogpijn, ze zag allemaal wolken 
voor haar ogen en is toen naar huis gelopen. Omdat de oogarts in Aruba niets meer voor haar kon 
doen werd ze door de overheid naar Curaçao gestuurd. Daar verbleef ze zonder haar familie tien 
maanden, eerst in een weeshuis en vervolgens in een ziekenhuis, ver van haar moeder en andere 
familie, verstoken van onderwijs. Vervolgens werd ze naar Nederland gestuurd, waar ze terecht 
kwam in een blindeninstituut. Dit instituut beschikte tevens over een  blindenschool. Ze had daar 
graag haar mulo-diploma behaald, maar door de opgelopen achterstand ten opzichte van haar 
leeftijdgenootjes, de taalachterstand en het feit dat ze ook nog braille moest leren, was dat helaas 
niet mogelijk. Ze vertelt hierover: 
 
Ik moest de kinderen inhalen van mijn leeftijd, dus we zaten toen ongeveer in de 5e klas, en ik 
moest braille gaan leren, ik moest helemaal in de 1e klas, een paar maanden in de 1e klas, tot ik 
de braille onder de knie had. Ik moest ook nog de taal leren, want ja wat je hier op school leert is 
helemaal niet voldoende, dus dat was ook een handicap erbij, dat ik de taal nog moest leren, 
maar gelukkig het ging vlot. En ja toen werd ik alsmaar ouder en dan moest ik dus bij mijn 
leeftijdgenoten gelijk blijven. Dus als zij in de 6e gingen, dan moest ik ook mee, maar dan had ik 
natuurlijk de 2e,3e,4e,5e klas zo’n beetje gehad een paar maanden telkens. En dus, heb ik van alle 
opleidingen vanaf de 1e tot aan de mulo een beetje gehad. Dus nooit helemaal afgemaakt, het 
enige wat ik echt helemaal afgemaakt heb, is een opleiding voor kinderverzorgster en mijn type 
diploma. Dat zijn echt twee dingen die ik wel heb afgemaakt en ja ook als telefoniste, een 
opleiding als telefoniste. 
 
Ook een andere respondent vertelt dat ze op 11-jarige leeftijd abrupt met school moest stoppen 
nadat ze ziek geworden was: 
 
Pero ya den vakantie m’a bira hopi malo ... E ora ey, ehh, mi no a bay scol nunca mas, anto esey 
tabata ... mi tabata hopi preocupa. Ami ta bay ta den cas henter dia, mi mama no t’ey y mi no ta 
wak. Anto, uhm, esey tabata como un mucha, esey tabata un preocupacion hopi grandi cu mi 
tabata tin.  
Vertaling: 

En reeds in de vakantie werd ik erg ziek ... Toen, uhh, ben ik nooit meer naar school gegaan, en 
dat was ... ik was erg bezorgd. Ik zal de hele dag in huis zijn, mijn moeder is er niet en ik kan 
niet zien. En dat, uhm, en dat was als kind, dat was een grote bezorgdheid die ik had. 
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In korte tijd werd ze vier keer geopereerd. Ze begon eerst slecht te zien en vervolgens kon ze 
helemaal niet meer zien. Ze woonde toen nog niet in Aruba, maar in haar geboorteland in één 
van de noordelijk gelegen Spaanstalige Caribische eilanden bij haar oma en tantes. Ook moest zij 
het stellen zonder haar moeders steun, omdat die, toen ze negen jaar oud was, naar Aruba was 
vertrokken om aldaar te werken. Na een flinke periode zonder school belandde ze op haar 
geboorte-eiland in een blindeninstituut ver weg van haar geboorteplaats. Dat was een 
traumatische ervaring.  
Uit de verhalen van beide dames blijkt dat de overgang naar de “blindenwereld” ook niet altijd 
een oplossing is. Eén van hen vertelt over deze overweldigende wereld waarin ze als tiener 
terecht kwam. Zij kwam daar te zitten tussen allemaal meisjes die al langer blind waren en al 
lang gewend waren aan het “blindelings” de weg vinden in het instituut, het brailleschrift en de 
strenge, spartaanse aanpak van het instituut. Ze vertelt dat ze daar niet veel geleerd heeft, omdat 
de angst aldaar verlammend had gewerkt. Daarbij vertellen beide dames dat ze het moeilijk 
vonden om na afloop van de school op het blindeninstituut weer te wennen aan de “ziende” 
maatschappij.  
 
Weer een andere respondent vertelt dat hij abrupt in de 3e klas van de avond mavo moest stoppen 
met school door zijn plotselinge blindheid en slechte algehele gezondheid. Tevens vertelt hij dat 
dit voor hem een verlies van toekomstperspectief  betekent: 
 
CK: M’a bay scol, pero ya, door di e problema di bista mes mi a yega te 3e avond MAVO, y ya, 
despues cu m’a haya e problemanan cu bista, cu mi riñon, cu tur eseynan, mi a drop out ... MD: 
Den e tempo ey cu bo a bay scol, kico tabata bo soño den e tempo ey? CK: Ya, e tempo ey 
semper semper mi kier a caba mi scol, esey ta kico mi kier a haci semper, mi kier a caba mi scol, 
mi kier a sigui studia mas cu mi tabata por y despues mi tabata kier a haya un bon trabou pa mi 
traha mi cas, tin mi mesun auto, dus, tur eseynan, pero e ora ey e cosnan’ki a pasa mi. Bo ta 
cambia full, no, bo ta focus riba kico bo por haci y unda bo por yega. 
Vertaling: 

CK: Ik ging naar school, maar ja, door de problemen met mijn gezichtsvermogen zelf ben ik tot 
de 3e avond mavo gekomen, en ja, nadat ik problemen met mijn gezichtsvermogen had, en met 
mijn nier en zo, ben ik van school gegaan ... MD: Toen je op school zat, wat was je droom toen? 
CK: Ja, in die tijd wilde ik altijd mijn school afmaken, dat wilde ik altijd doen, ik wilde mijn 
school afmaken, ik wilde zo veel mogelijk doorleren en daarna wilde ik een goeie baan krijgen, 
zodat ik mijn eigen huis kon bouwen, mijn eigen auto kon kopen, dus dat allemaal, maar toen is 
me dit overkomen. Dan moet je helemaal veranderen, snap je?, dan focus je op wat je kan doen 
en hoever je kan komen.  
 
Hij is nog in afwachting van een operatie en moet wekelijks behandelingen ondergaan. Hij moet 
het rustig aan doen in verband met zijn algehele lichamelijke conditie en weet nog niet of, hoe en 
wanneer hij weer naar school zal gaan. Het voortijdig schoolverlaten blijkt dan ook een “key 
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incident” te zijn (Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61), een “major life transition” 
(Smart, 2011, p. 181), die uitzicht op een baan en zelfstandigheid kan verminderen.  
 
De school is in veel gevallen onverbiddelijk, al reikt ze soms wel een helpende hand: 
begeleiding, hulpmiddelen en extra tijd. Diverse respondenten vertelden dat ze het reguliere 
onderwijs in Aruba konden blijven volgen. Het betreft onderwijs op de verschillende 
onderwijsniveaus. Een aantal van hen vertrok, zoals in Aruba niet ongebruikelijk is, naar 
Nederland voor een vervolgstudie en ook daar kwamen ze in aanmerking voor de benodigde 
faciliteiten. Zij vertelden daarbij wel dat de visuele beperking hun studiekeuze beperkte. Zeker 
voor diegenen die al een bepaalde studie voor ogen hadden, was het niet eenvoudig om het roer 
om te gooien.  
Soms stopt iemand met school om andere redenen. Een jongere respondent is hier een voorbeeld 
van. Ze is enige jaren geleden gestopt met de lagere beroepsopleiding afdeling horeca, omdat ze 
zwanger was. Ze had toen nog geen last van haar slechtziendheid en wist evenmin dat ze een 
progressieve oogziekte had: 
 
RM: despues mi a bay EPB, pero pa motibo di embaraso, nan no a laga mi caba e scol ... m’a sali 
na estado cu 17 aña y mi a haya yiu na 18 aña ... MD: Y despues bo no a haya un chens? RM: 
No, despues mi a purba un chens despues cu mi a haya yiu, pero nan no kier a duna mi e chens. 
Vertaling: 

RM: daarna ben ik naar de EPB [het lbo] gegaan, maar omdat ik zwanger was, mocht ik de 
school niet afmaken ... ik ben zwanger geworden toen ik 17 jaar was en ik heb mijn kind 
gekregen toen ik 18 was ... MD: En daarna heb je geen kans meer gekregen? RM: Nee, nadat ik 
mijn kind had gekregen, heb ik geprobeerd om een kans te krijgen, maar ze wilden me geen kans 
geven. 
 
Weer andere, voornamelijk oudere respondenten vertellen gestopt te zijn met school zonder 
duidelijke redenen. Dat het slechter zien daar waarschijnlijk een rol bij heeft gespeeld, illustreert 
het voorbeeld van een inmiddels 70-jarige respondent: 
 
I went to Colegio Frère Bonifacius and I reach only 9th grade. I had one year left, but I don’t 
know why. I was how old? 14, 15. And then I start working at those places that I mentioned and 
that’s about it. At that time my eyes start bothering me already. 
 
Respondenten vertellen echter ook over bijscholing na het verlies van hun gezichtsvermogen en 
het werk dat ze al een aantal jaren deden.  Een respondent, die door haar blindheid op haar 30ste 
haar werk als office manager verloor, heeft op latere leeftijd alsnog haar havo-diploma behaald 
met het doel een hbo-studie te kunnen volgen en vervolgens weer werk te kunnen vinden. Ze 
heeft gebruik gemaakt van de aanwezige faciliteiten voor visueel beperkten. Ze vertelt dat het 
haar aangeraden was om vanwege haar visuele beperking ook iets langer over haar studie te 
doen: 
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So I passed in my first 4 subjects, because I was advised not to do all 7 in one year.  
 
Ze is zichtbaar ook zelf blij met haar keuze om het havo-examen in twee jaar te doen in plaats 
van één jaar. Ze vertelt dat luisterend leren meer energie en extra inspanning vraagt. Daarnaast 
was het soms lang wachten op de ingesproken studieboeken. 

8.10. De betekenis van werk - Het gaat er niet alleen om dat ik geld verdien 

Een jongere respondent vertelt dat het haar niet is gelukt om werk als serveerster in de horeca te 
vinden. Ze vertelt dat ze graag een baan wil omdat ze het belangrijk vindt actief bezig te kunnen 
zijn en contact te hebben met anderen. Op mijn vraag of ze het belangrijk vindt dat mensen met 
een visuele beperking kunnen werken, zegt ze het volgende: 
 
Si, paso si bo ta keda na cas so, no ta facil tampoco, bo ta aburi, dus bira laf y at least ta active 
den algo, conoce mas hende y comunica cu mas hende. 
Vertaling  

Ja, want als je alleen maar thuis blijft, is het ook niet makkelijk, je gaat je vervelen, je gaat je niet 
prettig voelen en daarom kun je op zijn minst iets actiefs doen, mensen leren kennen en 
communiceren met meer mensen. 
 
Ze is in ieder geval blij dat ze kan oppassen op kinderen van familieleden en zich een beetje 
nuttig kan maken. Wat ze het meest mist, is het hebben van collega’s. Een 40-jarige respondent 
vertelt dat de werkloosheid voor haar betekent dat ze zich nutteloos voelt en zich niet 
gewaardeerd weet voor haar capaciteiten. Ze heeft stage gelopen in de keuken van een school 
voor kinderen met een verstandelijke beperking en in een bedrijf waar massage werd gegeven. 
Ze vond dit heel leuk, vooral het eerste omdat ze graag met kinderen werkt: 
 
E no ta bay solamente paso mi ta haña placa, pero mi ta, uhm, mi ta ocupa. 
Vertaling: 

Het gaat er niet alleen om dat ik geld verdien, maar dat ik, uhm, dat ik bezig ben. 
 
Het is haar echter niet gelukt om ergens een vast dienstverband te krijgen. Een belangrijk 
struikelblok was daarbij het gebrek aan vervoer van en naar het werk. Een andere slechtziende 
respondent stopte drie jaar geleden met werken als parttime verkoopster en vertelt dat ze niets te 
doen heeft overdag en zich erg alleen voelt. Ze zou graag weer willen werken, maar vraagt zich 
af hoe dat zou moeten. Ze kan geen computer meer bedienen of telefoonnummers intoetsen. Ze 
is van plan om naar de FAVI te gaan om te kijken of ze haar daar kunnen helpen.   
 
De 55-jarige slechtziende mevrouw Rodriquez vertelt dat zij met het verlies van haar werk, nu 
tien jaar geleden, het afwisselende leven waarvan ze zo hield, kwijt is geraakt: 
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IR: Si, e ta cambia bo bida, no, paso bo no ta, bo no tin, uhm, hopi cu niun hende; ora bo ta traha, 
toch bo tin relacion cu hopi cos. MD: Aha. IR: Si bo no ta traha, mi ta haya cu bo ta un hende 
hopi na cas, bo relacion cu hopi cos ta kita ... si bo ta na trabou, toch bo tin mas, bo tin mas 
contact cu hende. MD: Si, si. IR: Bo ta combersa, e-mail, boso ta traha plan: ey, nos bay un 
caminda, nos ta sali bay unda. MD: Si. IR: Pero si bo ta na cas, e contact ta, e contact ta kita hopi 
hopi. 
Vertaling: 

IR: Ja, het verandert je leven, weet je, want je bent niet, je hebt niet veel, uhm, met niemand; als 
je werkt, heb je toch een relatie met allerlei dingen. MD: Ja. IR: Ik vind dat als je niet werkt, en 
je bent iemand die veel thuis is, je relatie met veel dingen vervaagt ... als je werkt, heb je toch 
meer contact met mensen. MD: Ja, ja. IR: Je voert gesprekken, je e-mailt, je maakt plannen: hé, 
zullen we ergens heen gaan, waar gaan we heen. MD: Ja. IR: Maar als je thuis bent, neemt het 
contact heel erg veel af.  
 
Ze had graag vervangend werk gedaan bij haar werkgever, bijvoorbeeld als telefoniste of om 
huishoudelijk werk te doen, maar die kans heeft ze niet gekregen. Duidelijk is dat een zinvolle en 
nuttige dagbesteding evenals contacten met collega’s belangrijke thema’s zijn. Een 55-jarige 
respondent vertelt over het verlies van zijn actieve levensstijl. Hij was eigen baas en nam de tijd 
om zich te accommoderen aan de situatie en zijn werk af te bouwen: 
 
Dus ja, het was een klap voor mij geweest, want ik was nogal actief op vele gebieden en in die 
tijd was ik werkzaam als advocaat en ik had een groot kantoor. En ja, ik moest toen ja met vele 
facetten van m’n leven rekening houden, gewoon aanpassen en wat niet gemakkelijk was. Ja en 
nu kan ik nagenoeg zeer weinig zien. Ik zie alleen maar licht en, hoe noem je dat ... contouren 
kan ik zien; maar voor de rest zie ik zeer weinig ... Ik heb alles inmiddels opgedoekt en wat ik nu 
doe, want ik was niet alleen actief op het gebied van de advocatuur, maar ik was ook ondernemer 
geweest; ik was eigenaar van een restaurant geweest; ik had ook een geluids- en lichtinstallatie-
bedrijf en een radio-omroepbedrijf. Ik zat ook in onroerend goed. Maar op dit moment ben ik 
thuis, dus ik heb wel iemand die mij gedurende 3 dagen per uur helpt met wat ik nog te doen heb, 
wat is achtergebleven van mijn werkzaamheden, maar dat is ook een aflopende zaak. Dus 
misschien eind van dit jaar of zo heb ik in feite niets meer te doen. 
 
Daarentegen vertellen andere respondenten dat het blijven werken niet meevalt, vooral als ze hun 
slechtziendheid verhullen of niet bespreekbaar maken. Een 50-jarige, slechtziende mevrouw die 
als assistent-ingenieur werkt, vertelt dat het werken voor haar heel vermoeiend is en ze moet dan 
ook af en toe pauzes nemen, vooral omdat ze veel op de computer werkt. Daarnaast merkt ze dat 
ze veel licht nodig heeft en een groter computerscherm. Ze heeft dit ook aangegeven aan haar 
werkgever, maar tot nu toe is dit nog steeds niet geregeld.  
Ze vraagt haar collega’s soms om hun teksten niet met een te klein lettertype aan haar aan te 
leveren. Meestal maakt ze echter gebruik van de reguliere vergrotingsmogelijkheden van de 
computer. Ze heeft echter niemand verteld dat ze slechtziend is. Dit komt vaker voor. Zo vertelt 
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een andere respondent dat ze mensen kent met een visuele beperking, maar die dat niet durfden 
te vertellen aan hun baas, omdat ze bang waren ontslagen te worden. Dat deze angst niet altijd 
onterecht is, blijkt in het volgende fragment, waarin deze respondent vertelt over het moment 
waarop ze tien jaar geleden, na een oogoperatie in het buitenland, plotseling vanwege haar 
slechtziendheid “weggewerkt” werd: 
 
And so I came back to work. I even ... I could remember going to Dr. Koolman and I said to Dr. 
Koolman: I’m okay, can I go to work? And he said, Kyra [her name], as long as you have 
somebody to help you, you can work. So I went to work and then the manager, he calls me into 
the office ...  and then he tells me your position has become obsolete. Pack your things and then 
go home and then we’ll call you to, you know, to talk to you about whatever they want to offer, 
and so forth. And I said, I cannot believe it. I can’t believe that this is the way you’re treating me 
... And I said this is the way you’re going to tell me that I need to go home, and so forth. So I 
was very upset. I went into the office, I just took my things and I went home and I never went 
back. So then they called me and I told them, I’m not going to talk to them. I said, talk to my 
lawyer. I went for a lawyer and they ... both of them discussed it ... It was because of my 
eyesight they let me go ... because my lawyer told me that their lawyer was making jokes about 
the program that I was using. Such big letters I had to use and what not. So that’s to show you 
how dumb they were, they didn’t understand anything.  
 
Ze vertelt dat ze haar werk nog steeds mist: 
 
But I miss it. That I can tell [laughs]. I still miss it ... I miss the challenges, I miss the excitement, 
the business, you know, I like doing a million and one things, you know. I could do so many 
things in one time and they couldn’t understand that. And I liked my meetings, you know, 
handling employees’ issues, handling with the managers because some of them need a lot of help 
... MD: What do you miss the most? KZ: Of my job? MD: mhmm. KZ: The ... uh ... going to 
work and meeting so many people. Meeting so many people. And I used to get a lot of 
satisfaction in uhm, in afronden. In solving problems. That used to give me a lot of satisfaction. 
 
Ook een andere respondent, die op het moment van het interview drie jaar gepensioneerd is, 
vertelt de satisfactie van zijn werk nog steeds te missen, net als de mensen die hij op zijn werk 
ontmoette. Als zijn slechtziendheid niet steeds erger was geworden, had hij gevraagd of hij na 
zijn pensioen nog een tijdje had mogen doorwerken.  
 
Twee respondenten zijn geëmigreerd naar het buitenland vanwege de ruimere mogelijkheden 
voor slechtzienden en blinden. Ze komen regelmatig terug naar Aruba dat een speciaal plekje in 
hun hart heeft, het land met het aangename klimaat waar ze hun jeugd doorgebracht hebben en 
waar veel van hun familie en vrienden wonen. Een oudere respondent vertelt over zijn vertrek 
het volgende: 
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Why I left? Because I see that there is no more progress over here for me, so I decide, let me see 
somewhere else and it worked. I live there [name country] for 40 years now, ’72 till today.  
 
Hij heeft daar een nieuw beroep als masseur geleerd en werkt op inmiddels 70-jarige leeftijd nog 
steeds met veel plezier. Hieronder vertelt hij wat het voor hem betekent, onder andere doordat hij 
iets voor andere mensen kan doen: 
 
People are happy with what I do, they miss me. You should listen to the answering machine 
when I’m not here. When I come back I listen to it and some people say, they call me “Binchi” 
over here. “Binchi, please. When you step off the plane please call me”. Always the S.O.S, 
S.O.S, I need you. I didn’t know I was that important, that to me is something I hold in my heart. 
 
Een andere inmiddels volwassen respondent, die op 20-jarige leeftijd door zijn slechtziendheid 
moest stoppen met een opleiding werkt nu als muzikant: 
 
Ik vind het een voorrecht dat ik mensen dus blij mag maken met mijn muziek. 
 
En ook een andere respondent vertelt: 
 
Mi bida actually ta muziek. Muziek ta echt completamente mi life. E ta mas cu trabou. E ta 
hobby, e ta trabou, e ta action. E ta tur cos.  
Vertaling:  

Mijn leven is echt muziek. Muziek is echt compleet mijn leven. Het is meer dan werk. Het is een 
hobby, het is werk, het is actie. Het is alles. 
 
Het hebben van werk betekent een zinvolle dagbesteding, een actieve levensstijl, contact met 
mensen, je nuttig maken, inkomen verwerven, je gewaardeerd voelen en in een aantal gevallen 
ook het realiseren van ambities. Daarin wijken blinden en slechtzienden niet van zienden af. De 
door de respondenten genoemde betekenissen van werk zien we ook terug als belangrijke 
aspecten van betekenisvol werk bij Zimbardo en Boyd (2008): “Having a meaningful job imparts 
a sense of self-identity, generates pride in your efforts, and enables you to form social contacts 
beyond the boundaries of “the neighborhood”. Most important, having a job provides temporal 
structure to each workday and cultivates self discipline. Ideally, a job also enhances the 
opportunity for personal development, realizing ambitions, and gaining economic security and 
independence” (Zimbardo & Boyd, 2008, p. 142).   
Uit de data blijkt duidelijk dat een helpende werkgever verschil maakt. Over de betekenis van 
werk als bron van inkomen en onafhankelijkheid gaat de volgende paragraaf.  
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8.11. Geen geld, geen zelfstandigheid, geen eigen leven - Ik woon nog steeds bij mijn 

familie 

Een 25-jarige respondent vertelt het volgende over de betekenis van werk als bron van inkomen 
en onafhankelijkheid: 
 
Ik heb mezelf bewezen dat ik als slechtziende vrouw op mezelf kan staan. Ik kan mijn eigen huur 
betalen, ik kan mijn eigen dingen doen. Ik kan werken. Ik kan gewoon lopen. En ik denk dat dat 
heel belangrijk voor mij is. 
 
Weer anderen vertellen daarentegen over het ontbreken van werk en inkomen. Geen of weinig 
geld betekent voor hen, vooral jongeren, geen zelfstandigheid en geen eigen leven. Een 30-jarige 
respondent vertelt dat hij weliswaar wat verdient, maar niet voldoende om zelfstandig te kunnen 
leven: 
 
Mi ta biba cerca mi famia ainda. Mi no tin mi mesun cas. Mi ta bezig luchando si mi por haya mi 
mesun cas si. Wak, mi kermen: manera tur persona mi deseo ta pa tin manera mi mesun cas, mi 
mesun famia, uhm, pero ya, esey ta algo cu e no ta facil, e no ta facil ... Anto, uhm, ya, esey ta e 
manera cu mi ta bezig, trahando semper tin algo, pero si mi kier biba den mi cas? 
Vertaling: 

Ik woon nog steeds bij mijn familie. Ik heb geen huis voor mezelf. Ik ben me wel aan het 
inspannen voor een huis voor mezelf, ja. Kijk, ik bedoel: net als iedere persoon is het mijn wens 
om een huis voor mezelf te hebben, met mijn eigen gezin, uhm, maar ja, dat is iets dat niet 
makkelijk is, dat is niet makkelijk ... Dus, uhm, ja, dat is de manier waarop ik bezig ben, er is 
altijd wel werk, maar als ik in mijn huis wil wonen? 
 
Een andere jongvolwassen respondent vertelt dat hij weliswaar een gehandicaptenuitkering heeft, 
maar dat die niet toereikend is om uit te gaan met zijn vrienden, laat staan om te sparen voor een 
eigen huis. Dit houdt tevens in dat er geen middelen zijn om een gezin te onderhouden. De 
gewenste onafhankelijkheid, door Smart (2012) geduid als een belangrijke mijlpaal in iemands 
ontwikkeling, is hem dus niet gegund.  
 
Bij volwassenen en ouderen betekent verlies van werk verlies van inkomen, dat nodig is voor de 
zorg voor het gezin. Een oudere respondent, die ruim 35 jaar geleden moest stoppen met werken, 
wordt nog zichtbaar geëmotioneerd als hij hierover vertelt. Hij was toen 38 jaar oud en vond het 
feit dat hij door het verlies van zijn werk een groot deel van zijn inkomen verloor het moeilijkste, 
vooral ook vanwege de zorg voor vier kleine kinderen: 
 
MD: Meneer ta corda kico el a nifica pa meneer pa stop cu trabou? EL: Claro, paso mi a perde 
mi entrada y mi tabata tin cuater yiu chikito [su wowonan ta yena cu awa]. MD: No ta facil, mi 
ta ripara cu ainda e ta haci dolor. EL: Si ... hopi dolor ... financieramente e no tabata bon. Paso e 
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entrada no tabata hopi mas, anto mi tabata tin yiu chikito ta bay scol. Pero e bon tabata ta cu mi 
señora tabata traha na hospital e tempo ey y esey tabata yuda basta. 
Vertaling: 

MD: Meneer, herinnert u zich nog wat het voor u betekende om te moeten stoppen met werken? 
EL: Natuurlijk, want ik verloor mijn inkomen en ik had vier kleine kinderen [er springen tranen 

in zijn ogen]. MD: Dat was zeker niet gemakkelijk, ik zie dat het nog steeds pijn doet. EL: Ja ... 
heel veel pijn ... financieel was het niet goed. Want het inkomen was niet veel meer, en ik had 
schoolgaande kinderen. Maar het goede was, dat mijn echtgenote toen in het ziekenhuis werkte 
en dat hielp veel. 
 
Op mijn vraag wat hij niet meer kon doen doordat hij een deel van zijn inkomen verloren had, 
antwoordt hij: 
 
Hopi cos, por ehempel, [pensando] ya, e tabata un periodo hopi dificil, paso tabata tin hopi cos 
cu mi no por a haci mas [e ta mustro hopi tristo]. Mi tabata keda hopi paden, mi no tabata sali, 
specialmente anochi. Mi no tabata bay mucho caminda cu mi yiu tampoco mas. 
Vertaling: 

Heel veel dingen, zoals, [aan het denken] ja, het was een heel moeilijke periode, omdat er veel 
dingen waren, die ik niet meer kon doen [hij kijkt heel bedroefd]. Ik bleef veel binnen, vooral ’s 
avonds ging ik niet meer uit. Ik ging ook niet veel meer de deur uit met mijn kinderen. 
 
Dit is één voorbeeld van de door het Departemento di Asunto Social (2013) benoemde sociale 
armoede leidend tot sociaal isolement.  
Nu hij inmiddels 75 jaar oud is, en alleenstaand, vertelt hij dat hij door zijn blindheid meer 
kosten heeft dan toen hij nog kon zien. Dit komt vooral omdat hij afhankelijk is van anderen. 
Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp en eten dat hij laat bezorgen: 
 
EL: Papiando di pensioen mes, ora bo bista ta malo, bo gastonan tambe ta subi. Por ehempel, ora 
mi order un cuminda na un restaurant, e cuminda ta 15 florin, pero mi mester un hende pa busc’e 
pa mi y e hende ey tambe mi mester dun’e algo, por ta 5 florin pa gasolin etc. Kiermen cu e 
cuminda ta sali mi 20 florin, paso mi bista ta malo y mi mes no por bay busc’e. Tin un restaurant 
cerca di cas mes, pero mi no por bay eynan. Auto por dal mi mata pazuid, haha, ey mes. Asina ta 
cu bo gasto ta bira mas hopi, paso bo mester paga pa tur cos. 
Vertaling: 

EL: Over het pensioen gesproken, als je slecht kan zien, stijgen je kosten. Bijvoorbeeld, als ik 
eten bestel bij een restaurant, kost het 15 florin, maar ik heb iemand nodig om dit voor mij te 
gaan halen en die persoon moet ik ook iets geven, misschien 5 florin voor de benzine etc. Dat 
betekent dat het eten me 20 florin kost, omdat ik slecht kan zien en ik het niet zelf kan gaan 
halen. Er is een restaurant vlak bij mijn huis, maar ik kan er niet heen gaan. Een auto kan me hier 
aan de zuidkant zo aanrijden, haha. Dus je uitgaven worden hoger, want je moet voor alles 
betalen. 
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Daarnaast geeft  hij aan dat hij eigenlijk ook hulp van het WGK nodig heeft voor de controle van 
zijn suikerspiegel en bij het uitzetten van zijn medicijnen, maar dat hij die niet aangevraagd 
heeft, omdat hij ook dit niet kan betalen. 
 
Een andere respondent die inmiddels van een gehandicaptenuitkering afhankelijk is, illustreert 
zijn inkomensachteruitgang als volgt: 
 
Pero nan ta yuda si, bo sa, cu gobierno ta yuda: un hende cu tawata traha, ta ganando su salario 
normal, e ta un assistant uitvoerend cu ta trahando den construccion. E tin su famia, cu e ta gana 
17.50 pa ora cu ta un salario di 2400 pa luna. E por biba trankil, e por biba si e cu su casa ta 
traha, e por biba. Awor un di nan a bira invalide. Kico bo por duna un hende? 850 florin pa luna.  
Kico e por haci cu 850 florin ...? E 850 florin ey, pa colmo e ta biba den cas di gobierno, e tin cu 
paga. E tin cu paga awa, paga coriente, kico mas? Telefon, despues bo ta tende bo no por tin luho 
na bo cas, paso telefon. E telefon ta un necesidad ... E persona cu ta gana 850 florin, e no por 
haci nada. 
Vertaling: 

Ze helpen je wel, weet je, de overheid helpt: iemand die werkte en een normaal salaris verdiende 
als assistent uitvoerder in de constructie. Hij heeft zijn familie, hij verdient 17,50 per uur, wat 
een salaris is van 2400 per maand. Hij kan rustig leven, als hij en zijn vrouw werken, kan hij 
leven. Nu wordt een van hen invalide. Wat kan je iemand geven? 850 florin per maand.Wat kan 
hij doen met 850 florin ...? Die 850 florin, die moet hij tot overmaat van ramp weer aan de 
overheid betalen voor de volkswoning waar hij in woont. Hij moet water betalen, stroom, wat 
meer? Telefoon, daarna hoor je dat je geen luxe meer in je huis kan hebben, maar de telefoon, 
dat is een noodzaak ... Een persoon die 850 florin krijgt, die kan niets doen. 
 
Een 45-jarige slechtziende respondent vertelt eveneens geëmotioneerd dat ze twee jaar 
arbeidsongeschikt is geweest vanwege haar slechtziendheid en meerdere oogoperaties in het 
buitenland moest ondergaan. En dat ze toen, na 15 jaar werken bij dezelfde organisatie, 
plotsklaps werd ontslagen. Met behulp van een advocaat heeft ze een rechtszaak aangespannen 
tegen haar werkgever. Ze vertelt dat ze de zaak had kunnen winnen als ze deze binnen de termijn 
van zes maanden aanhangig had gemaakt. Nu heeft ze verloren door het onbenut laten van de 
termijn. Ze kreeg niets meer dan de wettelijk verplichte eenmalige uitkering over de gewerkte 
jaren, de zogenaamde Cessantia, en daarnaast een maandelijkse gehandicaptenuitkering. Dit 
voelt voor haar als onverdiende pech. De gehandicaptenuitkering was eerst 850 florins per 
maand. Sinds januari 2013 is de uitkering met 100 florins verhoogd, maar het bedrag blijft laag. 
Een andere respondent verloor in één klap ten gevolge van een ongeluk zijn gezichtsvermogen, 
zijn werk en inkomsten.  Hij woont al lang in Aruba met zijn gezin, maar doordat hij niet bij de 
burgerlijke stand ingeschreven stond, komt hij niet in aanmerking voor een gehandicapten-
uitkering of bijstand. Hij is nu afhankelijk van wat de kerk en anderen hem geven om in zijn 
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levensonderhoud te kunnen voorzien en om te zorgen dat zijn kinderen kunnen eten en naar 
school kunnen gaan.  
 
Duidelijk is dat werkende respondenten, zij die een werkende partner hebben of ouderen die 
naast hun Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) ook een pensioenuitkering hebben zich meer 
kunnen veroorloven dan andere respondenten. Bij niet-werkende volwassenen en ouderen speelt 
vooral de inkomensachteruitgang een grote rol. Uit de verhalen blijkt bovendien dat warm eten, 
huishoudelijke hulp, telefoon, hulpmiddelen en uitgaan al vaak te duur zijn, waardoor voor een 
aantal visueel beperkten de dreiging ontstaat van armoede, grote afhankelijkheid van familie, 
vrienden of bekenden, en vooral sociaal isolement (zie ook 9.12). Bij blinde en slechtziende 
jongeren betekent geldgebrek dat een eigen leven geheel ontbreekt.  
Het voortijdig stoppen met werken of niet kunnen voorzien in eigen levensonderhoud blijkt net 
als voortijdig schoolverlaten dan ook een belangrijk “key incident” te zijn (Boogaard et al., 2000, 
p. 166; Erickson, 1977, p. 61). 

8.12. Toch iets doen - Als je je niet bezighoudt dan word je een beetje gek 

De respondenten vertellen over activiteiten waarmee zij gestopt zijn én over activiteiten die zij 
op een aangepaste wijze doen. Voor een aantal is inactiviteit een thema. De 55-jarige 
slechtziende heer Martis vertelt dat hij het belangrijk vindt om zichzelf bezig te houden, om te 
voorkomen dat hij depressief wordt. Op de vraag naar zijn hobby’s antwoordt hij: 
 
OM: Oh, hobby, uhm reparatiewerk, die lamp, kan ik een beetje voelen. Ik weet hoe die dingen 
werken, haha MD: Aha, haha. OM: Ik heb ook in Nederland, electro, daar ben ik mee gaan 
werken, ik ben electro gaan studeren, ik weet precies hoe die dingen werken. In je geheugen kan 
je je herinneren hoe het werkt. Het gaat een beetje. MD: Ja, haha, oké. OM: Maar je moet toch 
iets doen, hè. MD: Ja ja. OM: Tuin schoonmaken. Dat kan ik wel, maar niet 100% ... MD: Ja dus 
u zit veel binnen thuis, alleen. OM: Alleen, ja. MD: Ja. OM: Soms ga ik buiten boodschappen 
doen  ... MD: U bent niet eenzaam? OM: Nee, eenzaam? Van eenzaam krijg je depressie, je moet 
je met leuke dingen bezighouden. MD: Ja. OM: Elke avond kijk ik televisie, conferencia, daar 
ben ik in geïnteresseerd, verkiezingen. Soms neem ik dingen op, die ga ik dan nog een keer 
kijken. MD: Oké ja. OM: Dus ik hou me bezig, en dan moet ik nog het huis even schoonmaken. 
MD: Ja. OM: Ik moet die kast nog maken. MD: Ja, u houdt u zelf bezig. OM: Ja, ik moet me 
bezighouden, als je je niet bezighoudt dan word je een beetje gek [lacht]. 
 
Een blinde respondent vertelt dat hij heel handig was toen hij nog kon zien. Zo ontwierp hij zijn 
eigen huis en heeft hij ook zelf het timmerwerk, de electriciteit en het schilderwerk gedaan. Toen 
hij blind werd, werden dergelijke projecten onmogelijk voor hem. Hij is daarna wel altijd blijven 
knutselen. Een andere blinde respondent vertelt dat hij de laatste twee jaren elke zaterdag en 
zondag bezig geweest is met de bouw van zijn eigen huis. Hij heeft zelfs stenen gemetseld. Het 
huis is nu bijna klaar.  
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De 65-jarige heer Thomas vertelt dat hij ervan houdt om aan zijn auto te sleutelen en ook een 
oudere meneer vertelt dat hij zijn kinderen soms leert hoe ze bepaalde onderdelen van de auto 
kunnen schoonmaken, repareren of vervangen. Daarnaast vertellen zowel mannelijke als vrouwe-
lijke respondenten over hun plezier in het verzorgen van hun tuin.  
 
Muziek is voor de meesten een belangrijke vrijetijdsbesteding. Sommigen zingen, bespelen een 
instrument of dansen op muziek. Anderen luisteren vooral naar muziek. Dat mensen hierin ook 
andere keuzes kunnen maken blijkt ook. Meneer Fingal zat in een muziekgroep, hij speelde 
diverse slaginstrumenten en met de groep trad hij regelmatig op, zowel in Aruba als in diverse 
andere landen in de regio. Hij vertelt dat hij toen hij blind werd de band verliet. Hij heeft thuis 
ook nooit meer muziek gemaakt. Tijdens het interview laat hij me de vele instrumenten zien die 
onder zijn bed liggen: 
 
KF: Na Surinam m’a keda. Venezuela tambe m’a toca. M’a toca na Santo Domingo. Otro 
caminda m’a toca, pero na Aruba tur hende conoce mi. Tur hende conoce mi. MD: Pero ora cu 
meneer ta ciego, meneer no ta toca mas? KF: No. M’a stop, pasobra cu mi n’ ta mira. Nan tin cu 
hiba mi y ya ... [e no ta caba su frase] 
Vertaling: 

KF: Ik ben in Suriname geweest. Ik heb ook gespeeld in Venezuela. Ik heb gespeeld in Santo 
Domingo. Op andere plaatsen heb ik ook gespeeld, maar in Aruba kent iedereen me. Iedereen 
kent me. MD: Maar toen meneer blind werd, heeft u niet meer gespeeld? KF: Nee. Ik ben ermee 
gestopt, want ik kon niet meer zien. Ze moeten me brengen en ja ... [maakt zijn zin niet af] 
 
Ook een andere respondent vertelt dat ze gestopt is met zingen en pianospelen. In haar geval 
omdat ze de bladmuziek niet meer kan zien. Weer een andere respondent heeft hetzelfde 
probleem, maar beleeft toch veel plezier aan de stukken die hij nog uit zijn hoofd op zijn 
keyboard kan spelen. Ook geniet hij ervan als mensen samen met hem musiceren.  
Weer een andere respondent vertelt over de troost en bemoediging die het zingen en gitaarspelen 
hem geven: 
 
And also what I does do, I have a guitar right there and I like to sit down and sing some songs. 
You know it really brings a lot of comfort to me. I sit down and sing, sometimes I make songs 
myself and I just sit down and play and practice, you know, because the more your practice the 
better you become. 
 
Diverse respondenten vertellen dat ze op gevoel drums, gitaar, cuarto (een viersnarig instrument 
uit Venezuela), keyboard of mondharmonica spelen. Een respondent vertelt dat hij zelfs besloot 
om gitaarles te nemen, toen hij noodgedwongen moest stoppen met karate vanwege zijn slechte 
gezichtsvermogen.  
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De respondenten die naar muziek luisteren doen dat via de radio, cd’s, computer of hun telefoon. 
Sommigen dansen zelfs op de muziek. Een respondent vertelt bovendien dat muziek hem rust 
geeft en het leven minder zwaar maakt: 
 
I listen to the TV like for, daily I listen to the TV for about 5 hours ... Sometimes I listen to the 
radio also, I have a program, I does listen on the radio and then I lock it off also and sometimes 
then I take out the guitar and sit down and play some music, learn some songs, because you 
know, because you have to practice. MD: yeah. AO: And those things when I gone in the music, 
it take my mind gone. MD: yeah. AO: Everything just throw down the load. 
 
Andere vormen van troost; Meerdere respondenten vertellen dat ze met name in de ochtend- en 
avonduren bidden of mediteren. Zo vertelt een 50-jarige respondent dat ze dagelijks mediteert, 
bidt, reflecteert en naar het geluid van de vijver luistert. Dit ontspant haar. In paragraaf 8.5. is 
belicht dat diverse respondenten die niet meer kunnen lezen naar gesproken boeken luisteren. 
Een respondent vertelt dat deze de oplossing zijn voor zijn slapeloze nachten: 
 
Ja, uh, ik heb ook problemen met slapen, dus ik heb jarenlang slaappillen moeten nemen, maar ik 
heb dit jaar een beslissing genomen om dat niet meer te doen. Volgens mij, de laatste drie 
maanden heb ik geen slaappillen meer genomen, maar het valt soms niet mee, want je bent uren, 
uren ’s avonds, kun je niet in slaap vallen. Maar op dit moment heb ik een oplossing, want ik heb 
een Victor Streamer gekocht van FAVI en dan ben ik bezig met het lezen van boeken. En ik kan 
ook met mijn laptop op de computer naar muziek luisteren, ik heb verschillende radiostations, 
die kun je op je laptop luisteren en dan via de Web probeer ik dus naar muziek te luisteren van 
verschillende landen. En zo breng ik mijn nacht door. 
 
De tv en radio blijkt een veelbesproken onderwerp, al wordt tv-kijken voor de meesten ook 
steeds moeilijker. Enkele oudere respondenten, waaronder de respondenten in het verpleegtehuis, 
vertellen over hun problemen met de bediening van de radio of muziekapparatuur, waardoor ze 
hier minder vaak naar kunnen luisteren dan ze zouden willen. De meeste slechtziende 
respondenten vertellen dat vooral tv-kijken heel vermoeiend is als ze zich moeten inspannen om 
nog iets te kunnen zien. Een pas slechtziend geworden 45-jarige respondent vertelt bijvoorbeeld 
dat ze op een halve meter bij de tv vandaan moet zitten om iets te kunnen zien. Als ik haar kom 
opzoeken, tref ik haar dan ook aan met haar neus vlak voor de televisie. Net als veel andere 
respondenten, vertelt zij dat ze een flink aantal uren per dag tv-kijkt voor zover haar 
gezichtsvermogen dat toelaat. Wel lastig vindt ze het dat ze niet samen met andere gezinsleden tv 
kan kijken; dit komt doordat ze met haar hoofd vlak voor het scherm zit en het beeld blokkeert. 
Een 65-jarige respondent vertelt hoe ze heel dicht bij het beeld moet zitten om nog iets te kunnen 
zien en hoe ze gebruik maakt van een speciale bril als ze tv-kijkt met anderen: 
 
When I want to enjoy a TV program, I go in my room and I sit in front of the TV. But when I’m 
in gezelschap with others, then I can’t focus too much on the TV. But I do have the TV, uhm, the 
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TV glasses, you know, you can zoom in and out. So that helps too because I have one here and I 
have one at my mother’s. So when I go at my mother, their television is a bit smaller, so then I 
put it on and I can, you know, see.  
 
Verschillende respondenten kijken en luisteren veelvuldig naar zowel lokale als internationale 
zenders. Ze kijken onder andere naar sport- en kerkelijke programma’s, maar ook informatieve 
en ontspanningsprogramma’s worden met plezier bekeken en beluisterd. Enkele slechtziende 
respondenten hebben een grote flatscreen-tv gekocht, waarop ze toch nog iets kunnen zien als ze 
er van dichtbij naar kijken.  
 
Voor diverse respondenten is inactiviteit een groot probleem dat niet opgelost wordt door radio 
of tv. Een 40-jarige respondent beschrijft haar haat-liefdeverhouding met haar televisie: 
 
GH: Uhm, awo mi tin rabia di television, pero television semper ta mi ... el a, ya, e television ta 
bira amigo di hende ciego, paso [e ta hari], awo mi tin rabia riba dje, paso mi ta haña cu nos ta 
dedica mucho tempo na television. Esey no ta bon. MD: Okay, p’esey bo tin rabia na television? 
GH: Si [e ta hari] ya, m’a mane fada. 
Vertaling:  

GH: Uhm, nu ben ik boos op de televisie, maar de televisie is altijd mijn ... hij is, ja, de televisie 
is de vriend van een blinde, want [lacht], ik ben er nu boos op, want ik vind dat we teveel tijd 
besteden aan de televisie. Dat is niet goed. MD: Oké, daarom ben je kwaad op de televisie? GH: 
Ja [lacht], ja, het verveelt me zo’n beetje. 
 
Vervolgens vertelt zij dat ze vanwege haar inactiviteit haar leven saai vindt: 
 
GH: Laf, laf, den e sentido cu ami no tin hopi cos pa yena mi dia, compronde? 
Vertaling: 

GH: Saai, saai, in die zin dat ik niet veel dingen heb om mijn dag mee te vullen, begrijp je? 
 
Een slechtziende oude meneer vertelt eveneens over de vele uren die hij thuis voor de tv 
doorbrengt: 
 
Ik kijk veel naar tennis, maar nou zie ik het niet goed. Ik zit met de schaduw voor me, ik zie 
helemaal niet goed. Nou zie ik uw gezicht weer, maar dan gaat het weer weg. Dan zie ik weer de 
schaduw, het is iets. Ik weet het niet. 
 
De rest van de dag zit hij meestal voor zijn huis op de veranda. 
 
Alleen maar kijken naar de hemel, haha, auto die voorbij komt, mensen die naar me schreeuwen. 
Maar ik heb geen vrijheid gekregen om te kunnen lopen. Dat is van me weggehaald. 
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Een 50-jarige slechtziende vrouw vertelt dat ze een heel kwetsbaar netvlies heeft en daardoor 
niet veel mag doen. Het enige wat zij thuis kan doen is tv-kijken en de planten water geven.  
 
Vooral in het verpleegtehuis vertellen de respondenten over inactiviteit. De 90-jarige heer Croes 
reed nog auto en werkte nog als aannemer/timmerman totdat hij drie jaar geleden naar het 
verpleegtehuis ging, omdat hij steeds minder goed voor zichzelf kon zorgen. Zijn vrouw was 
daarvoor al hulpbehoevend. In het verpleegtehuis ging hij zelf lichamelijk steeds meer achteruit. 
Hij moet nu zelfs gewassen worden, heeft hulp nodig om in een rolstoel te komen en kan ook 
niet meer lezen. Hij brengt veel tijd liggend of zittend door in afwachting van het personeel of 
een mogelijk bezoekje. Een 80-jarige dame beschrijft in het volgende fragment haar dag in het 
verpleegtehuis, die zij eveneens veelal zittend en wachtend doorbrengt: 
 
MD: Bo por conta mi un dia di bo bida akinan? DG: Wel, e ta gewoon un dia. Ta lanta, yuda mi 
baña, mi ta bay come, bay desayuna, bolbe bin sinta warda 12or, bolbe bay come [e ta hari], 
bolbe bin sinta warda, 4or bolbe bay come [e ta hari], bolbe bin sinta warda drumi. Ta drumi 
7or. MD: Aha. DG: Ay si ... si bo n’ tin bista bo n’ tin nada, no. 
Vertaling: 

MD: Kunt u me een dag van uw leven hier vertellen? DG: Wel, het is gewoon een dag. Ik word 
wakker, ze helpen me baden, ik ga eten, ontbijten, ga weer zitten wachten tot het 12 uur is, ik ga 
weer eten [lacht], ga weer zitten wachten, 4 uur ga ik weer eten [lacht], ga weer zitten wachten 
tot ik ga slapen. Ik ga om 19 uur slapen. MD: Aha. DG: Ach ja ... als je geen gezichtsvermogen 
hebt, heb je echt niets hoor. 
 
Zij vertelt dat ze desondanks probeert er in het verpleegtehuis van te maken wat ervan te  maken 
valt. Ze heeft geen cassetterecorder, kan deze ook niet meer bedienen en ook haar gehoor is niet 
optimaal, maar ‘s zondags als haar kinderen haar ophalen om gezamenlijk de dag door te 
brengen, dat vindt ze heel gezellig. Dan wordt er gepraat, gezongen en lekker gegeten. Ze houdt 
van ranchera’s (traditionele Mexicaanse liederen) en zingt vol overgave spontaan voor mij haar 
lievelingslied. Ze bidt elke dag en bezoekt om de dag haar invalide zoon die ook in hetzelfde 
verpleegtehuis woont. Ze gaat één keer per week naar de FAVI voor dagbesteding en voor 
ontmoetingen met lotgenoten. Ze zit bepaald niet stil. 

8.13. Toch nog de deur uit - Alhoewel ik niet kan zien, ga ik ze toch aanmoedigen 

Diverse respondenten geven aan dat ze ervan houden om buitenshuis te wandelen, te sporten, 
inkopen te doen of naar de kerk te gaan. Daarnaast vertellen ze dat ze graag naar een schoon-
heidssalon gaan, de bioscoop en naar het cultureel centrum voor een komedie, gospel- of ander 
muzikaal optreden. Ze gaan ook graag naar feesten of uitgaansgelegenheden. Het gaat hier niet 
alleen om de activiteit, maar vooral ook om de sociale contacten. Een respondent bridget nog 
steeds. Dit is voor haar een belangrijke sociale bezigheid: 
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Donderdag ’s morgens, dan bridge ik ook bij de bridgeclub en dat is altijd heel gezellig. Dan pijl 
[scoor] ik niet zo hoog en dat is gewoon lekker en dat is altijd zo’n social morning. Dan is 
iemand, een van de leden is dan de hostess en dan wordt er het een en ander neergezet bij de 
koffie en dan wat hartigs en noem maar op en dan wordt er wat gebabbeld ... Mijn bridgeclub is 
mijn lust en mijn leven. 
 
Een 75-jarige, blinde respondent gaat soms met zijn kleinkinderen naar de bioscoop. Hij geniet 
dan van het luisteren naar de films, het gezelschap van zijn kleinkinderen en het uitstapje. Ook 
vertelt hij dat hij het leuk vindt om op het sportveld te zijn om daar zijn kleinkinderen aan te 
moedigen als ze een wedstrijd moeten spelen. Dit ondanks dat hij er niets van ziet: 
 
Haha, si, aunke mi no por wak, toch mi ta bay apoya nan ... Esey no ta stroba mi di bay apoya, 
pero no cu mi por wak e wega si. Pero mi ta sinti mi bon di ta den tribune. Haha. 
Vertaling:  

Haha, ja, alhoewel ik niet kan zien, ga ik ze toch aanmoedigen ... Dat weerhoudt me er niet van 
om hen te gaan aanmoedigen, maar niet dat ik het spel kan zien. Maar ik voel me goed om in de 
tribune te zitten. Haha. 
 
Twee oudere blinde heren vertellen regelmatig naar het “Cas di Cultura” (cultureel centrum) te 
gaan om daar bij optredens aanwezig te zijn. Een andere meneer vertelt dat hij dansen belangrijk 
vindt, omdat er tijdens het dansen contact is: 
 
Mi tabata haya bailamento importante, pasobra cu bailamento bo ta haci contact cu un hende. 
Kiermen, ami mes, por ehempel, un hende cu mi ta casa cu nele, na bailamento m’a bin topa nan. 
Vertaling:  

Ik vond dansen heel belangrijk, omdat je met dansen contact hebt met iemand. Kijk maar naar 
mezelf, bijvoorbeeld, ik heb mijn echtgenote tijdens het dansen leren kennen.  
 
De slechtziende mevrouw Figaroa doet ook altijd graag mee in de carnavalsoptocht. Dat lukt 
omdat haar tante haar brengt en na afloop weer ophaalt. Twee jonge respondenten vertellen dat 
ze vaak met hun vriend meegaan naar de dragraces om er even uit te zijn. Een andere respondent 
vertelt dat als haar man uit het werk komt, ze vaak samen even eropuit gaan om inkopen te doen 
of ergens te wandelen. Weer een ander gaat zo nu en dan met een vriendin naar een bingo in een 
casino. Ze geniet hiervan, al heeft ze soms wat hulp nodig van die vriendin: 
 
But it’s not easy for me to watch all these cards. Then I’m going very slow. Something that I 
could have done in a jiffy, now I’m very slow. 
 
De meeste respondenten vertellen echter ook over het verlies van activiteiten buitenshuis. In 
onderstaand voorbeeld vertelt een respondent dat ze tegenwoordig nergens meer heen gaat. Als 



156 
 

reden hiervoor geeft ze op dat niemand haar komt halen. Dat vindt ze jammer, want ze houdt van 
wandelen en uitgaan. Haar kerk bezoeken vindt ze echter nog steeds heel plezierig: 
 
Mi n’ ta bay niun caminda. Niun caminda, niun caminda mi n’ tabata bay. Misa so ... Pero misa 
si mi tabata bay cu mi wela y den misa, tin, uh, e hubentud ... den misa mi ta haci e luga limpi, 
mi ta duna zondagschool, mi ta canta, mi ta haci hopi cos. 
Vertaling: 

Ik ga nergens heen. Nergens heen, ik ging nergens heen. Alleen naar de kerk ... Ik ging naar de 
kerk met mijn oma en in de kerk, waren, uh, de jongeren ... in de kerk maak ik schoon, ik geef 
zondagsschool, ik zing, ik doe heel veel dingen. 
 
Sommige respondenten vertellen dat ze alleen naar de kerk kunnen gaan als ze door hun familie-
leden gebracht worden, terwijl ze in het verleden op sociaal gebied heel actief waren met 
bijvoorbeeld de zondagsschool en het kerkkoor: 
 
I was a very active person before I lost my sight, I was very active in community service, I was 
very active in my church, I loved going out and doing things with people, helping people. I was a 
person that my telephone never was silent. It constantly used to be ringing because people knew 
that I was someone that they could always rely on. If I gave my word, I always went the extra 
mile to keep my word and never go back on my word. 
 
Ze vertelt aangedaan dat men haar nu niet meer belt en ze veel alleen thuis is. Ze heeft 
nauwelijks meer een uitgaansleven, want ook zij kan alleen weg als iemand bereid is om haar 
ergens naar toe te brengen: 
 
It would be so nice to go out in the night also. Our nightlife is totally ZERO unless somebody 
wants to take us [visually impaired] some place. We have no nightlife at all, and that also takes a 
lot of adjusting too. 
 
Een 80-jarige weduwe vertelt dat ze zelfs geen boodschappen meer kan doen of naar een 
begrafenis kan gaan om te condoleren: 
 
MD: Kico a bira diferente? DG: Si, paso mi n’ por bay cana cumpra cos. Mi no por sali, bay cana 
haci mi respondi, ta fastioso pa hende cu no ta mira no, hopi tristo ... 
Vertaling: 

MD: Wat is er anders geworden? DG: Ja, want ik kan er niet meer opuit gaan om inkopen te 
doen. Ik kan niet meer te voet uitgaan om mijn inkopen te doen, het is vervelend voor mensen 
die niet kunnen zien hoor, erg triest ... 
 
Een 75-jarige respondent vertelt dat nu haar echtgenoot bedlegerig geworden is, ze allebei 
iemand nodig hebben om hen te helpen. Ze gaan nergens meer heen: 
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KR: Niun caminda ... Anto nos tabata gusta bay casino [e ta hari]. Pero, ehh, awor cu e 
malesanan aki masha poco ... Mane, de bes en cuando, si tin un famia a muri, mi ta bay un 
entiero, pero mester hende pa bay cu mi. MD: Si. KR: Y awo nos problema ta cu, ehh, pa nos tur 
dos bay, mester dos hende: un pa cada un. 
Vertaling: 

KR: Nergen meer heen ... En we hielden ervan om naar het casino te gaan [lacht]. Maar, ehh, nu 
met al die ziektes, ga ik er nog maar zelden op uit ... Maar soms, als een familielid is overleden, 
dan ga ik naar een begrafenis, maar dan heb ik iemand nodig om met me te gaan. MD: Ja. KR: 
En nu is ons probleem dat, ehhh, willen we beiden gaan, dan hebben we twee personen nodig: 
een voor elk van ons. 
 
Jong en oud heeft vergelijkbare problemen. Een 40-jarige respondent vertelt dat ze als elfjarig 
kind door haar plotselinge blindheid moest stoppen met veel kinderspelletjes, terwijl ze hier zo 
van kon genieten. Ze vertelt erover, nog zichtbaar genietend bij de gedachte, en dat ze dat weer 
als eerste zou doen als ze haar gezichtsvermogen weer terug zou krijgen. Ook andere volwassen 
respondenten vertellen graag spelletjes te doen, zoals scrabble, rummikub en kaarten of domino 
spelen. Een respondent deed dit laatste zelfs in competitieverband, met ontmoetingen op diverse 
plaatsen in Aruba. Voor nogal wat respondenten vallen tal van mogelijkheden weg.  
 
Toch vinden sommige respondenten, ondanks hun visuele beperking, een nieuwe sociale rol, 
bijvoorbeeld binnen het vrijwilligerswerk. Zo vertelt een respondent dat hij eerst bij de FAVI 
vrijwilligerswerk deed en later bij een stichting voor ouderen: 
 
E ora ey mi tabata bay yuda na FAVI. Mi tabata assistent mobiliteitstraining tambe ... Y mi 
tabata bay yuda tambe na Kibrahacha [un centro di actividad pa hende 60 aña bay ariba]. Mi 
tabata bay y eynan mi ta yuda baha hende for di auto, yuda nan subi of baha for di bus, yuda 
cambia nan di lokaal.  
Vertaling: 

Toen ben ik bij FAVI gaan helpen. Ik was ook assistent mobiliteitstraining ... En ik hielp ook bij 
Kibrahacha [een activiteitencentrum voor 60 jaar en ouder]. Ik ging daarheen en ik hielp mensen 
uit de auto stappen, ik hielp ze in of uit de bus stappen, ik hielp ze naar een ander lokaal gaan.  
 
Een andere respondent vertelt over de betekenis van haar vrijwilligerswerk bij de FAVI: 
 
Dat ik voor de FAVI nog steeds iets beteken, dat maakt het leven zinvol en dat je met zoveel 
verschillende mensen in contact komt. 
 
Weer een andere respondent vertelt over haar vrijwilligerswerk, waarvoor ze thuis wordt 
opgehaald en na afloop weer naar huis wordt gebracht: 
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Well, like I said, it brings some fulfillment, you know. It allows me to come to work, to get up 
everyday. Not every day. Three times a week I go there. But at least I feel like I’m going to 
work. I don’t think that I would be able to stay home every day, knowing that I don’t have 
anywhere to go.  
 
In deze voorbeelden herken ik door Zimbardo en Boyd (2008) benoemde belangrijke voordelen 
van het doen van (vrijwilligers)werk, zowel voor structuur als voor zinvolheid en contact (zie 
ook 8.10). 

8.14. Sport en beweging - En toen heb ik een belly dance school gevonden  

Net als muziek spelen vooral sport en beweging een belangrijke rol. De ervaren belemmeringen 
zijn verschillend per persoon en hangen af van de mate van hun (visuele) beperking, het type 
sport, de mate waarin ze deze sport beoefenden en de betekenis van deze sportactiviteit voor hen 
persoonlijk.  
Diverse respondenten vertelden al over de problemen die zij ervaren bij hun geliefde balsporten 
in teamverband zoals voetbal, softbal, basketbal en volleybal. Ook andere sporten worden vaak 
te zwaar. Een 65-jarige respondent vertelt dat hij vroeger graag in de buurt mocht basketballen 
en daarmee van de een op de andere dag moest stoppen toen hij ten gevolge van een ongeluk 
plotsklaps blind werd: 
 
Well what I like to do here in Aruba before I get the accident, I used to play basketball right here 
in  [name place in Aruba]. I used to like to play, not in no competition, but play. 
 
Een andere respondent vertelt dat hij op 29-jarige leeftijd stopte in de hoofdklasse voetbal 
vanwege zijn slechtziendheid. Hij ging toen als alternatief over naar de veteranen, totdat hij op 
57-jarige leeftijd blind werd en helemaal moest stoppen: 
 
Verder mi ta un deportista, mi a hunga voetbal pa casi 41 aña cu e ekipo di San Nicolas. Y cu 16 
aña mi a cuminsa, mi a hunga den junior klas, despues mi a bay den hoofdklasse cu 17 aña y 
despues mi a sigui hunga cu dado momento te cu mi 27 aña mi a haya problema cu mi linkeroog. 
Anto, e ora ey m’a bay opera mi wowo, y 2 aña despues el a sigui molestia mi mas y mi a dicidi 
di stop. Y mi a drenta caminda unda mi a bay hunga den veterano, anto eynan mi a sigui te cu mi 
57 aña, te unda mi segundo, mi rechteroog a cuminsa molestia mi. 
Vertaling: 

Verder ben ik een sporter, ik heb bijna 41 jaar gevoetbald in het team van San Nicolas. Op 16-
jarige leeftijd ben ik daarmee begonnen, ik speelde in de juniorenklasse, daarna ging ik op 17-
jarige leeftijd naar de hoofdklasse en daarna ging ik door met voetballen, totdat ik op mijn 27ste 
problemen kreeg met mijn linkeroog. Toen werd ik aan mijn oog geopereerd, en twee jaar later 
kreeg ik weer problemen ermee en besloot ik te stoppen. Ik sloot me toen bij het veteranenteam 
aan, en daar ging ik door totdat ik op mijn 57ste problemen kreeg met mijn tweede oog, mijn 
rechteroog. 
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Opvallend is hierbij weer het feit dat visueel beperkten zolang mogelijk doorgaan met hun 
sportieve activiteiten en hierbij hun visuele beperkingen veelal verhullen. Een voorbeeld hiervan 
is een 75-jarige respondent die slechtziend is vanaf zijn dertigste jaar, maar pas op 72-jarige 
leeftijd stopte met tennissen op advies van zijn dokter, nadat hij door ander medisch falen op de 
tennisbaan in elkaar gestort was. Hij vertelt net als veel andere respondenten over het verlies van 
zijn sportvrienden, nadat hij moest stoppen met sporten vanwege zijn visuele beperking. Zijn 
sportvrienden leken hem snel vergeten te zijn. 
 
Verschillende respondenten vertelden echter ook over alternatieven die ze gevonden hebben om 
toch te kunnen sporten of bewegen. Een 75-jarige respondent vertelt dat ze door achteruitgang 
van haar gezichtsvermogen moest stoppen met haar favoriete sport en daarvoor in de plaats een 
alternatief zocht: 
 
En op een gegeven moment ja, moest ik gewoon stoppen met tennissen. Want dit oog was 
gewoon heel snel gegaan, heel snel. En dan heb ik die diepte niet meer en dan ja, is het gewoon 
frustrerend als je dan op de tennisbaan staat. Dan zie je die ballen aankomen en dan sla je er 
naast of je bent er nog niet of je bent er voorbij. Toen ben ik maar bowling gaan spelen.  
 
In het volgende fragment verwoordt een inmiddels 60-jarige respondent, die een zwarte band in 
karate heeft, hoe hij zich voelde toen hij op 28-jarige leeftijd besloot te stoppen met het geven 
van karateles vanwege zijn toenemende slechtziendheid: 
 
Bo ta sinti un bashi grandi.    
Vertaling:  
Je voelt een grote leegte. 
 
Hij nam deze beslissing, toen een groot deel van de jongeren van zijn groep klaar waren met hun 
middelbare school en naar het buitenland gingen voor een vervolgstudie. Hij vertelt dat hij dat 
een mooi moment vond om te stoppen en zich te richten op een andere geschikte bezigheid. Hij 
vertelt dat lichaamsbeweging belangrijk is voor hem en dat hij daarom dagelijks in z’n eentje op 
pad gaat en daarbij flinke stukken wandelt. Ook zwemmen doet hij op aangepaste wijze. Toen hij 
nog voldoende goed kon zien, zwom hij lange stukken, maar nu doet hij aan zwemoefeningen 
dicht bij de waterlijn. Hij vraagt dan hulp als het moet: 
 
Mi ta bay lama mi so. Mi ta yega te cierto caminda, bo tin di sali di lama. Mi no por haya mi 
paña bek, paso e coriente di lama ta hiba bo un tiki rechts of links.  Anto e ora ey, bo no ta sali di 
e mesun luga. Pero mi ta pidi asistencia. Mi ta para ey, hende cu ta pasa, mi ta pidi tin biaha 
turista, of trahado tambe tin biaha. Mi ta pidi y nan ta yuda mi. Despues unabes mi haya mi 
garoti bek, mi por sigui riba mi caminda. 
Vertaling:  
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Ik ga in mijn eentje naar de zee. Ik kom aan op een bepaalde plaats, je moet uit de zee gaan. Ik 
kan mijn kleren niet terugvinden, want de stroom van de zee brengt je een beetje meer naar 
rechts of naar links. En daarom ga je niet steeds op dezelfde plaats uit de zee. Maar ik vraag om 
hulp. Ik sta daar, iemand komt langs, ik vraag soms een toerist, of soms een werknemer. Ik vraag 
en ze helpen mij. Daarna, als ik mijn stok heb, kan ik mijn weg vervolgen. 
 
Hij beoefent ook yoga met veel ademhalingsoefeningen en staat elke dag twee á drie minuten op 
zijn hoofd.  
 
Een vergelijkbaar verhaal vertelt een blinde respondent die vanwege zijn blindheid moest 
stoppen met basketballen. Hij is begonnen met fitness en heeft voor dat doel een fitnessapparaat 
midden in zijn huiskamer gezet. Hij besteedt hier een groot aantal uren per dag aan: 
 
I am speaking from experience, it is very good for the health. The exercise is good for the health, 
it’s good for the fitness and it keeps you strong. 
 
Diverse andere respondenten vertellen ook dagelijks oefeningen te doen. Zo doet een 70-jarige 
respondent thuis Qi Gong oefeningen, alleen of met zijn vrouw; anderen doen aan fitness. 
Diverse respondenten benoemen daarbij ook het belang van sporten als uitlaatklep, alsmede voor 
het versterken van de geestkracht. Eén respondent is naast fitness ook geïnteresseerd geraakt in 
yoga, tai chi en meditatie. Weer een andere respondent gaat 2 à 3 avonden per week naar tai chi. 
Steeds weer wordt verteld dat ze voor brengen en halen afhankelijk zijn van anderen. 
 
Een 70-jarige respondent doet sinds vele jaren wekelijks met een aantal vriendinnen aan gym. 
Destijds heeft ze dit clubje samen opgericht met deze vriendinnen. Ze heeft nog steeds een heel 
actieve rol hierin en uit sociaal oogpunt is deze club heel belangrijk. Haar vriendinnen weten 
inmiddels dat ze slechtziend is en niet meer zelf kan rijden. Sindsdien brengen en halen ze haar.  
Een slechtziende jongere vertelt dat ze een leuke dansschool gevonden heeft, alwaar zij sindsdien 
actief is. Uit sociaal oogpunt is deze club voor haar ook heel belangrijk: 
 
En toen heb ik een belly dance school gevonden en sindsdien ben ik heel actief met belly 
dancing. Ze doen heel veel shows en we doen kerstdiner samen en we maken kleren samen, zo 
dus uhm, het is best wel gezellig wat dat betreft. 
 
Weer andere respondenten doen regelmatig mee aan een sportactiviteit van de FAVI. Zo vertelt 
een respondent dat ze reeds als kind heeft deelgenomen aan de wekelijkse gym- en zwemles. Zij 
vertelt dat ze tijdens deze lessen andere slechtziende kinderen heeft leren kennen. Ze heeft nog 
steeds contact met één van hen.  
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Sinds twee en een half jaar loop ik zelf opnieuw hard met een blinde leeftijdgenoot die ik via de 
FAVI heb leren kennen. Zij vertelt dat hardlopen haar een gevoel van vrijheid geeft, voldoening 
en het gevoel alles aan te kunnen: 
 
Now I’m running and that brings back another part in my life that is so nice, because it makes me 
feel free when I run, and it brings a sense of satisfaction. I go to the gym with a girlfriend every 
morning, but when she can’t go I can’t go. So those are the type of things that we are limited 
with. That’s the word. We are limited in a lot of things that we would like to do, but we just can’t 
do, because there isn’t the means to do it. 
 
Aan mij vraagt ze soms ook hulp voor vervoer naar de oogarts of het ziekenhuis, of bij het 
schrijven van een brief. Zo heeft ze haar netwerk voor het regelen van vervoer en praktische 
zaken uitgebreid. Daarnaast doen we regelmatig mee aan de vele groots opgezette wandel- en/of 
hardloopevenementen die in Aruba georganiseerd worden. Uit het vele geklap langs de kant en 
ook de aanmoedigende opmerkingen, in vele talen, blijkt respect: 
 
Prima! Hopi bon! [vertaling: Heel goed!] Ja, gezellig samen! Good, you are almost there! You 
can do it! Goed zo, samenwerken! Hopi bon, casi yega! [vertaling: Heel goed, je bent er bijna!] 
 
De laatste jaren zijn er  steeds meer slechtzienden of blinden die met begeleiding wandelend of 
hardlopend deelnemen aan dit soort evenementen.  
 
Sport en beweging betekenen kortom voor veel respondenten: niet alleen het op peil houden van 
een  goede conditie van lichaam en geest en een zinvolle tijdsbesteding, maar ook een uitlaatklep 
én het onderhouden van sociale contacten. Dat geeft veel voldoening en zelfvertrouwen. Uit 
onderzoek van Verweel, Janssens en Roques (2005) is gebleken dat sporten in verenigings-
verband een wezenlijke bijdrage kan leveren aan “drie belangrijke kenmerken van sociaal 
kapitaal (zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, maatschappelijke netwerken)” (Verweel, 2007, 
p. 19). Diverse andere onderzoekers, waaronder Binnekade, Eggermont en Scherder (2012) 
wijzen op het belang van voldoende beweging en de negatieve gevolgen voor de gezondheid en 
het mentale functioneren van lichamelijke inactiviteit. Ook het Arubaanse ministerie van 
Volksgezondheid en Sport (2013) promoot regelmatige fysieke activiteit vanwege de psychische, 
sociale, economische en mentale gezondheidsvoordelen.  

8.15. Reizen - Gewoon de ambiance al, hè 

Ondanks alles wordt er nog steeds door meerdere respondenten gereisd. Zij doen dit veelal om 
op bezoek te gaan bij hun familieleden. Een 75-jarige blinde meneer vertelt dat hij onlangs weer 
naar zijn dochter en kleinkinderen in Nederland is geweest. Hij vliegt meestal samen met 
vrienden of familie, maar hij vloog ook een aantal keren alleen naar Nederland en Colombia. Hij 
vertelt dat dat prima lukt met hulp van een stewardess. Bij zijn dochter in Nederland verblijft hij 
regelmatig een paar maanden. Onlangs is hij met vrienden naar Bonaire geweest en naar familie 
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in de Verenigde Staten. Ook een 55-jarige slechtziende dame vertelt dat ze kortgeleden geheel 
zelfstandig naar haar dochter in Curaçao gevlogen is en dat dat eveneens prima ging met de hulp 
van een stewardess. Een in Aruba geboren en inmiddels gepensioneerde meneer vertelt dat hij 
ervan houdt om te reizen en zijn familie te bezoeken. Zij wonen zeer verspreid over diverse 
landen: 
 
ST: Mi tin 4 ruman, un ruman muhe y 3 ruman homber, ami ta e unico cu ta akinan. Mi tin un 
yiu homber, cu ta traha cu Gobierno; el a studia na Hulanda, anto e tin por lo menos tres aña cu 
el a bin bek, anto el a bin San Nicolas cerca su mama, anto ami. MD: Okay. ST: Tur mi 
rumannan ta: mi tin dos ruman na Washington, un na Grenada, un na Sint Maarten y ta ami ta 
biba na Aruba; mi mama a muri, mi tata a muri. MD: Ah si, bo ta bisa bo mama ta di ...? ST: 
Santo Domingo. MD: Santo Domingo, y bo tata? ST: Mi tata ta di Jamaica ... semper nos ta 
papia Ingles na cas ... Anto mi ta domina Ingles mas miho cu tur e otronan.  
Vertaling:  

ST: Ik heb 4 broers en zussen, één zus en drie broers, ik ben de enige hier. Ik heb een zoon, die 
bij de Arubaanse overheid werkt; hij heeft in Nederland gestudeerd en hij is nu minstens drie jaar 
terug in Aruba, hij woont in San Nicolas bij zijn moeder, dus bij mij. MD: Oké. ST: Al mijn 
broers en zussen zijn: ik heb twee broers in Washington, een in Grenada, een zus in Sint Maarten 
en ik woon in Aruba; mijn moeder is gestorven, mijn vader is gestorven. MD: Ah ja, U zei uw 
moeder is van ...? ST: Santo Domingo. MD: Santo Domingo, en uw vader? ST: Mijn vader is 
van Jamaica ... we praten altijd Engels thuis ... Dus, ik beheers het Engels beter dan alle andere 
talen.  
 
Vanwege het gemak waarmee veel inwoners meerdere talen spreken, schrikt het buitenland hen 
zelden af. De rest van het interview gaat overigens – op initiatief van de onderzoeker – over in 
het Engels: 
 
MD: Okay so better we go over in English [laughs] ... ST: My ‘mother’ language is English ... 
tomorrow we leaving to Boston. MD: Okay, so I just called on the right moment. ST: Yeah, 
that’s why I told you I was at the airport. MD: Okay and you’re leaving for Boston also for a 
vacation? ST: No, my daughter is gonna be, she’s gonna get a kid. MD: Oh. ST: So we are going 
on Friday, Saturday there is a shower party, so the mother wants to be there for the shower party 
now with me we go and come back and she is expecting the baby the 1st of July and in June we 
go back up.  
 
Daarnaast zagen we al hoe een aantal respondenten één of meerdere keren naar Venezuela, 
Colombia, de VS of Nederland zijn geweest voor een tweede opinie of voor een behandeling. Zo 
vertelt een jongere respondent dat ze eigenlijk nooit naar het buitenland gaat, maar wel naar 
Venezuela voor doktersbezoek. Weer een andere respondent gaat binnenkort naar Miami. Ze 
heeft een vliegticket van haar kinderen gekregen om aldaar een tweede opinie te kunnen krijgen. 
Vroeger reisde ze vaker, maar ook geld speelt hier een rol.  



163 
 

 
Verschillende respondenten geven aan dat ze met het verlies van hun baan een groot deel van 
hun inkomen verloren hebben en daarom niet meer naar het buitenland kunnen reizen. Een 
respondent vertelt dat ze vijf jaar geleden voor het laatst op vakantie geweest is. Toen ze nog 
werkte ging ze elk jaar. Een andere, 50-jarige respondent vertelt: 
 
I used to go on vacation, because I was always someone that.. my mind was, every vacation from 
my job, I would go somewhere else. But now that’s not possible you know. 
 
Sommige respondenten vertellen dat ze liever niet alleen op vakantie willen gaan: 
 
Maar toch wil ik niet alleen op vakantie en niet alleen op een cruise reizen want dan kruip ik in 
mijn schulp, als ik helemaal alleen ben ... Nou ja, ik wil iemand bij me hebben, tenminste iemand 
die ik ken, die met mij op een hotelkamer wil slapen. Dus ik gooide dat op een gegeven moment 
op tafel op de bridgeclub, ik wilde naar Mexico ... met reisgenoten. Toen was er eentje, die zei 
op een gegeven moment, oh, leuk dat wil ik ook wel, oh dat wil ik wel. 

 
Daarnaast vertellen diverse respondenten dat ze graag per vliegtuig reizen vanwege de 
persoonlijke aandacht en goede dienstverlening. Dankzij de gratis begeleiding die van te voren 
aangevraagd kan worden, zijn ze in staat om zelfstandig te reizen. Een respondent vertelt 
opgetogen dat hij van reizen houdt en waar nodig hulp vraagt. Op de vraag wat zo leuk is aan 
reizen, antwoordt hij dan ook: 
 
Gewoon de ambiance al hè, gewoon dat ik dus helemaal zelf, helemaal alleen daar naartoe kan 
gaan naar het vliegveld. In het vliegtuig word ik zo fijn behandeld door die juffrouws hè, dat is 
niet voor mogelijk. Ik weet het, want ik vergelijk het met voorheen hè. Toen kon ik zien hè en 
hadden ze geen tijd voor mij en nu hebben ze wel tijd. En ze vragen me: Hey Meneer ta bon, 
alles ok, is everything okay, can I help you with anything? Would you like anything to drink or? 
Ik bedoel dat is iets fantastisch. Bij de een iets meer dan de ander, maar overal is het heerlijk. En 
op het vliegveld word ik zo hartstochtelijk behandeld. En ja, ik vind het fijn die internationale 
sfeer. En sommige mensen die komen met mij praten en zo en ik zit altijd naast mensen die ik 
nooit gezien heb. Ja hallo? You speak English? No, Español pa favor. Ah, no ay problema. Y de 
donde son de Colombia? Ah si de Colombia of Frans of een andere taal. Geen probleem. Ik kom 
maar moeilijk mensen tegen die niet tegen mij kunnen praten, want één van die acht talen, zit er, 
moet erbij zijn. 
 
Hij vertelt daarbij dat het reizen in Nederland bijvoorbeeld ook zo prettig geregeld is voor een 
persoon met een visuele beperking. Hij neemt daar dan vaak de trein, de treintaxi en gebruikt 
daar waar mogelijk geribbelde geleidelijnen: 
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Ik stap uit die trein en ik wist van die ribbels, dus ik zeg tegen de conducteur: Als u mij op die 
ribbellijn even zet, dan kan ik weg. Goed. En ik volg de mensen, ga de trap af. Daarna: Kunt u 
even helpen naar de ribbels? Ja, dan ga ik links op de ribbels; dan volg ik de ribbels en die 
brengen mij helemaal naar de taxi. 
 
Ook andere respondenten vertellen dat in andere landen zoals in Nederland, Venezuela en 
Colombia de infrastructuur en het openbaar vervoer beter toegankelijk is voor hen dan in Aruba, 
zie ook 8.8. 

8.16. Conclusie 

Gewone alledaagse activiteiten, zoals zelfverzorging, klokkijken, telefoneren, de krant lezen of 
het huishouden doen, gebeuren veelal niet meer vanzelfsprekend. Verschillende activiteiten 
vragen meer bewuste aandacht en kosten meer tijd. De visueel beperkten die niet meer voor 
zichzelf kunnen zorgen, hebben meerdere beperkingen of gezondheidscondities en zijn veelal op 
hoge leeftijd. Zulke extra aandoeningen brengen vaak extra taken met zich mee, zoals innemen 
van meerdere soorten medicijnen, bloedsuiker prikken en de noodzaak van regelmatig eten (bij 
visueel beperkten die ook diabeet zijn). Regelmatige bezoeken aan dokters en specialisten horen 
daar ook bij.  
 
Uit de data blijkt bovendien dat veel respondenten doorgaan met hun alledaagse activiteiten 
binnens- en buitenshuis, zoals autorijden, werken en sporten, tot het echt niet meer kan. Diverse 
respondenten verhullen daarbij overigens hun visuele beperking. Ook als alledaagse activiteiten 
op enig ogenblik niet meer mogelijk blijken te zijn, zoeken diverse respondenten naar andere 
oplossingen (al dan niet met gebruik van hulpmiddelen). Ook met hulp van anderen. Daardoor 
worden zij in mindere of meerdere mate afhankelijk van huisgenoten of van derden. Mensen die 
met meerdere personen in een huishouden wonen en/of hulp kunnen inkopen, hebben over het 
algemeen meer mogelijkheden op dit gebied.  
 
De telefoon en de computer zijn voor de meeste respondenten dan ook belangrijke communi-
catiemiddelen, vooral wanneer ze er niet of niet gemakkelijk zelfstandig opuit kunnen gaan. Ook 
kan een telefoon een uitkomst bieden in geval van nood. Duidelijk is dat voor ouderen de vaste 
telefoon gebruiksvriendelijker is, maar dat diverse respondenten graag de vele mogelijkheden 
van de mobiele telefoons, iPad en computer willen leren. Vooral oudere respondenten ervaren 
hierbij barrières. 
 
Zowel oudere als jongere slechtzienden en blinden vertellen hoe zij zich zowel binnenshuis als 
buitenshuis niet meer veilig voelen. Op de openbare weg en in gebouwen is er de angst om te 
struikelen en te vallen, vooral bij ouderen die slecht ter been zijn of een slecht evenwicht hebben. 
In diverse verhalen komt naar voren dat het ertoe doet of mensen zich op bekend of onbekend 
terrein bevinden. Op bekend terrein voelen de respondenten zich veelal zekerder van zichzelf en 
hoeven zij zich dus minder in te spannen. Daarnaast vertellen diverse respondenten over hun 
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angst om aangereden te worden door een auto in het almaar drukker wordende verkeer (zie ook 
2.11).   
 
Niet meer kunnen autorijden vergroot de afhankelijkheid buitenshuis. Het openbaar vervoer in 
Aruba is niet erg geschikt voor gebruik door visueel beperkten, vooral niet voor hen die niet 
centraal wonen of andere lichamelijke beperkingen hebben. Een taxi of speciaal vervoer is veelal 
te duur. Daarbij hebben nogal wat ouderen ook hulp nodig om zich te oriënteren en zich te 
verplaatsen, vooral op onbekende plekken. Diverse respondenten, zowel jongeren als ouderen, 
zijn daardoor afhankelijk van anderen voor vervoer bij elke vorm van maatschappelijke 
participatie. Diverse respondenten hebben betere ervaringen in andere landen. Reden waarom 
enkele respondenten naar het buitenland vertrokken zijn.  
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9. Veranderingen in interacties en herijking van relaties 

9.1. Inleiding 

Slechtzienden en blinden vertellen over de gevolgen van hun visuele beperking voor hun sociale 
contacten. Hun relaties met anderen veranderen vaak sterk en hetzelfde geldt voor de netwerken 
waar ze op kunnen rekenen.  

9.2. Herkenning en gezichtsuitdrukkingen - Ik wist niet of zij daar zat 

Meerdere respondenten vertellen dat ze het echt lastig vinden dat ze personen op straat, in de 
supermarkt of bij andere publieke gelegenheden niet meer goed kunnen herkennen. Een 55-jarige 
respondent vertelt in het volgende fragment dat ze zich onzeker voelde, omdat ze niet kon zien 
wie ze tegenkwam bij de supermarkt en dat ze zich in het algemeen ook ongemakkelijk voelt, 
omdat ze vrienden of bekenden niet kan herkennen: 
 
JR: Poco dia m’a bay, bo sa, mi ta keda sinti fastioso, paso mi n’ sa cu e ta sinta eynan. Mi ta 
wak tin hende sinta eynan, pero mi no sa ken nan ta. MD: No. JR: Toch bo ta perde esey tambe 
... E ta fastioso, paso por ta tin un amiga di bo sinta eynan, anto bo ta wak hende berdad, pero no 
si ta eynan of otro hende. MD:  Si. JR: Esey tambe ta fastioso. 
Vertaling: 

JR: Een paar dagen geleden ben ik gegaan, weet je, ik voelde me vervelend, want ik wist niet of 
zij daar zat. Ik zag dat er mensen zaten, maar ik wist niet wie dat waren. MD: Nee. JR: Dat 
verlies je toch ook ... Het is vervelend, want misschien zit een van je vriendinnen daar en je ziet 
een persoon weliswaar, maar niet welke persoon het is. MD: Ja. JR: Dat is ook vervelend. 
 
Ook een 80-jarige respondent zegt dat het haar een vervelend gevoel bezorgt dat ze mensen niet 
kan herkennen: 
 
Mira malo ta hopi cos pa mi; e ta hopi cos, paso, wak, laga nos bisa, por yega un hende, awo mi 
no conoce ken e ta, mi no ta mir’e bon y esey ta fastioso.  
Vertaling: 

Slecht zien betekent heel veel voor me; heel veel, want, kijk, laten we zeggen, er komt iemand 
aan, nu weet ik niet wie dat is, ik zie hem of haar niet goed en dat is vervelend.   
 
Een 45-jarige mevrouw vertelt dat mensen het niet begrijpen als ze op straat niet door haar 
begroet worden; soms maken ze zelfs vervelende opmerkingen. 
 
E no ta facil, e no ta facil. Tin hende ta bisa mi: “Ey, m’a cuminda bo, m’a wak bo, m’a cuminda 
bo, bo n’ ta cuminda hende?, ki pasa bo?, b’a crea placa?” Mi ta bisa nan: “Sorry, mi no ta wak 
bo.” 
Vertaling: 
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Het is niet makkelijk, het is niet makkelijk. Er zijn mensen die tegen me zeggen: “Hé, ik heb je 
gegroet, ik heb je gezien, ik heb je gegroet, begroet jij geen mensen meer? Wat is er met je aan 
de hand? Ben je rijk geworden?” Ik zeg tegen ze: “Sorry, ik zie je niet.” 

 
Ook een andere respondent geeft hiervan een voorbeeld: 
 
Ik voel me een beetje lastig, want dan kunnen we niet praten. Als ik focus heb, dan kan ik je 
groeten, meer praten. Dan lopen ze voor me: “Ata, su cabes ta susha” [vertaling: “nou zeg, hij 

heeft het hoog in de bol”]. Awo, het hoofd is gek geworden. Hij groet niet meer. Je voelt je een 
beetje beledigd. Het werkt op mij. Ik wil zien. 
 
Hij voelt zich in zijn eigenwaarde aangetast. Ook Caroll (1961) vertelt over het effect dat het 
wegvallen van verworvenheden zoals sociale adequaatheid kan hebben op het gevoel van eigen-
waarde van personen met een visuele beperking.  
 
Een blinde respondent die vader is, vertelt dat hij graag de gezichtsuitdrukkingen van zijn 
kinderen zou willen zien: 
 
Mi ta kere cu tin biaha bo kier echt wak e gezichtsuitdrukking di bo yiu, paso mi kier wak e. Tin 
cosnan cu mi ta vraag mi mes af, bo yiu tambe conoce bo basta aña, anto con bo por gaat ervan 
uit solamente riba un bos of un stemtonatie. Echt tin cierto situatienan cu bo echt kier wak 
gezichtsuitdrukking, wak nan den nan wowo, bo por wak tur eseynan.  
Vertaling: 

Ik geloof dat je soms echt de gezichtsuitdrukking van je kind wil zien, want ik wil die zien. Er 
zijn dingen waarbij ik mezelf afvraag, je kind kent je ook tamelijk veel jaren, en hoe kan je 
alleen afgaan op een stem of een intonatie. Echt, er zijn bepaalde situaties, waarin je echt een 
gezichtsuitdrukking zou willen zien, hen in de ogen kijken, zodat je dat zou kunnen zien.  
 
Een jonge respondent vertelt dat het vinden van een partner moeilijk voor hem is, omdat hij door 
zijn gebrek aan gezichtsvermogen niet zelfstandig een onbekende gesprekspartner kan zien, en er 
ook niet zelf op af kan stappen. De slechtziende 25-jarige Joselin vertelt eveneens hoe moeilijk 
het is om (oog)contact met onbekenden te krijgen; hierdoor is het extra moeilijk om bijvoorbeeld 
liefdesrelaties aan te gaan. Zij benoemt hierbij ook het probleem dat ze geen gezichtsuit-
drukkingen kan zien en dat dat iets is waar ze mee moet leren leven. Bovendien vertelt ze dat ze 
soms ook andere visuele informatie mist. Dit kan voor verrassingen zorgen: 
 
JF: Maar weet je wat ik merk bijvoorbeeld. Ik heb een collega die ik leuk vind. Maar hij zat naast 
mij met ons kerstdinner. We hadden een powerpoint ding gezet met karaoke en iedereen zat te 
zingen en later besefte ik van: hé er is tekst. En hij is aan het zingen, daarom praat hij niet met 
mij. En dan denk ik van: shit; dat zijn dingen ... Het is niet dat ik het niet wil, maar hoe kan ik 
weten dat er tekst op dat ding zit? MD: Jij denkt: misschien wil hij niet met je praten? JF: Jaaa 
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exactly, snap je? Dus dat dingen, die ja hoe ga ik ermee om. MD: En weet hij dat je slechtziend 
bent? JF: Een keertje probeerde hij me ... ik was aan het oversteken en hij wilde me met de 
bromfiets aanrijden, maar hij ging braken [vertaling: remmen]. Hij wilde me aanrijden en toen 
zag ik niet dat het hem was en ik begon te schreeuwen van: “Iemand wilt mij aanrijden”. Dus hij 
zei: “Je zag me niet. Ik ben het. Ik ben het”. Ik zei: ”Wat? Jij bent het?” Ik zei: “Ik kan toch niet 
van ver zien. Dit kun je mij niet aandoen”. 

9.3. Onzichtbare beperking en verhulling daarvan - Er wordt niet over gesproken 

Bij veel meer slechtzienden blijkt dat hun visuele beperking bij anderen niet echt bekend is. Het 
is veelal niet zichtbaar en er wordt ook niet vaak over gesproken. Een jongere respondent vertelt: 
 
RM: No, hopi hende no sa, nan ta wak mi ta bisti bril, pero mas tanto hendenan mas cerca di mi 
si nan sa cu mi tin problema di bista. MD: Aha pero ... RM: Pero no cu hopi hende no sa. MD: 
No?  RM: Pero ya. MD: Pakico nan no sa? RM: E no ta wordo papia, no. 
Vertaling:  

RM: Nee, niet veel mensen weten het. Ze zien dat ik een bril draag, maar vooral de mensen die 
dicht bij me zijn, weten van mijn probleem met mijn gezichtsvermogen. MD: Aha, maar ... RM: 
Maar het is ook niet zo, dat veel mensen het niet weten. MD: Nee? RM: Maar ja. MD: Waarom 
weten ze het niet? RM: Er wordt niet over gesproken. 
 
Een andere jongere respondent vertelt, dat sommigen van haar visuele beperking op de hoogte 
zijn, maar vele anderen niet: 
 
Tin sa y tin no sa. Ta depende. 
Vertaling: 

Er zijn er die het weten en er zijn er die het niet weten. Het is verschillend. 
 
Uit de data blijkt dat zowel jongere als oudere slechtzienden niet graag spreken over hun visuele 
beperking. De 65-jarige heer Thomas vertelt dat hij net als zijn vrienden zijn eigen problemen 
oplost: 
 
ST: No, no, no I don’t tell I have a problem. MD: No, aha. ST: I take care of it myself. That’s for 
sure ... Everybody moves their own way. 
 
Weer een andere respondent vertelt dat hij zijn sportvrienden nooit geïnformeerd heeft over zijn 
slechtziendheid omdat hij niet wilde dat ze medelijden met hem zouden hebben: 
  
Y mi no tawata kier pa nan tin mi como un persona ... mi tawata jong, cu 27 aña, dus, mi no a 
pensa nunca, mi no a pensa pa nan sa, pa nan tin duele di mi, pa bisa: “Ay, pica!” 
Vertaling: 
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En ik wilde niet dat ze me beschouwden als een persoon ... ik was jong, 27 jaar, dus ik had nooit 
gedacht, ik wilde er niet aan denken dat ze het zouden weten, dat ze medelijden met me zouden 
hebben, dat ze zouden zeggen: “Och, wat zielig!” 
 
Hij vertelde ze slechts dat hij minder wilde sporten. 
 
Een oudere dame, moeder van tien kinderen, vertelt zelfs dat de meeste van haar kinderen, maar 
ook haar vriendinnen en zelfs buren niet weten dat zij slechtziend is. Zij vertelt het gewoonweg 
niet en daarnaast verhult ze haar slechtziendheid. Als reden hiervoor geeft zij aan dat zij zich er 
voor  schaamt en niet anders dan anderen wil zijn: 
 
AK: Pero, bo sa, Mieke, hopi hende no sa mes cu mi no ta mira, te ora mi bisa nan. Semper mi ta 
keto, mane mi yiu muhe ta bisa, pero mi yiunan hopi di nan no sa cu nan mama tin problema cu 
wowo. MD: No? AK: No, paso mi no a bisa nan. MD: E yiunan no, e hendenan na [nomber di un 

grupo di cantante] tampoco? AK: Tampoco nan no sa, paso mi no ta bisa nan. Mi ta bay cu e bril 
na mi wowo. Nos no ta lesa nada, nos ta canta y nos tin nos buki di cantica, pero ya, mi sa tur fe 
mi cabes, paso ta hopi tempo mi tin, casi 10 aña den [nomber di un grupo di cantante], no. MD: 
Si. AK: Anto ya m’a siña tur fe mi cabes caba, ora nan bisa blachi tanto mi ta coh’e blachi y mi 
ta bira, pero aunke mi no ta mira e letterlijk cu e bril na mi wowo, pero mi ta canta, paso mi sabie 
fe mi cabes ... MD: Si, y pakico señora no ta conta nan? AK: Paso mi tin un tiki berguensa, paso 
nan ta mira mi cu e blachi y nan ta mira cu mi ta canta, anto e otronan lo bisa mi: ”Pero bo no tin 
nodo di bin cu buki”, pero tur hende ta bay cu nan buki, awel, mi tambe kier bay cu di mi.  
Vertaling:  

AK: Maar, weet je, Mieke, veel mensen weten niet eens dat ik niet kan zien, tot ik ze het vertel. 
Ik ben altijd stil, zoals mijn dochter zegt, maar veel van mijn kinderen weten niet dat hun moeder 
last van haar ogen heeft. MD: Nee? AK: Nee, want ik heb hen niets gezegd. MD: De kinderen 
niet, de mensen bij [naam zanggroep] ook niet? AK: Zij weten het ook niet, want ik zeg ze het 
niet. Ik ga met mijn bril op. Wij lezen niets, wij zingen en we hebben ons gezangenboek, maar 
ja, ik ken ze allemaal uit mijn hoofd, want ik ben al lang, bijna 10 jaar bij [naam zanggroep], 
weet je. MD: Ja. AK: En ik heb ze allemaal al uit mijn hoofd geleerd, als ze zeggen bladzijde 
zoveel, dan pak ik de bladzijde en sla hem om, want terwijl ik het letterlijk met mijn bril op niet 
kan zien, zing ik wel, omdat ik het uit mijn hoofd ken ... MD: Ja, en waarom vertelt u het ze niet? 
AK: Want ik schaam me een beetje, want ze zien me met de bladzijde en ze zien me zingen, en 
dan zullen de anderen tegen me zeggen: ”Maar je hoeft niet met het gezangenboek te komen”, 
maar iedereen gaat met zijn boek, dus ik wil ook met die van mij gaan. 
 
Ook ik als onderzoeker heb zelf ervaren (zie 4.11) dat ik aan de houding of het gedrag van 
diverse slechtziende respondenten niet zonder meer kan zien dat ze slechtziend zijn. Een goed 
voorbeeld hiervan is een respondent die tijdens het interview telkens haar ogen in mijn richting 
heeft en daardoor de indruk wekt dat er sprake is van oogcontact. Ook serveert ze me met vlotte 
bewegingen een kopje koffie. Ze vertelt dat haar vrienden haar zeggen dat ze niet aan haar 
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kunnen zien dat ze slecht ziet, wat door mij beaamd kan worden. Wat het daarnaast extra 
moeilijk maakt om een visuele beperking te herkennen, is het feit dat een aantal respondenten 
ook bewust de indruk wil wekken dat zij goed kunnen zien. Als redenen voor dit gedrag wordt 
schaamte en angst genoemd. In werksituaties speelt daarbij angst voor ontslag een rol. Wellicht 
heeft deze verhulling ook te maken met ontkenning en het zich niet willen identificeren met 
slechtziendheid of blindheid. 

9.4. Identiteit - Maar als je je gezichtsvermogen verliest, kan je jezelf verliezen 

Een belangrijk thema in de verhalen is dat respondenten zich al dan niet identificeren als slecht-
ziende of blinde, oftewel hoe ze zichzelf definiëren en presenteren als persoon. De slechtziende 
respondenten in de vorige paragraaf hadden een onzichtbare beperking, spraken er niet over en 
verhulden deze veelal voor hun naasten, maar soms dus ook voor zichzelf. Een voorbeeld van het 
laatste is een respondent die zegt dat hij geen echte beperking heeft. Zo geeft hij bijvoorbeeld 
andere redenen op waarom hij van functie veranderd is en niet meer zo veel auto rijdt. Hij 
bedenkt kennelijk tijdig andere oplossingen voor dingen die hij niet meer zo goed kan doen: 
 
ST: It’s a little fastioso [vertaling: vervelend], yeah you know because you know okay, 
sometimes you say, shit, it used to be so nice and now it’s not so nice, okay, but I can deal with it 
... MD: Do you have limitations with your eyes, sight? ST: No, not really. 
 
Daarnaast zijn er slechtzienden die hoop houden op een verbeterd gezichtsvermogen; ze hopen 
bijvoorbeeld na een operatie of met een nieuwe bril weer goed te kunnen zien. Een voorbeeld 
hiervan is een respondent die ten gevolge van haar slechtziendheid en diverse oogoperaties reeds 
anderhalf jaar niet meer gewerkt heeft. Ze hoopt dat ze binnenkort een andere bril kan krijgen en 
weer kan werken. Ze vertelt dat ze zich realiseert dat als ze niet meer kan werken, haar leven 
compleet zal veranderen. Ze werkt al 30 jaar bij haar huidige werkgever. Het werken en haar 
leven als ziende zijn nog steeds belangrijk voor haar huidige identiteit. Maar dit kan ook een fase 
zijn. Kübler-Ross en Kessler (2013) benoemen, evenals Diepeveen et al. (2000) en Smart (2012) 
een ontkenningsfase, waarbij laatstgenoemden dit ook als een fase zien als een reactie op een 
overweldigende aanslag op de identiteit (zie 5.2).   
 
Uit de data blijkt dat het voor de identiteit van een visueel beperkte vooral verschil maakt of de 
visuele beperking aangeboren of verworven is. Een respondent die blind geboren is, maar na een 
operatie in zijn babytijd weer wat kon zien, vertelt dat zijn slechtziendheid onderdeel van zijn 
leven is. Als 2-jarige kwam hij voor begeleiding bij de FAVI waar hij zich kon identificeren met 
andere slechtziende kinderen, die net als hij op een reguliere school zaten. Een 50-jarige 
respondent die enkele jaren geleden eerst slechtziend en daarna blind werd, vertelt daarentegen 
dat je het verlies van je gezichtsvermogen moet verwerken, waarbij het een belangrijk aspect is 
dat je jezelf daarbij vaak kwijtraakt en dat het een uitdaging is om jezelf weer te hervinden: 
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I felt like: “What's going to happen to me when I'm totally blind?” All of these things you have 
to “verwerk” as you see it getting worse, but some people get stuck at some stages, because you 
have to grieve. Mescos cu ora bo ta rouw ora un hende di bo muri. [vertaling: Net zoals je rouwt 

als iemand van jou overleden is.] You have to rouw, when you lose your eyes, because it’s a 
death and it’s just like people can verwerk a death that happened in their family,  not everybody 
can verwerk the loss of an arm, of a leg. But to me, I see blindness as worse, if I lost my arm or 
my leg I could go in a wheelchair and I have my other arm, but I could still go about. If I'm deaf 
I could still see and I could learn to read lips. But when you lose your sight, you can loose you 
and you have to find back that you and not everybody does find back that you. It was difficult for 
me. 
 
Uit het fragment blijkt de verstoring van het zelfbeeld en het streven naar herstel hiervan, zoals 
ook betoogd wordt in het evenwichtsmodel van Diepeveen et al. (2000).  
Een andere respondent vertelt dat hij rond zijn 18de een tijdlang ging zwerven in Nederland na 
de overweldigende diagnose van de oogarts en de daarbij genoemde prognose. Hij vertelt dat hij 
agressief werd en geen raad wist met zichzelf, aangezien de boodschap van de oogarts voor hem 
betekende dat hij zijn studie niet kon afmaken en dat hij een andere studierichting moest 
uitzoeken. Na drie jaren keerde hij – vele ervaringen rijker – terug naar Aruba, waarna hij beter 
wist hoe hij zijn toekomst wilde opbouwen. Dit voorbeeld doet me zelfs denken aan de reis van 
Odysseus vol pijnlijke, maar leerzame beproevingen. Ik herken in beide voorbeelden de zo 
krachtig door Hall (1991) bepleite bewustwording dat huidskleur of etniciteit maar één aspect 
van iemands identiteit is. Dit geldt immers ook voor blindheid of slechtziendheid. Door reflectie 
over ervaringen hiermee kun je ontdekken wat dit aspect voor jou persoonlijk betekent, hoe je 
het zelf aan de buitenwereld presenteert (zie ook 10.2.). Uit de data blijkt in elk geval dat de 
respondenten zich niet altijd positioneren als slechtziende of blinde. Dat deze betekenisgeving 
meestal plaatsvindt in relatie tot de ander is aandachtspunt in de eerstvolgende paragraaf.  

9.5. De blik van de ander - Om ermee om te gaan hoe mensen mij zien, dat is 

moeilijker  

Een 40-jarige blinde respondent vertelt dat je als blinde niet alleen moet leren omgaan met je 
eigen zelfbeeld als blinde, maar dat het nog moeilijker is om te leren omgaan met het beeld van 
anderen over blinden, door Goffman (1990) benoemd als “virtual social identity” of indien zwaar 
belastend, als “stigma” (Goffman, 1990, p. 31). Deze respondent vertelt dat hij reeds als student 
ervaren heeft dat anderen vaak denken dat blinden niet veel kunnen en dat zij daarom de neiging 
hebben voor je te beslissen, zie ook  9.8: 
 
NA: ... pa deal cu mi mes ta un, pero con pa deal di con hende ta wak ami, ta un parti mas dificil. 
Esun pa deal cu mi mes ta bay mas lihe, pero con pa deal cu un hende ta wak ami, e manera cu 
nan ta kere nan tin derecho riba dje [e ta hari] ... Cosnan, ya, cu nan ta kere nan ta dicidi of no, 
kere cu mi por of mi no por, esey tawata e parti mas dificil. MD: Uhuh. Pa deal cu otro 
hendenan, bo ta bisa. NA: Si.  
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Vertaling: 

NA: ... om met mezelf om te gaan is één ding, maar om ermee om te gaan hoe mensen mij zien, 
dat is moeilijker. Het gedeelte om met mezelf om te gaan, gaat sneller, maar om er mee om te 
gaan hoe een ander mij ziet, de manier waarop ze denken dat ze er recht op hebben [gelach] ... 
Dingen, ja, waarvan zij geloven dat zij kunnen beslissen of niet, denken dat ik iets kan of niet 
kan, dat was het moeilijkste gedeelte. MD: Uhuh. Om met andere mensen om te gaan, zeg je. 
NA: Ja.  
 
Anderen geven ook commentaar: 
 
NA: Y hopi biaha m’a haya confrontaties, eynan confrontatiesnan ta cuminsa, den e sentido cu 

hende ta bisa: ”Ey, pakico bo ta bay molestia bo curpa?” Esey ta commentaar di famia, amigo y 
diferente hende, of “Pakico bo ta purba esey?”, “Pakico bo ta purba algo asina dificil?” of 

“Pakico bo ta purba cosnan cu hopi hende cu ta wak mes no ta haci, paso e ta moeilijk pa nan?”, 

bijvoorbeeld. Commentaar asina nan aki ta mane, wak, “wat heeft dat ermee te maken?” MD: [ta 

hari]. NA: Ora m’a bay Universidad tambe,  hasta riba terrein di Universidad nan tawata bisa mi: 

“Pero, meneer Arends, wat doe je hier? Wat doe je in godsnaam hier?”  
Vertaling: 

NA: En vaak heb ik confrontaties gekregen, daar beginnen de confrontaties, in die zin dat 
mensen zeggen: “Hé, waarom maak je je er zo druk om?” Dat is het commentaar van familie, 

vrienden en verschillende mensen, of “Waarom probeer je dat?”, “Waarom probeer je zoiets 

moeilijks?” of “Waarom probeer je dingen te doen die veel mensen die zelfs kunnen zien niet 

doen, omdat het moeilijk voor hen is?”, bijvoorbeeld. Dit soort commentaren zijn zoiets als, kijk, 

“wat heeft dat ermee te maken?” MD: [lacht]. NA: Toen ik naar de Universiteit ging ook, zelfs 
op het terrein van de Universiteit zeiden ze tegen me: “Maar, meneer Arends, wat doe je hier? 
Wat doe je in godsnaam hier?”  
 
Daarnaast benoemt hij echter ook voorbeelden van studiegenoten en collega’s die hem als gelijke 
beschouwen en die verder kijken dan zijn visuele beperking. Die mensen vindt hij ook in de 
muziek. 
 
Ook andere respondenten vertellen dat zij regelmatig geconfronteerd worden met opmerkingen 
van anderen die denken dat blinden en slechtzienden bepaalde dingen niet kunnen: 
 
En toen ik werk ging zoeken was het ook weer zoiets van: “Waarom ga je werken, je kan niet 
zien ... Zoals ze hier zeggen “mankaron” [vertaling=kreupel], je deugt nergens meer voor. 
 
Een 50-jarige mevrouw vertelt dat mensen denken dat als je blind bent het ook geen zin meer 
heeft om ergens heen te gaan, zoals een dansshow, op vakantie gaan of een dierentuin bezoeken: 
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With the FAVI I went to the dierentuin. But people say: “The dierentuin? But you can't see the 
animals, so why you want to go to the dierentuin?” It’s so nice, it’s an outing, while I’m walking 
with you, you tell me, this is how the animal look and stuff like that and I get a picture, because I 
could have seen all my life. It’s only now that I’m blind.  
 
De 75-jarige mevrouw Richardson vertelt dat ze soms hoort zeggen dat ze zielig is, een reden 
waarom ze gestopt is met haar wekelijkse kerkbezoek: 
 
KR: Mi no ta gusta mane pa mi pa nan bisa: “Ay, ta pica, mira con e no ta mira”, aha esey so ... 
Mi tabata mane, eh, nos tabata bay misa, mi ta bay pone mi man riba e schouder di mi casa, pero 
despues di eynan m’a stop di bay. 
Vertaling:  

KR: Ik houd er niet van als ze zeggen: “Och, dat is zielig, zie hoe ze niet kan zien”, aha, van die 
dingen ... Ik ging, bijvoorbeeld, eh, wij gingen naar de kerk, ik zette mijn hand op de schouder 
van mijn echtgenoot, maar daarna ben ik gestopt met gaan. 
 
Een ander thema, vooral bij respondenten met een onzichtbare visuele beperking, is ongeloof en 
onbegrip over slechtziendheid (zie ook 9.2): 
 
Some guy was bothering me once in a bar over there. He told me that, my wife told me that you 
see very well, you’re a joker? Why doesn’t she tell me, why should you tell me that? Your wife 
should tell me that. Yeah, yeah, he keeps bothering me. Oh my goodness. Then I asked him what 
kind of car do you have? He says a Mercedes Benz. I said can I borrow it, let me go home for a 
while. You crazy? Ah ok, you get the answer. You answered yourself.  
 
Veel respondenten vertellen, en dat zijn overigens ook mijn eigen observaties, dat mensen van de 
herkenning vaak een spelletje maken. Een respondent vertelt dat zij dit als zeer vervelend 
ervaart: 
 
People like to say: “Rey ken mi ta”. Rey ken bo ta? [vertaling: “Raad wie ik ben?”Raad wie jij 
bent?”]. You are reminding me that I’m blind and that is an insult to me when you are telling me 
that. If I’m close to you I will have to remember your voice, but sometimes I know who they are; 
but because they irritating me, I tell them: “I don't have the slightest clue of who you are.”  
 
Een andere respondent vertelt zelfs dat sommige mensen trucjes met hem proberen uit te halen 
door bijvoorbeeld hun stem te verdraaien of zich voor te doen als een ander: 
 
Some people come to me try to trick me; two or three are doing that to me all the time. I don’t 
know how to explain to them, I told my wife, I told her not to tell them, because they are going 
to be my enemies because they don’t like. I don’t know why they do that. 
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Een  slechtziende 25-jarige respondent benadrukt dat mensen haar soms behandelen alsof ze van 
een andere planeet komt. Ze zien haar wel, maar blijven staren, terwijl het prettiger zou zijn als 
ze contact zouden maken:  
 
En ik merk heel vaak van, je ziet ... sommige mensen zien een blinde en dan blijven ze staren en 
in plaats van dat je blijft kijken, ga helpen. Snap je wat ik bedoel? Of ze zien een ZoomText 
[vergrotingssoftware] en ok, ik snap dat het iets raars voor hen is. Dus dan blijven ze kijken. 
Maar ja, aan de andere kant, in plaats dat je blijft kijken, kom vragen wat ik heb. Snap je wat ik 
bedoel? Dat zijn dingen die ik denk van: wees gewoon, het is niet iets van Mars.  
 
Ook een 60-jarige respondent vertelt dat zijn vrienden niet weten hoe ze om moeten gaan met 
zijn anders zijn. Ze groeten nog wel in het voorbijgaan, maar daar blijft het dan bij: 
 
Pero, pa bisa mi: “Bin, bin, ban dal un buelta”, nan no ta tuma e chens ey pa bisa mi: “Ban”, paso 
nan no kier molestia, paso nan ta bay bisa, ora nan bin busca mi pa sali, con nan ta bay sali cu 
mi, unda nan ta bay hiba mi. Nan no ta hiba mi niun caminda ... no, ni esey tin, pasobra nan tin 
miedo cu nan tin cu bay habri e porta pa bo, esey nan ta pensa.  
Vertaling: 

Maar om me te zeggen: “Kom, kom, laten we een rondje gaan rijden”, nee, die mogelijkheid 
bieden ze niet, om me te zeggen: “Laten we gaan”, want ze willen het niet lastig voor zichzelf 
maken, want ze weten niet hoe ze met me uit zouden moeten gaan, waar ze me naar toe zouden 
moeten brengen. Ze brengen me nergens naar toe ... nee, zelfs dat niet, omdat ze bang zijn dat ze 
de portier voor je open moeten doen, zo denken ze. 

Een 65-jarige mevrouw vertelt over een vriendin die haar niet bezocht in het ziekenhuis na haar 
operatie omdat ze niet wist hoe ze moest reageren. Ook andere respondenten vertellen dat men 
vaak onbekend is met mensen die ziek zijn of een beperking hebben en dat ze daardoor eerder 
geneigd zijn die personen te mijden. Een blinde 85-jarige heer vertelt: 
 
Bon. Uhh ... Juffrouw sa kico? Ora bo ta bon, bo ta bon pa tur hende, pero ora bo ta malo, e 
hendenan ta huy bo. Ami ta yen yen di amigo. Mi tabata musico ... Pero asina bida ta.  
Vertaling: 

Goed. Uhh ...Weet u, juffrouw? Als je goed bent, ben je goed voor iedereen, maar als je ziek 
bent, vluchten de mensen van je vandaan. Ik heb heel veel vrienden. Ik was musicus ... Maar zo 
is het leven.  
 
Smart (2012) noemt als reden dat mensen personen met een beperking mijden, dat ze bang zijn 
zelf een beperking te krijgen. Ze stelt hierbij dat dat wel ironisch is, omdat als ze meer ervaring 
met mensen met beperkingen hadden,  ze minder angst zouden hebben. 
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Een 70-jarige blinde mevrouw vertelt dat ze ervaren heeft dat mensen zich lang niet altijd 
persoonlijk tot haar richten, omdat ze niet weten hoe ze met haar blindheid om moeten gaan: 
 
Niemand weet hoe ze met zo iemand moeten omgaan en iedereen doet dus wat gemakkelijk is; 
om die persoon eigenlijk over te slaan. Ze praten over je met een ander. In plaats dat ze aan jou 
vragen stellen, doen ze dat aan een ziende. Dat gebeurde met mij ook heel veel. 
 
Een 50-jarige blinde respondent heeft eveneens de ervaring dat winkelpersoneel haar negeert, of 
zelfs van haar wegloopt. Welke impact de blik van de ander heeft op de respondenten, zal verder 
blijken in hoofdstuk 10.  

9.6. Verlies van contacten - Je kunt ze nu op je vingers tellen 

Uit de interviews met de respondenten blijkt dat zij contacten verliezen om verschillende 
redenen. Aan de ene kant gebeurt dit door verlies van activiteiten buitenshuis, door onbegrip, 
doordat mensen het moeilijk vinden om te gaan met hun andersheid, maar het gebeurt ook omdat 
mensen gewoon doorgaan met hun eigen, veelal drukke leven. Maar weinigen willen er een last 
bij. Een 40-jarige respondent vertelt, dat zij het contact met haar klasgenoten, de juffrouw en 
buurtkinderen verloor nadat ze op 11-jarige leeftijd in de schoolvakantie blind geworden was. 
Haar is altijd bijgebleven hoe eenzaam ze zich voelde en hoe moeilijk ze dat vond: 
 
MD: Tampoco e mucha cu a bin prome tampoco no a bin mas? GH: Eh, no, tampoco. Pero esey 
tabata bay e tabata bay mi cas, anto el a bisa e otronan cu m’a bira ciego. Hasta mi ta corda el a 
bin bisa mi cu e juffrouw tambe ta bin wak mi. Pero no. MD: No a bin nunca? GH: No. MD: Bo 
ta corda con bo ta sinti? GH: Eh, e ta mane un soledad, paso, uhm, bo no ta spera cu bo 
amigonan ta haci asina. MD: No. GH: Aunke nan tabata ta amigo di scol, no cu mi tin mucho, 
uhm, contacto cu nan, solamente na scol. Pero mi amiga di band’i cas nan no a worry mas cu mi. 
Anto, ya, esey ta dificil. 
Vertaling: 

MD: Het meisje dat aanvankelijk op bezoek kwam, kwam ook niet meer? GH: Eh, nee, ook niet 
meer. Maar zij kwam, zij kwam bij mij thuis en heeft de anderen verteld dat ik blind geworden 
ben. Ik herinner me zelfs, dat ze me vertelde dat de juffrouw ook op bezoek zou komen. Maar 
nee. MD: Is ze nooit geweest? GH: Nee. MD: Kan je je herinneren hoe je je toen voelde? GH: 
Eh, het is als een eenzaamheid, want, uhm, je verwacht niet dat je vrienden zoiets doen. MD: 
Nee. GH: Ofschoon ze schoolvrienden van me waren, niet dat ik zoveel, uhm, contact met ze 
had, alleen op school. Maar mijn buurtvriendinnen keken ook niet meer naar me om. En ja, dat is 
moeilijk. 
 
Zij is niet de enige respondent die deze ervaring heeft. Diverse respondenten vertellen over de 
gevolgen van het verlies van een bepaalde context, zoals school, werk of sport, voor hun 
contacten. Een 55-jarige respondent is nog steeds bedroefd; ze heeft 15 jaar lang bij dezelfde 
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werkgever gewerkt en kent vele collega’s al jaren. Ze heeft ervaren dat deze haar hebben laten 
vallen: 
 
Algun colega mi tin contacto cu ne, pero no manera antes; hopi biaha, ora bo ta bon, tur hende ta 
bon cu bo, pero hopi biaha, ora bo bira malo, hopi hende ta laga bo na caya. 
Vertaling:  

Met enkele collega’s heb ik contact, maar niet zoals vroeger; heel vaak, als je goed bent, is 
iedereen goed met je, maar heel vaak, als je ziek wordt, laten mensen je in de steek. 
 
Een 75-jarige respondent vertelt met een verdrietig gezicht dat zijn over het algemeen jongere 
tennisvrienden hem niet opgezocht hebben in het ziekenhuis en hem ook daarna niet meer 
bezocht hebben omdat ze het te druk hebben. Hij tenniste al 30 jaar met deze groep van twaalf 
vrienden. Hij vertelt dat hij graag zou willen dat zijn vrienden hem ophalen om eens mee te gaan 
naar de tennisclub, ook al kan hij nu niet meer tennissen. En ook hij vertelt dat hij het contact 
met zijn ex-collega’s verloren is, aangezien die druk zijn met hun werk en andere dingen. Een 
andere respondent vertelt eveneens dat hij een grote vriendenkring had, tot het moment dat hij 
geleidelijk aan moest stoppen met werken: 
 
CV: Ja, ik had nog wel een grote vriendenkring,  maar die is ... je kunt ze nu op je vingers tellen, 
vijf op een hand tellen. MD: En is dat geleidelijk gegaan? CV: Geleidelijk ja natuurlijk. Op dit 
moment ga ik niet zo veel uit. Zo nu en dan komt iemand me ophalen om uit te gaan of zo. MD: 
Ja, en als je zelf kijkt hoe je dat kan verklaren? Vroeger had u heel veel vrienden en u kwam 
overal en nu geleidelijk aan ... CV: Volgens mij heeft het ook met aanzien te maken. Vanwege je 
werk ook. Je gaat naar recepties, je gaat naar restaurants, hotels, op reis. Dus je ontmoet veel 
mensen. Maar langzamerhand, ja. Volgens mij vorig jaar ben ik één keer naar Colombia geweest. 
Voor de rest ben ik niet ergens naar toe gegaan. MD: En recepties en uitgaan ook niet meer? CV: 
Vorige week hebben een paar vriendinnen mij uitgenodigd om naar een concert te gaan en toen 
ben ik naar dat concert gegaan. Maar voor de rest ... 
 
Een 50-jarige respondent vertelt dat ze erg actief was in de kerk. Sinds ze blind is, bellen haar 
vrienden niet meer: 
 
There was a time that I asked my son every day when he came from school: “ Mario” [name 

son], can you please check mama’s phone, because I don’t think it’s working”. I was somebody 
that my phone constantly used to ring and then my phone just stopped ringing when I lost my 
sight ... Suddenly your phone don’t ring no more, suddenly people don’t visit you no more. I 
wouldn’t say, maybe it’s because you can’t do anything for them anymore, but as time go by, I 
think it’s because maybe they’re uncomfortable, maybe they don’t know what to do or what to 
say. 
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Een oudere respondent die zeven jaar geleden plotseling blind geworden is, vertelt dat hij 
contacten verloren heeft omdat anderen niet weten welke houding ze moeten aannemen: 
 
… pero awo tur ta bay laga bo, paso nan, con ta bisa, kico nan ta bay haci cu un hende cu n’ ta 
mira? 
Vertaling: 

... maar nu laat iedereen je alleen, omdat, hoe zeg je dat, wat gaan ze doen met een persoon die 
niet kan zien? 
 
Als je niet meer in een bepaalde context mee kan doen, doen anderen veelal geen extra moeite 
om je bij de groep te houden. En mensen blijven weg omdat ze te druk zijn met zichzelf: 
 
MD: And why do you think they stay away? KZ: Yeah, because they’re busy with themselves, 
with doing other things, you know ... So, that’s the way people are ... Ja ja. Sometimes you call, 
you call uhm certain friends that you know that are still attentive. They might call you once in a 
while enz. You speak to them on Facebook or wherever, you send one another a mail or some 
sort. But you notice with certain friends, so-called friends, that ja, they don’t bother anymore. 
You know, so, uhm, yeah, that happens. 
 
Toch zijn er vaak wel een paar die blijven: 
 
MD: Y con ta bay cu bo amigonan y amigonan di scol? Ainda bo tin contact cu nan? CK: Ya, mi 
amigonan di scol no echt mucho, mi no a tende mucho cos mas di nan, pero, ya, mi por bisa mi 
tin un par di amigo cu, ya, despues cu m’a haya problema cu mi bista, cu si a keda worry cu mi. 
Pero antes mi tabata conoce hopi hende, anto despues, ora cu mi a haya problema di mi bista, 
hopi hende ta aleha di bo, no. Ya, y esey ta na cuminsamento m’a hay’e straño, pero awor m’a 
get used to it, dus mi a custuma y mi tin mi amigonan cu si t’ey pa mi semper. MD: Si, pakico bo 
ta kere cu hende ta aleha? CK: Pasobra, mi ta kere, niun hende kier un encargo riba nan lomba, 
dus, niun hende kier bay; ay dios, guia un ciego of, ya, paso nan ta wak e di otro forma. 
Vertaling: 

MD: En hoe gaat het met je vrienden en je schoolvrienden? Heb je nog steeds contact met hen? 
CK: Ja, met mijn schoolvrienden niet echt veel, ik heb verder niet veel meer van hen gehoord, 
maar, ja, ik kan wel zeggen, ik heb een paar vrienden die, ja, nadat ik problemen met mijn 
gezichtsvermogen kreeg, zich wel om mij blijven bekommeren. Maar vroeger kende ik veel 
mensen, en later, toen ik problemen met mijn gezichtsvermogen kreeg, dan nemen veel mensen 
afstand van je, hè. Ja, en in het begin vond ik dat vreemd, maar nu ben ik eraan gewend en ik heb 
mijn vrienden, die er wel altijd voor mij zijn. MD: Ja, en waarom denk je dat mensen afstand van 
je nemen? CK: Ik denk, omdat niemand een last op zijn rug wil nemen, dus niemand wil, oh, 
God, een blinde begeleiden of ja, omdat zij het op een andere manier zien. 
 
En een andere jonge respondent die ook een zeer slechtziend familielid heeft, stelt vast: 
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Tin hendenan, ora nan ta mira cu hende tin limitacion di bista, anto nan ta bin manera no mi no 
por socialisa mi mes cu e hende ey, pasobra e tin un problema. 
Vertaling:  

Er zijn mensen die, als ze een persoon zien met een visuele beperking, ze vinden dat ze niet 
kunnen socialiseren met die persoon, omdat die een probleem heeft. 
 
Ook een oudere respondent vertelt dat mensen niet snel klaar staan om je te helpen: 
 
Mi sa cu hende no ta gusta pa yuda bo. E hendenan tin miedo di bin. 
Vertaling: 

Ik weet dat mensen er niet van houden om je te helpen. Mensen zijn bang om te komen. 
 
Mensen weten niet hoe ze met blinden om moeten gaan en willen niet gehinderd worden in hun 
eigen activiteiten én nemen blinden liever niet “op sleeptouw” zegt een ander: 
 
People just put you aside because one: they don't know how to deal with it and two: you are quite 
a bother. There were parties of close friends that I always was invited to, but now they feel like: 
“Oh God, if Felicia [her name] is at the party I have to go help her, I will have to carry her drinks 
for her every time”, so we just don’t want to be bothered. Because that’s what we become to the 
society. But then you push people like me into a corner, you slide us. You know the meaning of 
the word slide? When you slide someone? It’s just like they don't exist anymore and they are not 
there. And that hurts! 
 
Bovendien vertellen nogal wat oudere visueel beperkten dat, net als bij iedereen van hun leeftijd, 
familieleden en vrienden om hen heen wegvallen doordat ze overlijden. De echtgenote van een 
85-jarige meneer is een maand voor het interview overleden, ze waren vijfenvijftig jaar 
getrouwd. Op de vraag of hij familie heeft, geeft hij het volgende antwoord: 
 
Si, mi tin famia. Tur a muri. Ami ta mas chikito. 
Vertaling: 

Ja, ik heb familie. Ze zijn allemaal gestorven. Ik ben de jongste. 
 
Hij is de jongste van negen broers en zussen. Ook een andere respondent die altijd vrienden over 
de vloer had, vertelt dat deze intussen allemaal overleden zijn: 
 
CC: Er kwamen kennissen, vrienden. Ik ben niet de lelijkste onder de menigte. Maar 
aantrekkingskracht heb ik. MD: Er waren altijd vrienden over de vloer? CC: Ik heb veel vrienden 
gezegd: Weet je wat. Ik moet zo iets koken en ik ga zo iemand uitnodigen om met ons samen te 
komen eten. MD: Hoe is het nu met die vrienden? Komen de vrienden ook hier? CC: Dood.  
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Voor de respondenten die in het verpleegtehuis wonen, komt daar nog bij dat zij ook afscheid 
moeten nemen van het huis en de buurt waar zij vele jaren gewoond hebben, en van hun dieren. 
De 90-jarige heer Croes die in het verpleegtehuis woont, toont mij foto’s van zijn huis en het 
laatste bezoek van zijn zoon en kleinkinderen die allemaal in het buitenland wonen. Met een 
bedroefd gezicht vertelt hij over zijn honden: 
 
MD: En ik zie een klein hondje [kijkend naar een foto]. CC: Een pekinees? MD: Een pekinees, 
dat was uw hondje? CC: Ja. MD: En waar is het hondje nu? CC: Is gestorven, toen was hij 14 
jaar oud. Ouderdom. MD: En hier zie ik een andere hondje. Een grotere hond. CC: Ja, deze had 
ik, maar ja ... MD: Die is ook dood? CC: Nee, ik heb hem achtergelaten. MD: Heeft u hem 
achtergelaten bij het huis? CC: Ja. MD: U mocht geen dieren meenemen? CC: Nee, nu weet ik 
niet waar die is. 

9.7. Ze komen en gaan - Familie en vrienden in het buitenland 

Zoals we al zagen is Aruba een migratieland. Een aantal respondenten is dan ook in het 
buitenland geboren en geëmigreerd naar Aruba. Een oudere respondent vertelt dat hij destijds  
gerekruteerd is vanuit Suriname om in Aruba te komen werken. Een andere in het buitenland 
geboren respondent kwam als tiener naar Aruba om hier met zijn moeder herenigd te worden. 
Verschillende respondenten hebben vanwege studie en werk ook zelf kortere of langere tijd in 
het buitenland doorgebracht.  
Een aantal respondenten vertelt dat ze weliswaar veel in Aruba zijn, maar veelal ook in andere 
landen verblijven waar ze familie en vrienden hebben. Betere mogelijkheden voor visueel 
beperkten in een ander land kunnen ook een reden zijn voor respondenten om voor kortere of 
langere tijd in het buitenland te verblijven. Zo vertelt een 70-jarige respondent dat hij destijds 
naar het buitenland is gegaan vanwege de ruimere opleidings- en arbeidsmogelijkheden in 
verband met zijn visuele beperking. Hij verblijft tegenwoordig weer veel in Aruba en heeft 
inmiddels in beide landen familie, vrienden en contacten. Een jongere respondent, die onlangs 
ook emigreerde, werd al eerder aangehaald (zie 8.8). Over het feit dat ze in Aruba te afhankelijk 
van anderen werd vanwege de matige infrastructuur, vertelt ze in 9.9.   
 
Veel respondenten hebben – zoals zovele anderen in Aruba – familie en vrienden die naar het 
buitenland vertrokken zijn. Een jonge slechtziende vertelt over het minimale contact via 
Facebook met haar slechtziende vriendin/lotgenoot die sinds enkele jaren in Nederland woont. 
Een 65-jarige respondent vertelt over het contact met haar zussen in Nederland en Amerika. 
Daarnaast vertelt ze over het gemis van het waardevolle dagelijkse contact met een vriendin: 
 
I had a lady friend. An elderly lady. Every night I would play scrabble with her, but she went 
back to her country.  
 
Uit de verhalen blijkt bovendien dat ook de kinderen van de respondenten steeds vaker Aruba 
verlaten voor studie of werk in het buitenland en aldaar hun eigen leven opbouwen. Zo vertelt 
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een 75-jarige respondent dat hij drie kinderen heeft, één woonde in de VS, maar is sinds drie jaar 
weer terug in Aruba; de twee anderen wonen in Nederland. In beide landen heeft hij een 
kleinkind. Op de vraag of hij zijn buitenlandse familie veel spreekt, zegt hij: 
 
Nee. Ze hebben een ander leven, een moderner leven.  Ze wonen op hunzelf. 
 
Zijn volwassen inwonende zoon, die hem nu altijd naar de oogarts en andere specialisten brengt, 
zal volgend jaar ook gaan werken in Nederland. Uit de data blijkt dat het grootste nadeel van 
familie of vrienden in het buitenland is, dat met hen slechts op afstand te communiceren valt, 
zoals via Skype, telefoon of e-mail. Maar vooral, dat het niet mogelijk is om dagelijks met hen 
activiteiten te ondernemen of een beroep op hen te doen voor praktische ondersteuning, zoals bij 
vervoer of in geval van nood.  

9.8. Overnemen en zelfbeschikking - Zij zegt me nee, laat het haar doen 

In hoofdstuk 8 is aan de orde gekomen dat een aantal respondenten zelf besluit om met een 
activiteit te stoppen, maar dat er ook door anderen vaak beslissingen worden genomen voor en 
over respondenten, zoals door artsen en/of familieleden. Uit de data blijkt dat dit ongevraagd 
overnemen van beslissingen of handelingen ongewenst is. De respondenten gaan verschillend om 
met mensen die op deze manier hún grenzen bepalen of zelfs overschrijden.  
Het volgende fragment toont de reactie van een 80-jarige respondent over het feit dat haar 
inwonende dochter het huishouden van haar heeft overgenomen. Ze is iemand die graag actief 
mag zijn. Ze had een groot gezin en werkte vroeger in huis van zeven uur ‘s morgens tot elf uur 
‘s avonds: 
 
... mi ta compronde cu mi no por hacie [trabou di cas], pasobra mi ta grandi caba, p’esey ...  Si 
mi rabia, unda mi ta bay, mi ta bisa: “Okay, mi ta compronde, mi ta 82 aña, bayendo pa 83, mi 
no por haci nada mas.” ... Laga mi haci algo. E [su yiu muhe] ta bisa: “Lubida, sinta, sinta, bay 
wak bo television.” ... Tin biaha mainta mi ta bisa: “Mi mes ta drecha mi cama.” E ta bisa mi ‘no, 
lag’e drech’e’. Sikiera mi cama mi por drecha, no. “Okay, ta bon, awo abo ta drech’e, mañan ta 
ami.” 
Vertaling:  

... ik begrijp dat ik het [huishouden] niet kan doen, omdat ik al oud ben, daarom ... Als ik boos 
zou worden, wat doe ik daarmee, ik zeg: “Oké, ik begrijp het, ik ben nu 82 jaar, op weg naar 83, 
ik kan niks meer doen.” ... Laat me iets doen. Ze [haar dochter] zegt: “Vergeet het maar, ga 
zitten, ga zitten, ga maar tv-kijken.” ... Soms zeg ik ’s morgens: “Ik maak zelf mijn bed op.” Dan 
zegt ze tegen me ‘nee, laat haar het doen’. Maar ik kan tenminste zelf mijn bed opmaken, toch. 
“Oké, het is goed, jij kan het nu doen en ik doe het morgen.” 
 
Een 40-jarige respondent vertelt dat ze haar moeder altijd hielp bij het maken van ayaca’s, een 
bewerkelijk gerecht gemaakt van kip, rozijnen, kappertjes en olijven, ingepakt in een deeg van 
maïsmeel en gevouwen in bananenbladeren; maar dat heeft haar zus van haar overgenomen. 
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Inmiddels mag ze helemaal niet meer koken. Ze is hier boos en verontwaardigd over. Een oudere 
respondent vertelt dat ze het als erg storend ervaart als mensen soms ongevraagd iets van je 
overnemen, zoals de portemonnee uit je hand pakken om voor je te betalen of het woord voor je 
doen: 
 
Het is allemaal zo goed bedoeld hè, maar dan sta ik bijvoorbeeld, dan moet ik betalen. Dan sta ik 
met mijn hand in mijn portemonnee. “Geef maar even hier, dan zal ik je even helpen”. Ik zeg: 
“Stop, pas als ik vraag: wil je me even helpen, dan”. Oké, het komt dan niet leuk over natuurlijk, 
maar ik heb zoiets van, ik vraag je toch niks? Laat me nou alleen. En datzelfde heeft Lucia 
[naam buurvrouw] ook, die woont al zoveel jaren naast me dat ze weet dat ik slechtziend ben, 
maar toch vaak dat zij het woord doet voor mij en daar word ik zo boos om, maar ik kan het niet 
laten merken, want zij doet alles, zij rijdt me altijd maar dat wil je eigenlijk niet. Je wil het 
allemaal zelf doen. 
 
Diverse respondenten vertellen het daarentegen wel erg prettig te vinden wanneer mensen hulp 
aanbieden. Uit de data blijkt dat er een verschil ervaren wordt tussen ongevraagd overnemen en 
hulp aanbieden.  

9.9. Afhankelijkheid en verlies van wederkerigheid - In die wereld moet je zien 

jezelf te redden 

Uit hoofdstuk 8 is al gebleken dat veel respondenten, met name oudere, praktische hulp nodig 
hebben voor diverse activiteiten in het dagelijks leven. Dat maakt vaak dat de onderlinge balans 
tussen mensen kan verschuiven en dat wat je voor elkaar kunt betekenen of kunt doen onder druk 
komt te staan. Dat dit niet altijd eenvoudig is, vertelt een 55-jarige meneer die door zijn slecht-
ziendheid moest stoppen met autorijden en werken: 
 
En doordat wij afhankelijk zijn van anderen, kun je niet onafhankelijk zijn van hen en zij ook 
niet van jou, dus en in die wereld moet je zien jezelf te redden ... en dat is niet altijd gemakkelijk 
... ik had graag dat iedereen contact houdt en je nodig heeft. 
 
Het verschuiven van de onderlinge balans wordt ook geïllustreerd door een slechtziende 
mevrouw van 55 jaar. Zij vertelt dat ze anderhalf jaar geleden, evenals haar echtgenoot, nog 
buitenshuis werkte en daarnaast diverse taken thuis met hem deelde. Sinds haar operaties is ze 
thuis en haalt haar echtgenoot de kinderen op: 
 
Nos ta parti e trabou, laga nos bisa, ami ta lanta mi ta bay hiba nan scol, anto merdia tin diferente 
orario; si ami tin break di 1 or pa 2 or, ami ta busca e dos muchanan, trece nan cas, anto e [e ta 

mustra su casa] ta busca e mucha di lagere school, nos ta partie ... Aworaki mi ta gewoon keda 
cas. 
Vertaling: 
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Wij verdelen het werk, laat ons zeggen, ik sta op, ik breng de kinderen naar school, en ’s 
middags zijn er verschillende werktijden; als ik lunchpauze heb van 1 uur tot 2 uur, dan haal ik 
de twee kinderen, breng hen thuis, en hij [wijst op haar echtgenoot] haalt het kind op de lagere 
school, wij verdelen het ... Nu blijf ik gewoon thuis. 
 
Daarnaast is ze afhankelijk van haar man geworden voor een aantal andere praktische zaken, 
zoals het vervoer van en naar specialisten, telefoneren, skypen en gebruik maken van de 
computer. Ze vertelt dat ze, sinds ze problemen met haar ogen heeft, veel meer op haar man moet 
steunen. Ze hoopt dat ze met een nieuwe bril binnenkort weer zal kunnen werken en autorijden. 
Maar gisteren heeft de dokter tegen haar echtgenoot gezegd, dat hij mogelijk een ernstige ziekte 
heeft. Ze vertelt dat hierdoor wellicht opnieuw het patroon zal veranderen: 
 
Aworakinan ta bin un otro problema, e ta bay tin cu steun riba mi. MD: Si. JR: B’a compronde? 
E patronchi ta bay cambia. Ami ta bay haya mi bril, anto, por ta, e tin cu bay steun, pero ban 
spera cu no ta asina. 
Vertaling: 

Er is nu een ander probleem bijgekomen, hij zal op mij moeten steunen. MD: Ja. JR: Begrijp je? 
Het patroon zal veranderen. Ik zal mijn bril krijgen en, mogelijk, zal hij op mij moeten steunen, 
maar laat ons hopen, dat dat niet nodig is.  
 
Uit de data blijkt dat respondenten hun afhankelijkheid op een verschillende manier ervaren. Een 
visueel beperkt geboren respondent vertelt dat hij het vervelend vindt dat hij afhankelijk is van 
anderen, maar dat hij zich tevens realiseert dat niemand op de wereld geheel onafhankelijk is: 
 
MD: Bo ta sinti bo mes cu bo ta depende hopi di nan? OW: Na Aruba si e ta un tiki fastioso, 
pero, ya, atrobe, semper bo ta depende di hende, si bo ta wak, actually, si bo ta un persona cu bo 
tin bo bista bon, semper bo ta depende di hende. Ni un hende, actually, mi por bisa. Esaki mi ta 
bay bisa di e manera aki, hopi serio y hopi ... si bo mes pensa y si bo mes por think about it, ni un 
hende riba e planeta aki ta echt completamente independiente.  Semper bo ta bay depende riba 
otro hende pa haci algo pa bo.  
Vertaling:  

MD: Heb je het gevoel dat je erg afhankelijk van hen bent? OW: In Aruba is dat een beetje 
vervelend, maar ja, ook weer, altijd ben je afhankelijk van mensen, ook als je kan zien, actually,  
ook al ben je iemand met een goed gezichtsvermogen, altijd ben je afhankelijk van mensen.  
Eigenlijk niemand, kan ik zeggen. Dit ga ik zo zeggen, op een heel serieuze manier ... en zodat je 
er zelf over na kan denken, geen enkele mens op deze planeet is helemaal onafhankelijk. Je zult 
altijd afhankelijk zijn van andere mensen, die iets voor je moeten doen.  
 
Een respondent die sinds twee jaar blind is, vertelt met een zucht dat ze heeft moet leren omgaan 
met een nieuwe levensstijl waarin ze afhankelijk is van anderen: 
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You have your family but not always your family wants to help you 24/7. Uhm, you have to ask 
them more than once to help you do certain things, there are times they don’t want to take you 
places and you just have to learn to adapt to a different lifestyle and live with what you have. 
And this is what I’m still in the process of learning ... is living with my handicap, with what I 
have. 
 
De 65-jarige slechtziende mevrouw Zievinger vertelt dat haar leven wel hanteerbaar is, maar niet 
zoals ze graag zou willen. De reden hiervoor is ook voor haar dat ze afhankelijk is van anderen: 
 
KZ: You know and uhm being dependent on others is not uhm, how should I put it? It’s not fun. 
[laughs] Because everything I do, I have to make sure that I make an appointment to make sure 
the other person can take me to wherever I need to go. Or you would think twice before you ask 
a favor because you’re forever asking favors. MD: Yes, and what type of favors do you have to 
ask? KZ: Well, transportation. MD: Transportation. KZ: You know, going to the doctor. Going 
wherever you ... going to visit a person or going out. I don’t like to bother people because, you 
know, I would, I think that they, maybe I’m a bother to them. 
 
Bij een van de jongere respondenten was dit de reden om zich te vestigen buiten Aruba: 
 
Ik wil de zee want ik mis dat wel van Aruba. Ik mis de lifestyle ook een beetje, maar ik wil 
mezelf ook niet in een positie zetten waar ik geen auto kan rijden; waar ik iedereen moet bellen 
om naar de supermarket te gaan, dat ik niet mijn vrijheid heb. Want daar, ik pak de trein en ik 
ben in een meeting en dan pak ik weer de trein en dan ben ik weer op werk en dan ga ik naar 
mijn dansschool. En misschien ben ik wel voor 70%, oh nee 30% beperkt; laten we zo zeggen, 
maar ik ben niet voor 100% beperkt.  
 
Uit de verhalen blijkt dat de hulp die je nodig hebt aan verandering onderhevig is, vooral als je 
ouder wordt. Dit komt overeen met de bevindingen van Smart (2012) die stelt dat de latere 
levensjaren zich doorgaans kenmerken door grote verliezen van verworven competenties. Zo 
vertelt een alleenstaande oudere meneer over zijn paniek nadat hij in huis gevallen was: 
 
Al die bulten. Alleen en al die paniek. Ik weet niet hoe ik moet bellen en wie ik moet bellen en 
als ik een nummer moet opzoeken kan ik dat ook niet zien en het duurde wel een paar minuten 
dat ik werkelijk aan de ...  kon komen om Janice [zijn dochter] te bellen. 
 
Visueel beperkten hebben veelal ook hulp nodig als zij om medische redenen in het buitenland 
moeten verblijven, hetzij voor zichzelf, hetzij voor achterblijvende gezinsleden. Zo vertelt een 
echtgenoot van een respondent dat hij, tijdens zo’n verblijf in het buitenland, veelvuldig contact 
onderhield via Skype met hun nog jonge kinderen in Aruba. Het echtpaar realiseert zich dat zij in 
de gelukkige omstandigheid verkeren dat zij een vertrouwde, inwonende hulp hebben die voor de 
kinderen kan zorgen in hun afwezigheid, én een buurvrouw die de kinderen naar school kan 
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brengen en weer op kan halen. De echtgenoot betaalt rekeningen per internet, want daar waren ze 
sowieso aan gewend: 
 
Casa: Eigenlijk vanaf mijn iPad, je managed ful mi cas durante tur e tempo ey. Dos luna na 
Colombia, mi ta paga awa, coriente, celular, uhm, tur cos, via internet bankieren, mi ta haci tur 
cos via internet bankieren; hebben ze geld nodig, stuur ik geld op de rekening van de Nana, zodat 
ze geld heeft om kosten te betalen. Mi ta paga hasta mi supermarket via internet bankieren, of mi 
ta mand’e placa p’e pa paga.  
Vertaling:   

Echtgenoot: Eigenlijk managede ik mijn hele huishouden gedurende die tijd via mijn iPad. Twee 
maanden in Colombia, ik betaal water, elektra, mobiele telefoon, uhm, alles, via internet 
bankieren, ik doe alles via internet bankieren; hebben ze geld nodig, stuur ik geld op de rekening 
van de hulp in de huishouding, zodat ze geld heeft om kosten te betalen. Ik betaal zelfs de  
supermarket via internet bankieren of ik stuur haar het geld op om het te betalen.  
 
In het volgende fragment vertelt een respondent, die meerdere keren voor een periode van een 
aantal maanden vanwege behandeling naar het buitenland moest, hoe moeilijk ze het vond dat ze 
in die periodes niet voor haar jonge kinderen kon zorgen: 
 
I had to go to ‘Oogziekenhuis Rotterdam’, and there I was specifically under professors that dealt 
specifically with cases like mine. I couldn’t go under a regular ophthalmologist because of how 
serious my case was and each time that I went to Holland I had to stay six months. And it was 
very difficult for me because the children were very small and ... it was ... very hard in the 
beginning ... when I had to leave them for so long, but I was trying to save my sight, so that I 
could’ve at least still be a mother for them with eyes.  
 
Helaas bleek in haar geval blindheid niet te voorkomen, ondanks vele langdurige medische 
uitzendingen. 

9.10. Hulpvragen - Ik hou niet van vragen. Ik hou m’n eer altijd hoog 

Menig respondent vertelt niet graag hulp te vragen, omdat ze anderen niet tot last willen zijn. Dit 
omdat anderen ook hun eigen beslommeringen hebben. Zo vertelt een slechtziende oudere 
respondent hoe vervelend hij zich soms voelt om hulp te moeten vragen: 
 
Mi ta mira e muchanan ta hopi cansa ... nan tambe tin nan problemanan, no. Nan tambe tin nan 
cosnan di haci. 
Vertaling: 

Ik zie dat de kinderen erg moe zijn ... zij hebben ook hun problemen, snap je? Zij hebben ook 
hun dingen om te doen. 
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Een 65-jarige respondent vertelt dat ze niet meer naar het theater gaat of naar andere evene-
menten, tenzij een vriendin haar belt. Ze wil niet lastig zijn, vooral niet omdat ze ook al regel-
matig een lift nodig heeft voor bezoeken aan de oogarts en andere specialisten. De 75-jarige heer 
Martinez vertelt eveneens dat hij zijn vrienden en familie niet snel lastig wil vallen voor vervoer. 
Hij vraagt zijn familie wel om de noodzakelijke hulp, zoals voor het vervoer naar de dokter en 
specialisten. Op de vraag waar hij dan graag naar toe zou willen, antwoordt hij dat hij wel graag 
naar de tennisclub zou willen. Hier heeft hij 30 jaar lang tennis gespeeld en partijtjes domino. 
Zijn vrienden zeggen hem dat ze hem wel willen komen halen, maar daar blijft het bij. Hij vraagt 
ze niet omdat hij weet dat ze zelf heel druk zijn: 
 
LM: Ik hou niet van vragen. Ik hou m’n eer altijd hoog. Ik hou niet van iemand te vragen om mij 
naar een plaats te brengen, want nee heb ik al. Dan doe je het niet ... Ik weet, ik hou er niet van 
om mensen lastig te vallen ... MD: Maar als ze u nog een keertje zouden vragen, zo van ik kom 
je morgen halen. Dan zou u misschien wel meegaan? LM: Dan accepteer ik het wel. Als je mij 
vraagt om me op te komen halen om tennis te komen kijken. Ok. 
 
Daarnaast speelt mee dat diverse respondenten met een niet-aangeboren beperking moeite 
hebben om aan te geven dat ze hulp nodig hebben en dan vooral bij die activiteiten die ze vóór 
hun visuele beperking zelfstandig konden doen. Een 45-jarige repondent vindt het heel erg zo 
afhankelijk te zijn van haar kinderen en kleinkinderen, én van haar moeder: 
 
Mi mama a bisa mi pidi mi mes, ma tin ora mi no kier molesti’e, paso e ta hende grandi caba. 
Vertaling:  

Mijn moeder heeft me gezegd dat ik haar kan vragen om hulp, maar soms wil ik haar niet lastig 
vallen, want ze is al op leeftijd.  
 
Ook een 55-jarige meneer vertelt dat hij vroeger alles zelf kon, maar nu hulp nodig heeft van zijn 
vriendin, familie of buurvrouw. Hij vindt dat erg vervelend en accepteert het alleen maar als hij 
het echt zelf niet kan en zij hem aanbieden om hem te helpen. Het gaat om huishoudelijk werk 
dat hij niet meer kan doen, en de tuin en vervoer. Daarnaast vertelt hij het op prijs te stellen als 
de buurvrouw hem eten brengt. Ook een 50-jarige respondent vertelt over de vernedering die ze 
voelt, omdat ze mensen om hulp moet vragen voor dingen die ze vroeger zelf kon: 
  
For me being blind is very humiliating in the sense of, I was always someone that had liked to 
dress up and go out places and I can’t do that now. Now I look for every opportunity that I could 
dress up. ‘Cause I still like to dress up and be pretty and look nice, but if you don’t have no one 
to take you, then you’re just there. So, for me it’s also a very humbling experience for me, 
because now, because of being so independent for years ... now I have to rely on people so much. 
 
Uit meerdere verhalen blijkt dat respondenten afwachten totdat hen hulp aangeboden wordt. Een 
40-jarige als kind visueel beperkt geworden respondent vertelt dat ze afwacht of haar moeder tijd 
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heeft om haar ergens naar toe te brengen of met haar te wandelen. Soms komt iemand van de 
kerk haar halen. Ze komt hierdoor niet veel de deur uit. Op de vraag waarom ze zelf niet om hulp 
vraagt, vertelt ze over het cultuurverschil tussen het land waar ze haar kindertijd doorbracht en 
Aruba: 
 
MD: Bo ta corda cu, uhm, bo a puntra de bes en cuando bo primanan cu bo mag bay cu nan, of 
...?  GH: No, paso, eigenlijk, nan no tabata sali hopi, pero mi no ta puntra nada, no. Mi no ta, 
uhm, mi no tabata bisa nada. MD: Bo ta corda pakico bo no ta puntra nan? GH: No, paso, wak, 
uhm, na Puerto Rico [su pais natal] e ta diferente cu akinan. Akinan bo ta biba hopi paden. Eh, 
ayanan bo ta wak e muchanan, e mucha muhernan, den veranda nan ta baila, nan ta sinta canta, 
nan ta sinta of un bisiña ta papia cu bo. Nos no ta biba cera asin’aki. Anto, ki esey ta haci?, cu bo 
no ta bay keiro hopi. De bes en cuando bo ta bay un caminda.  
Vertaling: 

MD: Herinner je je of je, uhm, soms ook aan je nichten vroeg of je met ze mee mocht, of ...? GH: 
Nee, want eigenlijk gingen ze niet zo vaak uit, maar ik vraag niks, hoor. Ik zeg, uhm, ik zei niks. 
MD: Herinner je je waarom je ze niks vroeg? GH: Nee, want, kijk, uhm, in Puerto Rico [haar 

geboorteland] is het anders dan hier. Hier leef je veel binnen. Eh, daar zie je de kinderen, de 
meisjes, op de veranda dansen ze, zitten ze te zingen, zitten ze gewoon of een buurvrouw praat 
met je. Wij leven niet zo gesloten als hier. En dat maakt dat je niet veel uitgaat. Slechts af en toe 
ga je ergens heen. 
 
De meeste respondenten vertellen dat zij bij voorkeur hulp vragen aan hun naaste familie en 
vrienden, en dan alleen als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om naar de huisarts, een 
specialist of de bank te gaan. Een aantal van hen houdt hierbij rekening met hun netwerk. Zo 
vertellen diverse respondenten dat zij afspraken met specialisten plannen in overleg met hun 
familieleden. Ook de 75-jarige heer Lampe wacht bij voorkeur totdat een familielid of vriend 
naar hem toekomt of hem opbelt. En ook als het niet anders kan, vraagt hij niet zomaar iedereen 
om hulp, maar “bestudeert en selecteert”. Hij schat daarmee van te voren in of iemand open staat 
om hulp te geven. Op deze manier voorkomt hij dat hij afwijzingen krijgt: 
 
MD: Pero, de bes en cuando meneer ta topa hende cu no ta yuda meneer? EL: No, ami no sa topa 
nan, pasobra ami ta studia un hende prome cu mi pidie. Mi no ta yega pidi ken cu ta pa yuda mi. 
Semper ta studia hende prome. MD: Dus, tin hende cu meneer no ta puntra. EL: Corecto. MD: 
Ki sorto di hende meneer no ta puntra? EL: Hendenan cu ta hopi serio y no ta papia cu niun 
hende, ami no ta acerca nan tampoco. Pues, si e ta un hende habri cu ta papia cu tur hende, 
eseynan mi ta puntra.  
Vertaling: 

MD: Maar, ontmoet u soms mensen die u niet helpen? EL: Nee, ik kom die niet tegen, omdat ik 
mensen bestudeer voordat ik ze iets vraag. Ik vraag niet zomaar iemand om me te helpen. Ik  
bestudeer mensen altijd eerst. MD: Er zijn dus mensen die u niet vraagt. EL: Correct. MD:  
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Welke soort mensen vraagt u niet? EL: Mensen die heel serieus zijn en met niemand praten, die 
benader ik ook niet. Dus, als het een open persoon is, die met iedereen praat, die vraag ik wel.  
 
Daarnaast vertelt hij dat hij wacht totdat zijn dochter, die aan de andere kant van het eiland 
woont en overdag werkt, in de buurt is als hij haar wat wil vragen. Dit betekent dat hij kansen 
benut. Op andere momenten ziet hij er liever vanaf.  
 
Een 60-jarige zeer slechtziende meneer vertelt dat hij zich zélf goed oriënteert als hij ergens heen 
gaat en pas hulp vraagt als hij dat echt nodig heeft: 
 
DD: Ora cu mi bay na un edificio cu mi no conoce, mi ta cuminsa purba busca, hacie mi mes. 
MD: Mhm. DD: Kiermen, mi ta cuminsa busca. Y si mi topa un hende, mi ta puntra: “Ey, unda e 
entrada ta, por fabor, bo por a yuda mi?” MD: Ya. DD: Hende ta semper disponibel pa yuda bo. 
MD: Aha. DD: Semper nan ta cla pa yuda bo. Hiba bo te paden. Y den tur cos cu bo mester. 
Vertaling:  

DD: Als ik naar een gebouw ga dat ik niet ken, dan begin ik te zoeken, ik doe het zelf. MD: 
Mhm. DD: Dus, ik begin te zoeken. En als ik iemand tegenkom, vraag ik: “Hé, waar is de 
ingang, kunt u me, alstublieft, helpen?” MD: Ja. DD: Mensen zijn altijd bereid om je te helpen. 
MD: Aha. DD: Ze staan altijd klaar om je te helpen. Om je zelfs helemaal naar binnen te 
brengen. En in alles wat je nodig hebt. 
 
Ook een andere respondent heeft deze ervaring en ook hij vertelt daarbij over zijn grondhouding: 
 
If I ask anybody in the neighborhood for, ah, to help me with something, they help me you know, 
if I ask a question you know. So I get along very good with people because that is one of my 
main purposes: to be kind and loving to everybody and treat everybody the same. 
 
Kortom, ze lossen het vaak heel goed op, maar uit de verhalen van de respondenten blijkt dat ze 
het veelal vervelend vinden om anderen te moeten belasten. Hun zelfbeschikking staat hierbij 
onder druk.  

9.11. Respect en waardigheid - We willen op die manier behandeld worden 

Een aantal respondenten schaamt zich voor zijn visuele beperking en verhult deze, voor de ander 
maar soms ook voor zichzelf. Tevens is gebleken dat diverse respondenten moeite hebben met de 
blik en het gedrag van anderen. Uit onderzoek van Sennet (2003) blijkt dat het van invloed kan 
zijn op hun zelfwaardering en zelfrespect. Deze paragraaf belicht hoe de wederkerigheid in 
relaties door de respondenten wordt beleefd. 
 
Bij de jongere respondenten speelt respect en waardigheid een rol bij het aantrekken van een 
liefdesrelatie en dus bij de partnerkeuze. Een 25-jarige respondent vertelt: 
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MD: Cua momento di dia of experiencia ta importante pa bo? MG: Experiencia? Ami ta kere ora 
m’a conoce mi gay, paso prome no tabata tin niun hende cu tabata kier mi asina. A pesar di mi 
mama, pero ami mes tin cu busca mi bida. 
Vertaling: 

MD: Welk moment van de dag of welke ervaring is belangrijk voor je? MG: Ervaring? Ik denk 
toen ik mijn vriend heb leren kennen, want daarvoor was er niemand die me zo wilde. Behalve 
mijn moeder, maar ik moet mijn eigen leven zoeken. 
 
Een andere respondent denkt dat niemand een blinde vrouw wil: 
 
Como un muhe ciego, ni un homber no kier un muhe ciego. Si, si, ya, cos asina, no, bo ta pasa, 
mane cos asina, ya, ki bo por haci? 
Vertaling: 
Een blinde vrouw, geen enkele man wil een blinde vrouw. Ja, ja, van die dingen, weet je, kom je 
tegen, maar, dat soort dingen, hè, wat kan je eraan doen? 

 
Ze vertelt vervolgens dat het triest is dat een blinde niet het respect krijgt die hij verdient: 
 
Anto bo sa ki ta tristo? E ciego no ta wordo balora.  
Vertaling: 

En weet je wat triest is? De blinde wordt niet op zijn waarde geschat. 
 
Ze heeft vrijwilligerswerk gedaan bij een stichting voor ouderen. Ze vond dit erg fijn. Helaas 
moest ze ermee stoppen omdat ze geen vervoer had. Ze vertelt dat ze ervan hield dat ze zich 
nuttig kon maken voor de maatschappij.  
 
Een andere respondent vertelt verontwaardigd over het gebrek aan respect dat veel mensen 
hebben voor mensen met visuele beperkingen. Als iemand haar niet groet in het voorbijgaan, 
krijgt ze het gevoel dat ze niet bestaat: 
  
Don’t come in the room and just because you see my stok, you can just pass without saying bon 

dia. [vertaling: Goedemorgen!] Because if I could have seen, you would have said bon dia. You 
would have said bon nochi, bon tardi. [vertaling: Goedenavond! Goedemiddag!] So I could hear 
your footsteps, so it’s like telling  me “Vandana [her own name], you don't exist”, and that hurts, 
that hurts really bad. You know, we just want to be treated the same.  
 
Ook vertelt ze over hoe sommige mensen haar aanspreken, op een toon waarop ze niet eens 
tegen hun eigen kind zouden praten: 
 
You know and a lot of times we are treated – because they have to help us – they are like: “Sit 
down here”, “Get up now!”, “Come, let’s go”, you don't even talk to your own child like that. 
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They will answer: “Mami, warda, mi n’ ta cla ainda!” [vertaling: “Mama, wacht, ik ben nog niet 
klaar!”] They think they can speak to us like that just, because we need you. It’s because I need 
you, you could talk to me like that and what I would like you to always remember: When we go 
blind we don't get stupid. We are just as intelligent as we were before and we would like to be 
treated that way, with respect, with dignity. You all stare at us because we are walking with a 
stokje, someone waiting to see you fall, instead of coming to help you! 
 
Vervolgens vertelt ook zij over het belang van het vragen aan de blinde of slechtziende zelf wat 
hij wenst en niet aan zijn eventuele begeleider: 
 
When I go buy clothes in a store the lady asking my girlfriend: “Ki size e ta bisti?” [vertaling: 

“Welke maat draagt ze?”] and I’m like: “Señora, ta ami ta bay bistie, no e; dus, puntra ami ki 
size mi ta, anto ami ta bay pas e, e no ta bay pas e, paso e no ta bay bistie!” [vertaling: 

“Mevrouw, ik ben degene, die het gaat dragen, niet zij; dus, vraag aan mij welke maat ik heb, ik 
ga het passen, zij gaat het niet passen, want zij gaat het niet dragen!”], you see.  
 
Een andere respondent vertelt : 
 
Je wilt toch dat je eigenlijk zoveel mogelijk als een normaal persoon behandeld wordt. 
 
Respondenten die visueel beperkt waren gedurende hun schooljaren vertellen zelfs dat ze soms 
gepest werden door hun klas- of schoolgenoten: 
 
Toen ik jonger was, had je kritiek van mensen. Je werd gepest op basis- en middelbare school. 
 
Een andere respondent die van jongs af aan slechtziend is, vertelt ook dat de kinderen haar op 
school pestten: 
 
Tempo mi tabata chikito, mucha tabata tenta. Esey ta algo di mucha, mi ta supone. Pero mi no a 
laga esey traha riba mi. 
Vertaling: 

Toen ik jong was, pestten de kinderen me. Dat is iets van kinderen, denk ik. Maar ik heb het niet 
op me laten inwerken. 
 
Later in het interview vertelt zij dat ze het dan aan de meester vertelde. Dat had als resultaat dat 
de kinderen haar niet meer in de klas pestten, maar in de pauze ging het gewoon door. Alhoewel 
ze vertelt dat ze het pesten niet op zich heeft laten inwerken, is toch zichtbaar dat het haar 
zelfrespect wel geraakt heeft.  
 
Bovendien blijkt de apartheid van blinden en slechtzienden een thema, als tegenhanger van een 
gerespecteerd persoon zijn binnen de samenleving. Een respondent, die als kind in een blinden-
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instituut gewoond heeft, is van mening dat er geen verschil is tussen blinden en zienden en dat je 
hen dus ook niet als een aparte groep moet neerzetten: 
 
M’a yega cerca cierto amigonan, anto nan tabata kier hiba mi na un luga leuk. Nos, nos a keda na 
Rotterdam, anto, nan ta bisa mi nan no por hiba mi sali e dia ey, pasobra nan ta’a kier hiba mi na 
un luga, pero e luga ta hopi leu. Pero m’a bisa: “Si, pero di con nos no ta bay na un club djis 
akinan?” Pero nan ta bisa mi si, pero no. Nos tabata kier a bay cu bo ... paso parce na Hulanda 
nan ta bay na un luga di meet, cu ta un luga special pa hende ciego. Esey m’a haya, sorry pa e 
palabra, hopi “ridiculo”, pasobra mi no ta haya cua ta e diferencia entre un hende ciego y un 
hende cu no ta ciego; mane, eynan si mi ta hay’e, wauw, mi no ta haya ningun diferencia. 
Vertaling: 

Ik was bij vrienden van me en ze wilden me naar een leuke plek brengen. We waren in Rotter-
dam en ze zeiden tegen me dat ze niet die dag met me uit konden gaan, omdat ze me naar een 
plaats wilden brengen die heel ver weg was. Maar ik zei tegen ze: “Ja, maar waarom gaan we 
niet naar een van de clubs hier in de buurt?” Ze zeiden me dat het wel kon, maar beter niet. We 
wilden met je gaan naar ... want het schijnt dat je in Nederland een speciale plaats hebt, waar 
blinden elkaar kunnen ontmoeten. Dat vond ik, sorry voor het woord, heel erg “belachelijk”, 
want ik vind dat er geen verschil is tussen mensen die blind zijn en mensen die niet blind zijn; 
want, dat vind ik, wauw, nee, ik vind echt dat er geen enkel verschil is. 
 
Omdat hij niet als blind apart neergezet wil worden, gebruikt hij geen witte stok of aparte 
apparatuur. Hij is blij met Steve Jobs omdat die innovatief was én de moeite nam om nieuwe 
apparatuur direct bij de ontwikkeling toegankelijk te maken voor slechtzienden en blinden.   

9.12. Sociaal  isolement en eenzaamheid - Als vergeten in de samenleving 

Uit de data bleek eerder dat verlies van activiteiten buitenshuis, van inkomen en contacten voor 
diverse respondenten in alle leeftijdscategorieën kan leiden tot sociaal isolement en eenzaam-
heid. Deze bevinding sluit aan bij die van Dale (2011) die betoogt dat isolement een van de 
meest voorkomende knelpunten is, vooral bij oudere visueel beperkten.  
Respondenten, van diverse leeftijden, vertellen dat ze niet (meer) zelfstandig op pad kunnen en 
daarom veel meer alleen zijn dan ze zouden willen. Een 75-jarige mevrouw merkt op: 
 
Pero ami mes no por haci un bishita. 
Vertaling: 

Maar ik zelf kan geen mensen meer bezoeken. 
 
Een andere dame op leeftijd vertelt dat het fijn is dat er een grote supermarkt dicht bij haar in de 
buurt is, omdat ze dan iedereen tegenkomt bij het boodschappen doen en zich daardoor minder 
geïsoleerd voelt: 
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Gisteren liep ik even bij de Lee Feng [naam supermarkt], dan kom ik drie mensen tegen; hé, 
waar was jij dinsdagavond? Hé, je was er niet hè ...? Maar ik ben toch wel blij dat Lee Feng hier 
gekomen is. Want dan kan ik zo iedere dag, dan wandel ik daar heen, als ik geen auto meer mag 
rijden, dan heb ik mijn carrier [vertaling: boodschappenkarretje], dan doe ik daar mijn 
boodschapjes. Weet je, dan voel je je minder geïsoleerd.  
 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een aantal visueel beperkten en vooral ouderen en 
alleenstaanden minder actief deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en ook minder sociale 
contacten hebben dan ze zouden willen. Het bleek al eerder dat diverse respondenten thuis vele 
uren inactief zijn en dagelijks uren voor de televisie doorbrengen. Uit onderzoek van Putnam 
(2000) is gebleken dat mensen die veel televisiekijken of zich vermaken met bijvoorbeeld 
digitale apparatuur, vaak geïsoleerder, passiever en meer afgesloten zijn van hun gemeenschap. 
Hij stelt dat televisiekijken op zichzelf waarschijnlijk niet de hoofdoorzaak hiervan is, maar dat 
het ook niet helpt op sociaal gebied. Ook Kubey en Csikszentmihalyi (2009) hebben aangetoond 
dat mensen zich passiever en minder alert voelen na televisiekijken en dat het bovendien 
gewoontebevorderend en licht verslavend werkt.  
 
Inactiviteit en contactarmoede blijkt uit het verhaal van een respondent in de leeftijdscategorie 
van 15-29 jaar: 
 
Por ta door cu mi ta shy of con, pero mi no gusta anda mi so tampoco y p’esey mi ta na cas mas 
tanto.  
Vertaling:  

Misschien omdat ik verlegen ben of zo, maar ik houd er ook niet van om alleen op stap te gaan 
en daarom ben ik voornamelijk thuis.  
 
Zij heeft beperkte contacten met vrienden: 
 
MD: Bo tin hopi contacto cu hendenan? MG: No, hopi limita. Riba Facebook mi tin hopi friends, 
pero no cu mi ta papia cu tur of nan conoce mi echt. MD: Y bo amigonan di scol, bo tin contact 
cu nan? MG: Si, mi tin un par, pero no cu nan ta bin cerca mi of ami cerca nan, no, gewoon via 
telefon. 
Vertaling: 

MD: Heb je veel contacten? MG: Nee, erg beperkt. Op Facebook heb ik veel vrienden, maar niet 
dat ik met ze allemaal praat of dat ze me echt kennen. MD: En je schoolvrienden, heb je contact 
met hen? MG: Ja, met een paar, maar het is niet zo, dat ze bij me op bezoek komen of ik bij hen; 
nee, gewoon via de telefoon. 
 
Zij vertelt dat als zij wel zou kunnen zien, zij meer uit zou gaan. Dit geldt ook voor een 55-jarige 
mevrouw. Zij vertelt dat ze, voordat ze 10 jaar geleden slechtziend werd, kon gaan en staan waar 
ze wilde: 
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Mane, si mi tin gana di haci algo, drenta mi auto, mi so ta bay, m’a bay. 
Vertaling: 

Als ik, bijvoorbeeld, zin heb om iets te doen, dan stap ik in de auto, ik ga in mijn eentje, daar ga 
ik. 
 
Nu is ze afhankelijk van haar echtgenoot en kinderen voor haar vervoer. Dit betekent voor haar 
dat ze de meeste ochtenden alleen thuis is, terwijl ze ervan houdt om onder de mensen te zijn.  
 
Een oudere weduwnaar beschikt weliswaar over een ruim netwerk van familie en vrienden, maar 
mist zijn echtgenote en de gezelligheid in huis met haar: 
 
To tell you I’m happy. Ik heb veel meer dan andere mensen. Mensen die hebben niks. Het kan 
niet beter. Met die handicap, dat is een cos chikito [vertaling: kleinigheid] vergeleken met andere 
mensen, die anderen ... Maar ja, als je alleen bent, soledad [vertaling: eenzaamheid], dat is 
moeilijk voor mij ... mijn vrouw was echt huiselijk ... en dan was het altijd zo’n get together 
[vertaling: gezellig samenzijn]. 
 
Uit zijn verhaal blijkt niet zozeer het ontbreken van contacten, maar het ontbreken van zinvolle 
contacten. Machielse & Hortulanus (2011, pp 27-28) zouden hem dus als een “eenzame persoon” 
typeren. Ze stellen daarbij dat zowel contactarme als eenzame personen een verhoogd risico 
hebben om in een sociaal isolement te raken (zie ook 5.6). 
 
Een sociaal geïsoleerd persoon in de leeftijdscategorie van 30-59 jaar die alleen woont, heeft 
geleerd dat hij zo veel mogelijk onafhankelijk moet zijn. Hij vindt het echter wel moeilijk te 
verkroppen dat veel ziende mensen met elkaar wonen en dat hij als niet-ziende alleen door het 
leven moet gaan. Hij zegt met een gelaten bedroefdheid: 
 
E cieguedad ta haci si cu bo ta biba, uhm, mane, lubida di, mane, di e sociedad. 
Vertaling: 

De blindheid maakt wel, dat je leeft, uhm, als vergeten in de samenleving. 
 
Ook uit zijn verhaal blijkt het ontbreken van betekenisvolle relaties (zie ook Machielse & 
Hortulanus, 2011): 
 
Hende a wordo traha pa ta cu hende. Compronde? Bo no mester ta bibando asina ey. Mi ta 
consciente cu esey no ta bida, cu semper bo ta bo so. E cuent’i bo so ey ta haci cu bo no sa con 
pa yena bo dia, no. 
Vertaling:  



193 
 

Mensen zijn geschapen om met mensen te leven. Begrijp je? Je moet niet zo leven. Ik ben me 
ervan bewust, dat je niet moet leven om altijd alleen te zijn. Dat gedoe van alleen zijn komt erop 
neer, dat je niet weet hoe je je dag moet vullen, weet je.  
 
Duidelijk blijkt het belang van verbondenheid met anderen (zie ook Putnam, 2000 en 5.6). De 
typologie van Machielse en Hortulanus (2011) heeft daarbij vooral inzicht gegeven in wat 
schaarste aan contacten, en vooral het gemis aan betekenisvolle contacten voor iemand kan 
betekenen.  

9.13. Conclusie 

Uit de data blijkt dat de visuele beperking leidt tot sociale veranderingen. Het gaat hierbij als 
eerste om veranderingen in de interacties met anderen. Respondenten kunnen de gezichten van 
mensen en hun gezichtsuitdrukkingen niet (goed) zien. Hierdoor kunnen zij mensen niet altijd 
herkennen of kunnen zij niet altijd reageren conform de verwachtingen van anderen. Dit kan 
henzelf onzeker maken én tot onbegrip bij anderen leiden. Bovendien blijken diverse respon-
denten hun slechtziendheid te verhullen, omdat ze niet zielig gevonden willen worden en niet 
anders dan anderen willen zijn, dan wel zich niet willen identificeren met het “stigma” 
(Goffman, 1990, p. 31) van slechtzienden of blinden. Voor personen met een niet-aangeboren 
visuele beperking komt hierbij dat hun zelfbeeld door de visuele beperking in meerdere of 
mindere mate ontwricht wordt. Het streven naar herstel hiervan is vaak een emotioneel proces 
(zie ook in het evenwichtsmodel van Diepeveen et al. , 2000 en 5.2). 
 
Daarbij komt dat diverse visueel beperkten praktische hulp nodig hebben bij diverse activiteiten, 
de maatschappij is immers ingericht en toegerust voor mensen zonder beperkingen. Voor diverse 
respondenten valt hierdoor maatschappelijke participatie weg, zoals de school, werk en sport, 
met de daarbij horende contacten. Afhankelijkheid heeft net als gebrek aan maatschappelijke 
participatie en geldgebrek gevolgen voor de wederkerigheid van hun relaties, en voor waardering 
en respect. De netwerken van slechtzienden en blinden in Aruba komen onder druk te staan.  
Het gaat hierbij om verlies van “bonding social capital” (Putnam, 2000, p. 23), zoals collega’s,  
medeleerlingen en medesporters. Diezelfde groepen kunnen ook bijdragen tot hun “bridging 
social capital” (Putnam, 2000, p. 23). Dit kapitaal omvat mensen van verschillende herkomst en 
is, zo stelt Putnam (2000), belangrijk voor iemands mogelijkheden om zich te kunnen vestigen in 
de maatschappij. Het belang van het relatienetwerk en personen in het netwerk wordt belicht in 
hoofdstuk 12.   
 
Als gevolg van de globalisering én van het feit dat Aruba een migratieland is, zijn ook de 
netwerken van veel inwoners per definitie internationaal. Diverse inwoners zijn hierdoor de 
praktische steun van familie of vrienden kwijt. In een aantal gevallen is er wel veelvuldig contact 
op afstand, via telefoon, Skype, e-mail en/of andere sociale media. Door invloed van de moderne 
technologie kunnen mensen op afstand steeds eenvoudiger contact met elkaar houden. Echter, 
deze technologie is voor mensen met een visuele beperking, voornamelijk ouderen, niet altijd 
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toegankelijk. Dit geldt eveneens voor minder draagkrachtige personen. Ten aanzien van ouderen 
komt daar nog bij dat hun netwerk krimpt omdat mensen uit hun netwerk overlijden. Door 
genoemde oorzaken is er vooral voor oudere visueel beperkten én voor minder draagkrachtige 
personen een dreiging van sociaal isolement (zie ook Machielse & Hortulanus, 2011).  
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10. Betekenis- en zingeving 

10.1. Inleiding 

Uit de data komt naar voren dat respondenten op diverse wijze betekenis geven aan hun blind-
heid of slechtziendheid. Van belang zijn hierbij sociale vergelijking, positionering en, opnieuw, 
de afhankelijkheid en autonomie die ze ervaren in hun relaties met anderen. Ook spelen emoties 
rondom de aanvaarding van de slechtziendheid en blindheid een rol. Tot slot van dit hoofdstuk is 
er ook aandacht voor wat het leven met een visuele beperking de moeite waard maakt.  

10.2. Identiteit en sociale vergelijking - Ik was de perfecte man 

Uit de data blijkt, in navolging van Weick (2001), dat de betekenisgeving aan de visuele 
beperking aan identiteit gerelateerd is. Belangrijk hierbij is met wie je jezelf vergelijkt en met 
wie je vergeleken wordt door anderen. Zo vergelijkt een blinde 75-jarige respondent, die een 
goede baan heeft gehad, zichzelf met de man die hij vroeger was. Hij was de perfecte man. Hij 
vraagt zich nu al een jaar of zeven af wat een blinde meer kan dan zitten, slapen en afwachten tot 
de dag voorbij gaat: 
 
Bida a cambia [silencio], completo ... Si, [silencio] mi tabata e homber perfecto ... Ata mi ’ki, ata 
mi ’ki: sinta, drumi, lanta, sinta un poco pafo. Mey ora asina. Ademas, kico mi por haci mas? 
Kico un hende cu n’ tin bista por haci mas ...? Ora bo pensa bon riba bo mes: Bo no ta mira, kico 
bo ta bay haci na luga cu bo no ta mira? Ahn, pakico? 

Vertaling: 

Mijn leven is veranderd, [stilte], helemaal ... Ja, [stilte],  ik was de perfecte man ... En hier ben 
ik, hier ben ik: ik zit, slaap, sta op, zit even buiten. Een half uurtje. En verder, wat kan ik nog 
meer doen? Wat kan een mens die niet kan zien anders doen ...? Als je goed nadenkt: Je kan niet 
zien, wat ga je doen in plaats van het niet kunnen zien? Ahn, waarom? 

 
Ook de slechtziende 90-jarige heer Croes ervaart het als een groot ongeluk dat hij niet goed kan 
zien. Hij zou blij zijn als hij een beetje meer kon zien. Voor hem betekent zijn visuele beperking 
in combinatie met lichamelijke beperkingen en andere ouderdomsklachten een inactief leven. Dit 
in tegenstelling tot vroeger. Dat geldt eveneens voor een 75-jarige slechtziende respondent die 
vóór zijn visuele beperking en andere aandoeningen uren kon wandelen en tennissen. Zijn leven 
bestaat nu uit zitten, wachten tot het tijd is om te eten, tv te kijken en naar bed te gaan, of totdat 
zijn zoon hem naar de dokter, specialist of bank brengt.  
 
De 65-jarige mevrouw Zievinger vergelijkt haar huidige beperkte inactieve leven met haar 
vroegere werkende, drukke sociaal gewaardeerde leven: 
 
KZ: You know. I was a very busy person. I was uhm, hoe zeg je, very busy in organizations. And 
I was always the type of leader, you know. Always making sure that hey, let’s do this, let’s do 
that. And I would be the frontrunner for them. To make sure that it happened. Yeah, nou niet 
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meer. MD: No. KZ: And you know, you lose a lot of friends because once you’re out of it, forget 
it. You know, so, now it’s uh, it limits you to a lot of things.  
 
Ook een 55-jarige heer vergelijkt zijn huidige leven met zijn vroegere leven als ziende. Voor 
hem betekent zijn slechtziendheid dat hij zijn werk, zijn status en het bijbehorende menselijk 
contact verloren is en dat hij zich buitengesloten voelt: 
 
Ja, het is ... je kunt het vergelijken met ... ja, het is gewoon op bepaalde gebieden gewoon 
uitsterven. Je telt gewoon niet meer mee, hè. Vandaar dan ook de beslissing om meerdere dagen 
naar FAVI te gaan en daar ontmoet je toch mensen met wie je kunt praten.  
 
Eén respondent benadrukt echter dat status niet zou moeten samenhangen met werk maar met 
verdiensten. Als voorbeeld noemt hij dat een moeder die voor haar kinderen zorgt ook een goede 
status verdient. Een 40-jarige respondent vertelt dat ze net als de meeste blinden vaak niets te 
doen heeft. Uit haar verhaal blijkt het beeld, dat blinden niet veel doen, volgens haar juist is: 
 
Anto esey ta, esey ta si un hende ciego bisa cu e ta hopi druk, cu e no tin tempo, esey ta un cos 
poco straño. Paso nos, mayoria di nos, nos ta, nos tin hopi tempo liber. 
Vertaling:  

En dat is, dat is als een blinde zegt dat hij het heel druk heeft, dat hij geen vrije tijd heeft, dat is 
een beetje vreemd. Want wij, de meesten van ons, wij zijn, wij hebben veel vrije tijd. 
 
Een 75-jarige vrouwelijke respondent vergelijkt zich daarentegen met haar bedlegerige echt-
genoot: 
 
MD: Kico e ta nifica pa bo cu bo ta wak hopi malo aworaki? [silencio] KR: Mi no por haci 
mucho cos. MD: No. KR: Con ta bisa, eh, toch mi ta sinti mi bon. Tin ora mi ta corda undanan 
mi a bay. Mi ta corda cuentanan. M’a sali un poco. Anto, eh, mane mi casa a pensa cu e ta bay 
yuda mi, ora cu mi bista bay atras, no. Pero Dios a dicidi otro, paso e mes ta den cama y ami mes 
ta yudando e te ainda. 
Vertaling: 

MD: Wat betekent het nu voor u dat u slecht kunt zien? [stilte] KR: Ik kan niet veel doen. MD: 
Nee. KR: Maar, hoe zeg je het, eh, toch voel ik me goed. Soms herinner ik me waar ik heen ben 
geweest. Ik herinner me verhalen. Ik ga maar een klein beetje uit. En, eh, mijn man dacht dat hij 
mij zou helpen, als mijn gezichtsvermogen achteruit zou gaan, weet je. Maar God heeft anders 
besloten, want hij ligt zelf op bed en ik help hem zelf tot nu toe. 
 
Ook een 60-jarige, blinde mannelijke respondent vergelijkt zichzelf met anderen die het veel 
slechter hebben dan hij, zoals mensen die in vluchtelingenkampen of in oorlogsgebieden leven. 
Hij kijkt naar al wat hij heeft, zoals zijn gezin, zijn familie, maar ook eten, werk en een huis. Hij 
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heeft niets te klagen en het gebrek aan gezichtsvermogen hindert hem niets. Hij is dankbaar voor 
wie hij is en vindt dat hij dingen beter begrijpt nu hij niet meer kan zien: 
 
Dios a kita mi bista pa mi por mira miho. 
Vertaling:  

God heeft me mijn gezichtsvermogen afgenomen opdat ik beter kon zien. 
 
Ook de 75-jarige blinde heer Lampe vertelt dat hij veel dingen niet kan, maar zich aangepast 
heeft en overal heen gaat zonder schaamte. Uit zijn verhaal blijkt dat hij ervan houdt om onder 
zijn familie en vrienden te zijn en met hen dingen te ondernemen: 
 
EL: Si, si. Mi a adjust mi mes na esaki caba. P’esey, mi no tin berguensa pa sali den hende, mi ta 
bay tur caminda. Hopi hende no sa mes cu mi no ta mira y mi ta bisa nan ... tin cosnan cu mi no 
por haci, por ehempel mi no por sali mi so, mi no por core auto, mi no por lesa, pero toch mi ta 
sali cu mi amigonan, y si bo no conoce mi, bo ta kere cu ami ta mira.  
Vertaling: 

EL: Ja, ja. Ik heb me daaraan al aangepast. Daarom schaam ik me niet om onder de mensen te 
komen, ik ga overal heen. Veel mensen weten niet eens dat ik niet kan zien en ik zeg het ze ... er 
zijn dingen, die ik niet kan doen, bijvoorbeeld ik kan niet alleen uitgaan, ik kan geen auto rijden, 
ik kan niet lezen, maar ik ga toch uit met mijn vrienden, en als je me niet kent, denk je dat ik kan 
zien. 
 
Het lijkt of hij zo ook wil demonstreren dat hij net zo is als zijn ziende vrienden.  

10.3. Al dan niet een witte stok - Nu merkt iedereen op, die man is blind 

Een van jongs af aan blinde respondent vertelt dat hij niet begrijpt waarom een blinde altijd 
uitgebeeld wordt als iemand met een stok en een bril. Vooral de bril begrijpt hij niet. Waarom 
beeld je een blinde uit met een bril als hij er toch niet mee kan kijken? Hij gebruikt zelf stok 
noch bril en dit beeld maakt hem zelfs boos: 
 
M’a lanta cu un vision cu semper hende blind ta asina’ki, cu, uhm, un persona cu tin bril bisti  y 
un stick. Pero esaki no por. Mi no ta gusta. Mi ta haya rabia na e cosnan ey, pasobra mi ta bisa: 
cual ta e diferencia, y dicon tur ora nan sa bisti bril, si toch bo no ta wak, cua ta, cua ta e doel? 
Vertaling:  

Ik ben grootgebracht met de visie, dat een blinde altijd iemand is die, uhm, een persoon is met 
een bril en een stok. Maar dat kan niet. Daar houd ik niet van. Die dingen maken me boos, want 
ik zeg: wat is het verschil en waarom moeten ze altijd een bril dragen, als je toch niet kan zien, 
wat is dan het doel daarvan? 
 
Er bestaan tal van hulpmiddelen en diverse elektronische apparatuur voor mensen met visuele 
beperkingen, maar de meeste van deze hulpmiddelen vallen in Aruba niet onder de ziektekosten-
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verzekering, met uitzondering van de witte geleidestok met rode strepen. Het meest “omstreden” 
hulpmiddel lijkt uitgerekend deze witte stok.  
 
Een 75-jarige blinde respondent gebruikt sporadisch een stok. Hij geeft aan dat hij het niet altijd 
nodig heeft en niet tot de stereotype groep blinden wil horen. Met trots vertelt hij over de stok 
die hij zelf gemaakt heeft van een houten bezemsteel. Hij gebruikt hem op zijn erf als hij in de 
tuin bezig is en als hij dagelijks naar het huis loopt van een familielid dat dichtbij woont. 
Binnenshuis kent hij de weg en als hij ver van huis gaat, heeft hij toch altijd een begeleider nodig 
voor het transport.  
Een zeer slechtziende respondent vertelt dat hij nog geen stok gebruikt, omdat hij nog niet 
compleet blind is en dat hij liever het risico neemt af en toe te vallen. Hij past nog niet in het  
beeld van een blinde man: 
 
I don’t use the stick, yet. People told me you’re blind, so you have to use it. I went out, saw a 
blind person and I saw what he did. He was like this [making huge movements with his arms] and 
somebody almost tripped over his stick ... 
 
Hij wil niet gezien worden als een onhandige blinde man, een obstakel voor anderen. Hij wil als 
persoon worden gerespecteerd. 
Een andere respondent die in de loop van de jaren blind geworden is, vertelt over de innerlijke 
strijd die hij had alvorens een stok te gebruiken. Daarbij kwam dat hij eraan wennen moest dat 
mensen grappen over hem gingen maken: 
  
De meeste mensen wisten dat ik slechtziend ben, maar niet dat het zo’n ramp was ... Niemand 
schreeuwde voorheen zoiets als [onverstaanbaar]. En nu plotseling, en ze maakten er allerlei 
grappen van. Ik kwam daar op straat en toen komt daar iemand die zei: “Gaña e ta gaña cu e no 
ta wak, e ta wak masha bon.” [vertaling: Hij liegt dat hij niet ziet, hij ziet best wel.]. Je wilt niet 
weten wat voor opmerkingen ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd kreeg. 
 
Aan de andere kant vertelt hij ook over de sociale genegenheid die hij ondervindt van vele 
andere mensen. Op de vraag of hij baat heeft bij de geleidestok, antwoordt hij: 
 
Oh natuurlijk, ik kwam overal, probleemloos. En ik kon zonder probleem de straat oversteken, 
want dat was een kwestie van: stokje omhoog; dus veel makkelijker. Want anders moest ik 
blijven staan en  heel goed luisteren en het werd moeilijk hè, het werd moeilijk, want ik werd 
helemaal afhankelijk van mijn gehoorvermogen, dus, eh, maar met mijn stok ging het allemaal 
vlot en de mensen zeiden: “Ey, Antonio [naam respondent], mi ta bin yuda bo, ey!” [vertaling: 

Hé, Antonio, ik zal je helpen, hé!] ... Nee, het heeft zijn positieve kanten hoor, daar niet van.  
 
Enerzijds kan hij nu beter voelen hoe zijn omgeving eruit ziet, anderzijds bieden mensen hem nu 
ook eerder hulp. En nog een groot voordeel van het gebruik van de stok is dat mensen hem nu 
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groeten, omdat ze weten dat hij hen niet kan zien. Hij vindt trouwens net als een aantal andere 
respondenten, dat automobilisten en andere weggebruikers mensen met een stok meer zouden 
moeten respecteren. Dit punt is ook naar voren gebracht tijdens een behoeftepeiling onder 
mensen met beperkingen in Aruba in 2011 (Kock, 2012).  
 
Veel respondenten gaven aan dat ze geen stok gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze nog niet geheel 
blind zijn. Een voorbeeld hiervan is de 55-jarige slechtziende mevouw Rodriquez, die bij de 
gedachte hieraan alleen al moet lachen: 
 
IR: No mi no gusta, haha. MD: Pakico bo no gusta? IR: Mi no ta hay’e, mi n’ sa, mi no kier. 
MD: No. IR: Te ainda, mi no ta haya mi mester. MD: No.  IR: Por ta un dia lo mi mester uz’e, 
esey lo keda pa despues. MD: Si. IR: Pero actualmente no, hahaha. 
Vertaling: 

IR: Nee, ik houd er niet van, haha. MD: Waarom houd je er niet van? IR: Ik heb er geen, ik weet 
het niet, ik wil het niet. MD: Nee. IR: Tot nu toe, ik vind niet dat ik het nodig heb. MD: Nee. IR: 
Misschien moet ik het eens gebruiken, dat is een zorg voor later. MD: Ja. IR: Maar nu niet, 
hahaha. 
 
Later in het interview vertelt ze echter dat ze zich buitenshuis niet veilig voelt vanwege haar 
slechte gezichtsvermogen en buiten dan ook altijd aan de arm van haar echtgenoot of dochter 
loopt. Ook andere respondenten geven aan dat ze geen stok nodig hebben, omdat ze toch altijd 
met hun partner naar buiten gaan. Een meneer van middelbare leeftijd zonder partner maakt nog 
geen gebruik van de stok, omdat hij nog licht en contouren kan zien en met een beetje hulp van 
anderen nog de weg kan vinden. De ongehuwde slechtziende 55-jarige heer Martis wil ook geen 
gebruik maken van een stok. Ook hij vindt een stok iets voor blinde mensen. Hij loopt heel 
voorzichtig, neemt bekende wegen en neemt daarbij het risico dat hij af en toe tegen een 
lantaarnpaal of ander object botst.  
 
Een 60-jarige blinde respondent vertelt over de schaamte die de mensen voelen om een stok te 
gebruiken. Arubanen zijn nu eenmaal gevoelig voor wat mensen zeggen: 
 
Esaki te problema cu nos tin na Aruba, cana cu algo pa nos bisa bo sa unda bo ta bay. Tin hende 
ta bisa: “Ay, e n’ ta wak of e ta ciego, e ta mancaron, esey.” Pero tende e palabra di limitacion cu 
ta den dje, anto nos tin berguensa pa un hende papia cu nos tocante esey ... Anto, esey ta kita bo 
stimulacion di sigui bay dilanti. P’esey bo ta keda den cas, p’esey nos tini hopi famia na Aruba 
cu ta prefera tene nan hendenan cu nan limitacion cera den cas, no hiba nan bay niun caminda. 
Vertaling: 

Dat is het probleem dat we in Aruba hebben, met iets lopen dat zegt waar je heen gaat. Er zijn 
mensen die zeggen: “Och, hij ziet niet of hij is blind; hij is gebrekkig, die.” Maar hoor het woord 
over beperking dat daarin verborgen zit, en wij hebben schaamte als iemand met ons over die 
dingen praat ... En dat doet je motivatie om verder te gaan teniet. Daarom blijf je thuis, daarom 
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hebben we veel families in Aruba die liever hun mensen met beperkingen thuis opgesloten 
houden, ze nergens heen brengen. 
 
Aanvaarding van een stok heeft hem dan ook enige tijd en moeite gekost, maar inmiddels heeft 
hij zelfs drie verschillende stokken: één met een wiel, één met een ronde bol en één met een punt 
aan het uiteinde. Hij experimenteert ermee welke stok voor hem het beste is in welke situatie, 
zonder zich te storen aan wat de buitenwereld ervan zegt. Een 25-jarige slechtziende respondent 
geeft daarentegen aan dat ze wel een stok in de kast heeft staan maar hem niet gebruikt. Dit 
omdat ze hem niet nodig heeft én bovendien irritant vindt. Vervolgens vertelt ze dat ze zonder 
stok niet op haar slechte zicht aangekeken wordt, maar verwacht dat dit met een stok wel het 
geval zal zijn. Deze reden wordt ook verwoord door een 70-jarige slechtziende respondent: 
 
Ik wil niet opvallen. Ik wil niet constant van: “Ik ben blind en ik kan niet zien”.  
 
Een 60-jarige respondent met een niet-aangeboren visuele beperking vertelt zelfs dat je door het 
gebruik van een witte stok een opgebouwde “toffe” identiteit verruilt voor een identiteit van een 
“hulpeloze, onwaardige, nutteloze  persoon”: 
 
Bo ta sinti cu b’a perde tur, kisas e imagen great, of grandi, of tof, of kico cu bo tabata tin. Bo ta 
sinti cu el a bay manera perdi. Den un dia nan ta sweep e ... Bo semper tabata kier pa menos 
posibel hende sa cu bo ta ciego. Pero aworakinan tur hende ta ripara, e gay’ki ta ciego, e gay’ki 
ta ciego. 
Vertaling:  

Je voelt dat je alles kwijt bent, misschien het geweldige, grote of toffe imago, of wat dan ook dat 
je had. Je voelt alsof je dat allemaal kwijt bent. In één dag veegt men dat van tafel ... Je wilde 
altijd dat zo min mogelijk mensen wisten dat je blind was. Maar nu merkt iedereen op, die kerel 
is blind, die kerel is blind. 
 
Achteraf vindt hij dat hij dit hulpmiddel veel eerder had moeten gebruiken en hij moedigt andere 
slechtzienden en blinden dan ook aan om dit te doen. Hij heeft de ervaring dat de stok hem helpt 
bij zijn oriëntatie en mobiliteit buitenshuis en dat mensen hulp aanbieden, veelal omdat het door 
zijn stok zichtbaar is dat hij niet goed kan zien. Hij vindt het fantastisch als mensen zijn moed 
prijzen als ze hem met een stok op straat zien lopen.  
 
Een 50-jarige blinde respondent vertelt dat sommige mensen in de ontkennende fase zijn en 
daarom geen stok willen gebruiken. Ze vertelt vervolgens ook dat zij geen stok wilde gebruiken, 
omdat ze niet gestigmatiseerd wilde worden. Op het moment van het interview heeft ze haar 
blindheid min of meer aanvaard en gebruikt ze haar stok altijd als ze ergens naartoe gaat. De stok 
is nu gewoon onderdeel van haar. Ze heeft er zelfs twee, een oude voor in de tuin en een 
kleinere, opvouwbare, lichtgewichtstok voor als ze uitgaat: 
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My cane is my life you know, I don’t go nowhere without my cane. I have a cane for home that I 
go about in the yard with, and I have one for when I’m going out, so the cane really, really helps 
me, because it lets me know how the ground is that I’m walking on, it lets me know if there’s a 
hole in the ground, if there’s a step, if there’s a ramp, how far I am from the inside of a door.   
 
Kortom, uit de data blijkt dat de witte stok door de meeste respondenten ervaren wordt als een 
“stigma” (Goffman, 1990, p. 31) voor blindheid en dat het tot een “loss of obscurity” (Caroll, 
1961, p. 72) leidt. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat de mogelijke voordelen van dit 
hulpmiddel niet altijd opwegen tegen het nadeel van dit opvallende stigma. Ze vinden vaak ook 
zelf dat een witte stok uitsluitend voor blinden is en niet voor slechtzienden. De slechtzienden en 
blinden die een stok geaccepteerd hebben, benoemen echter ook dat ze zich buitenshuis beter 
kunnen oriënteren, vooral op onbekend terrein. Een ander voordeel is dat mensen kunnen zien 
dat je visueel beperkt bent. De stok stimuleert het groeten en hulp aanbieden. 

10.4. Zelfbeschikking en afhankelijkheid - Ik ben iemand die graag alles zelf doet  

Uit de data blijkt dat de visuele beperking voor respondenten uit alle leeftijdscategorieën 
afhankelijkheid betekent met alle gevolgen van dien. Zo benadrukt een 75-jarige respondent dat 
de visuele beperking voor haar betekent, dat ze niet overal meer heen kan, terwijl ze dat wel 
graag zou willen. Ze is liever niet aangewezen op anderen: 
 
Ik rij ’s avonds geen auto meer, overdag nog wel, maar ’s avonds niet. En dat vind ik toch heel 
erg vervelend, want dan zie je wel eens, oké, uh, als er iets is waar ik per se naar toe wil of wat 
dan ook, dan brengen mijn kinderen me wel en ook wel weer thuis, maar dan zie je soms iets in 
de krant staan, een leuke opening van expositie. Maar ja, ik wil dan ook weer niet alleen gaan, 
dan ga ik iemand vragen, dan moet ze me helemaal hier komen halen, en dan weer daar heen, dat 
kost me allemaal te veel moeite. Nou is het misschien ook zo, als ik echt per se wil, dan kom je 
er ook wel. Maar ja, ik ben iemand die graag alles zelf doet en niet afhankelijk wilt zijn. 
 
Een blinde respondent, die al vele jaren zeer slechtziend was, vertelt dat hij zijn blindheid voor 
99% geaccepteerd heeft, maar blijft verlangen om weer te kunnen zien: 
 
Ik weet niet, ik heb het geaccepteerd, ik weet niet of laten we zeggen: ik zeg altijd 99%. Want af 
en toe wil je het toch dat je mag zien; dat God jou het wondertje schenkt hè, dat ik weer mijn 
gezichtsvermogen terug kan krijgen. Dat blijft; ik kan dat niet, ik wil niet de hypocriet hier uit 
gaan hangen van: oh nee, voor mij geen probleem hoor! Ik heb hartstikke weinig nodig, ik red 
me wel heel goed. Maar innerlijk blijft dat verlangen.  
 
Het gaat hem er overigens vooral om, vrij te kunnen bewegen zonder daarbij afhankelijk te zijn 
van de hulp van anderen: 
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Om makkelijker te bewegen, vrij te bewegen, gewoon zonder die stok, zonder hulpmiddelen, 
zonder altijd iemand te vragen of die jou wilt helpen of die jou wil komen helpen. 
 
Vervolgens vertelt hij dat dat verlangen nog aangewakkerd wordt door de technologische 
ontwikkelingen op dit gebied, waardoor het in de nabije toekomst ook daadwerkelijk mogelijk 
kan zijn, dat mensen met een bepaalde vorm van blindheid weer kunnen zien.  
Een andere  respondent, die een jaar geleden slechtziend geworden is en de laatste paar maanden 
alles heel wazig ziet, benadrukt eveneens dat zij niet afhankelijk wil zijn: 
 
Mi ta, ya, mi no ta traha pa tres aña, mi ta na cas dus, pero e bida no ta facil. Helemaal niet. 
Pasobra awo’kinan cu mi tin e problema cu bista, tur cos ta hopi moeilijk pa mi, paso mi ta un 
hende cu semper a depende riba mi mes, dus, mi mes ta sali bay haci tur mi cosnan asina, 
awo’kinan mi no por ni crusa un caminda mi so, dus, e ta hopi difícil pa mi ... Mi no kier 
depende di hende. 
Vertaling: 

Ik ben, ja, ik werk al drie jaar niet meer, ik ben thuis dus, maar het leven is niet makkelijk. 
Helemaal niet. Want nu ik het probleem met mijn gezichtsvermogen heb, is alles moeilijk voor 
mij, want ik ben iemand die altijd van mezelf afhankelijk was, dus, ik ga zelf uit om al mijn 
dingen te doen, maar nu kan ik niet eens in mijn eentje de weg oversteken, dus, het is erg 
moeilijk voor mij ... Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. 
 
Nog weer een andere slechtziende respondent vertelt met tranen in haar ogen dat slecht zien voor 
haar betekent dat ze haar zelfstandigheid is verloren. Ze doet haar best om ermee te leven: 
 
IR: Wak malo ta nifica hopi hopi cos pa mi, hopi cos, semper e ta keda dal, e ta, e ta algo cu, ya, 
mi ta biba cu ne, pero no cu mi ta accept’e ... MD: Ah, y bo por a splica mi? IR: El a kita mi di 
mi trabou, m’a perde mi trabou door di mi bista,  mi no por a core mi auto mas, e ta un auto nobo 
nobo cu m’a cumpra djis cu m’a cumpr’e, mi no por a core mas, pasobra mi ta corda, ora mi 
tawata core mi auto, m’a dal mi auto dos biaha. MD: aha ... IR: anto door di esey tambe m’a 
ripara cu mi n’ tawata wak bon. MD: aha ... IR: Ora mi sali bay diferente caminda, mi tin miedo 
di cana mi so, semper mi ta cana cu mi casa, mi ta gusta pa mi tene un hende, cu mi tin mas 
confiansa.  
Vertaling:  

IR: Slecht zien betekent heel erg veel voor mij, heel veel, het blijft je pijn doen, het is, het is iets 
waar ik, ja, mee leef, maar ik kan het niet accepteren ... MD: Ah, en zou u me dat kunnen 
uitleggen? IR: Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn baan kwijtraakte, ik ben mijn baan kwijt-
geraakt vanwege mijn gezichtsvermogen, ik kon mijn auto niet meer rijden, het is een splinter-
nieuwe auto die ik net gekocht had, en ik kon ’m niet meer rijden, want ik herinner me, toen ik in 
mijn auto reed, heb ik twee keer een ongeluk gehad. MD: aha ... IR: en daardoor ook kon ik 
merken dat ik niet goed kon zien. MD: aha ... IR: Als ik ergens heen ga, ben ik bang om alleen te 
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lopen, ik loop altijd met mijn echtgenoot, ik houd ervan om iemand vast te houden, zodat ik meer 
vertrouwen heb. 
 
Een 75-jarige blinde respondent geeft aan dat de visuele beperking voor hem betekent dat hij 
hulp moet vragen voor diverse alledaagse bezigheden, terwijl hij er niet van houdt om mensen 
lastig te vallen: 
 
EL: Por ehempel, ora mi haña post, mi mester hende wak nan pa sa kico nan ta. Si mester bay 
banco of ATM, mester un hende cu mi, paso mi so no por haciele. Pa mayoria di cos, hopi cos, 
bo mester yudansa, pero pa move mes mi no mester yudansa, mi mes por. MD: Con e ta pa 
meneer pa pidi yudansa pa hopi cos? EL: Ami no gusta! Ami no gusta molestia hende. Mi mes ta 
prefera di haci cosnan mi mes. 
Vertaling:  

EL: Als ik, bijvoorbeeld, post krijg, heb ik iemand nodig om te weten te komen wat het is. Als ik 
naar de bank of de bankautomaat moet, heb ik iemand nodig, omdat ik het alleen niet kan doen. 
Voor de meeste dingen, voor heel veel dingen, heb je hulp nodig, maar om mezelf voort te 
bewegen heb ik geen hulp nodig, dat kan ik zelf. MD: Hoe is dat voor meneer, om hulp te vragen 
voor veel dingen? EL: Ik houd er niet van! Ik houd er niet van om mensen lastig te vallen. Ik doe 
liever dingen zelf.  
 
Een andere slechtziende respondent met een progressieve oogziekte vertelt dat als ze blind 
wordt, zij zich gaat inschrijven in een verpleegtehuis, omdat ze niemand tot last wil zijn. Het 
blind worden staat haar tegen: 
 
Mi di cu mi mama mi ta bay inscribi na paviljoen, si mi ta bira ciego, mi no ta un carga pa niun 
hende, ni pa mi yiunan, pasobra nan ta jong ainda ... mi ta bisa, Mieke, ami no por acepta bira 
ciego, mi no kier biba ciego, esey ta un cos, si ta asina, miho Dios tuma mi, mi no por biba asina, 
mi no kier bira ciego, dal den tur cos, biba asina. 
Vertaling: 

Ik zei tegen mijn moeder dat ik me ging inschrijven bij het verpleegtehuis, voor als ik blind 
word, ik voor niemand een last word, ook niet voor mijn kinderen, want ze zijn nog jong ... ik 
zeg, Mieke, ik zou het niet kunnen accepteren om blind te worden, ik wil niet als blinde leven, 
dat is iets, als het zo is, kan God me beter tot zich nemen, ik kan niet zo leven, ik wil niet blind 
worden, me overal tegen aan stoten, zo te leven. 
 
Afhankelijkheid staat voor heel veel blinden en slechtzienden centraal.  

10.5. Dingen op een andere manier leren doen - Je moet creatief zijn  

Een ander belangrijk thema voor veel respondenten in diverse leeftijdscategorieën is dingen op 
een andere manier leren doen. Zie hieronder het antwoord op de vraag aan een respondent van 40 
jaar over wat het voor hem betekent om niet meer te kunnen zien: 
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Tur dia e pregunta ey no ta bin na mi mente mes, den e sentido cu mi no ta para keto, anto warda 
mi bisa: “Ey, mi no ta mira.” Tin ora bo ta haya bo den situacion cu berdad bo por bisa ‘shonnan, 
mi no ta wak’ atrobe, anto vooral si mi mester trece un oplossing na e momento ey. Den e 
situacion actual mi tin cu bin cu un otro sistema pa yega ne mesun doel, no. Anto, uhmm, eynan 
mi ta wordo confronta hopi biaha, pero no cu mi ta sinta cada bes: “Ey, mi no ta wak.” No, esey 
no, ta hopi anjas esey no ta forma parti di mi bida mas. No. 
Vertaling: 

Die vraag komt helemaal niet elke dag in mijn gedachten op, in die zin dat ik er niet stil bij sta en 
zeg: ”Hé, ik kan niet zien.” Er zijn soms wel situaties waarbij je weliswaar weer kunt zeggen 
‘mensen, ik kan niet zien’, vooral als ik op dat moment een oplossing moet bedenken. In de 
huidige situatie moet ik met een ander systeem komen om hetzelfde doel te bereiken, weet je.  
En, uhmm, daarmee word ik vaak geconfronteerd, maar niet dat ik elke keer denk: “ Hé, ik kan 
niet zien.” Nee, zo is het niet, al jaren is dat geen onderdeel van mijn leven meer. Nee. 
 
Een andere respondent vertelt eveneens dat de visuele beperking voor haar met zich meebrengt 
dat ze dingen op een andere manier moet leren doen en dat het daarbij op wilskracht aankomt: 
 
In the sense of being visually impaired, if I would put it, to put that in one word, I would put 
visually impaired means limitation, but it doesn’t mean non activity. You could be limited, but 
like I said before life goes on. Your life doesn’t stop because you’re visually impaired; your life 
goes on, it’s just that you have to learn to do things differently. You have to learn to, it’s like 
you’re learning a whole new way of living, like a baby learns things gradually, just you have to 
learn things gradually. And you have to want too. Because if you don’t want too, you’ll just 
remain where you are. Hey I’m blind and you fold your hands and you give up, but being 
visually impaired doesn’t mean giving up, it just means learning to do things a different way.  
 
Ze aanvaardt dat ze hulp bij vervoer nodig heeft, terwijl ze voor het overige zoveel mogelijk 
alles zelf wil leren doen.  
 
Een 25-jarige respondent benadrukt bovendien de extra energie en creativiteit, die het kost om 
zichzelf continu aan te passen aan een nieuwe situatie, waarin ze hulp moet coördineren en moet 
inschatten wie bereid en beschikbaar is om te helpen. Ook in haar verhaal zie je dat slechtziend-
heid vooral een andere levensstijl betekent, waarbij ze opmerkt dat ze in Aruba niet zelfstandig 
kan functioneren, in tegenstelling tot Europa waar ze nu woont. Toch kost de aanpassing ook 
daar veel moeite: 
 
Het is niet makkelijk, ik stoot het niet af, ik accepteer het, maar ik merk wel dat het mijn leven 
wel moeilijker maakt. Ik moet veel meer coördineren, ik moet laten we zeggen, als ik naar Ikea 
wil in [het land waar ze nu woont] bijvoorbeeld, dan kost het mij heel veel energie. Want of 
moet ik iemand vragen om mij met de auto te nemen of moet ik een taxi regelen, maar daar heb 
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ik ook geen zin in. En het is duur. Dus ik denk dat het gewoon [stilte], kijk, ik kan wel in Europa, 
hier niet, in Europa kun je wel zelfstandig functioneren, maar het is niet altijd het ideale. Je moet 
gewoon accepteren van [stilte], maar ja ik moet naar de Ikea en ik moet met zakken rond 
sjouwen want ik heb geen auto. Ik, ik kan geen auto rijden. Dus ik denk dat het [stilte], bij mij is 
het meer van, ja ik zie het van: ok, ik heb er tenminste wel zin in, dus ik moet er het beste van 
maken; maar niet dat als ik beter zou kunnen zien, zou het beter zijn denk ik, maar ik vind niet 
[stilte]. Het is geen drama, maar ik moet me aanpassen. Dat is mijn punt. 
 
Een andere jongere die twee jaar geleden plotseling blind werd, vertelt ook over een andere 
manier van leven. Hij merkt dat hij al aardig gewend is: 
 
Okay, na cuminsamento e tabata algo hopi grandi pa mi, mane, mi por bisa bo, e tabata algo hopi 
straño. Pero cu tempo, paso ya mi tin dos aña den dje, si un persona ciego no ta nifica tur cos pa 
mi, pasobra, asina mes cu mi ta ciego, mi por haci hopi cos, y m’a djis custuma cu ta un otro 
sistema di bida. Y e suerte ta cu mi tabata wak prome, mi por splica bo kico ta un color, un 
figura, dus; Djis cu awo mi no ta wak, dus, mi por bisa bo ey ‘un blauw’, pero mi no por wak e 
blauw. Dus bo tin cu splica mi ki tipo di blauw e ta. No mira no ta algo di exterior, e no ta algo 
extraordinario, e ta algo normal cu bo tin cu custuma cu ne. 
Vertaling:  

Oké, in het begin was het iets groots voor mij, ik kan je zeggen dat het erg vreemd voor me was.  
Maar met de tijd, want ik zit er al twee jaar in, betekent een blind persoon niet alles meer voor 
me, want alhoewel ik blind ben, kan ik toch veel doen, en ik ben gewoon eraan gewend dat het 
een ander systeem van leven is. En het geluk is dat ik eerst kon zien, ik kan je uitleggen wat een 
kleur is, of een figuur, dus. Alleen kan ik nu niet zien, dus, ik kan je ‘blauw’ zeggen, maar ik kan 
het blauw niet zien. Dus, jij zal me moeten uitleggen welk type blauw het is. Niet zien is niet iets 
van buiten of iets bijzonders, het is iets normaals en je moet eraan wennen. 
 
Voor een 60-jarige respondent betekent de blindheid dat hij een andere fase van zijn leven is 
binnengestapt en dat hij hier het beste van probeert te maken: 
 
Pero, despues di 57 aña, pa mi ta drenta un otro etapa, pa mi ta un otro bida ... Dios a manda bo, 
duna bo bida cu bo tin ey, cu bo tin e limitacion of no, bo tin cu biba e bida manera satisfactorio. 
Ban pone asin’aki, aworaki mi ta biba den un otro ambiente, mi otro ambiente ta cu mi ta ciego. 
Ki mi tin cu preocupa cu mi no ta wak? 
Vertaling: 

Maar, na 57 jaar, begint er voor mij een andere fase, het is voor mij een ander leven ... God stuurt 
voor je, geeft je het leven dat je hebt, of je een beperking hebt of niet, je moet zoveel mogelijk 
daarmee naar tevredenheid leven. Laten we het zo zeggen, ik leef nu in een andere omgeving, 
mijn andere omgeving is dat ik blind ben. Waarom zou ik me zorgen moeten maken omdat ik 
niet kan zien? 
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De 55-jarige heer Odor vertelt dat hij zijn blindheid als een ingrijpende ervaring beschouwt, 
waarbij hij in de negen jaar dat hij blind is zich heeft leren aanpassen en zich actief heeft leren 
bezighouden met de dingen die hij nog wel kan. En dat verzet niet helpt: 
 
If you don’t accept it you will worry yourself. You will be upset. You will be depressed you 
know so you have to kind of cope with the situation. So for me I have nine years now [of 

blindness] and for me it is, I get accustomed I must say. You get accustomed to it and so I get 
around just like I can see. Sometimes I forgot I cannot see, I tell you I go in and I go out, I walk 
around this house, I walk in and out just like I can see without using any sticks or anything like 
that. I just go and come in and so I kind of, kind of comfortable. I kind of say okay I thank God I 
still can help myself in many ways. 
 
Een 70-jarige vrouw ziet haar slechtziendheid eveneens als iets waar ze mee kan leren leven: 
 
Ik vind het niet leuk, maar het is toch iets waar ik vind dat ik mee kan leven. En ik zeg altijd er 
zijn veel ergere dingen. Een ziekte die ik niet kon handelen, of dat je je constant beroerd voelt. 
Dat is veel erger. Hier kan je mee leren leven, je moet het niet opgeven, je moet doorgaan en dan 
kan je best een goed leven leiden. 
 
Het leren leven met de slechtziendheid of blindheid heeft zowel een praktische als een mentale 
kant. Een jonge respondent vertelt dat ze een zeer slechtziende oma heeft, die laat zien dat ermee 
te leren leven valt: 
 
Mi wela su bista m’a maak mee hopi cu nele, dus e no tawata algo cu a echt worry mi. Dus, 
semper e ehempel di mi wela di biba cu e bista, biba tanten cu bo por biba, no worry, y mi no ta 
haciele un worry, paso e ta, e ta un cos cu bo por biba cu ne; dus, bo ta siña biba cu ne. 
Vertaling:  

Ik heb veel ervaren van mijn oma’s gezichtsvermogen, dus het was niet iets waar ik echt bezorgd 
over was. Dus, altijd het voorbeeld van het leven van mijn oma met haar gezichtsvermogen, 
leven zolang ze kon leven, zich geen zorgen maken, en ik ga me ook niet bezorgd maken, want 
het is, het is iets waar je mee kan leven; dus, je leert ermee te leven.  
 
Uit de data blijkt dat aanvaarding van de visuele beperking en hiermee gepaard gaande emoties 
een rol spelen bij het benutten van mogelijkheden.   

10.6. Aanvaarding - En dan word ik boos 

In dit boek klinken in de diverse hoofdstukken de emoties van de respondenten door zoals 
frustratie, verdriet, boosheid, opstandigheid, etcetera. Duidelijk is dat diverse respondenten 
gedurende hun leven in mindere of meerdere mate worstelen met de aanvaarding van 
veranderingen en verliezen. Ze worden geconfronteerd met lastige situaties en ook dat is 
emotioneel. Toch vertelt een slechtziende 75-jarige respondent, dat toen ze ruim dertig jaar 
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geleden van haar oogarts te horen kreeg dat ze een onbehandelbare progressieve oogziekte had, 
zij niettemin rustig bleef: 
 
Anto m’a keda trankil, mi n’ por gaña, m’a keda hopi trankil ... Mi no a preocupa mi. Mi no sa si 
paso esun tabata bon [mustrando su wowo], pero mi a keda hopi bon. 
Vertaling: 

En ik bleef rustig, ik hoef niet te liegen, ik bleef erg rustig ... Ik maakte me geen zorgen. Ik weet 
niet of dat kwam omdat dit [wijzend op haar oog] nog goed was, maar ik bleef heel goed.  
 
Pas zes jaar later, toen haar dochter ziek werd en voor een behandeling naar Venezuela moest, 
ging ze mee voor een tweede opinie. Haar oogziekte werd bevestigd en foto’s toonden achteruit-
gang van haar visus aan. Ze werd pas ongelukkig, toen het moment aanbrak dat ze met haar beste 
oog ook bijna niets meer kon zien en zij daardoor veel meer beperkingen in haar dagelijks leven 
ondervond: 
 
E tempo ey ma sinti mi hopi bon. Paso mi tin esaki bon [mustrando su wowo]. Pero awo, ultimo 
3 añanan’ki si e ta keda bira hopi mas malo, anto, eh, ya, tin un momento cu bo ta sinti bo 
fastioso.  
Vertaling: 

In die tijd voelde ik me heel goed. Want dit [wijzend op haar oog] is nog goed. Maar nu, de 
laatste 3 jaren is het veel slechter geworden, en, eh, ja, dan komt er een moment dat je je 
vervelend voelt. 
 
Een andere respondent die zich zo veel mogelijk actief bezig houdt met dingen die hij nog wel 
kan doen, houdt de interviewster voor dat iedereen gelijk is. Door zijn visuele beperking moet hij 
zich echter wel aanpassen: 
 
Denk niet dat ik afgeschreven ben. Ik moet me aanpassen. Ik ben gewoon net als jij. 
 
Desondanks vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd, dat hij door zijn slechtziendheid zijn werk, 
inkomen en vrijheid is kwijtgeraakt, wat  niet eenvoudig te aanvaarden is.  
 
Je moet, maar het valt niet mee. Zo vertelt een slechtziende respondent die haar gedeeltelijke 
gezichtsvermogen verloor na een operatie. Ze verloor vervolgens haar been en ook haar werk. Ze 
vertelt over haar verwerkingsproces, met name over de noodzaak om één en ander te moeten 
accepteren: 
 
KZ: I was cool like a cucumber [laughs]. And my son doesn’t understand it ... MD: What did 
you feel? KZ: ... I think I’m a person that understands that things happen in life. MD: Okay. KZ: 
And that whatever happens in life, uhm, you can grieve about it, but you have to accept it and 
then move on. MD: Yeah. KZ: Otherwise you’re going to be miserable, you know. So I myself  
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... I came out of that operation and I was okay, you know ... That doesn’t mean to say that 
sometimes I won’t say “conchale” [vertaling: verdorie], because I’m a person, I like to dance. So 
that was taken away from me. You know, I do try to make one or two steps, but I cannot dance 
the way I wanna dance. 
 
Een 70-jarige respondent vertelt over de boosheid die ze nog regelmatig ervaart door een 
opmerking van haar moeder van vele jaren geleden: 
 
Ik hoor mijn moeder soms zeggen van jaa, je bent mijn zorgenkind en dan word ik boos! Ik ben 
geen zorgenkind. Ik kan alles doen; ik red me. Het is veel erger als je iemand hebt, die een ziekte 
heeft, maar dit is een handicap waar je mee leert leven en door je omgeving kan je er best mee 
leven.  
 
Deze respondent vertelt in het volgende fragment over hoe zij als 15-jarige heel dwars was. Ze 
was toen pas een jaar of vijf blind en had moeite om zich aan te passen op de blindenschool, 
vooral omdat ze achterop geraakt was door haar ziekte. Daarnaast had ze nog niet geleerd hoe ze 
belangrijke activiteiten op een andere manier kon doen: 
 
Toen ik 15 was, ik was toen ontzettend opstandig, heel moeilijk, en maar ja, dat is dan weer 
overgegaan en zo. Maar ik denk dat het daardoor allemaal gekomen is, dat je dan, je moet met je 
leeftijdsgenoten mee, maar je weet lang niet zoveel als zij. Dus je bent toch, je loopt achter. 
 
Zij vertelt dat blind zijn voor haar inmiddels geen probleem meer is. Ze heeft geleerd om dingen 
op een andere manier te doen en vertelt dat ze zich er ook niet meer voor schaamt. Toch maken 
confrontaties met anderen haar zo nu en dan boos.   
 
Oudere mensen met een visuele beperking moeten niet alleen leren leven met deze beperking, 
maar ondervinden ook vaak andere beperkingen. Geheugenverlies is bijvoorbeeld voor iemand 
die niet kan zien en veel moet onthouden erg lastig: 
 
Nou ja, ik moet het accepteren. Ik ben mij er al een beetje van bewust. Ik moet leren, ik weet 
niet, ik moet leren accepteren dat ik ouder word. Ik heb daar nog steeds moeite mee [lacht], 
moeite mee, ja. 
 
Een respondent vertelt dat blindheid weliswaar voor hem betekent dat hij ermee om kan gaan, 
maar dat hij toch vaak het gevoel krijgt “in een andere wereld” te leven dan mensen die kunnen 
zien. Daarnaast benadrukt hij dat alle mensen verschillend zijn en dat hij nu dus niet kan zien: 
 
Mi ta handle cu ne, mi ta sinti mane mi ta de bes un cuando den un otro mundo, un otro manera. 
That’s it. So, mi ta den otro “mode”. Hende cu ta wak ta den un mode, ami ta den otro mode cu 
simplemente mi no por mira. Pero nos ta den mesun mundo, uuhm. Mi por haci cosnan cu otro 
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hende no por haci y otro hende por haci cosnan cu mi no por, pasobra, si bo por mira, no tin dos 
hende ... Bo tin dos hende na e mesa aki, tur dos ta mira, pero tur dos ta ful diferente, toch? Paso, 
asina ta, cada persona tin diferencia, cu bo mira of lag’i mira, semper ta bay tin un diferencia. 

Por ta abo ta cushina mas dushi cu otro hende of otro hende ta traha paña, anto abo no por ... 
Semper tin diferencia. Mi no por mira, that’s it. Simplemente mi tin limitacionnan. 
Vertaling: 

Ik kan ermee omgaan, ik voel dat ik soms in een andere wereld ben, een andere manier. That’s it. 

Dus, ik ben in een andere “mode”. Mensen die kunnen zien zijn in één “mode”, ik ben in een 

andere “mode”, simpelweg omdat ik niet kan zien. Maar we zijn in dezelfde wereld, uuhm. Ik 

kan dingen doen die andere mensen niet kunnen doen en andere mensen kunnen dingen doen die 
ik niet kan doen, want als je kan zien, zijn er geen twee mensen ... Je hebt twee mensen aan deze 
tafel zitten, allebei kunnen zien, maar allebei zijn ze heel verschillend, toch? Want, zo is het, elke 
persoon is anders, of je kunt zien of niet kunt zien, er is altijd een verschil. Het kan zijn dat jij 
lekkerder kookt dan de andere of de andere kleren kan maken, en jij dat niet kunt ... Er zijn altijd 
verschillen. Ik kan niet zien, that’s it. Simpelweg, ik heb beperkingen. 
 
Ook hij vertelt echter dat sommige situaties hem boos maken, zoals de karikatuur die men van 
blinden maakt, dus altijd met een stok en bril. Als ik hem vraag naar het verschil tussen de 
periode dat hij nog kon zien en zijn situatie van nu antwoordt hij, dat hij toen hij nog kon zien 
het leven van een  kind leiddde en dat verschilt nu eenmaal van het leven van een volwassene: 
 
Tin biaha mi ta puntra mi mes si mi tabata wak loke mi, si mi tabata den e manera cu mi tabata 
wak, dus ora mi tabata chikito, keda asina, mi ta puntra mi mes of mi ta bisa mi mes: “Conchale, 

mi no por haci esaki, esaki, esaki, esaki.” Dus cierto cosnan, pero e diferencia ta cu e tempo ey 
mi tawata, e tabata diferente, pasobra e tempo ey mi tabata tin echt bida di mucha, anto despues 
cu m’a bira ciego, mi tabata tin echt un bida di teenager/adulto ya caba, e ta dos bida totalmente 

distinto. Pero locual mi por bisa aworaki, cu ta locual si mi por bisa aworaki, ta cu mi ta gusta 
bisa ‘e life, dus e bida, ta master’, dus bida, no matter of bo ta ciego of no, semper bo tin un 

manera pa bo sigui y, uhm, of no, uh, ciego of lam, of whatsoever, semper tin algo bon. At least 
cu bo ta hala rosea y cu bo por lanta y bo por haci algo, no matter what, kico bo por haci, pero 
loke bo por haci, purba di haciele the best, dus, cu bo por hacie. Por ta bo no ta the best den e cos 
ey, pero si bo ta hacie the best cu bo por. Ta esey ta conta. 
Vertaling: 

Ik vraag me soms af als ik kon zien zoals toen ik klein was, wat ik kon doen, en dan zeg ik tegen 
mezelf: “Jemig, ik kan dat niet doen, dat niet, dat niet, dat niet.” Bepaalde dingen dus, maar het 

verschil is dat het in die tijd anders was, omdat ik in die tijd het leven van een kind leidde, en 
nadat ik blind werd, het leven van een tiener/volwassene al leidde, en dat zijn twee totaal 
verschillende dingen. Maar wat ik nu kan zeggen is, dat ik ervan houd om te zeggen, dat het 
leven geweldig is. Dus het leven, of je nu blind bent of niet, er is altijd een manier om door te 
gaan en, uhm, of je nu blind bent of lam, of wat dan ook, er is altijd iets goeds. Op zijn minst kan 
je ademhalen en je kunt wakker worden en opstaan en je kan iets doen, het maakt niet uit wat je 
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kan doen, maar hetgeen dat je kan doen, probeer het op de beste manier te doen. Misschien ben 
je in iets niet de beste, maar het gaat erom dat je het zo goed mogelijk doet. Dat is wat telt.  
 
Je moet overal het beste van proberen te maken. 
Daarnaast benoemen enkele respondenten, waaronder een 65-jarige meneer voor wie de visuele 
beperking afhankelijkheid en inperking van zijn vrijheid betekent (10.4), ook positieve kanten 
van een visueel beperktheid: 
 
Het eh, niet kunnen zien, het heeft laten we zeggen een slechte kant en zijn goede kant. Zoals 
alles in het leven.  
 
Hij doelt hierop dat je als blinde niet alleen mooie beelden verliest, maar ook lelijke. Als voor-
beeld vertelt hij over de vieze, opgebroken straten waar zienden wel van mogen “genieten”, maar 
dat hij die als blinde gelukkig niet hoeft te zien. Een andere respondent vertelt dat een visuele 
beperking hem natuurlijk met beperkingen confronteert, maar daarnaast betekent het ook voor 
hem dat hij dingen nu wel beter begrijpt: 
 
Dios a kita mi bista pa mi por mira miho. Y, de facto, mi ta compronde cosnan hopi mas miho 
aworakinan, cu tempo cu mi tabata tin mi bista mes. 
Vertaling:  

God heeft me mijn gezichtsvermogen afgenomen, opdat ik beter kan zien. En, in feite, begrijp ik 
dingen nu veel beter dan in de tijd dat ik mijn gezichtsvermogen had. 
 
Ook een 70-jarige slechtziende respondent vertelt dat slechtziendheid voor hem zelfs een meer-
waarde heeft. Als zijn gezichtsvermogen terug zou komen, zou het hem in zijn werk als masseur 
zelfs hinderen: 
 
If my eyesight becomes better it’s going to be in the way; it’s going to bother me in my life. 
Maybe I’m not even going to do this work [massage] anymore. I going to do something else like 
I used to work with insurance and stuff like that, but I like what I do.  
 
Uit deze voorbeelden is op te maken dat de acceptatie en bijbehorende emoties nogal kunnen 
schommelen, zoals gesteld door Diepeveen et al. (2000). Uit deze en eerdere data blijkt dat 
slechtzienden of blinden sowieso geconfronteerd worden met veranderingen of verliezen, en dat 
brengt emoties met zich mee. Dit betreft vooral situaties waarin zij geconfronteerd worden met 
hun afhankelijkheid en gebrek aan respect van anderen. De meesten echter komen daar met wat 
aanpassingen doorheen. 

10.7. Zingeving - De medemens, ik kan niet zonder 

Verschillende respondenten vertellen dat het contact met hun familie hun leven zinvol maakt. Zo 
vertelt een alleenstaande oudere meneer dat zijn kinderen en kleinkinderen zijn leven de moeite 
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waard maken. Hij kijkt heel bedroefd als hij dit zegt. Bij navraag waarom hij zo bedroefd kijkt, 
antwoordt hij na een diepe zucht: 
 
paso mi kier ta mas cu nan.  Vertaling: omdat ik meer tijd met ze zou willen doorbrengen. 
 
Ook andere respondenten zeggen te genieten van het contact met mensen en een hoogbejaarde 
respondent geeft aan dat hij zelfs in het geheel niet zonder menselijk contact kan. Op de vraag 
naar wat het leven zinvol voor hem maakt, antwoordt hij: 
 
De medemens, de medemens, ik kan niet zonder. 
 
In het volgende voorbeeld vertelt een 50-jarige respondent dat ze ervan houdt om anderen een 
glimlach te bezorgen: 
 
I want to still help people, I want to help people with sight and people without sight. It may 
sound impossible but it is not. Because if you could help people that are bound in their spirit, you 
could still help somebody who has their sight; because people have their sight, but inside they 
are so unhappy and tied up and somebody like me can show them: hey I don’t have my sight but 
I’m always smiling, I’m always trying to make other people smile. 
 
Een 70-jarige respondent vertelt eveneens dat het voor haar belangrijk is dat ze iets voor anderen 
kan betekenen. Naast het feit dat zij belangrijk is voor haar gezin, is ze blij dat ze de FAVI heeft. 
Ook andere respondenten vertellen hoe bevredigend het is als je ook nu iets voor een ander kunt 
betekenen, bijvoorbeeld met muziek of met het geven van massages.  
Een respondent vindt haar leven wel een beetje saai, maar ze vindt het prettig dat ze zich nuttig 
kan maken voor haar moeder, haar tante met Alzheimer en haar honden: 
 
Wel, e ta un tiki laf, pero ya, mi, mi ta ripara cu mi no ta inutil, no. Mi ta, hopi hende ta, uhm, 
cos riba mi, anto, cu nan mester yudansa. Mi tanta mainta ta ami ta yud’e. Tur cos e ta puntra 
ami. Asina. Eh, mi ta hala mi mama. Mi ta yuda laba co’i kibra, cos asina. Mi ta baña mi 
cachonan. Mi cachonan no tin cu nes si mi ta wak of no.  
Vertaling:  

Wel, het is een beetje saai, maar ja, ik, ik merk dat ik niet onnuttig ben, weet je. Ik heb veel 
mensen, uhm, ik heb veel dingen op me, dus ze moeten geholpen worden. Ik help ’s morgens 
mijn tante. Ze vraagt alles aan mij. Zo, ja. Eh, ik ontlast mijn moeder. Ik help haar met afwassen 
en die dingen. Ik baad mijn honden. Mijn honden maakt het niet uit of ik kan zien of niet.  
 
Ook een 65-jarige respondent vertelt dat hij geniet van het leven, vooral nu hij gepensioneerd is. 
Hij hoeft nu niet meer twaalf uur per dag te werken en hij kan doen wat hij wil. Hij houdt ervan 
om in Aruba veel vrienden en kennissen te bezoeken en daarnaast mag hij graag de vele familie-
leden opzoeken die verspreid over de wereld wonen: 
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ST: Enjoying your life, that’s what I do now, enjoying it a lot. MD: Because you stopped 
working? ST: Yes I stopped working and tomorrow we leaving to Boston ... MD: Okay and 
you’re leaving for New York also for a vacation? ST: No, my daughter is gonna be, she’s gonna 
get a kid ... So now is the time to enjoy life. If I want to stay home, I stay home, If I want to go to 
Oranjestad, to San Nicolas, I go, to the hotels; I jump on the plane. 
 
Een 55-jarige respondent benadrukt daarbij dat het leven is wat je ervan maakt: 
 
Some say life is what you make it. And that is a definition of saying it also but a person don’t 
have to give up because they lose their eyes or they may lose they hand or a foot, they don’t have 
to believe and give up and think well that is the end of life for them. I don’t think that way. 
 
Volgens weer andere respondenten maken de gewone dagelijkse dingen het leven zinvol. Een 
75-jarige slechtziende respondent vertelt over het genieten van de kleine dingen van elke dag die 
haar gegeven is, zoals een kop koffie in de ochtend of het werken in de tuin. En zelfs een jongere 
respondent vertelt dat alhoewel hij niet veel te doen heeft, hij geniet van eenvoudige dingen: 
 
CK: Mi bida, loke ta duna mi bida balor ta cu tur dia mi por lanta fe cama, haci algo, dus, 
cuminsa hala rosea, esey ta duna mi bida hopi balor. Y mi ta drumi c’un smile riba mi cara y mi 
ta lanta cu ne bek. MD: Great. Y cua momento di dia ta importante pa bo? CK: Wel, e momento 
di dia, tur momento di dia ta importante pa mi, pasobra di ora cu mi lanta te ora cu mi drumi mi 
tin hopi cos di haci of, ya, no tin hopi cos di haci, pero pa mi, di e momento cu mi lanta e ta un 
dia cu balor. 
Vertaling:  

CK: Mijn leven, wat mijn leven waardevol maakt is dat ik elke dag van mijn bed op kan staan en 
iets kan doen, dus, beginnen met ademhalen, dat geeft mijn leven veel waarde. En ik ga slapen 
met een glimlach op mijn gezicht en met die glimlach sta ik ook weer op. MD: Great. En welk 
moment van de dag is belangrijk voor je? CK: Wel, het moment van de dag, elk moment van de 
dag is belangrijk voor me, want vanaf dat ik opsta totdat ik ga slapen heb ik veel te doen, of, ja, 
heb ik niet veel te doen, maar voor mij is het een waardevolle dag vanaf het moment dat ik 
wakker word. 
 
Ook een andere jongere respondent vertelt over de kracht die je krijgt als je kunt genieten van de 
kleine dingen: 
 
Mi por bisa cu mi tin dreams, pero tin biaha no ta e dreams, tin biaha ta djis, bo sa kico ta mas 
dushi cu e dreams grandi cu bo tin? Make the simple things to big dreams, so, e cosnan cu bo 
kier yega na dje of na nan, bo mester tin forsa, y e forsa ey, e cosnan chikito y e cosnan cu bo tin, 
si bo por enjoy nan, pasobra e ta duna bo e forsa. Mane, si bo tin un pareha, bo sa, djis disfruta e 
momento di ta cu ne of si bo tin bo famia cerca bo. 
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Vertaling: 

Ik kan zeggen dat ik dromen heb, maar soms zijn het niet de dromen, soms is het maar, weet je 
wat fijner is dan die grote dromen die je hebt? Maak simpele dingen tot grote dromen, dus, je 
moet kracht hebben om die dingen te bereiken die je wilt, en die kracht, die kleine dingen en die 
dingen die je hebt, als je daarvan kunt genieten, krijg je daar kracht van. Bijvoorbeeld, als je een 
partner hebt, weet je, geniet gewoon van het moment dat je bij hem of haar bent of als je je 
familie bij je hebt. 
 

Nagenoeg alle respondenten vinden het leven in meerdere of mindere mate zinvol. Het kan om 
van alles gaan: sociaal contact, iets kunnen betekenen voor een ander, kunnen genieten van de 
dingen die je hebt én die je kunt bereiken, en dus ook genieten van de dingen van alledag.   

10.8. Conclusie 

Wat blindheid en slechtziendheid betekent verschilt per persoon. Voor mensen met een niet-
aangeboren visuele beperking betekent het vooral een inbreuk op het alledaagse leven. Deze 
inbreuk raakt vanzelf ook hun praktisch en sociaal-maatschappelijk functioneren, evenals hun 
psychische beleving daarvan. Visueel beperkten met aangeboren slechtziendheid of blindheid 
leren daarentegen van jongs af aan omgaan met hun beperkingen. Doordat de maatschappij 
ingericht en toegerust is op mensen zonder beperkingen, betekent de slechtziendheid of blindheid 
in alle gevallen afhankelijkheid. Voor velen betekent het ook inactiviteit, buiten de maatschappij 
staan, niet gewaardeerd en gerespecteerd worden, een gebrek aan status, schaamte en een gebrek 
aan vooral zelfwaardering of zelfrespect. Andere respondenten benadrukken het leren om dingen 
op een andere manier te doen, al dan niet met behulp van hulpmiddelen en/of met hulp van 
anderen. Ze vertellen daarbij wel over de extra energie, creativiteit en coördinatie die deze 
andere levensstijl vraagt in de wereld van de ‘zienden’. Voor een aantal respondenten biedt de 
visuele beperking echter ook een extra dimensie in het leven. Ook in het onderzoek van Dale 
(2011) blijken er grote verschillen te zijn in wat mensen kunnen ervaren en in hoe zij dit beleven, 
zowel in positieve als in negatieve zin.  
 
Uit de data blijkt bovendien dat het je zelfbeeld versterkt als je ondanks je beperking ervaart dat 
je bepaalde dingen goed kunt doen, of als je je waardevol voelt in de gemeenschap. Er zijn 
respondenten die werken, zorgen voor het gezin, sporten of muziek maken en daar waardering 
voor krijgen. Welke emoties je voelt bij verschillende situaties kan echter verschillen, net als  
hoe je je positioneert en met wie je jezelf vergelijkt. Sommigen positioneren zich openlijk als 
visueel beperkt en gebruiken een stok of andere zichtbare hulpmiddelen. Maar voor veel anderen 
levert de visuele beperking een tijdelijk of blijvend gevoel van “in-betweenness” op, een 
balanceren tussen twee werelden (Ghorashi & Brinkgreve, 2010, p. 333). Dat balanceren kost 
vaak veel extra energie. 
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11. Gedrag: Verschillende manieren van reageren  

11.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op het copinggedrag en de eigen kracht die de respondenten daarbij al dan 
niet ervaren. Copinggedrag wordt hier gezien als de actieve reactie van een persoon op een 
stressvolle gebeurtenis of situatie (Lazarus & Folkman, 1984; Schreurs et al., 1993, zie ook 5.2). 
Die gebeurtenis heeft in dit hoofdstuk veelal betrekking op het ervaren controleverlies, de 
beperkte zelfbeschikking, de aanslag op de identiteit en het (zelf)respect, als gevolg van de 
visuele beperking. Uit de onderzoeksdata blijkt dat respondenten deze gebeurtenissen of situaties 
verschillend ervaren en hier ook verschillend op reageren.  

11.2. Verhullen, afwachten en vermijden - Niet praten over je visuele beperking  

Het is al meerdere keren naar voren gekomen dat diverse respondenten hun visuele beperking 
verhullen, er niet over willen praten of situaties om die reden zelfs vermijden (zie ook copingstijl 
afwachten, vermijden uit Schreurs et al., 1993). De inmiddels 60-jarige heer Dijkhoff vertelt dat 
hij in de 4e klas van de lagere school al merkte dat hij slecht kon zien. Hij sprak er echter met 
niemand over en liet een en ander ook zo min mogelijk merken, ook niet aan zijn leerkracht, al 
kwam hem dat te staan op vervelende reacties: 
 
DD: Tempo mi tabata bay scol caba, den gymnastiek mi tabata ripara e cos ey. MD: Oké. Y e 
juffrouw e tempo ey a bay bon om cu n’e? DD: Nan ta bisa bo, ya, nan ta kere cu ta miedo bo tin. 
Pero e tempo ey mi tabata haya tambe, ora mi ta bay scol, e bista ta manera un tiki tabu. Bo kier 
pa nan sa menos posibel di bo handicap. 
Vertaling: 
DD: Toen ik nog naar school ging, merkte ik het al bij gymnastiek. MD: Oké. Ging de juffrouw 
daar indertijd goed mee om? DD: Ze zeggen tegen je, ja, dat ze denken dat je bang bent. Maar in 
die tijd dat ik naar school ging, vond ik dat het gezichtsvermogen een beetje taboe was. Je wilt 
dat ze zo min mogelijk weten van je handicap. 
 
Verschillende respondenten vertellen dat zij iemand met een visuele beperking kennen, maar dat 
deze persoon met niemand hierover praat en ook (nog) geen hulp wil. Een 55-jarige respondent 
vertelt: 
 
CV: Ik weet bijvoorbeeld de vader van die jongen ... [naam van die jongen];  ik heb gehoord dat 
zijn vader zeer slechtziend is. Hij wil in feite nog steeds niet naar FAVI gaan, maar zijn zoon, die 
wil dat hij gaat want hij is alleen thuis en doet niets, hij was automonteur. MD: Als u hem ook 
zou vragen? CV: Dan zou hij beslist nee zeggen [haha]. Je weet van die mensen, die zijn trots.  
 
Een andere respondent vertelt over vermoedelijk dezelfde meneer. Zij vermoedt dat hij nog niet 
kan accepteren dat hij bepaalde dingen niet meer kan doen: 
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MD: Maar waarom denk je dat hij er niet over zou willen praten? DP: Omdat hij nu pas 
accepteert dat zijn vrouw de auto rijdt. Dus hij gaat beetje bij beetje accepteren dat hij bepaalde 
dingen niet meer kan doen.  
 
Zij ziet acceptatie en het bespreekbaar maken van je beperking als iets dat tijd vraagt. Dit blijkt 
overigens ook uit de hier gepresenteerde data. Er zijn echter ook respondenten die in de loop van 
de jaren hun beperking nog steeds niet kunnen accepteren. Het karakter van een persoon speelt 
dan ook een grote rol. In het volgende fragment vertelt een jongere respondent over haar slecht-
ziende broer: 
 
JF: We zijn totaal anders wat dat betreft. Voor hem is het een nare ding. Hij vindt het totaal 
irritant. Hij vindt het gewoon ... hij stoot het af. Hij vindt dat hij niks kan ermee. Dus we zijn 
totaal anders voor wat dat betreft. MD: Je kunt er samen niet over praten. JF: Nee, niet echt nee; 
maar het is ook zijn karakter. Hij is anders. 
 
Er zijn kortom meerdere redenen om een visuele beperking niet bespreekbaar te maken. Veel 
respondenten bijvoorbeeld blijven hopen op (gedeeltelijk) herstel van hun gezichtsvermogen, 
zoals door een operatie, betere bril, vitamines en/of medicatie. Zo vertelt een slechtziende 
respondent dat ze hoopvol afwacht tot ze weer kan zien. Ze is in afwachting van een bril die in 
Frankrijk gemaakt moet worden. Ze hoopt met deze bril de computer weer te kunnen gebruiken, 
aan het werk te kunnen, weer te kunnen telefoneren en weer zelf te kunnen autorijden. Daarnaast 
wacht ze op een cataract operatie: 
  
JR: Ya, bo ta haya un rabia un momento, paso bo no por wak, pero, ya, bo tin cu biba cu ne, pero 
den e caso ey, e no ta den mi caso ainda. MD: No. JR: Y mi n’ ta spera tampoco [e ta smile]. 
MD: Y aworaki? JR: Aworaki e ta mas rustig, ban bisa, mi ta, mi ta purba di no bay den solo, mi 
ta purba di ta mas paden. 
Vertaling: 

JR: Ja, je wordt op een zekere moment boos, omdat je niet kan zien, maar, ja, je moet ermee 
leven, maar in dat geval, in mijn geval is het nog niet zover. MD: Nee. JR: En dat hoop ik ook 
niet [glimlacht]. MD: En nu? JR: Nu is het rustiger, laten we zeggen, ik, ik probeer niet in de zon 
te gaan, ik probeer meer binnen te zijn. 
 
Een 75-jarige respondent die nog maar zelden buitenshuis komt, omdat ze dan altijd hulp nodig 
heeft, wil vermijden dat mensen medelijden met haar hebben: 
 
Anto mi no gusta pa e hendenan haña duele pa mi. “Ay, mira con el a bira.” Mi n’ gusta esey, mi 
ta prefera di keda cas. 
Vertaling:  

En ik houd er niet van dat mensen medelijden met me hebben: “Och, kijk hoe ze geworden is.” 
Ik houd daar niet van, dan blijf ik liever thuis. 
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Een 50-jarige respondent vertelt over een mevrouw die ze kent, die vijf jaar geleden blind 
geworden is en sindsdien haar huis niet meer uitkomt: 
 
I have an acquaintance that I got to know a few months ago and she told me her mother is five 
years blind now and she has five years that she doesn't leave the house. 
 
Een andere respondent vertelt dat ze op 81-jarige leeftijd stopte met naar de kerk gaan, toen ze 
niet meer uit de bijbel kon lezen en dat aan niemand wilde vertellen: 
 
AK: E ta bira mas peso, ora bo no por lesa bon, ta fastioso. Mane, tin hopi oracion cu mi tin ... 
Mi tabata bay Jesus Misericordioso, mi tabata bay na oracion tur 3 or di atardi. Diadomingo, 
prome nos tabata bay Pos Chiquito, despues nos tabata bay San Nicolas, pero e wowo no ta duna 
pa mi haya wak e letternan. Mi ta mira mi bukinan, pero mi no ta mira pa mi bay misa, pa nos 
sinta lesa ... y ora nan duna bo beurt pa lesa, paso cada ken ta haya un diadomingo pa lesa, haya 
un beurt pa lesa ... MD: Si. AK: ... anto e ora ey bo n’ ta mira e letternan, bo no por. Pero esaki si 
mi por lesa pa bo [e ta mustra riba mi blachi cu pregunta, cu mi a imprimi cu letter mas grandi 

pa mi mes], pero loke ta e oracion den buki, mi no por lesa. MD: Pa oracion señora no ta bay 
mas? AK: No, mi no ta bay mas, no.  
Vertaling: 

AK: Het wordt zwaarder, als je niet goed kunt lezen, het is vervelend. Bijvoorbeeld, ik heb veel 
gebeden ... Ik ging naar Jezus de Barmhartige, ik ging in gebed elke middag om 3 uur. Zondags 
gingen we eerst naar Pos Chiquito, daarna gingen we naar San Nicolas, maar mijn ogen lieten me 
in de steek om de letters te kunnen zien. Ik kon in mijn boeken kijken, maar ik zag niet genoeg 
om naar de mis te kunnen gaan, om te zitten lezen ... en als je een beurt krijgt om te lezen, want 
iedereen krijgt een beurt om op een zondag te lezen, een beurt om te lezen ... MD: Ja. AK: ... en 
dan zie je de letters niet, je kan het niet. Maar deze kan ik wel voor je lezen [wijst op mijn 

blaadje met vragen, die ik groter voor mezelf heb afgedrukt], maar wat de gebeden in het boek 
betreft, die kan ik niet lezen. MD: Door het niet kunnen zien van die gebeden gaat mevrouw er 
niet meer heen? AK: Nee, ik ga niet meer, nee. 
 
Bovendien blijkt dat sommigen geen beperkingen meer ondervinden doordat zij met bepaalde 
activiteiten gestopt zijn. De slechtziende meneer Thomas vertelt bijvoorbeeld dat hij geen 
belemmeringen ondervindt en alles zelf doet: 
 

MD: You don’t have limitations? ST: No. MD: You can do everything? ST: Yes, I do everything 
myself. 
 
Maar hij is veranderd van functie op zijn werk, van lasser naar opzichter en tegenwoordig neemt 
hij de bus voor langere afstanden in plaats van de auto. Hij vertelt echter dat zijn visuele 
beperking niet de reden hiervoor was, maar het feit dat hij aan een andere uitdaging op zijn werk 
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toe was en het goedkoper is om met de bus te gaan. Zijn verhaal suggereert vermijding van die 
situaties, waarin hij op een pijnlijke wijze met zijn visuele beperking geconfronteerd wordt. 

11.3. Passief gedrag - Dan sluit ik me echt in mezelf op … ik kan niet meer 

Sommige respondenten kruipen als het ware in hun schulp (zie ook copingstijl passief reactie-
patroon uit Schreurs et al., 1993). Zo vertelt een respondent van middelbare leeftijd dat ze 
minder naar buiten gaat omdat ze zich zo verdrietig en depressief voelt: 
 
EB: Mi no ta mucho mas pa sali. Mi ta hopi, mane, mi, den e dianan aki mi ta sinti mi hopi 
depressief. MD: Hm. EB: Anto mi ta echt cera mi curpa ... mi no por mas. MD: No. EB: Cu e 
scuridad ... den anochi mi ta yora hopi, pidi Dios duna mi mi bista, mi n’ ta pidi nada, mi bista 
mi kier. MD: Y ainda bo ta yora? EB: Tin ora si, ora mi ta mi so asina, gewoon mi ta cuminsa 
yora. 
Vertaling: 

EB: Ik ben niet meer zo in de stemming om uit te gaan. Ik ben erg, zoals, ik, in deze dagen voel 
ik me erg depressief. MD: Hm. EB: Dan sluit ik me echt in mezelf op ... ik kan niet meer. MD: 
Nee. EB: Met de duisternis ... ‘s avonds huil ik veel, dan vraag ik God om me mijn gezichts-
vermogen terug te geven, ik vraag niets, ik wil mijn gezichtsvermogen. MD: En u huilt nog 
steeds? EB: Zo nu en dan wel, als ik even alleen ben, dan begin ik gewoon te huilen. 
 
Een oudere respondent vertelt dat hij het grootste deel van de dag op bed ligt en nergens meer 
naar toe gaat: 
 
M’a stop, pasobra cu mi’n ta mira. Nan tin cu hibami y ja [silencio] ... Loque cu a pasa, a pasa 
caba. No? Ya bo edad a subi. 
Vertaling: 

Ik ben gestopt, omdat ik niet meer kan zien. Ze zouden me dan moeten brengen en ja [stilte] ...  
Hetgeen geweest is, is al geweest. Nietwaar? En je leeftijd stijgt. 
 
Blind zijn betekent voor hem dat zijn leven afgelopen is; hij is op zijn 78ste met al zijn 
activiteiten gestopt nadat hij plotseling blind geworden was, mogelijk door een complicatie bij 
een operatie. Voor hij blind werd bespeelde hij verschillende slaginstrumenten in een band. Hij is 
hiermee gestopt, omdat hij dan gehaald en gebracht zou moeten worden. Om die reden is hij ook 
nooit meer bij een optreden of samenkomst van de band geweest. Hij luistert ook niet meer naar 
de radio en wijst in het interview op de vele trommels die onder zijn bed en in de tussenkamer 
opgeborgen zijn, hij bespeelt ze niet meer. Naast het feit dat hij niet meer kan zien, kan hij 
inmiddels ook niet meer lopen. Hij is geheel afhankelijk van de verzorging van zijn zoon, 
stiefzoon en het Wit Gele Kruis. Hij vertelt dat hij soms opstandig is, maar dat houdt hij voor 
zich; hij denkt dat hij dan een betere verzorging krijgt: 
  



218 
 

Paso tin ora cu bo tin cu rabia, pero bo ta ten’e paden. Pero, voor de rest mi no tin nada di bisa. 
MD: Nada di bisa. Pero meneer tin hopi rabia aden tocante e bista? KF: Si, miho bo keda keto 
[silencio], bo ta haña miho trato. 
Vertaling:  

Want soms moet je boos worden, maar je houdt je in. Maar, voor de rest heb ik niets te zeggen. 
MD: Niets te zeggen. Maar heeft meneer veel boosheid van binnen over het gezichtsvermogen?  
KF: Ja, beter blijf je stil [stilte], dan krijg je een betere verzorging. 
 
Weer een andere respondent vertelt over de impact die zijn blindheid aanvankelijk op zijn 
gemoed had. Hij sloot zich voor alles af, was heel passief en beleefde zijn leven als een soort 
“tijdbom” die elk moment kon ontploffen:  
 
KH: Bon, e prome aña di mi bida cu mi ceguera, dus, ora m’a sinti mes cu dos wowo ya mi no ta 
wak mas, m’a bisa, hey, el a traha riba mi. MD: Uhu. KH: El a ’na mi un breakdown, mi ta bin, 
mi ta sinta akidennan, m’a coy e television, m’a kita Direct TV. Un cos tawata duna mi bida, mi 
tin un radio eynan, e ta tempo di Radio Victoria, paso mi ta sinta akidennan, mi señora lanta 
mainta, nos ta lanta, nos ta baña, e ta bay traha. Ora e ta bay traha, mi sa cu ta 9’or, mi ta sinta 
warda mi señora bin, mi no sa niun ora mas. Mi n’ ta scucha radio, nada. Despues, un dia nos 
tabata sinta, e di cu mi: “Bo n’ ta scucha radio, bo n’ ta haci nada”; mi di cu ne: “Ya mi n’ tin 
sentido pa nada mas, om, laga mi keto.” MD: Uhu. KH: Hasta television m’a kita, tur cos, laga 
mi trankil. E ta bin atardi, ora e bin atardi, ya e porta aki ta cera. Akitras mi ta sinta riba un 
rustbed, mi ta sinta rust. Ora e yega, e ta habri porta, mi ta tend’e, mi ta lanta tur spanta. Mi bida 
tawata manera un time bomb.  
Vertaling: 

KH: Goed, het eerste jaar van mijn blindheid, dus toen ik moest toegeven dat ik met beide ogen 
niet meer kon zien, zei ik, hé, het heeft me aangegrepen. MD: Uhu. KH: Ik kreeg er een 
inzinking van, ik kom hier binnen zitten, ik nam de tv en ik sloot Direct TV af. Er was iets dat 
me leven gaf, ik heb daar een radio, het was ten tijde van Radio Victoria, want ik zit hier 
alsmaar, mijn vrouw staat ’s morgens op, wij staan op, wij douchen, zij gaat naar het werk. Als 
ze naar het werk gaat, weet ik dat het 9 uur is, ik ga zitten wachten tot mijn vrouw weer thuis 
komt en dan weet ik verder niet meer hoe laat het is. Ik luister niet naar de radio, nergens naar. 
Toen zaten we een keertje en ze zei tegen me: “Je luistert niet naar de radio, je doet niets”; ik zei 
tegen haar: “Ik heb nergens meer zin in, joh, laat me met rust.” MD: Uhu. KH: Ik heb zelfs de tv 
afgesloten, alles, ik wilde rust hebben. Zij komt in de namiddag en als ze in de namiddag 
aankomt, is deze deur al dicht. Hierachter zit ik dan in een rustbed uit te rusten. Als ze thuis 
komt, doet ze de deur open, ik hoor haar en ik spring geschrokken op. Mijn leven was als een 
tijdbom. 
 
Hij besloot na enige tijd hulp te zoeken om daarmee mogelijk ook zijn leven weer actiever in te 
richten.  



219 
 

11.4. Een tweede opinie zoeken - Ik ben wel naar zeven landen geweest  

Verschillende respondenten vertellen dat ze naar specialisten in het buitenland gegaan zijn voor 
een tweede opinie, hopend op een verbetering van het gezichtsvermogen. In de volgende passage 
vertelt de 55-jarige heer Vrolijk dat hij zelfs naar zeven landen geweest is voor opinies van 
oogartsen: 
 
CV: Ja, ik ben wel naar zeven landen geweest om te kijken of ze iets voor mij konden doen. 
Maar overal heb ik de bekende vragen of antwoorden gekregen. MD: En dat was dat ze niks 
meer konden doen? CV: Nee, maar soms heb je nog hoop dat er iets, dat er misschien iets 
uitgevonden kan worden. 
 
Alhoewel hij het nu zo vaak heeft gehoord dat ze niets meer voor hem kunnen doen, blijft hij 
toch enigszins hoop houden. Hij denkt er ook over om naar Nederland te emigreren waar volgens 
hem de mogelijkheden groter zijn dan in Aruba.  
Een andere respondent vertelt dat hij eveneens diverse specialisten in verschillende landen 
bezocht, totdat hij 26 jaar geleden – na de diagnose van een oogarts in het buitenland – voelde 
dat het geen zin meer had.  Bovendien heeft hij het allemaal zelf betaald: 
 
EL: Wak, mi a bay dokter na Bogota, Merca – specialista mi kiermen – Bogota, Merca, 
Venezuela, y ultimo cu mi a bay dokter tabata na Groningen, Hulanda. Anto di e dia cu dokter a 
bisa mi cu e ta algo di famia y e no por a yuda mi, mi a sinti mi cu niun dokter no lo por yuda mi 
toch nunca mas. Tabata na ana ’87. MD: AZV ta manda bo of bo tabata bay riba bo mes? EL: 
Riba mi mes mi tabata bay. Anto e ora ey mi no a bay dokter mas, ni aki tampoco.  
Vertaling:  

EL: Kijk, ik ben naar de dokter gegaan in Bogota, Amerika – specialisten bedoel ik – Bogota, 
Amerika, Venezuela en de laatste keer dat ik naar de dokter ben gegaan was in Groningen, 
Nederland. En vanaf de dag dat de dokter tegen me zei dat het iets erfelijks was en hij me niet 
kon helpen, voelde ik dat geen enkele dokter me ooit nog kon helpen. Dat was in ‘87. MD: Heeft 
de AZV u gestuurd of ging u op eigen kosten? EL: Ik ging op eigen kosten. En daarna ben ik 
nooit meer naar de dokter gegaan, ook hier niet.  
 
Sommige respondenten vertellen dat het enkele jaren duurde voordat ze voor een tweede opinie 
naar het buitenland konden reizen. Dit vanwege het feit dat de AZV-verzekering de kosten niet 
vergoedde en zij er zelf het geen geld niet voor hadden. Een tweede opinie vragen lijkt enerzijds 
op actief aanpakken, probleemoplossend gedrag (Schreurs et al., 1993), maar kan ook gezien 
worden als afwachtend (Schreurs et al., 1993) of zelfs ontkennend gedrag (Kübler-Ross & 
Kessler, 2013). 
 
Een jongere respondent vertelt dan ook over het belang van een tweede opinie om te kunnen 
accepteren dat hij een progressieve oogziekte heeft; dan beland je in een andere wereld: 
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Mi tawata kier un otro opinion di no ta akinan, pero ya, aceptando cu unda cu bo bay ta e mesun 
contesta lo bo bay haya ... e ta bay ta un mundo diferente, paso bo ta pensa ‘kico por ta bay ta e 
problemanan ora cu bo bista ta bay’, tur eseynan bo ta bay pensa. Bo ta bay pensa con lihe nan 
por bay y cu ki tempo bo ta stop di mira y tur eseynan bo ta bay pensa caba, paso bo no sa con 
lihe bo bista por ta bay atras of con slow bo malesa por ta canando. 
Vertaling:  

Ik wilde een andere opinie van buiten Aruba, maar ja, aannemend dat waar je ook heen gaat, je 
hetzelfde antwoord zult krijgen ... het zal een andere wereld worden, want je denkt aan ‘welke 
problemen je zult ondervinden als je je gezichtsvermogen verliest’, daar ga je allemaal aan 
denken. Je gaat denken aan hoe snel ze zullen verlopen en wanneer je niet meer zult kunnen zien. 
Daar ga je gelijk allemaal aan denken, want je weet niet hoe snel je gezichtsvermogen achteruit 
gaat of hoe langzaam je ziekte verloopt. 
 
We zagen al eerder dat het nieuws omtrent diagnose en prognose voor de meeste visueel 
beperkten als een schok komt, die zij moeten verwerken (zie ook Dale, 2011). Veel responden-
ten, vooral degenen met een progressieve oogziekte, blijven hopen op stabilisering of herstel.  

11.5. Medicijngebruik - Het vertraagt, ik gebruik mijn vitamines 

Verschillende respondenten vertellen hoe zij het advies van hun oogarts opvolgen en meerdere 
keren per dag hun oogdruppels gebruiken. Een 75-jarige respondent vertelt dat dit vooral 
belangrijk is bij diabetes, om te voorkomen dat je gezichtsvermogen verder achteruit gaat of dat 
je blind wordt. Meerdere respondenten vertellen drie á vier keer per dag hun oogdruppels in te 
moeten doen. Sommige respondenten hebben gemerkt dat ze met deze medicatie iets beter 
kunnen zien en hopen op verdere vooruitgang. Weer anderen, zoals de 25-jarige Ruthline, vertelt 
dat ze op advies van de oogarts bepaalde vitamines inneemt. Deze vitamines zouden namelijk het 
verloop van haar progressieve oogziekte kunnen vertragen: 
 

RM: E ta gewoon slow down, mi ta uza mi vitaminanan. MD: Uhu. RM: Anto mi ta keda uza 
nan, mi ta uza Vision Healthy, uhm, Nutria Life New, anto ta cos cu mi mes ta busca, anto 
eseynan mi ta bebe.  
Vertaling:  

RM: Het vertraagt, ik gebruik mijn vitamines. MD: Uhu. RM: En ik blijf ze gebruiken, ik 
gebruik Vision Healthy, uhm, Nutria Life New, en ik ga ze zelf halen, en die neem ik in.  
 
De op leeftijd zijnde mevrouw Krozendijk en de heer Dirksz gebruiken eveneens vitamines of 
andere producten, omdat deze goed zouden zijn voor de ogen. Meneer Dirksz hoopt dat hierdoor 
zijn gezichtsvermogen niet verder achteruitgaat, terwijl mevrouw Krozendijk zelfs goede hoop 
houdt op herstel. Ze vertelt met een blij gezicht dat ze hoopt dat ze het goede resultaat aan haar 
oogarts kan laten zien: 
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AK: Awo m’a bebe dos boter caba. Awo un boter mi falta, anto nan ta bisa cu bo mester bebe 3 
boter. Cu e di tres boter bo ta mira bon bon sin bril, anto esey mi ta warda awo, pa e caba di 
cobra pa e cumpra otro boter, pa mi cuminsa beb’e pa mi mira con e ta bay. Ora mi mira mi 
wowo bon bon, mi ta bay cerca Yarzagaray [nomber di dokter di wowo]. Mi ta bay bis’e: “Ata 
mi ta mira bon bon.” Anto ora e puntra mi: “Dicon bo ta mira bon?”, e ora ey mi ta hiba e pilder 
p’e.  
Vertaling:  

AK: Ik heb al twee flessen leeggedronken. Ik moet nu nog een fles leegdrinken, en ze zeggen dat 
je drie flessen moet leegdrinken. Met de derde fles zie je heel goed zonder bril, en daar wacht ik 
nu op, dat ze haar geld krijgt om de derde fles te kopen, zodat ik kan beginnen om die te drinken 
om te zien hoe het gaat. Als ik zie dat mijn ogen weer heel goed zijn, ga ik naar Yarzagaray 
[naam oogarts]. Ik ga hem zeggen: “Ziet u dat ik echt goed kan zien!” En als hij vraagt hoe het 
kan dat ik weer goed kan zien, dan laat ik hem de pillen zien. 
 
Echter zijn er ook respondenten die vertellen dat ze de voorgeschreven, preventieve medicatie 
van de oogarts niet stipt hebben ingenomen. Een jongere respondent vertelt dat haar gezichts-
vermogen de laatste jaren sterk is achteruitgegaan. Ze voelt zich nu mede schuldig aan de 
verslechtering van haar gezichtsvermogen, doordat ze vier á vijf maanden haar ogen niet 
gedruppeld heeft. Ze had niet gedacht dat het zulke gevolgen zou hebben. Mogelijk speelde toen 
ook ontkenning of minimalisering een rol (zie ook Kübler-Ross & Kessler, 2013). 

11.6. Bidden en vertrouwen op God - Mijn kracht is bij de Heer 

Verschillende respondenten vertellen over hun vertrouwen in God, dat hun kracht geeft. Een 55-
jarige respondent benoemt zijn geloof als zijn kracht. In het volgende fragment vertelt hij hoe dit 
ervoor gezorgd heeft dat hij geen zelfmoord gepleegd heeft, nadat hij plotseling blind geworden 
was: 
 
My strength is in the Lord that is where my strength is. My strength really to tell you the truth, 
my strength is in God. Is there my strength is. I believe if I wasn’t putting my faith in the Lord 
due to the plans and the way I would have liked to be or the things I would have liked to do in 
my life. I wouldn’t be able to cope with the situation. I might have do like some people suicide, I 
might have taken my life something like that, but I was living for God before I get this accident. 
 
Een andere respondent vertelt het volgende over haar geloof in God: 
 
Dus, si, ya, mi creencia, mi religion, con mi ta bisa, mi ta kere den Dios, mi ta gradiciE tur dia,  
den e caso di tur loke m’a haya caba, y loke mi kier haya ainda [e ta hari]. 
Vertaling: 

Dus, wel, ja, mijn geloof, mijn religie, hoe moet ik het zeggen, ik geloof in God, ik dank Hem 
elke dag, voor alles wat ik al heb gekregen en voor alles wat ik nog zou willen krijgen [lacht]. 
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Ook in het volgende fragment  benoemt een respondent haar vertrouwen op God als haar eigen 
kracht: 
 
Mi propio forsa ta Dios, pa ami, ta esey. MD: Aha, si. IR: E ta yuda mi. 
Vertaling: 

Mijn eigen kracht is God, voor mij is het dat. MD: Aha, ja. IR: Hij helpt me. 
 
Voor haar betekent dit dat ze vooral veel bidt, als ze zich verdrietig voelt. We hebben al gezien 
dat heel veel mensen in Aruba gelovig zijn. Dit komt dus ook weer terug in deze data. Diverse 
respondenten zoeken innerlijke steun door te bidden. Sommigen hopen dat God ervoor zal 
zorgen dat ze weer kunnen zien. Anderen vragen Gods kracht bij het leren leven met de visuele 
beperking. Een respondent bidt tot God en heeft daarbij veel aan Psalm 23: 
  
Dios ta mi wardador, mi no tin falta di nada ... Mi ta uz’e. E ta funciona hopi bon, pasobra ta abo 
ta papiando cu bo mes, anto e ora ey bo curpa ta cuminsa funciona di e forma ey.   
Vertaling: 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets ... Ik gebruik het. Het werkt heel goed, want 
jij praat met jezelf, en dan begint je lichaam op die manier te functioneren.  
 
Hij vertelt dat God hem helpt om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Volgens hem versterken 
lichaam en geest elkaar. Hij zegt dat hierbij, net als bij sport, oefening kunst baart. De 55-jarige 
mevrouw Rodriquez vertelt dat haar slechtziendheid haar leven erg veranderd heeft. Terwijl ze 
dit zegt, stromen de tranen over haar wangen. Op de vraag hoe ze omgaat met haar triestheid, 
zegt zij eveneens dat ze ook veel bidt en God om kracht vraagt: 
 
MD: Y kico bo a haci pa anda cu ne? IR: Ya, ami ta kere mi fe, mi ta resa hopi, esey mi ta pidi 
Dios tur ora, yuda mi pa mi anda cu ne, pero e n’ ta facil.  
Vertaling: 

MD: En wat heeft u gedaan om ermee om te gaan? IR: Ja, ik geloof in mijn geloof, ik bid veel, 
dat vraag ik God constant om me te helpen om ermee om te gaan, maar het is niet makkelijk.  
 
Een andere respondent dankt God voor de steun: 
 
Ya, mi ta gradici Dios toch cu mi tin mi casa, mi tin e, señora, b’a compronde? 
Vertaling: 

Ja, ik ben God toch erkentelijk dat ik mijn echtgenoot heb, dat ik hem heb, mevrouw, begrijpt u? 
 
Schreurs et al. (1993, p. 17) zouden in zulke gevallen spreken van “geruststellende en troostende 
gedachten”. 
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11.7. Positief denken - En dan praat ik tegen mezelf 

Diverse respondenten vertellen dat ze zichzelf moed inspreken om zichzelf op te peppen. Een 
voorbeeld hiervan is een 55-jarige respondent die vertelt dat het belangrijk is dat je positief blijft 
denken. Zij heeft haar hoop op de technologische ontwikkelingen gevestigd: 
 
Pensa posititief, paso si bo pensa negatief, tur malo ta bin ... Kiermen, ainda ami tin un speransa 
cu aki 10 aña tin mas tecnologia, cu nan por cover e buraco ey [den su wowo]. 
Vertaling: 

Denk positief, want als je negatief denkt, komt al het slechte op je af ... Dus, ik heb nog steeds 
hoop dat er over 10 jaar meer technologie is, zodat ze het gat [in haar oog] kunnen dichten. 
 
Een andere respondent vertelt dat ze zichzelf moed inspreekt op dagen dat ze zich gefrustreerd 
voelt:  
There are some days were I don't really feel as bubbly, they are very far and in between, but 
there are days where I get so angry, specially frustrated that I can't do something and I just sit 
and say ”I hate being blind and I hate it, I hate it” and then I talk to myself and then I go back to 
“Ya, ok, that was a moment and now it's time to go on”. You know, I try to not allow myself to 
stay long it that state. I always do that. 
 
De 75-jarige slechtziende mevrouw Richardson vertelt eveneens hoe ze zichzelf toespreekt als ze 
verdrietig is: 
 
KR: Bo mes no por cumpra nada. Mane, mi no por lesa corant, mi no por wak television, anto e 
ta bira un tiki, bo ta sinti bo un tiki malo, pero mi ta bolbe bisa den mi mes: “No.” Tin ora mi tin 
gan’i yora, tin ora mi ta yora, pero mi ta bolbe tuma un forsa, mi ta bisa: “No.” Mi tin cu 
conforma mi cu ne. 
Vertaling: 

KR: Je kan zelf niets kopen. Bijvoorbeeld, ik kan geen krant lezen, ik kan geen tv-kijken, en dan 
wordt het een beetje, je voelt je een beetje onwel, maar ik zeg weer in mezelf: “Nee.” Soms heb 
ik zin om te huilen, soms huil ik, maar dan verzamel ik weer nieuwe kracht en zeg: “Nee.” Ik 
moet erin berusten. 
 
Dit is ook haar advies aan haar kleindochter met dezelfde prognose, alhoewel ze beseft dat dat 
niet altijd even makkelijk is. Schreurs et al. (1993, p. 17) zouden ook in zulke gevallen spreken 
van “geruststellende en troostende gedachten”. 
 
Ook een jongere respondent, die zich vaak lichamelijk niet goed voelt door een chronische ziekte 
vertelt over hoe hij zichzelf moed inspreekt: 
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... anto ta cu mi ta un persona hopi positivo. P’esey tur dia mi ta lanta y mi ta zorg pa tur cos bay 
bon. Mi ta saca tin ora, hende ta bisa ‘ay, mi ta malo’, no. Mi no ta bisa ‘ay, mi ta malo’, mi ta 
haci tur esey, anto esey ta duna mi hopi forsa pa mi por bay dilanti. 
Vertaling: 

... dat is dat ik een heel erg positief persoon ben. Daarom sta ik elke dag op en zorg dat alles 
goed gaat. Soms moet ik overgeven en dan zeggen mensen, ‘och, dat ik ziek ben’, hè. Ik zeg niet: 
“Och, ik ben ziek”, ik doe van alles en dat geeft me veel kracht zodat ik vooruit kan gaan.  
 
Weer een ander voorbeeld van positief denken is zichtbaar in het volgende fragment van een 60-
jarige respondent die vertelt dat hij gericht is op wat hij kan, in plaats van wat hij niet kan: 
 
Mi forsa ta solamente pensando den ‘mi por’. 
Vertaling: 

Mijn kracht is uitsluitend het denken aan ‘ik kan het’. 
 
Een 65-jarige respondent vertelt dat ze ook anderen die klagen confronteert met de mogelijkheid 
van positief denken.  
Andere respondenten vertellen, dat als je niet kan zien, je toch veel kan doen. Ze vertellen dat de 
ene persoon hier meer tijd voor nodig heeft dan de andere om dit te kunnen begrijpen. De 55-
jarige heer Martis vertelt dat het belangrijk is dat je je eigen kracht kent en gebruikt. De 50-jarige 
mevrouw Figaroa vertelt over haar wilskracht om het beste uit het leven te halen: 
 
HF: Mi no por bringa naturalesa, pero mi por biba cu ne, anto mi por haci ‘most out of it’. Por 
saca mas tanto di dje cu mi por. 
Vertaling: 

HF: Ik kan niet tegen de natuur vechten, maar ik kan ermee leven en er het beste uit halen. 
Zoveel eruit halen als mogelijk is. 
 
Een jongere respondent vertelt dat zij ervaren heeft dat hoe zijzelf reageert op problemen van 
invloed is. Voor haar betekent dit dat ze zich focust op wat ze nog wel kan doen en oplossingen 
zoekt voor dingen die ze niet meer kan doen: 
 
E ta depende di bo, di bo, uhm, manera cu bo ta reacciona riba cierto problema cu bo ta bay tin 
den bida, no. 
Vertaling: 

Het hangt van jou af, van jouw, uhm, manier van reageren op bepaalde problemen die je in het 
leven zult tegenkomen, snap je? 
 
Een andere jongere respondent vertelt dat er voor alles een oplossing is als je er maar lang 
genoeg naar zoekt: 
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Paso tur cos tin solucion, ta busca mester busc’e. 
Vertaling: 

Want voor alles is er een oplossing, je moet het gewoon zoeken. 
 
Bij verschillende respondenten heb ik bovendien zelfrelativering waargenomen. Meerdere malen 
heb ik respondenten smakelijk horen lachen om hun eigen belevenissen en beperkingen: 
 
Maar ik overleef het wel en ik denk dat dat ook goed is om te weten en ik hoef geen auto te 
kopen, dus ik heb minder schulden in de toekomst, snap je. Dus zo zie ik het. Ik hoef geen auto 
te kopen, dus een kostenpost minder  [hahah]. Nee echt. 
 
Zulke momenten van begripvol zijn naar jezelf, het besef dat je er niet alleen voor staat en 
erkenning van je eigen situatie, noemt Neff (2015, p. 53) “zelfcompassie”.  

11.8. Afleiding zoeken - Als ik eraan begin te denken, dan ga ik iets op de televisie 

zoeken 

Diverse respondenten blijken een vorm van afleiding te zoeken om niet in een gat te vallen. Een 
jongere respondent heeft een prognose dat ze blind wordt. Ze is afhankelijk van de hulp van haar 
vriend geworden, met name om de deur uit te gaan. Ze vertelt dat ze binnenshuis afleiding gaat 
zoeken als het haar te veel wordt: 
 
MG: ... yora, ultimo cu mi mester a bay Colombia pa haci tur e checkup, mi ta’a pensa hopi riba 
dje, y e tabata fastioso, pero mi no ta hacie mas ... mi ta trata di no hacie. MD: E yoramento ta 
bin hopi, anochi ora bo ta bo so? MG: Prome tabata henter ora. Den dia y anochi, pero, door cu 
mi no ta pensa riba dje mas, mi ta entretene mi mes cu algo otro. Si mi cuminsa pensa mes, mi ta 
busca cos na television pa wak of sinta coba riba Facebook. 
Vertaling: 

MG: ... huilen, laatst toen ik naar Colombia moest voor een checkup, moest ik er veel aan 
denken, en dat was vervelend, maar ik doe het niet meer ... ik tracht het niet te doen. MD: 
Gebeurt het huilen veel, ’s avonds als je alleen bent? MG: Eerst was het de hele tijd. Overdag en 
’s avonds, maar, doordat ik er niet meer aan denk, hou ik mezelf bezig met wat anders. Als ik 
eraan begin te denken, dan ga ik iets op de televisie zoeken of ga ik iets doen op Facebook.  
 
De 55-jarige heer Martis vertelt dat hij op 49-jarige leeftijd in het ziekenhuis belandde nadat hij 
ernstige problemen had gekregen met zijn diabetes. Zijn ogen gingen achteruit. Kort daarna 
hoorde hij van de dokter dat hij niet meer mocht werken en autorijden. Dat dit een grote klap 
voor hem was, blijkt uit het feit dat zijn ogen volschieten met tranen tijdens het interview, acht 
jaar na deze gebeurtenis. Hij vertelt dat hij zorgt dat hij zich met leuke dingen bezighoudt om te 
voorkomen dat hij depressief wordt: met klusjes in en rond het huis en televisiekijken. Een ander 
voorbeeld komt van een oudere respondent, die vertelt dat hij het beste maakt van zijn leven en 
iets anders verzint om te doen als iets niet mogelijk is: 
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Tja, dan probeer ik mijn gedachten te veranderen. Dan wil ik naar een concert en dan ga ik iets 
anders doen. Vroeger kon ik televisie zien, hè, maar voor mij is het een beetje moeilijk. Ik geniet 
van die concerten. 
 
Meerdere respondenten gaan dan ook graag het huis uit om een bezigheid te hebben of om onder 
de mensen te zijn, maar dan treden er nogal eens hindernissen op. 

11.9. Actief aanpakken - Ik ga gewoon door, ik ben een strijder 

Verschillende respondenten benoemen als eigen kracht hun wilskracht, moed, ambities en 
strijdlust. Een jonge respondent vertelt dat hij, toen hij hoorde dat hij blind was, boos werd. Hij 
heeft zich daarom twee dagen teruggetrokken en zichzelf vervolgens toegesproken om nooit op 
te geven. In het volgende fragment vertelt hij dat hij intussen niet meer bij de pakken neerzit, 
maar actief dingen aanpakt: 
 
Mi ta un persona hopi lief, a pesar cu, ya, hopi cos a pasa den mi bida. Pero, ya, nunca mi ta give 
up, mi ta bay dilanti, mi ta un luchado y, ya, esey mi ta kere cu a logra cu hopi porta a habri pa 
mi den mi bida, pasobra, despues cu m’a perde e bista, mundo no a caba pa mi, mi a sigui lucha 
asina mes.  
Vertaling: 

Ik ben een heel lieve persoon, ondanks, ja, dat er veel dingen gebeurd zijn in mijn leven. Maar ja, 
ik geef het nooit op, ik ga gewoon door, ik ben een strijder, en, ja, dat heeft er voor gezorgd, 
geloof ik, dat er in mijn leven veel deuren voor me zijn opengegaan, want, nadat ik mijn 
gezichtsvermogen kwijtraakte, was dat niet het einde van de wereld voor me, ik streed toch 
gewoon door. 
 
Zo vertelt hij dat hij bijvoorbeeld regelmatig buiten loopt met zijn stok en in korte tijd geleerd 
heeft om allerlei dingen op een andere manier te doen. Daarnaast gaat hij regelmatig naar de 
FAVI, waar hij nieuwe vrienden heeft gemaakt. Door de innerlijke strijd die hierbij van hem 
gevraagd wordt, beschouwt hij zichzelf als “strijder”, maar dan wel nu in een andere betekenis 
dan die we kennen van Kramer et al (2003, p. 86). Het type “ontdekkingsreiziger” past hier wel. 
Schreuder et al, (2003, p. 16) zouden spreken van “actief aanpakken”. 
 
Een vrouwelijke respondent zorgt dat ze vrolijke kleren en hoge hakken draagt en dat ze zich 
blijft opmaken: 
 
One of the last things that I lost was colors. If I could remember this is my bright orange blouse, 
so I use my colors a lot for my mood, and now I only buy bright things, because I want to remind 
myself that I am blind, but life goes on ... I still tell myself how nice I am when I make up myself 
everyday. I tell myself ok today I’m putting on my green, blue eye shadow or purple and stuff 
like that. I just want to feel good and I like it when people say: “ I love how beautiful are your 
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eyes”. So I make sure, every day, I have my eyes done ... I have been walking on heels since the 
age of fourteen, and you think now I’m fifty-two and because I’m blind I’m going to stop 
wearing heels? Are you kidding me?! No! You know, so those are the things that I do to 
encourage myself. 
 
Een andere respondent vertelt hoe hij dingen blijft doen die hij graag wil doen, zoals zelfstandig 
op pad gaan. Hij vertelt ook dat als hij dit niet doet, zijn zelfvertrouwen achteruitgaat en er nog 
meer moed voor nodig is om zich alleen buitenshuis te begeven.  
 
Meerdere respondenten vertellen over een soortgelijke inzet: 
 
De wil om vooruit te gaan. Ik ben iemand, ik wil niet zielig zijn. Ik wil niet zielig zijn, want dat 
vind ik vervelend. 
 
Het hebben van ambities draagt er aan bij: 
 
Tawata tin cierto ambitiesnan, cu mi kier a realisa eigenlijk toch semper.  
Vertaling: 

Er waren altijd bepaalde ambities, die ik eigenlijk altijd wilde realiseren.  
 
Bovengenoemde respondent vertelt dat hij niet wist hoe hij zijn ambities met zijn visuele 
beperking waar kon maken en dat hij verschillende dingen uitgeprobeerd heeft voordat het hem 
lukte.  
Een andere respondent vertelt over hoe ze wou bewijzen dat ze als slechtziende vrouw op eigen 
benen kan staan. Haar flexibiliteit en aanpassingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat dit gelukt 
is. Zo heeft ze haar studie aangepast aan de mogelijkheden die ze heeft met haar visuele 
beperking. Ook meneer Dijkhoff spreekt over de inzet die hij bewust pleegt om zo min mogelijk 
afhankelijk van anderen te zijn: 
 
Ik wil je hulp omdat ik het echt nodig heb, omdat ik niet verder kan, maar niet om het mij 
makkelijk te maken en om een lekker leventje te geven. 
 
Hij studeerde in Nederland voor onderwijzer. Toen hij in het derde jaar van zijn opleiding van 
zijn directeur te horen kreeg dat hij zijn opleiding niet mocht afmaken door zijn slechtziendheid, 
was dat de grootste klap die hij ooit moest verwerken. Hij was daarna erg emotioneel en is toen 
door de broeders van het internaat waar hij verbleef opgevangen en naar het vliegtuig gebracht. 
Weer terug in Aruba ging hij werk zoeken en had binnen een maand al werk gevonden bij de 
immigratie. Dit was de eerste van een aantal banen waarin hij met veel plezier en naar volle 
tevredenheid van zijn werkgevers gewerkt heeft.  
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In het volgende fragment vertelt een andere respondent, die een progressieve oogziekte heeft, dat 
hij stopte met het geven van karateles (zie ook 6.4). Vervolgens nam hij gitaarles met het idee 
dat als zijn gezichtsvermogen nog meer achteruit zou gaan en hij bovendien zijn werk niet meer 
kon doen, hij in ieder geval mensen nog kon vermaken met zijn muziek. De discipline hielp hem 
er doorheen: 
 
Algo cu tambe tabata hopi impactante den mi bida di tempo na ’79, mi tabata tin mi yiu, anto mi 
yiu a bay scol di karate. Anto despues e ta bisa: “Papa, bo mester yuda mi”, y e ora ey ami tambe 
a cuminsa train karate. Anto m’a train 10 aña. M’a tuma 5 aña prome mi yega un black belt. 
Eynan el a siña mi hopi disciplina y perseverancia, y pa bo no tin miedo, pa bo tin curashi. Anto, 
eseynan a yuda mi hopi tambe despues den mi bida, cu mi por a sigui.  
Vertaling:  

Iets dat ook veel impact op mijn leven had rond ’79, ik had mijn zoon en mijn zoon ging naar 
een karateschool. En daarna zei die tegen me: “Papa, je moet me helpen”, en toen ben ik ook 
begonnen met karatetraining. En zo trainde ik 10 jaar. Het duurde 5 jaar voordat ik mijn zwarte 
band kreeg. Dat heeft veel discipline en doorzettingsvermogen bij me gekweekt, en om niet bang 
te zijn, om moed te hebben. En dat heeft me daarna in mijn leven ook veel geholpen, zodat ik 
kon doorgaan.  
 
Diverse respondenten vertellen dat ze zich actief bezighouden met dingen die ze nog wel kunnen 
doen of kunnen leren. Een jongvolwassen respondent houdt zich veel bezig met haar kinderen: 
 
Pero p’esey mi ta bisa: “Ami ta sigui, mi no ta worry mucho cu e malesa.” P’esey mi ta tene mi 
mes hopi bezig cu mi yiunan, den loke cu mi por. 
Vertaling: 

En daarom zeg ik: “Ik ga door, ik maak me niet veel zorgen om mijn oogziekte.” Daarom houd 
ik mezelf veel bezig met mijn kinderen, met wat ik kan. 
 
Een oudere respondent blijft bezig met huishoudelijke taken: 
 
I go to the kitchen, I use the stove still you know and those things and try to stay active and 
things still you know. I don’t sit back and say to myself I cannot do nothing. I know I can do a 
lot of things.  
 
De 60-jarige meneer Hassell vertelt over zijn bewustwording dat hij voor een groot deel zelf 
verantwoordelijk is voor zijn leven: 
 
KH: ... ami a tuma pa mi mes cu mi bida ta den mi man, no ta den man di niun hende; e ta den 
man di mi, miho mi but’e asina aki, mi bida ta den man di Dios y despues di Dios mi bida ta den 
mi man. Ora Dios bisa mi tur mainta: “M’a duna bo un bida mas pa biba”, mi ta gradiciE, mi ta 
sali pa mi haci loke mi curason ta bisa mi pa haci. MD: Uhu. KH: Mi ta bay na un instituto, mi ta 
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bay na FAVI, paso ta eynan mi por siña. Pa mi yega FAVI: “Ki b’a bin haci?” “M’a bin pa sigui 
mi computerles.” MD: Uhu. KH: E ora ey mi ta hinc’e den man di experto [trahado social, 

terapista di revalidacion y guia di actividad di FAVI]. 
Vertaling:   

KH: ... ik besefte dat ik mijn leven in mijn eigen handen heb, en dat mijn leven niet in iemand 
anders handen is; mijn leven is in mijn handen, beter zeg ik het zo, mijn leven is in Gods handen 
en na God is mijn leven in mijn eigen handen. Als God me elke ochtend zegt: “Ik geef je weer 
leven om te leven”, dan dank ik Hem daarvoor en dan ga ik doen wat mijn hart me zegt om te 
doen. MD: Uhu. KH: Ik ga naar een instituut, ik ga naar de FAVI, want daar kan ik leren. Om 
dan bij de FAVI aan te komen: “Wat ben je komen doen?” “Ik kom om mijn computerles te 
volgen.” MD: Uhu. KH: Dan leg ik het in de handen van de experts [maatschappelijk werker, 

revalidatietherapeut en activiteitenbegeleider van de FAVI].  
 
Een 70-jarige respondent vertelt beeldend over haar zelfmedelijden, maar ook over hoe ze zich 
vervolgens voorhield dat het genoeg was: 
 
Ik dacht ik kan mijn kinderen niet meer zien en ik kan ze niet meer zien opgroeien, hoe ze 
veranderen, voor mij blijven ze altijd jong en Julius [haar echtgenoot] ook, hetzelfde. Ik probeer 
te voelen om een idee bij hun stem creëren of zo, maar de gezichten blijven toch jong. [hahah]. 
En dat vond ik heel erg moeilijk, dus mijn kinderen, mijn omgeving en ook dat ik niet meer 
alleen naar mijn moeder kon lopen, omdat hier geen trottoirs zijn en er hangen ook altijd takken 
in de weg enzo. Het werd allemaal beperkt en daar had ik heel veel moeite mee. En dan was ik 
heel opstandig. Daardoor kreeg ik hyperventilatie telkens ... Dan moest ik het af en toe af laten 
weten, want dan had ik het te druk met mezelf. Gelukkig dat ik de FAVI, mijn man en mijn 
kinderen had. Dat ik toch na een jaar kon zeggen, dat het genoeg was. Nu is het afgelopen en ga 
ik me normaal gedragen. Er gaat niks meer veranderen, ook al ga je dag en nacht huilen. Het 
blijft allemaal hetzelfde. Dus aanpakken. 
 
Belangrijke anderen hielpen haar daarbij.  

11.10. Sociale steun zoeken - Maar ik ben blij met u. Kom graag een keertje terug 

Verscheidene respondenten pakken de telefoon en bellen familie of vrienden op als ze daar 
behoefte aan hebben. Daarnaast maken jongere én oudere respondenten gebruik van Facebook, 
whatsapp en e-mail, zie ook 8.6 en 8.7. Meneer Lampe benoemt het belang van je ingeslagen 
weg te blijven vervolgen en vooral jezelf niet af te sluiten. Dat heeft hij vanaf het begin gedaan. 
Een ander voorbeeld hiervan is meneer Kelly. Hij belt zijn familie en vrienden op als ze een 
tijdje niet geweest zijn om hen te laten blijken, dat hij het leuk zou vinden als ze langs zouden 
komen. Daarnaast bedankt hij iedereen voor de gezelligheid en laat de volgende dag nog 
telefonisch blijken dat het voor hem een plezierig bezoek was, dan wel een gezellig uitstapje. 
Ook meneer Werleman heeft veel contact met mensen. Hij spreekt ze aan, bijvoorbeeld als hij 
naast een vreemde in het vliegtuig zit.  
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Meneer Croes, die in een verpleegtehuis woont en veel familieleden en ook vrienden verloren 
heeft (zie 9.6), vertelt dat hij toch nog veel bezoek krijgt, bijvoorbeeld van de dominee en een 
vrijwilligster. Hij vertelt dat dit mogelijk komt door zijn aantrekkingskracht: 
 
CC: In mijn kamer komen meer bezoekers dan in andere kamers. M: Ja, en hoe komt dat? CC: 
Wel, ik heb het [stilte] ik weet niet [stilte], maar net als ik een aantrekkingskracht heb op 
mensen. Ze komen bij een lelijke vent. Maar ik krijg bezoek dag en nacht. Ik heb een dominee 
die mij komt bezoeken. 
 
In het gesprek wordt  duidelijk wat deze aantrekkingskracht inhoudt; hij is er zich van bewust dat 
mensen graag terugkomen door zijn persoon. Hij mag ze graag een blijk van waardering geven 
en laat ze merken dat hij hun gezelschap op prijs stelt. Ik word ook door hem aangemoedigd om 
weer op bezoek te komen (zie ook “sociale steun zoeken” bij Schreurs et al. , 2003, p. 16): 
 
MD: Ik hoop dat u het een beetje gezellig heeft gevonden dat ik er was. CC: Ja, ik heb iemand 
om te praten ... Ik ben blij met u. Kom graag een keertje terug. 
 
Ook een jongere respondent vertelt dat ze zich open durft op te stellen voor mensen, ook al kost 
dit haar soms moeite: 
 
Ik denk dat ik open ben voor mensen en ik durf weet je ... als ik met iemand praat over werk of 
andere dingen, ik durf gewoon dingen aan en ik durf te zeggen van ja, wat kun je mij aanbieden? 
Wat kan ik jou aanbieden en ik denk dat dat het is: ik durf gewoon dingen; ik durf het onbekende 
in. Soms kost het me moeite, maar ik durf het gewoon. En het is soms goed en het is soms 
minder goed. 
 
Diverse respondenten vertellen hoe ze contact maken met mensen, of zij met hen. De 75-jarige 
mevrouw Webb beschouwt goed contact kunnen maken met mensen als haar eigen kracht. Een 
respondent die gitaar speelt, vertelt dat mensen hem vaak vragen om voor hen te spelen. Een 
andere respondent vertelt dat mensen hem bellen voor een massage-afspraak. Uit dergelijke 
voorbeelden blijkt dat het altijd prettig is als je zelf iets te bieden hebt. Het kan hier gaan om 
bijvoorbeeld een talent of om een financiële vergoeding. Maar het kan ook gaan om jouw kennis 
en ervaring en/of om een luisterend oor. Zo hield een respondent zijn eigen auto aan om te 
bevorderen dat anderen met hem op pad zouden willen. En weer een andere respondent vertelt 
dat hij bijvoorbeeld op vakantie bijdraagt in de huur van een auto: 
  
... y mi ta yuda nan cu gasto, mi ta huur un auto y mi yiu ta stuur e, cosnan asina. 
Vertaling: 

... en ik draag bij in de kosten, ik huur een auto en mijn zoon rijdt ’m, van die dingen. 
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Een aantal respondenten vertelt over hun deelname aan lessen en andere groepsactiviteiten van 
de FAVI. Voor een aantal van hen is het contact met lotgenoten, vrijwilligers en medewerkers 
van deze instelling intussen van groot belang (zie ook 12.4 en hoofdstuk 14).  
Anderen hebben juist geen interesse in het maken van nieuwe sociale contacten. Zo vertelt een 
55-jarige slechtziende respondent dat hij geen interesse heeft om naar de FAVI te gaan: 
 
DM: Ik ben helemaal niet geïnteresseerd daarin, praten, praten, praten, die bereiken niet meer, je 
bent ziek. Je kan het niet meer doen. MD: Nee. DM: Je moet jezelf bezighouden. MD: Ja, dus 
om naar FAVI gaan en jezelf daar bezig te houden vindt u niet nodig. DM: Ha? MD: Om naar 
FAVI te gaan of dingen te leren vindt u niet nodig. DM: Ik vind het niet nodig. MD: Nee. DM: 
Ik kan niet meer doen. MD: Nee. DM: Je kan praten, je kan praten. MD: Ja. DM: Maar wat helpt 
het. MD: Nee. DM: Ik heb bij security gewerkt. Ik weet er alles van. Het verandert niks. Het 
blijft hetzelfde. Iedere keer. Mijn vader heeft gezegd: geloof in jezelf, houd je bezig.  
 
Hij houdt zichzelf liever op zijn eigen wijze bezig met dingen die hij nog wel kan doen. Dit geldt 
ook voor een 75-jarige slechtziende respondent. Ze heeft bij de FAVI een paar hulpmiddelen 
gekocht en haar kinderen vonden het voor haar beter om daar heen te blijven gaan, om hierdoor 
onder de mensen te zijn en nieuwe dingen te leren. Ze vertelt in het volgende fragment dat ze 
zoveel mogelijk door wil gaan met haar oude leven: 
 
E yiu mes a hiba mi, esaki [mustrando riba su yiu muhe cu ta hunto cu ne den camber] a hiba mi. 
Pero, eh, nan tabata kier pa mi sigui na FAVI, pero, señora, bisa berdad, mi no ta’a tin, mi no 
kier a bay. Mi no kier a bay FAVI. De bes en cuando mi tabata bay, paso tabata tin un señora cu 
tabata traha ey, ta biba pabou ey ... E a forsa mi pa mi bay FAVI [haha] ... Anto, eh, m’a haña 
bril pa ora mi ta pafo, m’a cumpra holoshi di eynan. Pero m’a bay masha poco, paso mi por a 
haci algun trabou, anto mi n’ kier perde mi trabounan. Mi kier sigui haci mi trabounan di cas, no. 
Vertaling:  
Mijn dochter zelf heeft me gebracht, deze [wijzend op haar dochter die in de kamer aanwezig is] 
heeft me gebracht. Maar, eh, zij wilden dat ik bij de FAVI zou blijven gaan, maar, mevrouw, om 
u de waarheid te zeggen, ik had geen, ik wilde niet gaan. Ik wilde niet bij de FAVI gaan. Heel af 
en toe ging ik ernaartoe, omdat er een mevrouw was, die daar werkte, die hier vlakbij woont ... 
Zij heeft me gedwongen om bij de FAVI te gaan [haha] ... En, eh, ik heb een bril gekregen voor 
buiten, ik heb er een horloge gekocht. Maar ik ben er heel weinig geweest, omdat ik nog wat 
werk kon doen en ik mijn werk niet wilde verliezen. Ik wil doorgaan met mijn werk thuis, ziet u. 
 
Dat zij thuis steeds minder kan heeft ze daarbij ingecalculeerd.  

11.11. Lessen voor lotgenoten - Je kan andere mensen ook leren over wat je nu 

doormaakt 

Uit de data blijkt dat de respondenten geleerd hebben – en nog steeds leren – van hun ervaringen. 
In deze paragraaf is er aandacht voor de wijze waarop je volgens de respondenten met je 
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beperkingen moet leren omgaan. Het betreft vallen en opstaan met je visuele beperking, zorgen 
dat je onder de mensen blijft, en uitkomen voor je visuele beperking. Ook is het goed om bij de 
ander een bewustwordingsproces op gang te brengen. Duidelijk blijkt dat ze zowel emotie-
gerichte als probleemgerichte strategieën aanbevelen (zie ook Lazarus & Folkman, 1984; 
Schreurs et al., 1993), zoals bidden en positief denken, alsmede hulp leren zoeken en voor jezelf 
opkomen. Ook het belang van respect verdienen wordt onder de aandacht gebracht (zie ook 
Sennett, 2003 en 5.5). 

Door vallen en opstaan met je visuele beperking leren leven; Diverse respondenten vertellen hoe 
ze hebben leren omgaan met de gevolgen van de visuele beperking. Dat heeft zowel een 
praktische als een emotionele kant. Zo vertelt een respondent dat mensen aan hem kunnen zien, 
dat er met een visuele beperking goed te leven valt en je jezelf kunt blijven ontwikkelen: 
 
Mi tin contratiemponan, mi fayonan, eror, pero mi ta contento cu nan t’ey, mi ta gradicido cu nan 
t’ey, paso for di nan mi ta siña. Anto asina mi ta keda mehora. 
Vertaling: 

Ik heb tegenslagen, mijn gebreken, fouten, maar ik ben blij dat ze er zijn, ik ben dankbaar dat ze 
er zijn, want daar leer ik van. En zo kan ik mezelf verbeteren.  
 
Hij zegt dat hij nauwelijks blinden en slechtzienden op straat tegenkomt. Hij adviseert hen om 
erop uit te gaan, ook al vergt dat moed. Ook mevrouw Feliciana vertelt dat zij ervaren heeft dat 
je kan leren leven met een visuele beperking en dat je daarom de moed niet moet opgeven bij 
tegenslagen: 
 
Hier kan je mee leren leven, je moet het niet opgeven, je moet doorgaan en dan kan je best een 
goed leven leiden.  
 
Weer een andere respondent wil zijn lotgenoten bewust maken van het feit dat het leven niet 
ophoudt met één of andere beperking: 
 
... dat leven niet ophoudt met een of andere handicap. Dat je het leven zo mooi mogelijk kan 
maken, zelfs veel leuker dan wie dan ook. Bijvoorbeeld ik. Ik werk, ik ben nog steeds actief 
bezig, ik ga zelf overal inkopen doen, ik ga zelf naar de bank. Ik ga alleen op reis, ik zit helemaal 
alleen in een hotel. Ik ga overal ter wereld. Zeg mij één plaats waar ik morgen niet een ticket kan 
nemen en niet heen kan gaan alleen. Zeg mij. 
 
Je kan ook leren zelfstandig te zijn, zegt hij. 

Onder de mensen blijven komen; Verschillende respondenten vertellen dat het belangrijk is dat je 
jezelf niet moet verstoppen, maar dat je zoveel mogelijk door moet gaan met wat je kan en 
vooral onder de mensen moet blijven. Zie het fragment van deze 75-jarige blinde respondent: 
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Loke mi por bisa ta cu ora bo yega den e situacion ey, ta di keda trankil y sigui cu bo bida  
normal. No bay hinca bo curpa den un huki, bo sa con ...? Sconde, paso bo bista a bay atras, no. 
Keda normal, sigui haci loke bo tabata haci caba, mas hopi cu bo por. Bay den hende, bay fiesta, 
bay tur caminda; luga cu otro hende ta bay, abo tambe tin e mesun derecho di bay. 
Vertaling:  

Wat ik kan zeggen is dat als je in die situatie komt, je rustig moet blijven en gewoon door moet 
gaan met je leven. Ga niet in een hoekje zitten, weet je wel ...? Jezelf verstoppen, omdat je 
gezichtsvermogen achteruit is gegaan, nee. Blijf normaal, ga door met wat je al deed, zoveel als 
je maar kan. Ga onder de mensen, ga naar feesten, ga overal heen; waar andere mensen gaan, 
daar heb jij hetzelfde recht om te gaan. 
 

Bewustwording bij de ander creëren; Diverse respondenten vertellen hoe belangrijk het is dat 
lotgenoten voor hun visuele beperking uitkomen en bewustwording creëren over wat ze al dan 
niet kunnen en nodig hebben. Zo vertelt een respondent dat hij via via hoorde dat mensen 
dachten dat hij een drugsverslaafde was, omdat hij op straat altijd met een donkere bril liep en 
niets of niemand herkende. Dit was nog in de tijd dat hij geen stok gebruikte. Toen hij eenmaal 
met een stok liep, vertelden sommige mensen hem, dat ze nu eindelijk begrepen waarom hij hen 
nooit groette. Dit besef maakte hem ervan bewust dat zichtbaarheid de omgang met anderen kan 
vergemakkelijken. Voor hemzelf was het tevens een opluchting toen hij dit hulpmiddel eenmaal 
geaccepteerd had.  
Ook legt hij uit dat hij mensen die hem hulp bieden duidelijk maakt hoe zij zich het beste kunnen 
opstellen en dat hij hen na afloop bedankt: 
 
Anto ora mi bay, mi ta bisa nan ‘masha danki’. Nan ta bisa mi: “No, ami tin cu bisa bo danki, 
paso m’a sinti m’a siña algo nobo.”Nan a siña con pa guia un ciego. Mi ta bisa, ki ora bo topa un 
guest [ciego], djis bis’e: “Bo mester di un schouder?”  
Vertaling: 

En als ik ga, bedank ik ze. Dan zeggen ze tegen me: “Nee, ik moet jou bedanken, want ik voel 
dat ik iets nieuws geleerd heb.” Ze hebben geleerd om een blinde te begeleiden. Ik zeg, als je een 
[blinde] gast ziet, moet je gewoon zeggen: “Heb je een schouder nodig?”  
 
Een andere respondent vertelt eveneens over deze opvoedende taak binnen de samenleving: 
 
Een mens met een beperking moet zich ook bewust zijn van hun taak om de gemeenschap erop 
te wijzen, wie ze zijn. Hoe ze zijn. Dat ze niet goed kunnen zien, of niet goed kunnen lopen of 
wat dan ook, maar dat ze evengoed mens zijn als zij. Het moet van beide kanten komen, niet 
alleen vanuit de gemeenschap, die laten we zeggen gezond is, of normaal is, als je dat woord wilt 
gebruiken. Ook van degene die een beperking heeft. 
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Een jongere respondent vertelt ook dat je als slechtziende anders bent en dat je je dus als zodanig 
moet leren profileren. In het volgende fragment geeft zij aan dat dit zich in elke levensfase 
voordoet: 
 
Je begint als jongvolwassene en nu ben je volwassene. En ik denk dat dat is ook een proces ... 
want je bent anders en je moet je anders voorstellen aan mensen.  
 
Ook bij een liefdesrelatie is dit het geval. Een toekomstige partner moet bijvoorbeeld rekening 
leren houden met zaken die ze niet kan doen, zoals autorijden. Daarom  moet ze zelf goed leren 
uitleggen wat ze wel en niet kan: 
 
Maar weet je, ik zeg je eerlijk Mieke: ik voel wel een beetje dat het volgende avontuur een 
relatie wordt. Maar het is inderdaad zo, kijk die persoon moet ook rekening met me houden. Ik 
heb geen auto, ik kan niet rijden. Hij moet alles op zich afnemen. Hij moet ... ik bedoel als hij 
met mij, als ik ga reizen dan verwacht je ook dat hij een beetje meewerkt. En ik denk dat dat ook 
een beetje lastig is, want het is van één kant, dat gebied. Het is van één kant. Hij, zij weten niet, 
zij zijn niet slechtziend; misschien je weet het nooit, misschien is hij dat wel. Ze moeten geven 
en ze komen met iets en het is een afwijking van mij, maar dat alles beïnvloedt. Dus ik denk dat 
ik ook goed met iemand moet communiceren en dat ook moet uitleggen.  
 
Een andere jonge respondent adviseert lotgenoten zichzelf te blijven. Zijn ervaring is dat anderen 
je dan graag behulpzaam zijn: 
 
E conseho ta: sea semper bo mes. Pasobra, si bo ta bo mes, hopi hende ta habri porta pa bo y nan 
ta accepta bo mane cu bo ta. 
Vertaling: 

Het advies is: wees altijd jezelf. Want, als je jezelf bent, doen veel mensen de deuren voor je 
open en accepteren ze je zoals je bent.  
 
Weer een andere respondent benadrukt daarbij dat het iedereen kan gebeuren, maar dat de 
meeste mensen zich dat niet realiseren: 
 
You know, life is such that it is not until you have a problem you’re aware of a lot of things. You 
become aware of a lot of things. So, you know, we need to create awareness to those who’s 
normal [laughs]. It’s difficult, because when I was working, I would not think of the individual 
that is handicapped. You know what I’m saying? So I guess that’s the situation everywhere. But 
when you have to deal with the person that is handicapped, then you would start thinking of, you 
know, the different things that they have to go through and so forth. Maar ja, if you never dealt 
with it, it doesn’t come to mind. Not until it happens to you. 
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Sommige respondenten vertellen dat zij hun ervaringen delen op scholen, zodat leerlingen een 
beter begrip hebben hoe ze visueel beperkten kunnen helpen. Dat geldt ook voor hun deelname 
aan dit onderzoek. Een respondent vertelt dat het interview leuk was om aan mee te werken, 
omdat ze andere mensen, waaronder mogelijke lotgenoten, iets kan leren over haar ervaringen: 
 
E ta algo hopi leuk, bo por siña otro hendenan tambe kico abo ta pasa aden pa awe; mañan nan 
pasa aden, nan por sa kico nan por haci of  kico por ta spera nan  
Vertaling: 

Het is iets heel leuks, je kan andere mensen ook leren over wat jij nu doormaakt; als zij het 
morgen ook doormaken, dan weten ze wat ze kunnen doen of wat hen te wachten staat. 
 
Uit dit onderzoek blijkt intussen immers volop dat slechtzienden en blinden geen groep zijn, 
maar verschillende individuen met een eigen identiteit.  

Bidden en positief denken; Verschillende respondenten, waaronder een 80-jarige respondent 
raden lotgenoten aan om te bidden, geduld te hebben, te vertrouwen dat je de hulp krijgt die je 
nodig hebt en positief te denken: 
 
Wel, e experencia cu lo mi duna nan: si mañan nan tambe bira nan wowo mescos cu mi, semper 
mi wela a siña mi resa na La Virgen del Carmen, paso e ta un bon virgen y esey nan mester sa, 
cu m’a resa na dje, y carga bo pasenshi c’un dia cu bo tin bo wowo, cu bo ta haya bo wowo bek 
... Mi ta carga mi pasenshi, mi ta carga mi fe den dje cu e ta yuda mi. Y e ta yuda mi den hopi 
cos, ora mi tin mi tristesa, mi ta bay den mi camber, mi ta bati mane cu ne, mi ta bis’e ‘bo sa 
kico?, tal y tal cos ta pasa mi, dicon mi ta asina?, mi tin tristesa, mi tin esaki, mi tin esaya’ y den 
un rato tur e cos ta bay y mi ta bisa ‘danki, mi mama’, ‘danki pa bo yuda mi’. Semper el a yuda 
mi! 
Vertaling: 

Wel, de ervaring die ik ze kan geven: als morgen hun ogen net als die van mij worden, heeft mijn 
oma me geleerd om te bidden tot de Maagd van Berg Carmel, omdat zij een goede maagd is en 
zij moeten weten dat ik tot haar heb gebeden en je moet geduld hebben dat je op een dag je 
gezichtsvermogen terug hebt ... Ik ben geduldig, ik heb vertrouwen in haar dat ze me helpt. En ze 
helpt me bij veel dingen, als ik triest ben, dan ga ik in mijn kamer, ik zeg tegen haar ‘weet je 
wat?, dat en dat overkomt me, waarom ben ik zo?, ik ben triest, ik heb dit en ik heb dat’ en na 
een poosje gaat alles weg en ik zeg dan ‘dank u, mijn moeder’, ‘dank u dat u me helpt’. Ze heeft 
me altijd geholpen. 
 
Zie ook 11.6 en 11.7. 

Tijdig hulp leren zoeken en voor jezelf opkomen; Een respondent benadrukt dat het belangrijk is 
voor iemand met een visuele beperking om te erkennen wat hij goed kan en waar hij hulp voor 
nodig heeft, vooral op de werkplek. Immers ook op de werkplek moet soms hulp gevraagd 
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worden. Een andere respondent vertelt ook over het belang van het zelf hulp leren vragen, 
bijvoorbeeld op straat: 
 
Ami ta pensa cu, pa un hende ciego riba caya, bo mester siña pidi ayudo, asistencia. Ora mi 
mester di ayudo, mi ta pidi. Y te ainda mi no a topa niun hende cu a nenga mi ... E pueblo ta cla 
pa yuda. 
Vertaling: 

Ik denk dat, als een blinde persoon op straat, je hulp moet leren vragen, assistentie. Als ik hulp 
nodig heb, vraag ik erom. En tot nu toe ben ik niemand tegengekomen, die me hulp heeft 
geweigerd ... De mensen zijn altijd klaar om te helpen. 
 
Dit geldt ook voor het medische circuit. Mevrouw Boekhoudt raadt iedereen aan om op tijd naar 
de dokter te gaan als je iets voelt en te zorgen dat je geholpen wordt. Een respondent met een 
erfelijke oogziekte adviseert haar kinderen, kleinkinderen en andere families waarbij erfelijke 
oogziektes een rol zouden kunnen spelen om tijdig naar de oogarts te gaan voor controle. Diverse 
andere respondenten adviseren overdag een zonnebril ter protectie te gebruiken, en dat mensen 
tijdig hun ogen moeten laten controleren én dat vooral mensen die diabetes hebben goed voor 
zichzelf moeten zorgen.  
Je kunt ook informatie opzoeken op internet. Een respondent was op eigen aandringen door haar 
oogarts naar Colombia gestuurd en aldaar bleek dat er een groter, maar wel behandelbaar 
probleem met haar “beste oog” was: 
 
Wel, si ami a keda, den mi caso, si mi no a bay tras di e dokter, bisa cu e buraco ta asina chikito, 
anto dokter no por haci nada mas pa mi, awe mi no tin mi bista. 
Vertaling:  
Wel, als ik in mijn geval niet achter de dokter aan was gegaan, toen hij zei, dat het gat te klein 
was en de dokter niks voor me kon doen, dan had ik nu mijn gezichtsvermogen niet meer. 
 
Diverse respondenten zeggen dat het belangrijk is dat je ook vragen stelt aan dokters, 
specialisten en de FAVI. Een jonge respondent geeft lotgenoten bovendien het advies om tijdig 
te informeren wat de FAVI hen kan bieden. Ze heeft zelf sinds twee jaar een slechte prognose en 
kan zich nu nog goed redden, maar eerdaags wil zij zich toch oriënteren bij de FAVI: 
 
Bo tin cu busca yudansa pa bo bida ta mas facil, pa bo no haci bo bida hopi moeilijk pa bo haya 
bo cu e complicacion cu bo no por haci nada. Anto, busca un yudansa cu nan por yuda bo, na 
moda cu awe o mañan, bo por haci algo ora cu bo no por mira mas. 
Vertaling: 

Je moet hulp zoeken om je leven makkelijker te maken, zodat je je leven niet erg moeilijk maakt 
met de complicatie dat je niets meer kunt doen. Dus, zoek hulp, zodat ze je kunnen helpen, opdat 
je vandaag of morgen iets kan doen als je niet meer kan zien. 
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Diverse respondenten adviseren hun lotgenoten om tijdig hulp te vragen. Je neemt dan je lot in 
eigen handen: 
 
... die zouden misschien kunnen proberen om eerst zelf voor zich te zorgen, dat als ze iets nodig 
hebben, als ze ergens naartoe gebracht moeten worden, dat ze dan zelf contact kunnen leggen 
met mensen die ze kennen om hun te helpen. Op het ogenblik is dat nog niet zover, dat ze dat 
kunnen en dat wil ik toch adviseren, dat ze dat proberen. Dat ze denken, ik heb nog een broer of 
een zus, die vaak thuis is. Ik zal hem of haar eerst vragen om dit of dat voor mij te doen, om me 
ergens naartoe te brengen, voordat ze bij de FAVI aankloppen, dus probeer dus meer zelf-
standiger te worden. Dan heb je ook veel meer plezier in je leven volgens mij [haha], dan neem 
je zelf je eigen lot in handen. Het is gemakkelijk om het aan iemand anders over te laten, om 
even te bellen: ”Ja, ik heb niemand.” Ja, want dan móét de FAVI wel zorgen dat er iemand is.  
 
Opgewekt zijn en respect verdienen; Weer andere respondenten adviseren om vooral opgewekt te 
blijven. Zo vertelt een oudere respondent dat vrolijkheid en tevredenheid je innerlijke kracht 
geeft: 
 
Bo n’ tin wowo, no bira tristo, semper alegre, semper contento ... pasobra, si bo ta contento, bo ta 
alegre, e tristesa no ta podera di bo curason. 
Vertaling: 

Als je niet kan zien, wees dan niet verdrietig, maar altijd vrolijk, altijd tevreden ... want, als je 
tevreden bent, als je vrolijk bent, dan kan het verdriet je hart niet overmeesteren. 
 
Een andere respondent wijst erop dat je anderen dan plezier bezorgt en mensen graag willen dat 
je bij hen bent: 
 
Je hoort erbij en als jij vrolijk bent dan breng je ook plezier bij je familie. Maar als je in een hoek 
zit te treuren dan jaag je ze van je weg. Dan wil niemand dat je komt. 
 
Een 50-jarige meneer vertelt in het volgende fragment dat hij gelooft dat als je vriendelijk en 
respectvol bent je dit ook terugkrijgt: 
 
I believe if a person gives respect to others they will get respect. If you show kindness to others 
they will show you kindness. I believe what you give is what you get. So if you go out to any 
businesses and you go rude and disrespectable it’s nothing strange if you get a disrespect result 
because it is your behavior. And I believe if we do good we will see good.  
 
Ook andere respondenten vertellen over het belang van wederzijds respect. Respect is niet iets 
dat je automatisch krijgt, maar dat je moet verdienen (zie ook Sennett, 2003 en 5.5). Een 60-
jarige meneer vertelt: 
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Bo tin cu zorg pa bo trabou ta na tempo cla, anto bo tin cu zorg pa tur ora ta na ora cu tur e 
cosn’ey ... dus bo tin cu planta respet, esey, mi ta duna respet pa bo haya. 
Vertaling: 

Je moet ervoor zorgen dat je werk op tijd klaar is, en je moet ervoor zorgen dat je altijd op tijd 
bent met alles wat je doet ... dus jij moet respect inboezemen, oftewel, eerbied betonen om 
eerbied te krijgen. 

 

11.12. Conclusie 

Uit de data blijkt dat de diverse respondenten op verschillende manieren reageren op verliezen en 
veranderingen in het dagelijks leven en dat zij daarbij één of meerdere copingstijlen tegelijkertijd 
en/of achtereenvolgens laten zien. Niet over de beperking praten, deze verhullen, afwachten, 
vermijden, passief gedrag, bidden en positief denken zouden als emotiegerichte strategieën 
gezien kunnen worden, en actief aanpakken en sociale steun zoeken als probleemgerichte 
strategieën (zie ook Schreurs et al., 1993). Een tweede opinie vragen lijkt enerzijds op actief 
aanpakken, probleemoplossend gedrag (Schreurs et al., 1993), maar kan ook gezien worden als 
afwachtend (Schreurs et al., 1993) of zelfs ontkennend gedrag (Kübler-Ross & Kessler, 2013).  
Opnieuw blijkt dat de eigen beeldvorming over slechtzienden en blinden en de zelfwaardering 
van de respondenten ertoe doet, evenals de ervaren ontwrichting door de beperking en de 
emoties rondom de aanvaarding hiervan (zie ook Kübler-Ross en Kessler, 2013; Diepeveen et al. 
2000).    
In het oog springend is, dat het door de respondenten zelf voorgestane gedrag zowel probleem-
gericht als emotiegericht is én gericht is op versterking van beide. Bovendien is het vaak op de 
buitenwereld gericht. Zo wordt ook het belang van bewustwording creëren bij de ander 
geadviseerd, en tevens het verdienen van respect bij de ander door zelf verantwoordelijkheid te 
nemen (zie ook Sennett, 2003 en 5.5). 
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12. Het belang van relatienetwerken en hefboomfiguren 

12.1. Inleiding 

Uit de verhalen van de respondenten bleek al vele malen dat sociaal contact van groot belang is. 
Familie speelt een belangrijke ondersteunende rol, evenals vrienden, bekenden, collega’s en 
studiegenoten. Maar er wordt ook van lotgenoten en toevallige voorbijgangers gesproken. 
Binnen dit geheel van mogelijkheden vallen vooral de zogenaamde ‘hefboomfiguren’ op. Zulke 
personen kunnen er allen toe bijdragen dat slechtzienden en blinden bepaalde hindernissen over-
winnen of nieuwe wegen inslaan.   

12.2. Familie - De positieve reactie van mijn familie 

Uit de verhalen van de respondenten blijkt bijvoorbeeld dat familie veelal fysiek aanwezig is, 
soms echter op afstand en soms helemaal niet. Deze familierelaties worden over het algemeen 
belangrijker als mensen met een visuele beperking worden geconfronteerd. Enerzijds om een 
visuele beperking te helpen onderkennen, maar anderzijds ook bij praktische hulp binnens- en 
buitenshuis en bij emotionele ondersteuning. De mate waarin familieleden echter beschikbaar 
zijn en ondersteuning bieden, verschilt. 

Onderkenning van de visuele beperking; Zo blijkt dat familieleden een belangrijke rol kunnen 
vervullen bij het ontdekken van een visuele beperking. Een respondent vertelt dat haar moeder 
opmerkte dat haar broertje vaak viel. Omdat haar moeder vermoedde dat hij weleens slecht zou 
kunnen zien, maakte ze een afspraak bij de oogarts: 
  
MD: En vanaf hoe oud merkte je dat je slecht kon zien? JF: Nou eigenlijk was het meer door 
Sergio [naam broertje] gekomen. Want Sergio [naam broertje] begon ... hij was jonger, twee jaar 
jonger, maar hij viel heel vaak. En mama vond het een beetje raar en toen heeft ze ons allebei 
naar de arts genomen en toen hebben ze het bij mij ontdekt. MD: Hoe oud was je toen? JF: Ik 
was zes.  
 
Meerdere respondenten vertellen over de belangrijke rol van hun naasten bij de ontdekking en 
eerste aanpak van hun visuele beperking.  

Praktische hulp binnenshuis; Meerdere respondenten vertellen bovendien over de belangrijke 
praktische hulp die hun familie hen binnenshuis biedt, zoals hulp bij persoonlijke verzorging, het 
huishouden en andere activiteiten waarbij lezen of kijken een rol speelt. Opvallend is dat de 
onderlinge verhoudingen hierbij kunnen verschuiven, zoals de hoogbejaarde moeder die weer het 
huishouden voor haar volwassen dochter gaat doen of een echtgenoot die zijn vrouw bij huis-
houdelijke taken gaat helpen (zie ook 9.9).  
Veel familieleden, waaronder echtgenoten, ouders en kinderen zijn behulpzaam bij de 
huishouding. Zij koken, wassen, strijken, maken het huis schoon, etcetera. Zoals voor mevrouw 
Richardson, die vroeger altijd het huishouden deed voor haar grote gezin en die dit nu niet meer 
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kan. Haar nog inwonende kinderen hebben nu al deze taken op zich genomen. Zij zorgen niet 
alleen voor haar, maar ook voor haar halfzijdig verlamde echtgenoot. Een 55-jarige slechtziende 
meneer vertelt, dat hij gescheiden is en sindsdien weer bij zijn moeder woont. Zij kookt voor 
hem, brengt hem drinken en wast zijn kleding. Een 45-jarige mevrouw, die pas slechtziend 
geworden is, vertelt ook hoe haar moeder nu weer voor haar kookt.  
Een 85-jarige, bedlegerige respondent vertelt dat het fijn is dat zijn zoon hem in huis genomen 
heeft en hem helpt om naar de wc te gaan. Hij helpt hem ook met eten en drinken en op verzoek 
helpt hij zijn vader af en toe ook naar buiten. Deze zoon is ook overdag beschikbaar omdat hij 
niet werkt en daarom veel thuis is. In het weekend wordt deze respondent door een andere zoon 
opgehaald en eveneens door hem verzorgd.  
Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat vooral inwonende familieleden en zij die in de 
buurt wonen uitkomst bieden bij zulke praktische alledaagse hulp (zie ook hoofdstuk 8).  
 

Praktische ondersteuning buitenshuis; Daarnaast vertellen respondenten over de praktische 
ondersteuning die familieleden hen buitenshuis bieden, en vooral bij vervoer en begeleiding. Een 
20-jarige respondent vertelt bovendien dat zijn moeder op zijn verzoek dingen voor hem koopt, 
zoals de kerstversiering die hij graag wil hebben. Ook brengt ze hem overal naar toe en helpt ze 
hem bijvoorbeeld bij het uitzoeken van nieuwe kleren. Verschillende respondenten vertellen dat 
hun partners hen overal heen brengen. Bij meerdere respondenten zijn hun echtgenoten reeds 
gepensioneerd en kunnen zij hen ook overdag ergens naar toe brengen, bij anderen kan dit alleen 
na werktijd. Deze mensen zijn overdag veelal alleen thuis, tenzij zij opgehaald worden door 
anderen.  
Diverse respondenten vertellen dat het fijn is als de familie je mee uit neemt of je mee op 
vakantie vraagt. Een slechtziende 55-jarige mevrouw vertelt opgetogen dat haar man en kinderen 
haar mee uit nemen naar diverse activiteiten. In het volgende fragment vertelt ze bovendien over 
de aangeboden hulp op een feest met buffet: 
 
Kiermen, si mi bay un fiesta tambe, hopi biaha, mane anochi, e hende cu ta sinta band’i mi ta 
bisa: “Ay, ’na mi bay cos pa bo, Justina” [su nomber] ... paso hopi biaha, tin biaha, ora bo bay 
coy un, mi, por ta m’a coy un, m’a dal esun band’i dje. 
Vertaling: 

Dus, ook als ik naar een feest ga, vaak, ’s avonds zo, dan zegt degene die naast me zit: “Och, laat 
me ook wat voor jou halen, Justina” [haar naam] ... want vaak, soms, als je gaat om er zelf een te 
halen, dan pak ik er misschien wel eentje, maar stoot ik me tegen degene die daarnaast staat. 
 
Ook vindt ze het fijn als haar man haar bij de hand neemt om haar naar de dansvloer te 
begeleiden en haar na afloop van de dans weer terug brengt naar haar stoel. Een andere 
respondent vertelt weer hoe blij ze is met de hulp van haar kinderen en kleinkinderen. Zo is haar 
kleindochter van 6 jaar er al aan gewend om haar op straat te begeleiden:  



241 
 

EB: E ta bisa: “Ami ta hiba bo. Subi bo pia. Baha asina.” MD: Haha. EB: E ta bisa mi asina. Nan 
ta guia mi, no [su cara ta mustra contento]. MD: Hm, con bo ta haya nan reaccion? EB: Masha 
leuk. MD: Hm. EB: Hopi leuk.   
Vertaling: 

EB: Ze zegt: “Ik zal je brengen. Stap naar boven. Hier weer naar beneden gaan.” MD: Haha. EB: 
Zo zegt ze tegen me. Ze begeleiden me [trekt een blij gezicht]. MD: Hm, hoe vind je hun reactie? 
EB: Heel leuk. MD: Hm. EB: Heel erg leuk.  
 
De 75-jarige heer Martinez vertelt dat zijn inwonende, werkende volwassen zoon hem vaak 
bijstaat met vervoer. 
 
Veel andere respondenten vertellen dat familieleden hen praktische ondersteuning bieden bij 
medische activiteiten, zowel in Aruba als in het buitenland. Een jongere respondent vertelt 
bijvoorbeeld dat zijn moeder met hem meeging naar Colombia, toen hij om medische redenen 
daarnaartoe werd uitgezonden. Hij zegt het erg fijn te vinden dat hij altijd op haar terug kan 
vallen. Een ander voorbeeld betreft de 50-jarige mevrouw Figaroa, die vertelt dat haar tante met 
haar meeging toen ze naar Nederland moest voor medische hulp. Maar we zagen al in 6.2 en 9.9, 
het gaat bij medische consulten in het buitenland niet alleen om praktische en emotionele 
ondersteuning ter plekke, er is soms ook de zorg voor achterblijvende familieleden, met name 
kinderen. Zeker bij een langere verblijfsduur in het buitenland brengt dit heel specifieke 
ongemakken met zich mee. 
 
De hulp bij medische noodzaken in Aruba zelf beperkt zich meestal tot benodigd vervoer en 
ondersteuning bij gesprekken met medici. Mevrouw Ras vertelt, net als bij meerdere andere 
respondenten het geval is, dat haar echtgenoot haar altijd vergezelt als ze naar de oogarts moet. 
Zijn hulp is hierbij noodzakelijk, maar zijn aanwezigheid ervaart ze tegelijkertijd als plezierig 
omdat hij haar ondersteunt in de gesprekken. Een 75-jarige respondent vertelt dat zij bij de 
oogarts meestal vergat ook zelf vragen te stellen. Ze vond het daarom altijd fijn als haar 
inmiddels overleden echtgenoot meeging. De oogarts sprak niet haar moedertaal en dat vergde 
extra concentratie: 
 
Als ik wat wilde vragen, en ik kwam er niet helemaal uit, dan wist hij [haar man] wel wat ik 
wilde vragen. Maar toen [haar man overleden was] dacht ik, ik moet iemand hebben die gewoon 
in mijn moedertaal spreekt. 

Emotionele steun nabij en op afstand; Diverse respondenten vertellen over de emotionele steun 
die hun familie biedt. Een respondent vertelt dat haar vriend met wie ze samenwoont haar niet 
alleen praktische hulp geeft, zoals bij vervoer, maar haar ook emotioneel bijstaat: 
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Duna mi apoyo, bisa mi sigui of no give up. Mi gay ta yuda mi mas hopi. Den tur e temponan aki 
e ta esun cu ta yuda mi mas. A pesar di mi mama, pero no ta tur ora mi ta wak mi mama, so, mi 
gay ta esun cu ta yuda mi. 
Vertaling: 

Hij geeft me steun, zegt me dat ik door moet gaan en niet op moet geven. Mijn vriend helpt me 
het meest. Hij is degene die me constant het meeste helpt. Behalve mijn moeder, maar ik zie mijn 
moeder niet de hele tijd, dus, mijn vriend is degene die me helpt. 
 
Een respondent met een progressieve oogziekte vertelt dat haar positief ingestelde familie haar 
aanmoedigt om in het hier en nu te leven en niet te bezorgd te zijn over de toekomst: 
 
E reaccion positivo di mi famia, no ... biba pa awor, si bo tin bo bista ainda cu bo por mira bon 
cu nele, so, biba cu ne awor. 
Vertaling:  

De positieve reactie van mijn familie ... leef in het hier en nu, als je nu nog goed kunt zien, dus, 
leef er nu mee. 
 
De 40-jarige mevrouw Hernandez vertelt dat het haar helpt dat haar moeder goed begrijpt dat ze 
als volwassen vrouw op zichzelf wil wonen en dat ze haar hierin steunt om dit te realiseren. Het 
is ook belangrijk dat ze door de familie gewaardeerd wordt voor alle dingen die ze zelfstandig 
kan en wil doen.  
De 70-jarige mevrouw Ponson vertelt eveneens dat het helpend is als de familie je goed begrijpt 
en dat het extra prettig is als je familie je overal bij betrekt en aanmoedigt. Zoals ook deze op 
jonge leeftijd blind geworden respondent vertelt: 
  
Cu mi wela a lanta mi cu bo por wak of cu bo no por wak, cu bo por cana of bo no por cana, no 
matter what, abo mester ta hende cu djis tin mas, dus, nan a lanta mi, mi wela a lanta mi asina: 
“Bo no por, no, bo mester ta miho cu bo por, no matter what, si bo ta wak of no ta wak.” Anto, 
bo ta bay djis, ah, mustra lastima pa hende, no, no por. Anto mi wela a lanta mi “Ami ta un 
ganador y ami por!”, mane cu mi tabata ta chikito, mi tabata cay, pero mi tin cu lanta bek. 
Vertaling:  

Mijn oma heeft me opgevoed met of je kan zien of niet kan zien, of je kan lopen of niet kan 
lopen, het maakt niet uit, jij moet iemand zijn die iets meer heeft, dus, zo hebben ze me 
opgevoed, mijn oma heeft me zo opgevoed: “Je kan niet, nee, je moet beter zijn dan wat je kunt, 
het maakt niet uit of je kan zien of niet kan zien.” Dus, je kan niet zielig doen naar mensen toe, 
nee, nee, dat kan niet. Dus mijn oma heeft me opgevoed met het motto “Ik ben een winnaar en ik 
kan!”, net als toen ik klein was, ik viel, maar ik moest zelf weer opstaan. 
 
Soms zijn familieleden ook zelf visueel beperkt. Een 75-jarige blinde respondent vertelt dat hij 
en zijn eveneens blinde broers en zusters elkaar op ideeën brachten en tips uitwisselden. Nu heeft 
hij nog maar één broer over. Alhoewel zij dagelijks nog steeds bij elkaar op bezoek komen voor 
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gezelligheid, praten ze nooit meer over hun beperkingen, omdat deze onderdeel van het leven 
zijn geworden en ze ermee hebben leren omgaan. Een 80-jarige respondent met een progressieve 
oogziekte vertelt dat zij als kind het advies van haar blinde overgrootmoeder altijd onthouden 
heeft. Het advies luidde om alles in huis goed in je op te nemen voor het geval je ooit ook blind 
zou worden: 
 
E ta masha bon, e no ta mira pero e sa tur cos. E sa unda e stoel ta, e ta sinta di biaha den dje, 
wak rond un rato, e ta bay cana poco poco, e ta sinta den e stoel. Anto e di cu mi: “Si un dia bo 
bira ciego, corda tur cos cu bo tin den bo cas, na unda bo port’i cas ta, na unda bo stoel ta, na 
unda bo cama ta, corda tur cos in je hoofd, anto e ora ey bo no ta pasa trabou.” Esey semper mi 
tin den mi cabes. 
Vertaling:  

Ze is heel goed, ze ziet niet, maar ze weet alles. Ze weet waar de stoel is, ze gaat er gelijk in 
zitten, ze kijkt even rond, ze loopt heel langzaam en dan gaat ze in de stoel zitten. En ze zei tegen 
me: “Als je op een dag blind wordt, herinner je je dan alles wat je in huis hebt, waar de deur van 
je huis is, waar je stoel is, waar je bed is, herinner je alles in je hoofd, en dan zal je het niet 
moeilijk hebben.” En dat heb ik altijd in mijn gedachten gehouden. 
 
Een 25-jarige slechtziende respondent vertelt eveneens dat haar blinde oma haar stimuleert.  
 
Sommige respondenten hebben zelfs bijna dagelijks contact met hun familie in het buitenland. 
Het betreft vooral emotionele steun, maar er is ook een respondent die vertelt dat zijn familie 
overzee hem geld stuurt. 
Daarentegen vertelt een aantal respondenten ook wat niet helpend is in familieverband. Zo vertelt 
een 30-jarige respondent dat als je moeder “je klein houdt”, als je tante tegen je zegt dat je niets 
hoeft te bereiken en zelfs “baby” tegen je zegt, dat dat zowel denigrerend als ontmoedigend is. 
Een 40-jarige respondent vertelt dat het je niet helpt als je moeder je verbiedt zelf te koken. En 
een 60-jarige pas blind geworden respondent vertelt dat het frustrerend is als je echtgenote geen 
tijd heeft om naar je te luisteren. Bovendien heeft ze er een handje van om de hele inrichting van 
de woning telkens te veranderen waardoor zij je oriëntatiesysteem in de war brengt. Al deze 
voorbeelden komen neer op een versterking van het controleverlies dat blinden toch al vaak 
ervaren. 

12.3. Vrienden, bekenden, collega’s en studiegenoten - Ze komen langs, ze groeten  

Diverse respondenten vertellen over het belang van vrienden, bekenden, studiegenoten en 
collega’s in hun leven. Het gaat er enerzijds om dat zij belangstelling voor hen blijven tonen en 
contact met hen blijven onderhouden vanuit het oude netwerk. Bovendien stellen zij het op prijs 
als deze bekenden laten blijken dat ze hen ook in deze nieuwe situatie waarderen, blijven 
stimuleren en helpen. 
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Blijvende belangstelling en contact; Meerdere respondenten vertellen over het belang dat 
bekenden interesse blijven tonen en contact blijven onderhouden. Zo vertelt een respondent die 
vanwege langdurige ziekte met school moest stoppen hoe fijn het was dat haar trouwe school-
vrienden haar steeds kwamen ophalen, haar mee uit namen en kleren met haar gingen kopen, ook 
nadat zij met school moest stoppen. Respondenten die met hun werk moesten stoppen vanwege 
hun visuele beperking, vertellen hoe goed het hen doet als ex-collega’s hen blijven opbellen en 
opzoeken. Zo vertelt een 55-jarige respondent die nu anderhalf jaar met ziekteverlof is, hoe fijn 
ze het vindt dat haar collega’s haar regelmatig opbellen, naar haar vragen, soms bij haar op 
bezoek komen of haar uitnodigen voor een feestje. Interessant detail is hierbij wel dat ze vertelt 
dat ze meestal voor de uitnodiging moest bedanken, dit omdat ze geen vervoer had. Contact kan 
ook zitten in heel kleine dingen. Een hulpbehoevende, blinde 85-jarige respondent, die de hele 
dag op bed ligt en dagelijks voor zijn huis gezet wordt in zijn rolstoel, vertelt dat het hem helpt 
de dag door te komen als bekenden hem dan groeten en soms ook even bij hem komen zitten: 
 
Si, nan ta pasa tin ora cuminda mi. Mi tin hopi amigo, no. Nos ta sinta pafo [silencio], e dia ta 
bay, no. 
Vertaling: 

Ja, ze komen soms langs om me te groeten. Ik heb veel vrienden, hoor. We gaan buiten zitten 
[stilte], de dag gaat zo voorbij, weet je. 
 
Diverse respondenten, zowel jongere als oudere, vertellen dat hun kerk in dit verband voor hen 
een belangrijke plek is. Ze ontmoeten er hun vrienden en ondernemen er activiteiten, zoals het 
maken van muziek. Ook zien ze elkaar soms buiten de kerk. Een in het buitenland geboren 
respondent, die veelvuldig in Aruba bij vrienden verblijft, vertelt: 
 
Mi ta un persona Cristian, mi gusta bay iglesia y resa. Esey ta parti di mi bida tambe. Uhm, 
comparti cu mi friendsnan di Iglesia of cu mi friendsnan di mi luga di unda mi ta. Paso, mi tin e 
bless, pasobra tur ora mi yega, door cu mi ta bin Aruba asina tanto biaha, mi ta bin den diferente 
casnan di diferente friendsnan. Anto mi sa comparti hopi cu nan. Anto ... semper e portanan di 
nan cas semper ta habri pa mi. Anto, uhm, nan tabata mas cu, uhm, bendicion pa mi. Uhm, 
actually e ta un experience hopi nice. 
Vertaling:  

Ik ben een Christen en ik houd ervan om naar de kerk te gaan om te bidden. Dat is ook een deel 
van mijn leven. Uhm, tijd doorbrengen met mijn vrienden van de kerk of met mijn vrienden van 
het land waar ik vandaan kom. Want, ik heb de blessing, doordat ik zo vaak in Aruba kom, 
telkens als ik hier ben, kom ik in verschillende huizen van verschillende vrienden. Dus kan ik 
veel met ze delen. Dus ... altijd staan de deuren van hun huis voor me open. Dus, uhm, zij zijn 
meer dan, uhm, een zegen voor me. Uhm, in feite is het een erg fijne ervaring. 
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Een andere respondent vertelt dat de kerk haar enige uitstapje is en dat het fijn is dat kerkgenoten 
haar komen halen. Weer een andere respondent vertelt dat de kerk naast emotionele steun hem 
ook financiële ondersteuning biedt.  
Dat echter niet elke respondent dit soort steun op prijs stelt, blijkt uit het voorbeeld van de 75-
jarige heer Martinez. Hij vertelt dat zijn kerk zelfs speciale bijeenkomsten heeft voor mannen en 
vrouwen van zijn leeftijd. Ze zouden hem daarvoor tevens kunnen ophalen en na afloop weer 
thuisbrengen. Hij vertelt dat hij hier geen gebruik van maakt, want de meeste van zijn vrienden 
zijn inmiddels overleden, dan wel fysiek daartoe niet in staat.  
Voor verschillende respondenten heeft de voorganger, pastoor of dominee dan ook een belang-
rijke rol. Zo vertelt een respondent dat het heel fijn is als de dominee begrip heeft voor het feit 
dat je bijvoorbeeld voortijdig de kerk uit wil omdat je bang bent te vallen in de drukte.  
Overigens een reden waarom een andere respondent niet meer naar de kerk toe gaat. 
Diverse respondenten vertellen ook over het belang van hun sportvrienden. Zo vertelt een 70-
jarige respondent over de wekelijkse gymclub waar ze al jaren naartoe gaat. Deze club is erg 
belangrijk voor haar, zowel vanwege de activiteit zelf als voor de ontmoeting met haar sport-
vriendinnen.  
 
Ook zijn er respondenten die vertellen dat het fijn is dat hun vrienden en bekenden, die in het 
buitenland wonen, contact met hen blijven houden. Zo vertelt een respondent dat vrienden in het 
buitenland hem muziek en gesproken boeken sturen. De MP3-speler waarmee hij naar de bijbel 
luistert, heeft hij ook van hen gehad: 
 
Well I have everything in the CD’s already, so I just put it to play because these CD’s and the 
MP3 with the Bible and so I get them from the States. 
 
Uit de data blijkt dat diverse respondenten regelmatig contact hebben met vrienden en bekenden 
in het buitenland per telefoon, e-mail, Skype, Facebook, whatsapp en blackberry pin. Zulke 
contacten helpen ook, evenals dit soort contacten met vrienden en bekenden die in Aruba zelf 
wonen. 

Waardering, stimulatie en praktische hulp; Vooral de waardering, stimulatie en praktische hulp 
van vrienden en bekenden voorkomen een neerwaartse spiraal. Een 55-jarige respondent vertelt: 
 
Pero, wak, hopi biaha un hende por cay den depresion, pasobra bo mester tin bo hendenan rond 
di bo pa pep bo op. Pa yuda bo, pero si bo no tin niun hende rond di bo, tur hende laga bo na 
caya, esey ta pone bo cay den un pos. Y ora bo cay den e pos ey, ta dificil bo sali bek ... Yuda bo, 
kiermen di, nan no mester echt yuda bo, pero mi kiermen di, hmm, kiermen di, nan mester tin 
tiki comprension cu bo, kiermen di, compronde pa bo. 
Vertaling: 

Maar, kijk, vaak kan iemand in een depressie raken, want je hebt de mensen om je heen nodig 
om je op te peppen. En om je te helpen, maar als je niemand om je heen hebt, als iedereen je in 
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de steek laat, kan dat ertoe bijdragen dat je in een put valt. En als je in die put valt, is het moeilijk 
om er weer uit te komen ... Je helpen betekent, ze moeten je niet echt helpen, maar ik bedoel, 
hmm, ik bedoel, ze moeten meer begrip voor je hebben, ik bedoel, je begrijpen. 
 
Een andere respondent vertelt dat het haar helpt als vrienden en bekenden haar aanmoedigen om 
eropuit te gaan en zichzelf niet af te zonderen, ook als ze zich depressief voelt. Dan heeft ze 
namelijk de neiging om zich juist af te sluiten: 
 
EB: Mi no ta mucho mas pa sali. Mi ta hopi, mane mi, den e dianan aki mi ta sinti mi hopi 
depressief. MD: Hm. EB: Anto mi ta echt cera mi curpa. MD: Ja. EB: Y nan ta bisa mi ‘no cera 
bo curpa’. MD: No. EB: Sali. MD: Si. EB: Dus, e ora ey mi ta sali, mi ta bay cana dal un ronchi 
... MD: hmhm. EB: ... bay cerca mi amiga cu ta traha na panaderia ... MD: Hm. EB: ... para 
combersa, bin cas bek, asina.  
Vertaling:  

EB: Ik ga niet zo vaak meer uit. Ik ben erg, zoals ik, in deze dagen voel ik me erg depressief. 
MD: Hm. EB: En dan sluit ik me echt af. MD: Ja. EB: En dan zeggen ze tegen me ‘sluit je niet 
af’. MD: Nee. EB: Ga uit. MD: Ja. EB: Dus, dan ga ik uit, ik ga een rondje lopen ... MD: hmhm. 
EB: ... dan ga ik naar mijn vriendin die bij de bakker werkt ... MD: Hm. EB: ... even babbelen, en 
dan terug naar huis, zo gaat het.  
 
Een andere respondent vertelt over de stimulans van zijn medestudenten die tijdens zijn hele 
studieperiode een vriendenclub met hem vormden. Ook vertelt hij hoezeer het hem helpt als er 
collega’s zijn die hem ‘s morgens ophalen of ‘s middags thuisbrengen van het werk. Weer een 
andere respondent vertelt dat vrienden en bekenden hem vaak een lift aanbieden als ze hem zien 
lopen. Hij vindt dit erg prettig en maakt er over het algemeen dankbaar gebruik van.  
Weer andere respondenten vertellen over het belang van mensen die je groeten, omdat zij wel 
geluiden van mensen horen, maar niet altijd weten wie het betreft. Meerdere respondenten 
vertellen hoe fijn het is als vrienden of bekenden niet alleen contact met je onderhouden, maar je 
ook uitnodigen om ergens met hen mee naartoe te gaan en zij jou tevens aanbieden om je te 
komen ophalen. Vervoer en begeleiding voor activiteiten als boodschappen doen, winkelen, 
sporten, etcetera, wordt door menig respondent als zeer helpend ervaren, vooral als dat op 
respectvolle wijze gebeurt.  Hierdoor kunnen zij zelf kiezen er al dan niet gebruik van te maken. 

12.4. Lotgenoten via de FAVI - Zij zijn mijn tweede familie geworden 

Een aantal respondenten vertelt over het belang van nieuwe netwerken, bijvoorbeeld met 
lotgenoten. Niet alle respondenten staan hier echter voor open. Een aantal van hen stelt er geen 
prijs op om andere mensen en/of lotgenoten te ontmoeten, laat staan te leren kennen. De 60-
jarige heer Hassell vertelt aan de ene kant over zijn ervaringen met lotgenoten die vaak 
mopperen, ongeduldig zijn of zelfs onbeschoft, en die hem niet erg helpen. Hij vertelt echter ook, 
net als diverse andere respondenten, over zijn ervaringen met lotgenoten die wel helpend zijn.  
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Elkaar begrijpen, kameraadschap en samen actief zijn; In veruit de meeste gevallen leerden de 
respondenten andere lotgenoten kennen via de FAVI, de enige organisatie die er speciaal voor 
deze groep is in Aruba. Daarbij heeft wat hen bindt vaak enkel en alleen te maken met hun 
beperkingen. Menigeen beschouwt hierdoor elkaar als vanzelf als een vertrouweling. Vanwege 
de kleinschaligheid van Aruba blijken diverse respondenten elkaar soms ook nog van vroeger te 
kennen, bijvoorbeeld van dezelfde school, dezelfde sportvereniging, of van werk. Diverse 
respondenten hebben inmiddels echter vooral contact met elkaar opgebouwd tijdens activiteiten 
van de FAVI. Meneer Odor vertelt over het belang van zulke lotgenoten voor gelijkwaardig 
menselijk contact, vriendschap en over de mogelijkheid om iets voor elkaar te kunnen betekenen: 
 

AO: I like fellowship. I like to go out to speak with people, I like to do things. I like to, you 
know, sometimes, I like to play dominoes and all those things so and then sometimes they have 
things little games and so you active; you feel good. MD: Yeah. AO: Because we is human and 
human should flock together you know you need to flock together sometimes. MD: Yes. AO: 
And you know but the FAVI is a strong hand to ... we the people in Aruba who cannot see, is a 
strong hand to encourage you to keep you alive you know and keep you active and so instead of 
just staying home all the time. You could go out and come back and feel good. MD: Yes, 
because at home now you see less people than in the past? AO: Right you know, see less people 
and when you go out to the FAVI you have at least a day, two days, sometimes depends on what 
days you go, you can sit down with other, talk you know, feel good you know. You might get a 
telephone number; you could call the person you know. You know things like that, it’s really 
good, it’s nice and I like it.  
 
Diverse respondenten, zoals de 70-jarige mevrouw Ponson, vertellen dat ze gemakkelijker met 
lotgenoten praten, omdat zij elkaar beter aanvoelen. Dat schept een band met elkaar, Putnam 
(2000, p. 23) zou in zulke relaties van wederzijds begrip en lotsverbondenheid spreken van 
“bonding social capital”.  Ook mevrouw Webb vertelt: 
 
RW: Ja, ja, je begrijpt elkaar beter. Wat ik daarnet vertelde, zo van, wat zij ook zei, want ja, je 
wilt geen hulp hebben, want je wil alles zelf doen, je wilt pas hulp hebben als je er zelf om 
vraagt. 
 
Een 50-jarige respondent vertelt dat ze zowel kan lachen met lotgenoten, als dat ze elkaar kunnen 
helpen met de verwerking van hun beperkingen. Ze vertelt dat lotgenoten om die reden zelfs haar 
“tweede familie” geworden zijn: 
 
People that have a visual impairment, they become my second family, because what I notice I 
can relate to them. They understand what you’re going through, they understand how people 
treat you, because we sit together at times and talk about that. So they become like your second 
family, so they become important to you. So, you like talking to them, calling them. 
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Een vrouwelijke respondent vertelt dat zij zich actief inzet voor de FAVI. Het saamhorigheids-
gevoel vindt ze heel fijn: 
 
Want daardoor leer je een beetje omgaan met lotgenoten, waar je soms hen kan opvangen of 
waar zij jou raad geven. Je hebt een beetje een samenhorigheid, geloof ik heet dat. In ieder geval, 
dat je samen iets doet en dat is heel fijn. 
 
Het belang van samen actief bezig zijn wordt ook benadrukt door de volgende respondent: 
  
He comes over here, plays guitar. He makes me feel good, I make him feel good, we stick 
together. I sing sometimes. I can sing and he plays guitar, and I said one day we should go to the 
radio and sing something. Two blind guys [laughter], people think we’re blind, we don’t know 
anything.  
 
Weer anderen vertellen over het belang van het onder de mensen verkeren. Zo vertelt meneer 
Vrolijk dat hij ernaar uitkijkt om naar de FAVI te gaan omdat hij daar mensen kan ontmoeten. 
Diverse respondenten geven aan dat deze contacten vaak ook verder reiken dan de lessen en 
andere groepsactiviteiten. Zij blijven ook telefonisch en/of via Facebook met elkaar in contact en 
doen soms dingen samen. Duidelijk blijkt dat diverse respondenten via de FAVI een nieuw 
netwerk verkregen hebben en daarmee nieuw “bonding social capital” opgebouwd hebben (zie 
Putnam, 2000, p. 23 en 5.6). In het volgende fragment vertelt de 25-jarige Mayra dat het voor 
haar als kind belangrijk was om contact te hebben met andere kinderen die ook slechtziend 
waren en ook bij haar verliep dat via de FAVI: 
   
MD: Si bo ta wak bek na FAVI – kico FAVI por haci pa bo como mucha – kico a yuda? MG: El 
a yuda, m’a conoce mas hende, mas hende cu tin e mesun problema cu mi di vision.  
Vertaling: 
MD: Als je terugkijkt op FAVI – wat heeft FAVI voor je gedaan als kind – wat heeft geholpen? 
MG: Het heeft geholpen, ik heb meer mensen leren kennen, meer mensen die hetzelfde probleem 
hebben als ik met het gezichtsvermogen. 
 
Zoals we zien, speelt de FAVI hierbij vaak een rol als eerste contactpunt. 
 
Lotgenoten als stimulans, rolmodel en leermeester; Bovendien vertellen respondenten dat lot-
genoten elkaar kunnen stimuleren, dat ze voor elkaar als rolmodel kunnen fungeren en dat ze van 
elkaar kunnen leren. Zo raden diverse respondenten elkaar onderling interessante (gesproken) 
boeken aan. Eén respondent heeft het zelfs over de stimulans van een blinde man, die goed met 
de computer overweg kan: 
 
Want als hij het kan, kan ik het ook. 
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Hij vertelt dat deze lotgenoot een vriend geworden is. Hij gaat soms bij hem op bezoek en ze 
bellen regelmatig: 
 
AW: Bij de FAVI heb ik dus kennis met hem gemaakt en het klikte heel goed en ik ga nu dus 
geregeld. En we praten dus bijna, nee niet iedere dag maar geregeld door de telefoon. ’s Avonds 
laat bel ik hem even of hij belt mij. Ik vind het fijn om met hem te praten ... MD: Ja en geeft het 
ook een band dat jullie allebei slechtziend zijn? AW: Dat is de band, dat is de band die het 
mogelijk heeft gemaakt, want voorheen heb ik nooit geen woord met hem gesproken, maar via 
de FAVI heb ik dus kennis met hem gemaakt. 
 
Een andere respondent vertelt over het stimulerende effect van rolmodellen, zoals de blinde man 
die hardloopt en de blinde vrouw die zo positief en flink is. Zij zijn voorbeelden voor haar van 
hoe je toch veel dingen kunt bereiken.  
 
Maar soms spelen de betrokkenen zelf een stimulerende rol. Zo vertelt een meneer over zijn 
voornemen naar de FAVI te gaan: 
 
I want to go, at least mingle with the people over there, talk to them not to brag, but just to tell 
them; oh do you work, no, oh I work, I do this I travel. To lift them up a little bit. 
 
Weer een andere respondent vertelt dat mensen hem soms zeggen dat hij een rolmodel is. Hij is 
er zich van bewust dat hij voor velen een voorbeeld is en zorgt daarom dat hij voldoende oefent 
om een rolmodel te kunnen blijven. Hij zou meer willen doen als rolmodel, zoals praten met 
jongeren met een visuele beperking en hun ouders, opdat ook zij een kans krijgen zich te 
ontwikkelen.  
Een 55-jarige meneer geeft aan dat het hem een plezierig gevoel bezorgt als hij iets voor een 
lotgenoot kan betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie: 
 
Ja en wat ik weet probeer ik nu over te brengen, want er zijn een paar cliënten van FAVI, 
misschien weet ik iets meer van computer af op dit moment en dan help ik ze ook ... ik help 
mensen graag, als het kan iedere dag. 
 
Uit de data blijkt dat andere respondenten vertellen dat hij hen goed helpt met hun techno-
logische uitdagingen.  
Dat lotgenoten ook van elkaar in het alledaagse contact kunnen leren, blijkt uit het volgende 
fragment: 
 
Die ene jongen die slechtziend is, had me vrijdag voordat hij het vliegtuig instapte gezegd van ... 
ja de munten, hij kent precies wat 10 cent is of wat 20 cent is. Hij voelt het gewoon met z’n 
handen. Maar ik zie het, maar hij ziet het helemaal niet, dus hij voelt het gewoon met zijn 
handen. En ik zei: ik zie het, maar soms kan ik het niet zien als er weinig licht is. Maar hij ziet 
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het helemaal niet, hij voelt het. En hij vroeg tegen mij: waarom neem je dat niet over? Ga nu 10 
centen voelen, 20 centen voelen. Dus nu ga ik dat doen.  
 
Opvallend is dat meerdere respondenten aangeven dat ze meer voor hun lotgenoten zouden 
willen betekenen, zowel op emotioneel als op praktisch gebied.  

12.5. Toevallige voorbijgangers en hefboomfiguren - Het kind helpt me oversteken 

Meerdere respondenten vertellen dat het helpend is als toevallige voorbijgangers je praktische 
hulp aanbieden. Een onlangs slechtziend geworden respondent vertelt dat het plezierig is als 
voorbijgangers hem hulp aanbieden zodat hij veilig de weg kan oversteken. Soms helpen mensen 
op straat spontaan: 
 
Je de goede richting wijzen, je aan je arm of je schouder meenemen; bereid zijn je te helpen als 
je hulp nodig hebt. 
 
Diverse respondenten vertellen dat meer mensen hulp zouden moeten aanbieden, omdat visueel 
beperkten veelal hulp nodig hebben en het niet altijd gemakkelijk is om te vragen. Zie hierover 
ook het volgende fragment van meneer Lampe: 
 
Ami ta bisa: ‘yuda nan mas hopi cu bo por’. Si bo ta mira un hende cu no ta mira, cu ta ciego, 
yud’e. 
Vertaling: 

Ik zeg: ‘help hen zoveel als je kan’. Als je iemand ziet die zelf niet ziet, die blind is, bied je hulp 
aan. 
 
Daarnaast zegt een andere respondent dat het belangrijk is dat mensen een beetje toeschietelijk 
zijn naar slechtzienden en blinden, omdat zij hen immers niet of niet goed kunnen zien: 
 
Als ze iemand zien die niet kan zien, misschien even naar hun toe gaan en zeggen ik ben die en 
die en dan wordt het contact ook veel gemakkelijker. 
 
In hoofdstuk 9.8 is ook al aan de orde geweest dat de manier waarop de hulp aangeboden wordt 
ertoe doet. Immers, als onbekenden je stevig vastpakken en de regie van je overnemen, wordt dat 
niet als prettig ervaren. Diverse respondenten geven aan dat als hulp aanbieden een beetje op een 
natuurlijke manier gebeurt, dit verreweg de voorkeur heeft. Zo vertelt een oudere respondent hoe 
hij, als hij op een onbekende plek een toilet nodig heeft, aan een van zijn vrienden vraagt waar 
dit te vinden. Eenmaal in het toilet kan hij zichzelf behelpen, maar hij heeft wel hulp nodig om te 
weten waar dit zich bevindt. Hij hoeft hen echter niet apart om hulp te vragen: 
 
Mi ta djis puntra unda e baño ta y nan ta hiba mi te na e porta. 
Vertaling: 
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Ik vraag gewoon waar het toilet is en dan brengen ze me tot aan de deur.  
 
Een zeer slechtziende respondent geeft zelfs een heel mooi voorbeeld van een kind van een jaar 
of zes, zeven, dat opmerkte dat hij niet goed wist waar een zebrapad was en toen naar hem 
toekwam: 
 
Un mucha, hendenan no por imagina nan mes cu mi ta cana, mi ta tur bruha, anto e mucha 
chikito ta bisa mi: “Ya, bay un tiki mas eynan” ... e ta bin, tene mi na mi man, yega na e 
zebrapad, tur auto ta para, e mucha ta crusa mi, mi ta bis’e danki, e ta crusa bek y e ta bay. 
Mucha di 6/7 aña.  
Vertaling: 

Een kind, mensen kunnen zich niet voorstellen dat ik loop, ik ben helemaal in de war en een 
klein kind zegt tegen me: “Ja, ga een beetje meer daarheen” ... hij komt naar me toe, pakt me bij 
mijn hand, we komen aan bij het zebrapad, alle auto’s stoppen, het kind helpt me oversteken, ik 
zeg ‘dank je’, hij steekt weer terug over en gaat weg. Een kind van 6/7 jaar.  
 
Uit deze data blijkt dus dat ook contacten met onbekenden ertoe doen. Toch kunnen ook min of 
meer bekenden als vanzelf optreden in een nieuwe verbindende rol. Zij worden dan ‘hefboom-
figuren’.  
In het volgende voorbeeld vertelt een respondent bijvoorbeeld dat toen zij op ongeveer 10-jarige 
leeftijd als blind meisje in het buitenland in het ziekenhuis lag, zij door een onbekend iemand 
werd aangesproken die eigenlijk op bezoek kwam voor iemand anders. Op dat moment was zij 
alleen en ver weg van haar ouders en familie in Aruba. Hij sprak haar aan en toen hij merkte dat 
ze huilde, troostte hij haar. Deze bezoeker en later ook zijn echtgenote bleven haar bezoeken, 
gaven haar weer moed en brachten kleine dingetjes voor haar mee. Door hem kwam er toen bij 
haar een structurele verandering tot stand: van een periode van passsief gedrag, eenzaamheid en 
intens verdriet ging ze over naar een nieuwe fase waarin ze kon rekenen op troost en hulp en zich 
ook kon verheugen op gezellige momenten. Tot op heden heeft ze contact met hen: 
 
DP: Wel in het begin voelde ik me heel eenzaam, ik had ook heel veel heimwee, iedereen kreeg  
bezoek ’s avonds en ik niet. En toen een keertje lag ik te huilen en ik dacht dat niemand het zou 
zien, maar toen kwam er een meneer en die was op bezoek bij een zus of een schoonzus, dat 
weet ik niet meer, enne, die kwam naar mij toe en die zei van: “Hé kleintje waarom lig je te 
huilen?” En toen zei ik, omdat ik geen bezoek heb, omdat mijn ouders niet hier wonen, omdat 
iedereen op Aruba woont. En toen zei hij tegen mij: “Nou vanavond kom ik bij jou op bezoek”. 
Hij werkte bij de politie, hij was getrouwd en had geen kinderen. En ja hoor, hij heeft zijn woord 
gehouden. Als hij dienst had dan kwam zijn vrouw ... MD: Was je blij met zijn bezoek? DP: Ik 
was blij met zijn bezoek, want ik noemde hem, op Curaçao zeg je pai of tata, ik noemde hem pai 
en zijn vrouw mai, dus vader en moeder. En die kwamen, en die brachten altijd iets mee, stel dat 
ik iets nodig had, ze hadden mij erg opgenomen alsof ik hun dochter was.  
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Zoals we zagen noemde Stewart (2007) zulke toevallige en tegelijkertijd ingrijpende 
gebeurtenissen “ordinary affects” (Stewart, 2007, p. 128 en 4.3). Ook Bandura (1982) benadrukt 
het belang van zulke toevallige ontmoetingen als een “vehicle for personal changes” (Bandura, 
1982, p. 730) en geeft daarbij aan: "some fortuitous encounters touch only lightly, others leave 
more lasting effects, and still others branch people into new trajectories of life” (Bandura, 1982, 
p. 747). De impact van deze ontmoetingen wordt volgens hem bepaald door zowel persoonlijke 
als sociale factoren. Dat blijkt ook uit mijn onderzoek. In het geval van de nog erg jonge 
respondent van hierboven bleek dat een dergelijke ontmoeting een positieve wending aan haar 
leven gaf, juist omdat deze toevallige voorbijganger de rol overnam van een afwezige ouder. Ik 
noem hem daarom een ‘hefboomfiguur’. 

Het onderstaande, gedetailleerde verhaal van de 60-jarige meneer Hassell is een ander mooi 
voorbeeld van hoe door toedoen van ‘hefboomfiguren’ zijn leven compleet veranderde van een 
depressieve en passieve, geïsoleerde toestand naar een positief en ondernemend bestaan. Zijn 
oude leven zat vol met grote verstoringen en zijn onmacht om hier iets aan te veranderen was 
groot, zoals bij “de speelbal” uit de typologie van Kramer et al. (2003, p. 86). Zijn nieuwe leven 
wordt gekenmerkt door alle mogelijkheden te verkennen en vervolgens toe te passen, conform 
het type “de ontdekkingsreiziger” uit dezelfde typologie. Hij vertelt over hoe hij al acht maanden 
depressief op bed lag nadat hij blind geworden was en zelfs alle gevoel voor tijd kwijt was. De 
buurman die hem regelmatig bezocht, wijst hem op een dag op het bestaan van een christelijke 
radiozender en moedigt hem aan ernaar te luisteren, omdat ze elk uur de tijd zeggen. Dit gesprek 
brengt een omwenteling teweeg in zijn leven: 
 
KH: Mi bisiña, e kier bin papia cu mi merdia, mane 12 or, mi no por a hou bij niun ora, nada. E 
di cu mi: “Pero, dicon bo n’ ta scucha radio?” Radio cu bo tin na Aruba, cu ora bo scucha nan, di 
baina bo ta tende ora, cu kico, nunca ta duna bo ora, semper nan ta papia yen ’i cos [haciendo 

zonido lihe] y nunca ta duna bo ora. E di cu mi: “Dicon bo n’ ta scucha Radio Victoria?” Mi di 
cu ne: “Radio Cristian? ”E di cu mi: “Si.” E di cu mi: “Cada rato cu ta un ora, despues e ta duna 
bo un ora.” M’a bisa: “Si?” Un biaha m’a lanta mainta, mi ta bisa: “Mi ta pone Radio Victoria 
toch.” M’a pone Victoria, m’a sinta ’kinan, m’a scucha. Mi señora a bay 9’or, 10 or un otro 
programa, 11 or un otro programa, 12 or un otro programa. Anto asina el a bay te 3 or. Y 3 or a 
bin programa di mucha y 3.30 or nan ta splica, tene e programa pa 4’or cu mey ora di storia. 
MD: Uhu. KH: Anto e storia ey, mi tawata scucha e storia, tur, tur dia, anto, bo sa, m’a keda 
drumi eynan, m’a cera e porta drumi eynan. Mi ta scucha y cera e porta patras, e ta bin, anto ora 
e yega, mi ta scucha mi programa. Un aña largo, anto esey tawata, con bo ta bisa, mi delicia di 
bida. MD: Uhu. KH: Duna mi e fortalesa di bisa ‘ey, bo bida no ta caba’. Mi señora ta trece 
cuminda. Mi tawata tin casi ocho luna, cuminda ta wordo trece, bay bek, mi n’ ta come, m’a bira 
flaco flaco bek, ora cu edad a cuminsa ’na mi un tiki bida bek, mi a cuminsa poco poco come 
cuminda bek, poco poco prop. 
Vertaling: 
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KH: Mijn buurman, hij wilde met me praten tussen de middag, ongeveer om 12 uur, ik kon geen 
tijd bijhouden, niets. Hij zei tegen me: “Maar waarom luister je niet naar de radio?” De radio-
omroepen die je op Aruba hebt, als je ernaar luistert, hoor je zelden hoe laat het is. Ze praten 
altijd over van alles en nog wat [snelle geluiden makend], maar nooit zeggen ze hoe laat het is. 
Hij zei tegen me: “Waarom luister je niet naar Radio Victoria?” Ik zei tegen hem: “Christelijke 
Omroep?” Hij zei: “Ja.” Hij zei tegen me: “Elk uur zeggen ze hoe laat het is.” Ik zei: “Ja?” Op 
een ochtend werd ik wakker en zei tegen mezelf: “Laat me toch Radio Victoria aandoen.” Ik 
deed Victoria aan, ik ben hier komen zitten en ik luisterde. Mijn vrouw ging om 9 uur weg, 10 
uur een ander programma, 11 uur een ander programma, 12 uur een ander programma. En zo 
ging het door tot 3 uur. En om 3 uur kwam er een kinderprogramma en om 3.30 uur zeiden ze, 
houd het programma aan tot 4.00 uur met een half uur met verhalen. MD: Uhu. KH: En dat 
verhaal, ik luisterde naar het verhaal, elke, elke dag en, weet je, ik bleef daar liggen, ik deed de 
deur dicht en ging daar liggen. Ik luisterde en deed de achterdeur dicht, en als het begon, 
luisterde ik naar mijn programma. Een jaar lang was dat, hoe zeg je het, mijn levensgenot. MD: 
Uhu. KH: Het gaf me de kracht om te zeggen ‘hé, je leven is nog niet afgelopen’. Mijn vrouw 
bracht eten voor me mee. Voor bijna acht maanden lang bracht ze het eten en kon ze het eten 
weer mee terugnemen, ik at niet, ik werd weer helemaal mager; toen mijn situatie het toeliet dat 
ik weer een beetje begon te leven, begon ik weer langzaamaan te eten, heel erg langzaam, beetje 
voor beetje. 
 
Een tweede belangrijke ‘hefboomfiguur’ voor deze respondent blijkt een jaar later een buur-
meisje te zijn. Zij ontmoet hem in de kerk, raakt met hem in gesprek en vraagt hem of hij naar de 
FAVI gaat. Vervolgens legt ze hem uit wat deze organisatie voor hem zou kunnen betekenen. 
Wat dat gesprek bij hem teweegbracht, vertelt hij hieronder: 
 
KH: M’a bay misa ... despues di un aña ... Mi ta sinta den misa, e mucha muhe ta bin para mi 
dilanti bisa mi: “Kasper [nomber di e persona entrevista], bo ta wak mi?” Mi di: “Si, mi ta wak 
bo para eynan.” Pero, mi ta wak e, pero ... cu e raiznan. Mi di: “Mi ta wak bo, mi ta wak bo basta 
bon.” E ta rijs mi su dedenan puntra mi cua dede e tin. Mi di: “No puntra mi esey, si. Mi ta wak 
bo figuur. Mi ta wak bo tur cos.” Anto e di cu mi: “Dicon bo n’ ta bay FAVI?” Mi di, no, hombo, 
bo sa, no, manera el a coy cuchiu pas’e den mi curason, hunga cu ne asin’aki, corta curason saca 
afo. MD: Aha, ya. KH: Mi kier a [haciendo zonido], mi di cu ne: “Abo!” Mi di: “Abo tambe?”, 
paso m’a hera grita: “Abo tambe c’e co’ki?” ... [E dokter cu a keur’e a papia ariba ariba cu ne 
tocante FAVI, pero no a splica kico e ta. E puntra e mucha:] ... “Ki bo sa di FAVI?” “Hopi, 
Kasper [hari] ... Kasper, m’a bay FAVI pa un excursion, m’a bay excursie cu scol, nan a hiba 
nos pa FAVI.” Mi di: “Ki FAVI ta?” E di: “Algo asina pa hende ciego.” “Anto kico mi por haci 
na FAVI? Bo ta papia, bisa mi, kico mi por haci na FAVI?” E di: “Kasper, FAVI tin hopi cos”. 
Mi di: “Kico asina?” E ora ey el a drenta mi asina, luga di cushina, di carpinteria. Ya, mi no kier 
tur cos! E di: “Kasper, tin co’i les pa computer, gymnastiek, tur cos tambe.” Mi di: “Kico? Bo ta 
sigur, no?” “M’a bay FAVI, m’a wak tur e luga, m’a cana tur e luga.” ... “Si, mi ta bay wak.” ... 
“Mi no kier bo bisa mi bo ta bay wak, mi kier bo bisa mi bo ta bay!” Mi di: “Dicon?” E di: “Paso 
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mi sa cu e ta bon pa bo. Priminti mi cu bo ta bay.” ... E di: “Ki dia bo ta bay FAVI?” ... Asina 
m’a bin cas di misa, m’a drumi anochi, m’a lanta mainta y bay na cas di e doñonan, mi di: 
“Yama cas di FAVI ...” 
Vertaling:  

KH: Ik ging naar de kerk ... na een jaar ... Ik zit in de kerk, het meisje gaat voor me staan en zegt 
tegen me: “Kasper [naam respondent], zie je mij?” Ik zei: “Ja, ik zie je daar staan.” Maar, ik zie 
haar, maar ... met wortels erdoor heen. Ik zei: “Ik zie je, ik zie je tamelijk goed.” Ze houdt haar 
vingers omhoog en vraagt me welke vingers ze omhoog houdt. Ik zei: “Dat moet je me echt niet 
vragen. Ik zie je gestalte, ik zie alles van je.” En toen zei ze: “Waarom ga je niet naar de FAVI?” 
Ik zei, hè, jeetje, weet je, het was alsof ze een mes pakte en in mijn hart stak, gewoon er door-
heen sneed en het hart eruit haalde. MD: Aha, ja. KH: Ik wilde [een geluid makend], ik zei tegen 
haar: “Jij!” Ik zei: “Ook jij?”, en ik schreeuwde bijna: “Ook jij hiermee ...?” [De dokter die hem 

had afgekeurd had oppervlakkig met hem gesproken over de FAVI, maar niet uitgelegd wat het 

was. Hij vroeg het meisje:] ... “Wat weet je van FAVI?” “Veel, Kasper [lachend] ... Kasper, ik 
ben bij FAVI geweest met een excursie van school, ze hebben ons naar FAVI gebracht.” Ik zei: 
“Wat is FAVI?” Ze zei: “Iets voor blinden.” “En wat kan ik bij FAVI doen? Je praat maar, maar 
zeg me, wat kan ik bij FAVI doen?” Ze zei: “Kasper, FAVI heeft veel.” Ik zei: “Zoals wat?” En 
toen gaf ze me een soort rondleiding, de keuken, de plaats voor houtbewerking. Ja, ik wil dit niet 
allemaal! Ze zei: “Kasper, er zijn spullen voor computerles, gymnastiek, van alles.” Ik zei: 
“Wat? Ben je daar zeker van?” “Ik ben bij FAVI geweest, ik heb al die plaatsen gezien, ik heb er 
rondgelopen” ... “Ja, ik ga er eens kijken.” ... “Ik wil niet dat je zegt dat je er eens gaat kijken, ik 
wil dat je me zegt dat je ernaartoe gaat!” Ik zei: “Waarom?” Ze zei: “Omdat ik weet dat het goed 
voor je is. Beloof me dat je gaat.” ... Ze vroeg: “Wanneer ga je naar de FAVI?” ... Zo ben ik thuis 
gekomen uit de kerk, ik ben ’s nachts gaan slapen, ik ben ’s morgens opgestaan en naar het huis 
van de huiseigenaren gelopen en ik zei: “Bel de FAVI ...” 
 
Vervolgens komt de maatschappelijk werkende van de FAVI enkele dagen later bij hem op 
bezoek en regelt dat hij de dag erna een bezoek aan de FAVI kan brengen. Tijdens het bezoek 
aldaar wordt hij gestimuleerd om aan diverse activiteiten deel te nemen, door een lotgenoot én 
door een vrijwilligster. Door hun toedoen, en door het feit dat hij er bij dat kleine meisje voor 
open stond, veranderde zijn leven. Van een eerder passief leven thuis is zijn leven inmiddels 
veranderd in een actief, zinvol leven, waarbij hij drie dagen per week deelneemt aan diverse 
groepsactiviteiten. Zijn eigen wens is om in de nabije toekomst andere mensen met beperkingen 
computerles te geven en hiermee weer iets te kunnen betekenen voor anderen.  
 
‘Hefboomfiguren’ kunnen verschillende rollen vervullen, zoals die van ‘eyeopener’, ‘weg-
wijzer’, ‘stimulator’ of  ‘facilitator’. In een aantal gevallen vervullen zij meerdere rollen tegelijk 
of achtereenvolgens.  

‘Eyeopener’; Een rol van een ‘hefboomfiguur’ is die van ‘eyeopener’. Een voorbeeld is de broer 
van mevrouw Webb, als hij aan haar vraagt of ze soms slecht ziet. Door dit signalerende gesprek 
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wordt ze zich ervan bewust dat ze inderdaad slecht ziet en maakt ze een afspraak bij de oogarts. 
Dit veroorzaakt een structurele verandering in haar leven.  
In hoofdstuk 10.3 is het voorbeeld gegeven van een respondent die een innerlijke strijd gevoerd 
heeft alvorens een stok te gaan gebruiken en hulp te vragen aan de FAVI. In het gesprek blijkt 
dat een kort, maar betekenisvol moment met een kennis op straat daarbij de doorslag heeft 
gegeven. Ik noem deze kennis dan ook een ‘hefboomfiguur’ voor hem: 
 
AW: Ik geloof dat iemand mij dus iets op straat ... “Antonio [naam respondent], hombo, bo sa, 
m’a weita bo ta crusa caya” [vertaling: Man, weet je, ik zag je de straat oversteken], maar dat is 
gevaarlijk. MD: Uhu. AW: “Bo mester busca un ayudo” [vertaling: Je moet hulp zoeken]. MD: 
Aha. AW: Enzovoorts, ze had het zo gemeend en ze heeft me bij de arm genomen. Daar bij die 
kerk. Toen ben ik in die kerk gegaan, ik ben even gaan bidden en ik heb Gods hulp gevraagd en 
toen dacht ik: Nou ik ga naar de FAVI, mi ta bay eynan, mi ta pidi nan ayudo  [vertaling: ik ga 

erheen, ik vraag hen hulp]. 
 
Een ander voorbeeld van een ‘hefboomfiguur’ in deze rol is de toen 12-jarige zoon van een 
oudere meneer. Een attente opmerking van deze zoon droeg ertoe bij dat zijn zeer slechtziende 
vader een ander beroep koos en dat tot op heden met veel plezier uitoefent. Hij wilde 
aanvankelijk gaan werken in de computerwereld, maar ervaarde daarbij met zijn gebrekkige 
zicht veel problemen: 
 
But then my son said: “Papi, the little eyesight you have you’re going to mess it up on that 
screen, why don’t you do massage, you are so good in it.” So, I took his advice and I did it until 
today. 
 
‘Wegwijzer’; Meerdere respondenten vertellen dat ze bij de FAVI zijn terechtgekomen doordat 
iemand hen daarop attent heeft gemaakt. Een jonge respondent vertelt over een leraar of mentor 
van de middelbare school die haar op het spoor heeft gezet naar de FAVI: 
  
MD: Hoe kwam je bij FAVI terecht? Heeft iemand je daarnaartoe verwezen? JF: ik denk dat het 
... iemand van Colegio was het toch? Colegio Arubano [Arubaanse middelbare school voor havo 

en vwo]. 
 
Voor mevrouw Zievinger was haar oogarts een ‘hefboomfiguur’, omdat hij haar adviseerde 
contact op te nemen met de FAVI. Voor mevrouw Ponson was het een verpleegkundige van het 
Wit Gele Kruis. Zulke ‘wegwijzers’ geven echter veelal niet alleen aan hoe je terecht kan komen 
bij de FAVI of bij andere instanties van belang, zij stimuleren hen ook. 

‘Stimulator’; In het volgende voorbeeld vertelt een 75-jarige respondent over haar dochter, die 
haar erop wijst dat ze iemand zou kunnen bellen als ze zich alleen voelt. Dit doet ze dan ook. 
Hierdoor noem ik deze dochter een ‘hefboomfiguur’ in de rol van ‘stimulator’: 
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RW: Ik houd gewoon van mensen. Ik heb altijd mensen om me heen. Ik heb daar altijd zin in, ik 
nodig altijd mensen uit. Ik hoef maar drie dagen thuis te zijn, en niemand te spreken, dan word ik 
gewoon ziek. Dan moet ik er uit. Dan pak ik de telefoon, weet je wel. Ik ben al een stuk rustiger. 
MD: En dan belt u mensen op? RW: Dan bel ik mensen op, even praten ... Zegt Alicia, mijn 
dochter: “Ma, als je tijd hebt, pak dan even de telefoon, een telefoontje doet iemand ook al zo 
goed weet je wel.”   
 
Ze vertelt ook over haar fitnessinstructeur die haar aanmoedigt om door te gaan. Hij is voor haar 
een ‘hefboomfiguur’ omdat ze zonder zijn persoonlijke aanmoediging zeer waarschijnlijk gestopt 
zou zijn: 
 
RW: De andere ochtend ga ik dan naar fitness, zo’n fitnesscentrum. En dan ben ik wel lekker 
actief bezig. Ik mag niet stoppen van Alejandro [naam fitnessinstructeur]. Vorig jaar zei ik:   
“Geef ons nou een beetje vakantie”, vooral in die warme tijd. Toen zei die: “Wil je stoppen 
dan?” “Nee, maar het is zo warm.” Komt hij even later naar mij, toen zegt hij: ”Je stopt niet 
hoor, je stopt niet. Want als je gaat stoppen, ga je zitten en daar word je oud van.” En ik ben de 
oudste daar. MD: En Alejandro is de begeleider daar of zo? RW: Ja, die is heel, heel erg goed. 
Hij praat met je gewoon, weet je wel. En soms dan sla ik even een paar tellen over en dan oké, 
dat mag ook wel, want ik bedoel op een gegeven moment moet je naar je lichaam luisteren 
natuurlijk. Als het te lang duurt, dan kijkt hij altijd, ik heb altijd veel oogcontact met hem ... en 
dan ga ik weer door. 
 
Een blinde respondent vertelt over het belang van de echtgenote van de directeur van een bedrijf. 
Door toedoen van deze vrouw kreeg deze respondent er werk als telefoniste: 
 
De vrouw van de directeur had tegen hem gezegd: ”Je kan toch niet iemand weigeren, omdat ze 
niet goed kan zien. Je moet het toch eerst proberen. En als het dan niet gaat dan heb je een reden 
om te zeggen, nee ik doe het niet meer.” En toen heeft hij besloten om mij aan te nemen als 
telefoniste.  
 
Ze heeft er vele jaren met plezier gewerkt. 
 
Een oudere respondent vertelt dat een medewerker van de FAVI, die bij haar in de buurt woont, 
haar uit zichzelf thuis kwam opzoeken en haar aanmoedigde om naar de FAVI te gaan: 
 
KR: Mi ta gradici hopi Elsa [nomber di e empleado], cu a ’na mi e curashi pa toch bay FAVI. E 
tabata bin bishita mi ... MD: Prome cu Elsa a bin pusha bo pa bay FAVI, señora sa caba di 
FAVI? KR: Si. MD: Con señora sa? KR: Paso hende ta scucha, bo ta scucha radio, bo ta tende. 
MD: Okay, pero sin Elsa bo no a bay probablemente. KR: No. MD: Pakico no? KR: Eh, 
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boluntad. Bo no ta preocupa pa bay. Mientras bo por haci un cos, bo no ta worry pa bay [e ta 

hari], asina e ta.  
Vertaling: 

KR: Ik ben Elsa [naam medewerkster] heel erg dankbaar, omdat ze me de moed gaf om toch naar 
FAVI te gaan. Ze kwam bij me thuis ... MD: Wist u al van de FAVI, voordat Elsa u aanmoedigde 
om naar de FAVI te gaan? KR: Ja. MD: Hoe wist u dat? KR: Omdat mensen luisteren, je luistert 
naar de radio, je hoort. MD: Oké, maar zonder Elsa was u waarschijnlijk niet gegaan. KR: Nee. 
MD: Waarom niet? KR: Eh, de wil. Je voelt de behoefte niet om te gaan. Zolang je iets kunt 
doen, vind je het niet nodig om te gaan [ze lacht], zo is het.  
 
Een andere blinde of slechtziende kan ook een hefboom zijn, zoals een jong blind buurmeisje in 
het verhaal van een inmiddels volwassen respondent. Dit meisje heeft haar verteld over de 
blindenschool waar zij op zat. (Dit verhaal betrof overigens een ervaring in het buitenland, waar 
de respondente als kind woonde. Zoals we al zagen in 2.8 heeft Aruba geen speciale school voor 
blinden en slechtzienden en worden visueel beperkte leerlingen op reguliere scholen begeleid of 
in speciaal onderwijs, als er ook sprake is van andere beperkingen). Daarbij heeft ze haar diverse 
keren aangemoedigd om daar ook naar toe te gaan en uiteindelijk heeft ze zelfs geregeld dat zij 
daar ook kon komen. Zo trad ze eveneens faciliterend op: 
 
GH: E tabata, mi ta pensa, no, Dios por habri mi wowonan. Mi no kier bay scol awo. Pero 9 luna 
despues ... aunke mi ta bari y mop, mi ta yuda nan laba co’i kibra. Mi no kier, mi tabata pasa 
hopi hopi ora sinta por nada, compronde? MD: Hmhm, si. GH: Anto esey tabata pone mi sinti 
fastioso, paso mi ta na cas di hende. MD: Ya, si. GH: Compronde? MD: Si. GH: Anto esey 
tabata mi, mi ta sinti mi fastioso y kico a pasa?, mi ta, mi a dicidi ‘si, mi ta bay scol’. E ora ey e 
mucha muhe [bisiña] cu a ofrece mi tanto biaha, esun cu a bira ciego, el a, el a bay papia na scol, 
anto nan a acepta mi, anto m’a bay capital [e instituto pa hende ciego].  
Vertaling:  

GH: Het was zo, dat ik dacht hè, dat God mijn ogen kon openen. Ik wilde toen niet naar school. 
Maar negen maanden later ... ofschoon ik veegde en dweilde, en hielp met de afwas. Ik wilde 
niet meer vele, vele uren nietsdoend doorbrengen, begrijp je? MD: Hmhm, ja. GH: Dus dat liet 
me me erg vervelend voelen, want ik was in het huis van andere mensen. MD: Ja, ja. GH: 
Begrijp je? MD: Ja. GH: En dat liet me me vervelend voelen en wat gebeurde er toen? Ik was, ik 
besloot ‘ja, ik ga naar school’. Toen is het blinde [buur]meisje dat me zo vaak had aangeboden, 
op school gaan praten, en ze hebben me geaccepteerd om naar de hoofdstad [het blindeninstituut] 
te komen.  
 
De respondenten geven diverse voorbeelden van personen die hen attent maakten op de FAVI, 
hen aanmoedigden en veelal ook actief hielpen contact te maken. In onderstaand voorbeeld is de 
‘hefboomfiguur’ de moeder van een vriend: 
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Ami no a yega na FAVI, pasobra ta un colega di mi, un amigo di mi, sorry, su mayor, su mama, 
a bisa mi: “Ey, pakico bo no ta bay FAVI?” Antobra m’a bis’ele: “Okay, mi no tin problema pa 
bay eynan.” Anto el a hinca, dus duna mi e curashi, anto mi a yega na FAVI, anto eynan nan a 
yuda mi di biaha, cu tur eseynan ... si, cu e mama di mi amigo nos a bay pa, uhm, splica un tiki di 
mi mes y esey nan, despues, ya, m’a drenta eynan. 
Vertaling: 

Ik was niet bij FAVI aangekomen als een collega van mij, een vriend van mij, sorry, zijn moeder 
mij niet gezegd had: “Hé, waarom ga je niet naar FAVI?” Toen heb ik haar gezegd: “Oké, ik heb 
geen probleem om daar heen te gaan.” En toen nam ze, dus, gaf ze me moed en zo kwam ik bij 
FAVI aan, en daar hebben ze me gelijk geholpen, enzovoorts ... ja, met de moeder van mijn 
vriend zijn we gegaan om, uhm, wat van mezelf en dergelijke te vertellen, en daarna, ja, ben ik 
daar gegaan. 
 
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat hij cliënt werd bij de FAVI en daar vele dingen leerde, zie 
ook hoofdstuk 14.    

‘Facilitator’; Meerdere respondenten vertellen hoe belangrijk mensen zijn, die faciliteren dat zij 
een actief leven kunnen leiden. Een blinde respondent vertelt dat ze naar de fitness kan gaan, kan 
hardlopen of kan uitgaan dankzij de hulp van personen die haar hierbij helpen. Ik noem ook hen 
‘hefboomfiguren’, aangezien zij het mogelijk maken dat deze persoon een actief leven kan 
leiden: 
 
The people that you notice that are willing to help you and do things with you, they become so 
important in your life. You would have never thought someone that’d be your gym partner or 
your running partner or your just hang out partner would be someone so essential in your life.  
 
Een 70-jarige respondent vertelt over hoe moeilijk het indertijd voor haar was om werk te krijgen 
en over de faciliterende hulp die zij kreeg van een maatschappelijk werkende. Deze heeft haar 
indertijd meegenomen naar verschillende bedrijven, waarna ze uiteindelijk een baan kreeg: 
 
en toen kreeg ik in een paar maanden contact met een maatschappelijke werkster ... Ik was toen 
nog niet getrouwd. Toen via, wie? Ik weet niet meer wie, mmm [naam persoon], die overleden is 
vorig jaar, die woonde toen ook in hetzelfde huis waar ik woonde. En ik geloof dat hij haar 
kende en haar op de hoogte gebracht heeft van mijn ogen. En toen heeft zij mij dus begeleid en 
mij meegenomen naar verschillende bedrijven, ook bij de overheid. 
 
Ook vertelt ze over een medewerker van de telefoondienst, die haar on the job getraind heeft: 
 
En toen kwam iemand van de telefoondienst, die is toen een paar keer bij mij geweest om mij het 
uit te leggen en om het samen met mij te doen.  
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Het feit dat ze kon werken was een grote positieve verandering in haar leven.  
Voor een andere jongere respondent was een maatschappelijk werkende eveneens een ‘hefboom-
figuur’ in de rol van ‘facilitator’. Ze hielp haar, haar slechtziendheid als onderdeel van haar 
identiteit te accepteren: 
 
Ik had ook een keer gevraagd voor een maatschappelijk werker vier jaar geleden, want ik begon 
een beetje ... het was die fase waar je je identiteit begint te accepteren en ik heb moeite, want ik 
kan niet accepteren dat ik slechtziend ben. Hoe je ermee om moet gaan. Maar ja ze heeft mij 
gewoon geholpen ... ze heeft me uitgelegd dat mensen je gewoon moeten accepteren voor wie je 
bent en het hele verhaal erachter. 
 
Voor een 25-jarige respondent bleken de broer van haar vriend en zijn vriendin ‘hefboom-
figuren’ te zijn. Ze hadden gehoord dat het voor haar niet meeviel om werk te vinden en 
benaderden haar met het verzoek of ze op hun kinderen wilde passen. Zij vangt inmiddels al 
jaren met veel plezier dagelijks kleine kinderen van familieleden op: 
 
Net e ora ey, m’a conoce mi gay y su ruman su chick tabata hañando yiu y ora nan a puntra dicon 
ami no por yuda wak pa su yiu en bes di manda nan un crèche, cu mester tira bista riba tur mucha 
pareu. Y ora m’a bisa cu no ta mal idea y e ora ey mi a cuminsa hacie. 
Vertaling: 

En net toen leerde ik mijn vriend kennen en de vriendin van zijn broer moest net een kind 
krijgen, en zij vroegen mij of ik niet op hun kind wilde passen in plaats van dat zij hen naar een 
crèche moesten sturen, waar ze op alle kinderen tegelijkertijd moeten letten. En toen zei ik dat ik 
dat geen slecht idee vond en zo ben ik het begonnen te doen. 
 
Het zijn veelal min of meer toevallige ontmoetingen, maar ze leveren veel op. 

Genegenheid en oprechte aandacht, oplettendheid en respectvol handelen; Uit de data blijkt 
steeds weer dat iedere willekeurige persoon als ‘hefboomfiguur’ kan fungeren, als deze een 
structurele verandering teweegbrengt in het leven van respondenten. Tevens blijkt dat het er niet 
alleen om gaat wat die persoon doet, maar vooral ook hoe die persoon dat doet. Dat zijn: 
genegenheid en oprechte aandacht tonen voor de ander, goed oplettend zijn voor diens behoeftes 
en respectvol handelen. Dat dit zeer welkome aspecten zijn in de omgang met slechtzienden en 
blinden is ook al eerder gebleken in dit onderzoek. Een oudere respondent vertelt bijvoorbeeld 
dat ze het belangrijk vindt dat een ziende zo goed mogelijk luistert en genegenheid en oprechte 
aandacht toont door de ander aan te sporen om verder te vertellen: 
 
Ik vind het belangrijk dat je dan als ziende zo rustig mogelijk luistert of af en toe een hand op de 
arm legt, of zo, dat je aanspoort om verder te gaan, dat je echt aandacht hebt voor hem, voor het 
probleem wat de persoon kan hebben.   
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Zie ook persoonlijke aandacht, en actief luisteren en kijken zoals benadrukt door Van Gemert 
(2012). Daarbij vertelt een 45-jarige respondent dat ze het erg prettig vindt als mensen haar 
praktische hulp aanbieden, maar dat ze haar aan de andere kant ook ruimte moeten geven om 
beleefd te weigeren: 
  
Mi tin cu purba hacie mi mes. 
Vertaling: 

 Ik moet proberen om het zelf te doen. 
 
Een verpleegkundige van het Wit Gele Kruis in onderstaand voorbeeld handelt wél respectvol. 
Bijvoorbeeld door het besluit in samenspraak om de ernstig zieke echtgenoot in het ziekenhuis te 
laten opnemen: 
 
Dus we [de verpleegkundige van het WGK, mijn echtgenoot en ik] besloten dat we [mijn 

echtgenoot en ik] naar het ziekenhuis gingen. En Diana [de verpleegkundige van het WGK] zat in 
de kamer te wachten, en die pleegt twee telefoontjes. En na een kwartier stond de ambulance 
voor de deur. En binnen het half uur lag hij [haar echtgenoot] in het ziekenhuis, en achteraf toen 
hij daar eenmaal lag toen dacht ik, ja, beter. 
 
Een ander voorbeeld hiervan is de oogarts van meneer Martinez, die voor hem het contact met de 
FAVI legde. Hij deed dit op zijn eigen initiatief, echter na instemming van de heer Martinez.   
 
Verschillende respondenten vertellen over het grote belang van onderlinge liefde en respect, als 
uitgangspunt bij het handelen, ook in dit verband. Zie als voorbeeld het volgende fragment: 
 
Love is not words, love is action. When a blind person is in the public and you see they need 
help. To show them your love, help them to reach where they want to reach. If they want to get 
to the other side of the road help them, that’s love. Don’t see them and say oh they want to go to 
the other side of the road, I wish somebody could help them, that is not love. Because you say I 
wish somebody could help them, but you is the somebody. You understand my point ...? You 
know, just give them that hand and that will be enough for them because they ain’t asking for 
much, believe me we ain’t asking for much.   
 
Een andere respondent gaat nog een stapje verder: 
 
Y si bo no kier yuda nan, anto e ora ey bo no tin curason pa yuda nan, anto mi ta bisa bo ta 
egoistisch e ora ey, bo ta pa bo mes so ... Loke mi kier ta pa nan duna hende cu tin limitacion 
oportunidad. 
Vertaling: 
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En als je hen niet helpen wil, dus als je geen hart hebt om ze te helpen, dan zeg ik je dat je 
egoïstisch bent, dat je er alleen voor jezelf bent ... Wat ik wil is dat ze mensen met een beperking 
een kans geven.  

 

12.6. Conclusie 

Uit de data blijkt het belang van relatienetwerken voor de respondenten en daarbij vooral ook het 
belang van hun beschikbaarheid en de kwaliteit. De behoefte aan sociale ondersteuning verschilt 
nogal eens met de mate waarin deze beschikbaar is en de wijze waarop deze geboden wordt (zie 
ook hoofdstuk 9). Dit komt door het verlies van zowel “bonding social capital” als van “bridging 
social capital”, die elkaar kunnen aanvullen en versterken (Putnam, 2000, p. 23). Toch kunnen 
personen, al dan niet uit bestaande relatienetwerken een belangrijke ondersteunende rol spelen 
bij het leren leven met de dynamische verliezen of veranderingen. Oprechte aandacht van de 
ander, onderkenning van de visuele beperking en respect voor hun situatie en keuze zijn hierbij 
van belang. Zulke personen vallen op. 
 
Uit dit onderzoek is bovendien gebleken dat nieuwe vormen van “bonding social capital” 
(Putnam, 2000, p. 23), van lotgenoten, een welkome aanvulling kunnen vormen op bestaande 
netwerken. Volgens Putnam (2000) veronderstelt zulk kapitaal een zekere wederkerigheid, en  
ook uit de data blijkt: samen actief zijn, elkaar begrijpen, lotsverbondenheid, kameraadschap, 
elkaar stimuleren en van elkaar leren. Tevens blijkt ook uit de data dat deze vorm van kapitaal, 
conform de theorie van Putnam (2000), bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de zelfwaardering 
van betrokkenen. De vraag is echter of een visueel beperkte zich altijd verbonden voelt met 
andere visueel beperkten. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat een aantal respondenten zich 
niet identificeren met blinden en slechtzienden en/of geen behoefte hebben aan zulk contact met 
lotgenoten. Putnam (2000) stelt dan ook, dat het het allermoeilijkst is om je te verbinden met 
mensen waarmee je normaal gesproken geen band hebt (zie ook 5.6).  
 
Uit de data blijkt dat personen eraan kunnen bijdragen dat slechtzienden en blinden bepaalde 
hindernissen overwinnen of nieuwe wegen inslaan; de zogenaamde ‘hefboomfiguren’. Tevens 
blijkt dat deze ‘hefboomfiguren’ verschillende rollen vervullen, zoals die van ‘eyeopener’, 
‘wegwijzer’, ‘stimulator’ of ‘facilitator’. In een aantal gevallen betreft het meerdere rollen 
tegelijk.   
Het gaat er echter niet alleen om wat zij doen, maar vooral ook om hoe zij het doen. Uit de 
voorbeelden blijkt dat de ‘hefboomfiguren’ hun hart openen voor de ander en als zodanig 
handelen (zie ook Wheatly, 2009). Wetenschappers als Rogers en Stevens (1977, p. 56) noemen 
dit “empathisch begrip” en “congruentie” (zie ook 4.11). Clough (2007), Stewart (2007) en Tsai 
(2011; 2015) spreken van “affect”, of de genegenheid die mensen voor de ander voelen en laten 
blijken. Baart (in Klaver en Baart, 2011, p. 2) betoogt over het belang van “presence”. Hij stelt 
hierbij dat “present zijn” betekent afstemmen en aansluiten op de ander, in taal, interesse en 
tempo, met het doel een relatie op te bouwen met de ander.   
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Het gaat hierbij ook om actief luisteren en kijken naar de behoeftes van de ander (zie ook Van 
Gemert, 2012; Tronto, 2009; Klaver en Baart, 2011). Ook blijkt uit de data dat alle ‘hefboom-
figuren’ niet alleen attent zijn en spontaan handelen, maar ook oplettend genoeg zijn om dit te 
doen.  
Een belangrijk element daarbij is het respecteren en waarderen van verschil (Verweel, 2007), 
waarbij respectvol handelen betekent dat de ander de kans geboden wordt, zijn eigen keuzes te 
maken (Sennett, 2003). Veel ‘hefboomfiguren’ bieden de ander kansen vanuit een dergelijke 
genegenheid, oplettendheid en waardering voor de ander.   
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13. De rol van dienstverleners en instanties én de fysieke inrichting van de 

buitenwereld 

13.1. Inleiding 

De respondenten vertellen over het belang van dienstverleners en instanties, waaronder op het 
gebied van zorg en hulpverlening, scholing en werk. In dit hoofdstuk is er vooral aandacht voor 
helpend gedrag van professionals en dienstverleners en tevens hoe zij dit gedrag zouden kunnen 
versterken volgens de respondenten. Ook komt de fysieke inrichting van de buitenwereld weer in 
beeld.   

13.2. Zorg en hulpverlening - Hij heeft me veel gemotiveerd 

Voor diverse respondenten zijn met name huisartsen, oogartsen, het ziekenhuis, het verpleeg-
tehuis SABA, het Wit Gele Kruis (WGK), de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en de 
FAVI van belang, zie ook 2.6 en 2.7. Aangezien de FAVI de enige dienstverlenende instantie 
specifiek voor slechtzienden en blinden in Aruba is en als een spin in het web lijkt te fungeren, 
krijgt zij aparte aandacht (zie hoofdstuk 14). Thema’s op het gebied van zorg en hulpverlening 
blijken te zijn: toegankelijkheid van de zorg en hulpverlening, bejegening en verwijzingen, de 
mogelijkheid van een tweede opinie en zorg in het buitenland en van andere zorg op maat 
evenals financiële zaken.  

Toegankelijkheid; Meerdere respondenten vertellen dat het voor hen belangrijk is dat zorg- en 
hulpverleners laagdrempelig beschikbaar zijn. Het gaat hierbij zowel om toegankelijkheid voor 
persoonlijke afspraken als om telefonische bereikbaarheid. Een 75-jarige, alleenwonende blinde 
respondent vertelt dat hij twee weken moet wachten voordat hij op consult bij zijn huisarts 
terecht kan. Hij kan ook eerder op het spreekuur binnenlopen en als er dan plaats is, kan hij die 
dag al geholpen worden. Als er geen plaats meer is, moet hij de volgende dag weer terugkomen 
en kan hij het weer proberen. Hij ervaart dit als erg onpraktisch, met name ook omdat hij iemand 
nodig heeft die hem brengt. Zijn dochter, die niet al te ver weg woont, kan hem wel brengen, 
maar moet daarvoor vrij nemen van haar werk. Ook andere respondenten benadrukken dat zij 
voor vervoer naar de huisarts afhankelijk zijn van anderen. Alleen al hierom is het heel lastig als 
ze tijdens het spreekuur heel lang moeten wachten. Bovengenoemde alleenwonende blinde 
respondent geeft bovendien aan dat het goed zou zijn als de huisarts je in sommige gevallen ook 
thuis zou kunnen bezoeken. Deze ervaring had hij een keer in Nederland: 
 
Mi tabata na Hulanda, mi a bira malo y mi yiu a yama su huisdokter, paso ami no tin dokter 
ayanan. Den mas o menos dos ora e huisdokter a yega cas, siendo cu ami no ta su pashent. Aki 
na Aruba dokter no ta bin cas mes. 
Vertaling: 

Ik was in Nederland, ik was ziek geworden en mijn dochter belde haar huisarts, want ik heb geen 
huisarts daar. Binnen ongeveer twee uren kwam de huisarts thuis, terwijl ik niet eens zijn patiënt 
ben. Hier in Aruba komen de artsen niet eens bij je thuis. 
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Hij benadrukt eveneens dat het ook fijn zou zijn als je telefonisch kan communiceren met je 
huisarts,  bijvoorbeeld over een korte vraag over medicatiegebruik: 
 
Tin hopi dokter cu no ta papia cu niun hende na telefon, mi huisdokter cu ami sigur cu no, mi n’ 
sa pakico. Tin biaha bo mester di un informacion y bo no ta hañ’ele, paso e dokter no ta papia cu 
bo. E secretaria no ta pasa e telefon. 
Vertaling: 
Er zijn veel dokters die met niemand aan de telefoon praten, mijn huisarts met mij in ieder geval 
niet. Ik weet niet waarom. Soms heb ik informatie nodig en die krijg je niet, omdat de dokter niet 
met je praat. De secretaresse geeft de telefoon niet door. 
 
Daarbij vertellen diverse respondenten dat het goed zou zijn als mensen sneller een afspraak bij 
hun oogarts zouden kunnen krijgen. Een tijdige behandeling kan immers soms voorkomen dat 
iemands gezichtsvermogen nog meer achteruitgaat. Misschien zouden er meer oogartsen in 
Aruba moeten komen, vertellen enkele respondenten. Uit hun verhalen blijkt dat ze ook lang 
moeten wachten voor afspraken bij andere specialisten. Een respondent moest twee maanden 
wachten op een afspraak bij een cardioloog. Zowel de tijd die nodig is om überhaupt een 
afspraak te kunnen maken, alswel de tijd die onnodig in de wachtkamer moet worden door-
gebracht, is voor veel respondenten een probleem. Het laatste is vooral lastig vanwege het 
vervoer.  
 
Diverse respondenten vertellen hoe fijn het daarom is als hulpverleners, zoals huisartsen, 
fysiotherapeuten, verpleegkundigen of verzorgenden bij je aan huis komen. Zo heeft mevrouw 
Richardson een slechte balans, ze is onlangs gevallen en heeft daarbij haar schouder en heup 
gebroken. Ze moet nu gebruik maken van een rolstoel en voor korte afstanden heeft ze een 
looprekje nodig. Een fysiotherapeut kwam bij haar thuis om oefeningen met haar te doen. En 
sinds zij zelf niet goed meer kan zorgen voor haar hulpbehoevende partner, komt een 
verpleegkundige van het WGK op werkdagen om hem te verzorgen: 
 
KR: Mi casa tin 6 aña cu el a haña stroke, 6 aña cu el a haña stroke, anto e ta yuda su mes un 
poco si, pero e tin un banda casi lam. Mi ta yud’e, uh, poco. Mi yiu ta bin yuda. Wit Gele Kruis 
ta bin bañ’e na cas. MD: Wit Gele Kruis ta bin tur dia? KR: Tur dia ... di dialuna pa diabierna, 
anto diadomingo, diasabra cu diadomingo, den weekend anto ora tin dia libernan, anto un yiu ta 
yud’e. Mi yiu homber ta yud’e. 
Vertaling: 
KR: Mijn echtgenoot heeft 6 jaar geleden een beroerte gekregen en hij helpt zichzelf wel een 
beetje, maar hij is aan één kant bijna volledig verlamd. Ik help hem, uh, een beetje. Mijn zoon 
komt helpen. Wit Gele Kruis komt hem thuis baden. MD: Komt het Wit Gele Kruis elke dag? 
KR: Elke dag ... van maandag tot en met vrijdag, en zondag, zaterdag en zondag, in het 
weekeinde en op vrije dagen helpt een kind. Mijn zoon helpt. 
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Ook een hoogbejaarde blinde respondent met nogal wat fysieke klachten vertelt dat de 
verpleegkundigen van het WGK hem door de weeks ‘s morgens thuis komen verzorgen. Hij 
vindt het een gemis dat ze niet in het weekend komen. Daarom is hij in het weekend en op vrije 
dagen geheel afhankelijk van de hulp van zijn zoon, en dat komt niet altijd goed uit.  
 
Soms is dienstverlening van het WGK te duur. Een blinde, alleenstaande respondent vertelt dat 
hij diabeet is en eigenlijk dagelijks iemand nodig heeft om zijn bloed te prikken en hem te helpen 
zijn medicatie uit te zetten. Hij vertelt dat hij altijd de hulp van het WGK kan inroepen, maar 
tegelijkertijd is dat voor hem een onmogelijkheid, omdat hij eenvoudigweg het geld er niet voor 
heeft: 
 
Mi ta pashent diabetico, no. Pero mi no tin hende pa check mi sanger pa mi tur dia. Mi tin 
aparato, tur cos ey, mi tin mashin m’a cumpra, mashin pa check sanger, pero mi n’ tin hende pa 
check e pa mi. Awo por ta mi mester busca Wit Gele Kruis, pero esey tambe ta costa placa, e no 
ta gratis. Awel, si gobierno duna hende sikiera esey, cos di 3 minuut, ta yega e ta yega prik bo 
dede ’kinan, check bo sanger y ya. 
Vertaling:  
Ik ben diabeet. Maar ik heb niemand om mijn bloed dagelijks te checken. Ik heb het apparaat en 
toebehoren, ik heb het apparaat gekocht voor bloedonderzoek, maar ik heb niemand om het voor 
mij te checken. Nu moet ik misschien het Wit Gele Kruis benaderen, maar dat kost ook geld, het 
is niet gratis. Wel, als de overheid de mensen slechts dat zou geven, iets van 3 minuten, ze 
komen, prikken hier in je vinger, bloed checken en klaar. 
 
Hij zegt dat het helpend zou zijn als mensen die hulp van de kruisvereniging echt nodig hebben, 
daarvoor niet zouden hoeven te betalen. Niet elke cliënt heeft moeite met medicatiegebruik, maar 
(zie ook Van der Laan en Weenink, 2008) diverse mensen met visuele en/of andere problemen 
ondervinden wel moeilijkheden met het trouw innemen van medicatie. Een doseerdoos of een 
sms-berichtendienst kan daarbij helpen, maar veel respondenten hebben liever hulp aan huis.  

Persoonlijke aandacht, inzicht geven, aanmoedigen en verwijzen; Meerdere respondenten 
vertellen ook nu dat de manier waarop zij bejegend worden door zorg- en hulpverleners ertoe 
doet. Diverse respondenten benoemen het belang van een huisarts die tijd en aandacht voor je 
heeft. Zo vertelt een respondent dat hij het waardeert dat zijn huisarts ook oog heeft voor zijn 
thuissituatie en alles met hem en zijn vrouw bespreekt alvorens te beslissen: 
 
LM: Mijn huisdokter die kan ik een 10 geven voor service aan mij. MD: En wat doet hij 
speciaal? Waarom u een 10 geeft? Een 10 is een hoog cijfer. LM: Voor de huisdokter, Dr. 
Morgan, is een vrouw ... MD: Maar wat doet ze dat zo goed is? Echtgenote: Zij komt soms hier. 
LM: Ze komt, ze praat alles dat ze moet praten met mij. En ze vraagt mijn opinie, ze geeft haar 
opinie. Ik heb vertrouwen in haar. Ze zorgt erg goed voor me  
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Hij vertelt ook dat deze huisarts hem expliciet motiveerde beugels in zijn huis te laten plaatsen. 
Respondent is slecht ter been. Met een blij gezicht toont hij mij de inmiddels geplaatste beugels: 
 
LM: Dr. Morgan heeft gezegd: “ Lorenzo [naam respondent], zo kan je niet douchen.” Kijk, ik 
laat je even zien. [Staat op en toont onderzoeker een beugel]. Daar is er eentje.   
 
Ook vertelt hij hoe zijn huisarts hem afgelopen jaar verteld heeft dat hij moest stoppen met 
autorijden en hoe hij dat van haar aanneemt: 
 
LM: Dr. Morgan is bij mij gekomen en heeft me gezegd: ”Ik wil niet dat je nog gaat rijden.” 
Toen gaf ik haar de sleutel. MD: En wat betekent dat, dat u niet meer auto kan rijden? LM: Voor 
mij, als ik het niet mag, het is mijn dokter, moet ik accepteren. Zij heeft gezegd dat ik geen auto 
mag rijden, dan moet ik het doen. Zij is mijn dokter.  
 
Een andere respondent zou het goed vinden als zijn huisarts en specialisten meer contact met 
elkaar hebben en hun beleid onderling zouden afstemmen, zodat hij zelf minder zorgen hoeft te 
hebben over het gebruik van zijn medicijnen: 
 
Un ta bisa mi no uz’e y e otro ta bisa cu e no a cambi’e, dus mi mester sigui uz’e anto. E 
dokternan parce enemigo di otro aki na Aruba. Nan no ta contact otro. 
Vertaling: 

De een zegt me om het niet te gebruiken en de ander zegt dat hij het niet verandert, dus, ik moet 
doorgaan met het gebruik ervan. De dokters lijken wel vijanden van elkaar hier op Aruba. Ze 
nemen geen contact met elkaar op.  
 
Verschillende respondenten vertellen dat ze het belangrijk vinden dat specialisten hen serieus 
nemen, goed inzicht in hun situatie geven en hen duidelijk vertellen wat ze kunnen verwachten. 
De ervaringen zijn hierbij heel verschillend. Een respondent vertelt dat ze ervaren heeft dat haar 
specialist haar klachten niet serieus nam. In haar geval heeft dat onherstelbare schade met zich 
meegebracht. Meneer Thomas heeft daarentegen zeer goede ervaringen met zijn oogarts. Die 
legde hem zijn diagnose en prognose goed uit aan de hand van een illustrerende video en 
vertelde hem tevens hoe belangrijk het was dat hij meerdere keren per dag zijn ogen druppelt: 
    
ST: Yeah yeah, he [the eye specialist] explained to me everything, you have to use these drops to 
keep your pressure down, and then, from then I keep using the drops every day. MD: Yeah. ST: 
Two times a day and then I went to Andrews [another eye specialist] and Andrews gave me the 
same thing, he said don’t stop using the drops, don’t stop using them.  
 
Ook mevrouw Richardson vertelt dat ze bij een oogarts een aparte afspraak kreeg voor uitleg 
over haar oogziekte aan de hand van periodieke foto’s van “de gaten” in haar gezichtsveld. Deze 
foto’s maakten haar probleem direct inzichtelijk.  
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Andere respondenten zijn kennelijk minder goed op de hoogte gesteld van hun oogziekte, 
prognose en wat ze er zelf aan kunnen doen. Meerdere respondenten vertellen dat ze weleens 
langere tijd hun ogen niet gedruppeld hebben, omdat ze niet goed beseften waarom dat zo 
belangrijk was. Bij een tweetal respondenten heeft dit waarschijnlijk bijgedragen tot drastische 
achteruitgang van hun visus. Ze nemen het zichzelf kwalijk dat ze niet conform het advies 
gehandeld hebben, maar beiden vertellen ook dat ze onvoldoende uitleg hebben gekregen over 
het belang ervan. Het kan natuurlijk zijn dat ontkenning van de situatie of verwaarlozing hierbij 
een rol gespeeld heeft, maar specialisten vertellen vaak lang niet alles volgens de respondenten. 
Een 60-jarige respondent vertelt bijvoorbeeld in het volgende fragment dat een oogarts hem 
alleen gezegd had, dat hij niets meer voor hem kon doen. Zelfs de diagnose werd hem niet 
gemeld: 
 
Y e ultimo bes cu mi a opera, e di cu mi: “Bo sa, mi no por haci nada mas pa bo, te aki mi por 
yega, puntra Papa Dios pa duna bo luz den bo wowo, claridad y tur cos, paso te aki mi a yega.” 
Esey ta e unico diagnose. 
Vertaling: 

En de laatste keer dat ik geopereerd werd zei hij tegen mij: “Weet je, ik kan niets meer voor je 
doen, tot hier ben ik met je gekomen, vraag God om je licht in je ogen te geven, helderheid en 
alles meer, want ik kan niet verder.” Dat was de enige diagnose. 
 
Dat hij glaucoom had, is hem later door een andere oogarts verteld.  
Een oudere respondent vertelt dat hij op middelbare leeftijd slechtziend werd en pas eergisteren 
van zijn oogarts vernam dat hij glaucoom heeft. Ook een mevrouw die nog niet zo lang 
slechtziend is, vertelt: 
 
Dokter di wowo no a bisa mi nada nada unda pa bay. Unico cos cu e dokter di wowo ta papia cu 
mi cu hopi tristesa. E ta bisa mi: “Elsa [nomber di e persona entrevista], bo wowo ta hopi malo.”  
Vertaling:  

De oogarts vertelde me helemaal niets over waar ik heen kon gaan. Het enige dat de oogarts met 
me sprak was met veel verdriet. Hij zei tegen me: “Elsa [naam respondent], je oog is er erg 
slecht aan toe.” 
 
In deze voorbeelden herken ik wat Mol en Law (2004) een lichaam “hebben” noemen, het 
lichaam als object van medisch onderzoek, het tastbare gedeelte waaraan specialisten aandacht 
besteden bij een bepaalde aandoening. Terwijl – zo blijkt ook uit dit onderzoek – het net zo 
belangrijk is om aandacht te besteden aan hoe mensen kunnen omgaan met hun medische 
conditie en hoe zij deze beleven; het betreft hier dan het lichaam “doen” en het lichaam “zijn” 
(zie Mol & Law, 2004, p. 4).  
 
Daarnaast blijkt uit de data dat het ertoe doet of je een oogarts hebt die je door zijn houding op je 
gemak stelt:  
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EB: M’a gusta con e dokter ey ta traha, e ta un homber hopi alegre. MD: Aha. EB: Awo, ora m’a 
yega den camber di operacion, m’a keda mane ‘waw’. El a pone su iPpod, cende su muziek y 
cuminsa canta y haci su trabou. MD: Okay. EB: Y su asistente, nan ta canta hunto cu ne [e ta 

smile]. 
Vertaling: 

EB: Ik houd van de manier waarop die dokter werkt, hij is een opgewekte man. MD: Aha. EB:  
Nou, toen ik in de operatiekamer kwam, was het voor mij zo van ‘wow’. Hij pakte zijn iPod, 
deed zijn muziek aan en begon al zingend met zijn werk. MD: Oké. EB: En zijn assistenten, ze 
zongen met hem mee [glimlacht]. 
 
Uit diverse andere voorbeelden van respondenten blijkt bovendien dat specialisten en verpleging 
inzicht kunnen geven en daardoor kunnen bijdragen aan structurele veranderingen in de situatie 
van de patiënt. Zo vertelt een respondent tevreden over de diëtiste van het WGK. Deze was bij 
haar thuis geweest voor het geven van advies over haar eetpatroon, vooral ook vanwege haar 
diabetes. Met deze informatie kan zij voor zichzelf zorgen.  
Dat de manier van communiceren hierbij ook van belang is, blijkt uit het volgende: 
  
EB: Mane, e dokter na Corsou a duna mi hopi curashi, e di: “Elsa [nomber di e persona 

entrevista], bo bida ta sigui. E no a para.” Eynan el a motiva mi hopi. Mane, mescos e 
verpleegster na hospital, e dietista na hospital, nan tawata asina nice, mi sucu tawata halto, nan ta 
bisa mi asina nice: “Elsa, drenta hospital, regula bo sucu di nobo”, anto m’a bin cu esey den mi 
cabes y m’a hacie. 
Vertaling: 

EB: De dokter in Curaçao heeft me zoveel moed gegeven, hij zei: “Elsa [naam respondent], je 
leven gaat door. Het is niet opgehouden te bestaan.” Daarmee heeft hij me veel gemotiveerd. Net 
zoals de verpleegster in het ziekenhuis, de diëtiste in het ziekenhuis, ze waren zo aardig, mijn 
suikergehalte was hoog, ze zeggen op zo een vriendelijke manier tegen mij: “Elsa, laat je 
opnemen in het ziekenhuis, reguleer je suiker opnieuw”, en ik ben met dat in mijn hoofd gegaan 
en ik heb het gedaan. 
 
Een hoogbejaarde blinde respondent vertelt dat veel verzorgenden aandacht hebben voor je 
persoonlijke situatie,  maar dat nogal wat anderen dit nog moeten leren. Voorkómend zijn is de 
boodschap: 
 
Tin ta trata hende bon y tin ta trata hende malo. No malo, pero nos ta yam’e na nos idioma 
Papiamento “hende bruto”. Nan no sa con pa trata hende ... nan ta traha pa traha y tin ta rabia 
[silencio], hopi di nan, poco awa [silencio], nan ta coy’e, pon’e pa bo eyriba sin cu bo sa cu nan a 
pone e awa eyriba. Tur eseynan ta tactica di bida. 
Vertaling:  

Er zijn mensen die je goed behandelen en er zijn mensen die je slecht behandelen. Niet slecht, 
maar wij noemen het in het Papiamento “ruwe mensen”. Ze weten niet hoe je met mensen om 
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moet gaan ... ze werken om te werken en sommigen worden boos [stilte], veel van hen, een 
beetje water [stilte], ze pakken het voor je en zetten het daar voor je neer, zonder dat je weet dat 
ze het water voor je daar neergezet hebben. Die dingen zijn de tactiek van het leven.  
 
Weer een andere respondent vertelt hoe belangrijk het is dat medewerkers van instituten die met 
mensen met beperkingen werken voldoende geduldig zijn om iets voor hen te kunnen betekenen. 
Een 65-jarige respondent vertelt in dat verband dat het belangrijk is dat mensen de tijd voor je 
nemen, opdat je in ieder geval nog zelf datgene doet wat je nog kan. Doordat je slechter ziet, heb 
je immers meer tijd nodig. Daar komt bij dat ouderen in het verpleegtehuis veelal niet alleen 
behoefte hebben aan verzorging, maar ook aan een beetje aandacht,  vertelt een 90-jarige: 
 
Die zusters komen eventjes. Ze kunnen niet lang blijven. Toen ik pas hier was, was het beter. En 
nu met de dag wordt het erger. Die mensen, die zusters hebben als het ware geen tijd. 
 
Diverse respondenten, zoals de dames Figaroa en Boekhoudt, geven aan dat het behulpzaam zou 
zijn als met name oogartsen je bijvoorbeeld zouden wijzen op de FAVI en je zouden uitleggen 
wat ze daar voor je zouden kunnen doen. Sommige respondenten zouden zelfs willen dat (de 
assistente van) de oogarts alvast je aanmelding verzorgt, de slechtziende 80-jarige mevrouw 
Krozendijk zegt daarbij: 
 
AK: Si dokter yama, ta hopi bon. E por splica tur cos.   
Vertaling: 

AK: Als de dokter belt, is dat heel goed. Hij kan alles uitleggen. 

Tweede opinie en medische zorg in het buitenland; Meerdere respondenten geven aan dat ze 
zouden willen dat de oogarts vaker een tweede of derde opinie aanvraagt. In hoofdstuk 11.4 
hebben we gezien dat dit bij de aanvaarding van de visuele beperking kan helpen. En buiten dat 
blijkt ook wel eens dat sommige respondenten toch nog geholpen kunnen worden. De 25-jarige 
Ruthline licht toe dat de tweede en derde opinie van oogartsen in Aruba haar geholpen hebben 
bij de acceptatie van haar aandoening: 
 
RM: Si, mi a bay cerca dokter Velasquez na Aruba ... MD: Uhu. RM: Anto di e dokter ey nan a 
hiba mi cerca dokter Rasmijn, cu dokter Rasmijn tambe tawata tin un otro dokter cu nele cu 
tambe a, tur tres a check mi bista y tur tres tambe tin mesun opinion ... MD: Y esaki a yuda cu 
tres dokter a bisa mesun cos? RM: Mi tawata kier un otro opinion di no ta akinan, pero, ya, 
aceptando cu unda cu bo bay ta e mesun contesta lo bo bay haya. MD: Ya. RM: Dus, e no ta haci 
un diferencia si ta akinan of afo. 
Vertaling: 
RM: Ik ben naar dokter Velasquez gegaan in Aruba ... MD: Uhu. RM: En van die dokter hebben 
ze me naar dokter Rasmijn gebracht. En dokter Rasmijn had ook een andere dokter bij zich, die 
mij ook, alle drie hebben ze mijn ogen onderzocht en alle drie hadden ze dezelfde opinie ... MD: 
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En heeft dat geholpen, dat alle drie de dokters hetzelfde zeiden? RM: Ik wilde een andere opinie 
van buiten Aruba, maar, ja, aannemend dat waar je ook heen gaat je hetzelfde antwoord zal 
krijgen. MD: Ja. RM: Dus het maakt geen verschil of het hier is of buiten Aruba.  
 
In haar geval had haar oogarts de tweede en derde opinie geregeld in Aruba. Maar alledrie de 
oogartsen constateerden hetzelfde en dat hielp.  
 
Diverse respondenten vertellen naar gespecialiseerde oogartsen in Curaçao, Nederland, de VS, 
Colombia en Venezula gestuurd te zijn, zie ook 2.6 en 6.2. Soms betrof het zelfs een wekelijks 
bezoek aan een oogarts op Curaçao voor een bepaalde injectie: 
 
Echtgenoot: “Weet je? Iedere donderdag, un avion yen ta bay Corsou. Tur diahuebs nan ta bay 
tuma un injectie cerca dokter Sanchez, bin diabierna bek Aruba, y tur dialuna tin pashentennan. 
Het is gewoon bij de tientallen iedere week, iedere week.” 
Vertaling:  

Echtgenoot: “Weet je? Iedere donderdag vertrekt er een vol vliegtuig naar Curaçao. Elke 
donderdag gaan ze een injectie nemen bij dokter Sanchez, vrijdag komen ze weer terug naar 
Aruba, en elke maandag zijn er patiënten. Het is gewoon bij de tientallen iedere week, iedere 
week.” 
 
In een aantal gevallen daarentegen betreft het een veel langer verblijf in het buitenland, tot wel 
enkele maanden. Meerdere respondenten vertellen bovendien dat zij vaker terug moeten komen 
voor vervolgbehandelingen. Zoals in 2.6. vermeld, worden de kosten voor deze reizen en 
medische hulp na verkregen toestemming door de AZV betaald. De respondenten zijn blij met de 
specialistische hulp die ze elders kunnen krijgen, maar een aantal van hen zijn ook ongelukkig 
met het feit dat zij vaak lang op deze beslissing moeten wachten.   
Een blind geworden respondent vertelt dat ze zó lang op de toestemming moest wachten, dat 
haar gezichtsvermogen onherstelbaar beschadigd bleek toen ze uiteindelijk arriveerde in de 
gespecialiseerde kliniek. Ook andere respondenten hebben zulke verhalen: 
 
Na Corsou e dokter di: ‘negligencia’. Nos ta neglisha nos bida. Anos no ta neglisha nos bida. 
Esunnan cu tin cu traha cu nos papelnan ta neglisha nos bida. 
Vertaling:  

De oogarts in Curaçao zei: ‘verwaarlozing’. Wij verwaarlozen ons leven. Maar wij verwaarlozen 
ons leven niet. Degenen die onze papieren moeten verwerken, verwaarlozen ons leven. 
 
Vaak gaat het daarbij om de verwijzing door de AZV. Niet alle respondenten beschikken over de 
benodigde financiële middelen om zelf een tweede opinie te betalen.  
Weer andere respondenten vertellen dat het vervelend is als je geen toestemming meer krijgt om 
voor vervolgbehandelingen naar dezelfde kliniek in het buitenland te gaan. Respondent stelt dat 
het belangrijk is dat de AZV adviezen van specialisten zoveel mogelijk honoreert.  



271 
 

 
Toch zijn er ook respondenten die heel tevreden zijn over de AZV.  Zo vertelt de echtgenoot van 
een respondent tevreden te zijn over het beleid dat de AZV hanteert inzake goedkeuring tot 
behandeling in het buitenland. Zij zijn tevreden over de bejegening en begeleiding, zowel in 
Aruba als in het buitenland: 
  
Casa: Nan ta, mane na Colombia, nan ta zorg pa bo, nos a keda mas cu un siman, dos luna, anto 
cada bes bo ta haya bo consumptievergoeding. Nan ta zorg cu bo ta hay’e na tempo, anto tur esey 
tabata hopi bon. MD: Oké. Casa: E begeleiding tabata hopi bon di AZV, mi no tin nad’i keha, 
ultimo ’kinan e mucha muhe a bira malo, nos a haya un otro mucha muhe masha lief, masha 
attent. 
Vertaling: 

Echtgenoot: Ze zijn, bijvoorbeeld in Colombia, ze zorgen voor je, we bleven langer dan een 
week, twee maanden, en elke keer krijg je je consumptievergoeding. Ze zorgen ervoor dat je die 
op tijd krijgt, en dat was allemaal erg goed. MD: Oké. Echtgenoot: De begeleiding van de AZV 
was heel goed, ik heb niets te klagen, laatst werd het meisje ziek, we kregen een ander meisje, 
heel lief, heel attent. 
 
Tevens noemt de partner van een respondent het positief dat de AZV een brief voor zijn 
werkgever opstelde. Dit om duidelijk te maken dat hij tijdelijk voor zijn werkzaamheden niet 
beschikbaar kon zijn omdat hij zijn vrouw naar het buitenland moest begeleiden.  
Uit het verhaal van deze respondent en uit de verhalen van andere mensen blijkt echter wel dat 
de locaties om te overnachten en de vergoedingen heel minimaal zijn. Dit wordt zowel door 
patiënt als begeleider enigszins betreurd. Een aantal respondenten pleiten dan ook voor méér 
gespecialiseerde zorg in Aruba zelf.  

Een gehandicaptenuitkering, betaalbare hulpmiddelen én zorg en hulpverlening op maat; Met de 
gehandicaptenuitkering kunnen de diverse respondenten in hun basisbehoeften voorzien, al 
hebben we in hoofdstuk 8.11 en 9.12 kunnen lezen dat er desondanks voor aantal visueel 
beperkten dreiging is van armoede, grote afhankelijkheid van familie, vrienden of bekenden. 
Bovendien zagen we dat diverse respondenten extra kosten hebben omdat ze hulp moeten 
inhuren. Een verhoging van de gehandicaptenuitkering zou volgens hen op zijn plaats zijn. Weer 
andere respondenten vertellen, dat het zou helpen als zij naast hun uitkering wat zouden mogen 
bijverdienen. Daarbij geven zij aan dat het hebben van een baan ook bij hen de voorkeur geniet, 
want dat levert sociale contacten en maatschappelijke waardering op. De grotere financiële 
onafhankelijkheid komt daarbij. 
 
De AZV is een ander belangrijk onderwerp in dit verband. Meerdere respondenten vertellen dat 
deze alleen witte stokken of steunstokken vergoedt voor mensen met visuele beperkingen. 
(Elektronische beeldscherm)loepen, vergroot- of spraaksoftware voor de computer, of een 
apparaat waar je gesproken boeken mee kunt afluisteren worden niet vergoed. In het volgende 
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fragment vertelt een respondent dat hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden relatief duur 
zijn en dat niet iedereen dat kan betalen. Hij pleit dan ook voor meer financiering: 
  
Ik heb verschillende slechtziende bekenden en die kunnen geen software SuperNova aanschaffen 
want het kost meer dan 4000 gulden. Of een Victor Stream kost meer dan 1000 gulden. Of 
andere hulpmiddelen, die ze misschien ook nodig hebben. Alleen een stok krijg je van de AZV 
vergoed, maar voor de rest niets meer. Dus als dat geregeld kan worden, dat die mensen 
misschien een soort subsidie krijgen of iets in die richting, of enige hulp, financiële hulp ... 
volgens mij krijgen ze niet eens vrij van invoerrechten. 
 
Diverse oudere respondenten, zoals de dames Ponson en Webb, vertellen bovendien dat een 
persoonlijk alarmeringssysteem met 24-uurs service een goede hulp zou zijn voor met name 
oudere alleenwonende visueel beperkten. Zij kunnen dan bij nood eenvoudig om hulp vragen, 
hetgeen hun veiligheid ten goede zou komen. Zo’n alarmsysteem heeft al eens het leven gered 
van een blinde oudere in Aruba. Helaas wordt deze mogelijkheid in Aruba niet meer geboden.  
Ook spreken enkelen de hoop uit dat Aruba een verzorgingshuis met faciliteiten voor ouderen zal 
openen tegen de tijd dat zijzelf niet meer zelfredzaam zullen zijn.  
De respondenten die al in verpleegtehuizen wonen, hebben echter ook hun wensen. Zo vertelt 
een 80-jarige slechtziende mevrouw bijvoorbeeld dat ze graag naar het nieuws luistert, maar dat 
de verpleging hiervoor vaak onvoldoende aandacht heeft. De radio staat vaak niet eens aan: 
  
DG: Si, tin ora mi ta scucha radio, ora tin bon noticia, pero tin biaha nan no ta peg’e. MD: Mhm, 
pero bo ta gusta scucha radio? DG: Si, pa noticia, no. MD: Si bo kier scucha radio y nan no pega 
e radio, bo por puntra si nan ta peg’e? DG: Aha, si, tin biaha, pero e radio no ta mucho bon.  
Vertaling: 

DG: Ja, af en toe luister ik naar de radio, als er goed nieuws is, maar soms doen ze de radio niet 
aan. MD: Mhm, maar u houdt ervan om naar de radio te luisteren? DG: Ja, om het nieuws te 
horen, weet je. MD: Als u naar de radio wilt luisteren en ze hebben de radio niet aangezet, vraagt 
u er dan om of ze de radio aan kunnen doen? DG: Aha, ja, soms, maar de radio is niet zo goed. 
 
Ook een andere respondent die in het verpleegtehuis woont, vertelt dat hij niet altijd naar de 
radio kan luisteren. Hij heeft een eigen radio, maar die is al een jaar kapot: 
 
Ik wacht al een jaar op mijn radio die gemaakt moet worden. 
 
Ze voelen zich niet gekend in hun situatie.   

13.3. Scholen, werkgevers en andere dienstverleners - Leren hoe om te gaan met 

mensen met een beperking  

Deze paragraaf gaat over de mogelijkheden die scholen, werkgevers en ook andere dienst-
verleners zouden moeten bieden aan mensen met visuele beperkingen volgens de respondenten. 
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Ze geven een aantal voorbeelden van reacties van dienstverleners en professionals die zowel 
kunnen helpen als contraproductief kunnen zijn. Het onderkennen van iemands visuele 
beperkingen, evenals pesten, maar ook het aanleren van respect en waardering voor andersheid 
blijkt van belang, vooral voor scholen. Ook on the job training en oplossingsgericht meedenken 
van werkgevers blijken relevant. Bij overige dienstverleners betreft het vooral de bejegening van 
personen met een visuele beperking en waar nodig extra service. Het zit vaak in kleine dingen, 
maar ook wet- en regelgeving kan hierbij faciliteren. 

Scholen: Onderkennen van visuele beperkingen en waardering voor andersheid; In hoofdstuk 
8.9. is naar voren gekomen dat leerlingen met visuele problemen achter kunnen raken op school 
of een buitenbeentje kunnen worden, omdat zij visuele informatie missen. Een respondent vertelt 
dat het belangrijk is dat een onderwijskracht op school attent is op mogelijke visuele problemen: 
 
Paso si e mucha no ta wak bon, juffrouw tambe mester ring the bell na su mama. Of bis’e busca 
un bril p’e mucha, paso e ta strob’e. 
Vertaling: 

Want als het kind niet goed ziet, dan moet de juffrouw de moeder hier bewust van maken. Of 
haar zeggen om een bril voor het kind te zoeken, want het hindert haar of hem. 
 
In vele gevallen kan een bril uitkomst bieden. Voor leerlingen met een visuele beperking is dat 
echter niet afdoende. Zoals uit de data blijkt is het van belang dat zij tijdig verwezen worden naar 
de FAVI, omdat dit de enige instelling is die extra begeleiding kan bieden in Aruba op dit 
gebied. Bovendien is in hoofdstuk 8.9 belicht dat leerlingen met een visuele beperking op school 
een gemakkelijk doelwit blijken voor pesters. Een respondent gaf in dat hoofdstuk aan dat het 
niet hielp als ze dat tegen de leraar vertelde.  
Een respondent vertelt hoe belangrijk het is in het onderwijs om kinderen te leren omgaan met 
andersheid: 
 

Let the children learn from elementary school, from kindergarten what it is to treat someone with 
a handicap, what it is to treat someone with a visual impairment you know, instead of laughing if 
they see them stumble. They would know that they’re supposed to help, they will know that 
they’re supposed to give more input in the life of that person if they can, you know. And just 
make it more a part of our culture. Our culture shies away from something that isn’t functioning 
optimal. And the only way we can change that is by being educated. You must educate your 
people that people don’t choose to have a handicap, it’s brought on on them, it’s part of your life 
and they must be taught how to treat you when you have a handicap. 
 
Ook een andere respondent benadrukt dat leerkrachten hun leerlingen respect bij moeten brengen 
voor mensen met (visuele) beperkingen. Weer anderen benadrukken dat kinderen met een 
visuele beperking zodanig opgevoed moeten worden dat ze in staat zijn om te werken en een 
leven op te bouwen als een “normaal” mens.  
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Een respondent vertelt bovendien over het belang van leerkrachten die “carino” [liefde] geven 
aan leerlingen met een visuele beperking. Het is vooral belangrijk dat kinderen niet bang 
gemaakt worden: 
 
MD: Bo por conta mi un tiki di experience cu hendenan cu a purba di yuda bo, pero e no tabata 
bon of nan no tabata haci esaki na un bon manera? OW: Comico, comico, pasobra nos tabata tin 
un profesor, e, uh, mi no ta bisa su nomber, pero, si, uhm, nos tabata tin un profesor cu, uhm, nos 
a yega di haya un professor cu, uhm, e tabata tin hopi mal manera, e tabata maltrata nos. MD: 
Uhuh. OW: Anto e tabata purba siña nos “Si, asina, paso bo mester bira strong, paso mi n’ sa 
kico”, uhm, anto e ta causa miedo, uh, scared, you know. 
Vertaling:  

MD: Kan je me een beetje van je ervaringen vertellen, over mensen die geprobeerd hebben je te 
helpen, maar dat dat niet goed ging of dat ze het niet op een goede manier deden? OW: Komisch, 
komisch, want we hadden een leraar, eh, uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar, ja, uhm, we 
hadden een leraar die, uhm, we hebben een leraar gehad die, uhm, hij had zeer slechte manieren, 
hij mishandelde ons. MD: Uhuh. OW: En hij probeerde ons te leren “Ja, zo, want je moet sterk 
worden, want weet ik veel”, uhm, en hij veroorzaakt angst, uh, scared, you know. 
 
Ook een andere respondent vertelt over de angst die zij voelde voor sommige leerkrachten, toen 
zij in haar jeugd in het buitenland op een blindenschool zat.  
 
Daarnaast vertelt een respondent dat kinderen in Aruba niet geleerd wordt dat ogen een kostbaar 
bezit zijn. Het is belangrijk tijdig naar de oogarts te gaan als er problemen zijn. Het is tevens 
belangrijk dat in de felle zon steeds een zonnebril  gebruikt wordt: 
 
That’s a next thing that they don’t educate people about in the Caribbean, they must always use 
sunglasses, but good sunglasses in the sun.  

Werkgevers: On the job training en oplossingsgericht meedenken;  Behalve scholen, spelen ook 
werkgevers vaak een rol. Een inmiddels gepensioneerde respondent vertelde over denigrerende 
opmerkingen van collega’s op de werkvloer over haar beperking en gebruikte hulpmiddelen. Ze 
vertelt over de attitude van mensen op het werk en met name van leidinggevenden en over een 
medewerker van de SVb die grapjes maakte over de grote letters die zij nodig had op haar 
computerscherm.  
 
Sommigen zeggen dat werkgevers nog niet zo ver zijn om mensen met een visuele beperking in 
dienst te nemen. Een oudere respondent vertelt dat een maatschappelijk werkende destijds een 
goed woordje voor haar heeft gedaan bij haar sollicitatie. Een andere respondent vertelt dat het 
belangrijk is dat werkgevers mensen met een visuele beperking accepteren en ze dus in dienst 
nemen en/of houden en ze tevens de nodige hulpmiddelen verstrekken. Ook zou het volgens 
weer andere respondenten goed zou zijn als werkgevers begrip hebben voor het feit dat zij meer 
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tijd nodig hebben om een opdracht af te maken, of extra verlichting en/of specifieke apparatuur 
nodig hebben. Er zijn respondenten die maanden hebben moeten wachten op extra verlichting of 
aangepaste apparatuur.  
 
Een paar respondenten vertellen dat zij nog een aantal jaren door hebben kunnen werken nadat 
zij slechtziend geworden waren. Een inmiddels 75-jarige respondent vertelt dat hij zijn werk-
gever dankbaar is dat hij vervangend werk heeft gekregen en daardoor kon blijven werken tot 
zijn pensioengerechtigde leeftijd. Een andere respondent vertelt ook dat zijn werkgever hem 
goed behandelde. Hij heeft vijf jaar lang ander werk mogen doen en toen hij ook dat niet meer 
kon doen, werd uiteindelijk een financiële regeling getroffen: 
 
EL: Si, nan a trata mi bon. Semper nan a duna mi bon trabou y ora cu mi bista a bay atras, mi no 
a bay traha den field mas, pero solamente den oficina, te tempo cu mi no por a traha mas. MD: 
Tempo cu bo no por a traha mas, bo a perde bo entrada? EL: Dia mi a sali for di Lago mi a keda 
1 aña riba mi salario ful y despues mi a bay riba full pension, mescos cu si mi lo tabata tin 60 
aña. M’a wak un medical doctor, anto el a bisa cu por bay full pension, maske bo no tin 60 aña 
ainda. 
Vertaling:  

EL: Ja, ze behandelden me goed. Ze hebben me altijd goed werk gegeven en toen mijn 
gezichtsvermogen achteruit ging, ging ik niet meer in het veld werken, maar slechts op kantoor, 
totdat ik niet meer kon werken. MD: Verloor u uw inkomen toen u niet meer kon werken? EL: 
Toen ik weg ging bij de Lago heb ik 1 jaar volledig salaris gekregen en daarna kreeg ik volledig 
pensioen, net zoals ik 60 jaar zou zijn. De dokter zorgde voor dat vroegtijdige pensioen. 
 
Diverse respondenten vertellen echter dat veel werkgevers niet geloven dat blinden of slecht-
zienden in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en dat zij daardoor bij sollicitatie-
procedures veelal kansloos  zijn.   

Andere dienstverleners: Bejegening en extra service; Ook andere organisaties zijn voor blinden 
en slechtzienden relevant. En ook daar is bejegening een belangrijk onderwerp. Zo vertellen 
enkele respondenten dat het behulpzaam zou zijn als Directie Sociale Zaken alledaagse 
werkprocessen zo zou veranderen dat mensen met een beperking niet zo lang hoeven te wachten 
in de hete zon. Een 50-jarige respondent vertelt over haar maandelijkse ergernis: 
 
We have to go every second Saturday in each month and stand up in a line and the line is from 
here to Curaçao and a lot of the people are so rude. 
 
Ook een andere respondent  vertelt over haar onplezierige ervaringen: 
 
MG: Mi ta kere si nan cambia nan manera di traha, vooral ora di cobra, e ta un caos, pa sinta 
warda hopi. Wel, ami ta haña at least 950 florin, pero tin hende ta cobra 125 florin, anto nan ta 
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warda asina hopi. Ta fastioso ... Wel, ami no tin problema pa busca e placa, pero pa hendenan cu 
no por, trece pa nan na nan cas. Pero, ami no tin problema y ainda por bay busc’e. Djis mi mester 
warda hopi den tur e solo ey. MD: pero bo mester warda pafo? MG: Si. Den e rij largo y poco 
poco cinco a seis hende ta drenta paden.  
Vertaling: 
MG: Ik denk dat ze hun systeem van werken moeten veranderen, vooral bij de uitbetaling, het is 
een chaos, om lang te wachten. Wel, ik krijg tenminste 950 florin, maar er zijn mensen die 125 
florin krijgen, en zij moeten zo lang wachten. Dat is vervelend ... Wel, ik heb er geen problemen 
mee om het geld te halen, maar voor mensen die niet kunnen, breng het bij hen thuis. Maar, ik 
heb er geen probleem mee en tot nu toe kan ik het gaan halen. Ik moet alleen lang in de zon 
wachten. MD: Maar moet je buiten wachten? MG: Ja, in een lange rij en beetje bij beetje mogen 
vijf à zes mensen naar binnen gaan.  
 
De 55-jarige heer Martis daarentegen vertelt dat hij vroeger lang moest wachten in de hete zon, 
maar dat is inmiddels verbeterd. 
Bovendien vertellen verschillende respondenten dat ze wederom afhankelijk zijn van vervoer om 
hun maandelijks uitkering in ontvangst te kunnen nemen. Een 40-jarige respondent merkt 
daarom op dat het haar zou helpen als haar moeder de uitkering zou mogen ophalen. Weer 
andere respondenten vertellen dat het nog beter zou zijn als de uitkering maandelijks op hun 
bankrekening gestort wordt.  
 
Een ander aandachtspunt betreft de slechte telefonische bereikbaarheid van overheidsinstanties. 
Een doorn in het oog zijn de moderne keuzemenu’s bij het telefoneren. Als alle keuzes zijn 
gevolgd, is het vaak nog steeds moeilijk om de juiste mensen aan de telefoon te krijgen. Een 
respondent vertelt in het volgende fragment dat dit voor mensen met visuele beperkingen extra 
lastig is: 
 
Het is soms moeilijk om een persoon aan de lijn te krijgen, je moet een boodschap achterlaten en 
dan bellen ze soms niet terug, en je moet vaak proberen of je moet zelf er naartoe gaan. Dat is 
wel vervelend. Voor ons dan. 
 
Een 75-jarige meneer geeft bovendien aan dat hij in Aruba bij de overheid van het kastje naar de 
muur werd gestuurd met vragen over de AOV. In Nederland heeft hij bij soortgelijke vragen 
ervaren dat hij goed geïnformeerd werd: 
 
Gobierno tin cu duna bo mas asistencia ... bisa bo bo tin cu bay tal oficina. E solucion bo no ta 
haña cerca nan, pero nan ta bisa bo unda pa hañ’e si. Pero aki na Aruba no, bo tin cu keda core y 
bo no sa unda pa bay. Nan mester un oficina cu ta duna bo informacion, unda bo mester move, 
cerca ken bo mester bay of kico ta posibel, aya na Hulanda si tin e. 
Vertaling:  
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De overheid moet je meer hulp bieden ... je zeggen naar welk kantoor je moet gaan. Ze hoeven je 
geen oplossing te bieden, maar je wel zeggen waar je die kan krijgen. Hier op Aruba is dat niet 
zo, je blijft heen en weer lopen en je weet niet waar je heen moet gaan. Ze moeten een kantoor 
hebben waar ze je informatie kunnen geven, waar je heen moet gaan, bij wie je moet gaan of wat 
mogelijk is, daar in Nederland hebben ze dat wel. 
 
Een andere respondent vertelt in dit verband dat zij heel vaak terug moest komen bij Directie 
Arbeidszaken en pas na lange tijd door een medewerker gewezen werd op haar rechten en op de 
mogelijkheid een “pro deo” advocaat in de arm te nemen. Ze heeft haar zaak gewonnen, maar 
omdat de beroepstijd verstreken was, heeft ze niet het geld ontvangen waar ze recht op had (zie 
ook 8.11).  
 
En wederom blijkt de zelfbeschikking van visueel beperkten in de dienstverlening van belang. 
Een 50-jarige respondent legt in het volgende fragment uit dat een visueel beperkte baat kan 
hebben bij een bespreking van wat hij nog zelf kan en wil doen: 
 
This means letting someone who is visually impaired do as much as possible on their own, but 
also knowing when to step in, but regardless of the situation “client is koning”. It is important to 
discuss what the client wants out of life and build a relationship with the person. The norms and 
values of a client may be totally different from yours, and therefore it is important to remain 
neutral at all times even if you disagree on an issue. 
 
Een 70-jarige respondent vertelt dat het daarom ook van belang is dat dienstverleners niet al te 
gestrest zijn: 
 
When you have stress you be ‘up, up, up, up, come on lets go’. “Look at what time it is, oh my 
goodness”. I don’t know what that is. They say if you have stress you cannot help other people. 
 
Het blijkt dat er niet alleen bij de overheidsdiensten verbetering valt te halen, maar ook in de 
particuliere sector. Een respondent die tevens slecht ter been is, vertelt dat het voor haar moeilijk 
is om lang aan een balie te moeten staan, bijvoorbeeld bij de telefoondienst. Daarnaast vertelt ze 
dat informatie over een nieuw gekochte telefoon onvoldoende is. Dit punt wordt ook naar voren 
gebracht door andere respondenten. Diverse respondenten belichten hoe er ook daar beter 
rekening gehouden zou moeten worden met hun persoonlijke conditie. Zo vertelt een 55-jarige 
respondent hoe fijn het voor haar is dat ze een vaste telefoon met grote cijfers in bruikleen heeft 
van de telefoonmaatschappij. Het zit vaak in kleine dingen. En een 70-jarige respondent vertelt 
dat het prettig is als leveranciers die iets komen afleveren, zoals het gasbedrijf of de telefoon-
dienst, aanbellen of aankloppen als ze voor je deur staan. Hij heeft de ervaring dat ze soms maar 
even voor de deur blijven wachten en weer wegrijden voor hij goed en wel in de gaten heeft dat 
ze gearriveerd zijn. Juist omdat de telefoon en het internet belangrijke communicatiemiddelen 
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zijn voor mensen met een beperking, is het ook hier belangrijk dat de telefoonmaatschappij snel 
verschijnt om deze te repareren bij een storing.  
 
En ook nu blijkt de financiële kant een thema. Volgens enkele respondenten zou het helpen als 
winkels mensen met (visuele) beperkingen korting zouden geven, net zoals de telefoondienst en 
sommige winkels korting geven aan gepensioneerden. Daarnaast heb ik geobserveerd dat een 
aantal visueel beperkten pas naar het cultureel centrum of een muziekuitvoering gaat als hun 
vervoer, begeleiding en een gratis toegangskaartje aangeboden wordt. Zonder deze extra facili-
teiten is het voor hen kennelijk niet te doen. 
 
Tot slot benadrukken een aantal respondenten het belang van een pro-actieve, maar tevens 
respectvolle houding van veiligheidsmensen en winkelbediendes. Meneer Dijkhoff vertelt dat 
sommige mensen, zoals de portier bij de bank, hem altijd helpen, bijvoorbeeld door hem mee te 
nemen naar een vrije zitplaats. Diverse respondenten geven aan dat zij anderen niet willen 
belasten en slechts hulp vragen als het echt niet anders kan, en dat zij het daarom waarderen als 
mensen uit zichzelf hulp aanbieden. Meneer Dijkhoff realiseert zich dat hij zelf hulp moet vragen 
als hij dat nodig heeft, maar: 
 
DD: Ami gusta tin biaha pa e cos bay manera un forma, mi ta bisa, natural. Kiermen, ora mi yega 
eynan, e ora ey mi ta wak con e cos ta bay. MD: Mhm. DD: Kiermen, si ora mi ta bay CENSO.  
MD: Mhm. DD: Mi ta yega eynan. Ha, e gay mes ta bin y e ta yuda bo. 
Vertaling: 

DD: Ik houd ervan dat de dingen op een “natuurlijke” manier gaan. Dus, als ik daar aankom, dan 
ga ik kijken hoe het gaat. MD: Mhm. DD: Dus, als ik naar CENSO [vertaling: bevolkings-

register] ga. MD: Mhm. DD: Ik kom daar aan. Ha, de portier komt zelf en helpt je. 
 
Daarnaast vertelt hij dat de portiers van de hotels altijd vriendelijk zijn en uit zichzelf hulp 
aanbieden.  
 
Een vrouwelijke respondent vertelt dat het haar helpt als een verkoopster assisteert bij de keuze 
van een kledingstuk. Een andere vrouwelijke respondent vertelt dat ze in winkels over het 
algemeen wel goed geholpen wordt. Onder goede dienstverlening verstaat ze dat een winkel-
bediende haar als een gewone klant behandelt. Ze wil niet uitsluitend op haar blindheid 
aangesproken worden: 
 
Si como, si mi yega eynan y como cliente, eh, e ta bin yuda mi, cos ta bay hopi bon. Anto como 
cliente: “Aha, señora, m’a bin cumpra un shimis.” E ta bisa: “Si, con bo kier e?” “Mi kier colo 
berde.” “Ah, si, nos tin berde.” Compronde? Eh, e no ta, uhmm, e no ta tratando mi como un 
ciego, e ta tratando como un cliente mas. Compronde?  
Vertaling:  
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Als ik daar aankom, eh, en ze me als klant behandelt, dan gaat het heel goed. Dus als klant: “Ja, 
mevrouw, ik kom een jurk kopen”. Ze zegt: “Ja, hoe wilt u die?” “Ik wil een groene.” “Oh, ja, 
we hebben groene.” Snap je? Eh, ze, uhmm, ze behandelt me dan niet als een blinde, maar als 
een andere klant. Snap je? 

 
In het volgende fragment geeft ze een voorbeeld van wat haar vooral vroeger overkwam als ze 
met haar moeder naar een winkel ging. De winkelbediende hielp wel, maar praatte nooit tegen 
haar en vertelde haar moeder zelfs om haar van Aruba weg te sturen: 
 
Mane mi yega, e ta: “Ayy, e no ta wak.  Y el a nace ...?” Y nan ta bendiendo mi e producto, pero: 
“Y el a nace asina?” “Y dicon señora no ta hib’e Hulanda?” Na Hulanda ... [e ta hari]. Siendo cu 
no ta esey m’a bin, mi no a bin busca informacion. M’a bin cumpra. Compronde? 
Vertaling:  

Zodra ik aankom, is het: “Och, ze kan niet zien. En is ze zo geboren ...?” En ze verkopen me het 
artikel, maar: “En is ze zo geboren?” “En waarom brengt mevrouw haar niet naar Nederland?” In 
Nederland ... [lacht]. En dan te weten, dat ik daar niet voor gekomen ben, ik ben niet gekomen 
om informatie te zoeken. Ik ben gekomen om te kopen. Snap je? 
 
Ook andere respondenten ervaren het als storend als het woord niet tot henzelf gericht wordt, 
maar tot hun begeleider.  

Wet- en regelgeving; Een ander onderwerp vormt het ontbreken van wet- en regelgeving in 
Aruba bedoeld om de mensenrechten van onderhavige doelgroep te waarborgen en waar nodig te 
verbeteren (zie ook de Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), van 2006 
en 2.3). Een jongere respondent vertelt dat een blinde evenveel rechten heeft op onderwijs, werk 
en respect als een ziende: 
 
Y den e caso aki un hende blind, uhm, tambe tin derecho di por tin e mesun nivel di educacion, e 
mesun nivel di trabou, respet y e mesun derechonan. 
Vertaling: 

En in dit geval heeft ook een blinde, uhm, het recht op hetzelfde niveau van onderwijs, hetzelfde 
niveau van werk, respect en dezelfde rechten. 
 
Echter, zijn ervaringen op het gebied van werk, inkomen en getoond respect zijn anders. Het is 
hem, evenals enkele andere op jonge leeftijd visueel beperkt geworden personen, niet gelukt om 
werk te vinden en daardoor een onafhankelijk, gerespecteerd leven te leiden. Uit de data is 
tevens gebleken dat diverse slechtzienden en blinden sterk in inkomen en aanzien achteruit zijn 
gegaan door het verlies van hun werk.  
 
Diverse respondenten uiten dan ook de behoefte aan speciale wetten in Aruba ten behoeve van 
mensen met (visuele) beperkingen, dit door ervaren verschillen op het gebied van maatschappe-



280 
 

lijke participatie. Mevrouw Zievinger vertelt over wetten die een aantal andere landen hebben, 
waarbij elk bedrijf een aantal mensen met een beperking in dienst moet nemen. Bovendien 
dienen ze de werkplek aan te passen aan de noden van deze personen. Meneer Hassell zegt dat de 
werkgevers voorbereid moeten worden op mensen met beperkingen en dat de overheid hier geld 
voor beschikbaar zou moeten stellen. Meneer Vrolijk vertelt dat een dergelijke wet de overheid 
zelfs geld kan besparen: 
 
CV: Dat bespaart de overheid ook een paar centen, want dan hoeven ze geen uitkeringen te 
betalen en voor die mensen is het ook prettig, dat ze weten dat ze ook iets kunnen betekenen 
voor de samenleving, voor zichzelf. 
 
Daarnaast vertelt hij dat de invoering van strengere verkeersregels voor mensen die aan het 
verkeer deelnemen ook behulpzaam zou zijn: 
 
CV: Misschien strengere regels voor mensen, die aan het verkeer deelnemen want vaak worden 
blinden met een stok niet gerespecteerd, noh. Ik weet dat FAVI soms een ‘campagne’ voert om 
de mensen meer, hoe noem je dat, dat ze meer aandacht besteden aan mensen met een handicap, 
maar volgens mij is het gewoon ... ja ik weet niet of het helpt.    
 
Bovendien geven diverse respondenten in dit verband aan, dat de Arubaanse overheid meer 
gelden zou moeten vrijmaken ten behoeve van subsidie aan dienstverlenende organisaties voor 
ouderen en mensen met beperkingen, zoals de FAVI, het WGK en op het gebied van ouderen-
zorg.   

13.4. De fysieke inrichting van de omgeving - Ik droom over een bus 

Uit de data blijkt dat de fysieke inrichting van de omgeving zowel beperkend als faciliterend kan 
werken voor slechtzienden of blinden. De toegankelijkheid van de infrastructuur, gebouwen en 
het vervoer zijn hierbij thema’s.  

Toegankelijkheid van de infrastructuur en gebouwen; De respondenten vertellen over de 
obstakels die zij ervaren bij de Arubaanse infrastructuur en hun wensen hieromtrent. Als grootste 
probleem wordt de verkeersveiligheid genoemd. Het betreft hier zowel onveilige, opgebroken 
wegen en trottoirs met gaten als onvoldoende zichtbare zebrapaden. Ze noemen ook voorbeelden 
van faciliterende infrastructuren die zij ervaren hebben in het buitenland, zoals in Venezuela, 
Colombia, de VS en Nederland. Als voorbeeld noemen enkele slechtziende respondenten 
contrasterende trottoirbanden. Weer andere slechtziende respondenten vertellen over duidelijke 
markeringen bij tram en bus: hierdoor kunnen mensen met visuele beperkingen er ook gebruik 
van maken. Een blinde respondent vertelt over de behoefte aan zebrapaden met een geluids-
voorziening, zoals hij in Nederland ervaren heeft. Een andere blinde respondent vertelt over de 
speciale geribbelde stoeptegels in het trottoir. Een 75-jarige blinde respondent gaat enkele 
maanden per jaar naar Nederland; hij vertelt hoe simpel het soms kan zijn: 
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Eynan tin hopi facilidad cu anos no tin, hopi cosnan simpel, pero cu toch ta bon. Por ehempel, e 
aceranan ta wordo drecha, cu bo no ta bay trompica, paso tin afloop, esey ta un di nan. Bo ta 
haña hasta e luznan di trafico cu bo ta primi, e ta haci zonido “ding ding ding”, anto ora e ta caba 
e ta bira mas lihe, dus tin cu crusa lihe prome cu auto bini. Tin hopi facilidad eynan ... 
Vertaling:  

Er zijn daar veel faciliteiten die wij niet hebben, veel simpele, maar toch goede dingen. 
Bijvoorbeeld, de trottoirs worden daar zodanig gemaakt, dat je niet struikelt, omdat ze een afloop 
hebben, dat is een ervan. Je hebt zelfs verkeerslichten, waar je op een knopje moet drukken, ze 
maken geluid “ding ding ding”, en als het bijna afgelopen is, gaat het geluid veel sneller, dus 
moet je snel oversteken, voordat er een auto komt. Er zijn daar veel faciliteiten ... 
 
Ook ten aanzien van gebouwen worden vele knelpunten en mogelijke oplossingen genoemd. Zo 
benoemt een blinde respondent het ontbreken van handige opstapjes en hellingbanen bij vele 
gebouwen. Het gebouw van de FAVI noemt hij als een mooi voorbeeld. De indeling is praktisch 
en het heeft voelbare en contrasterende geleidelijnen, braillemarkeringen en een hellingbaan bij 
de ingang: 
 
Dat zouden ze meer moeten doen in publieke gebouwen. 
 
Een andere blinde respondent vertelt dat een leuning bij trappen, entrees en hellingbanen ook 
goed kan helpen, zoals bijvoorbeeld bij Cas di Cultura, het culturele centrum van Aruba. Enkele 
slechtzienden vertellen over het belang van contraststrepen bij trappen, zoals deze 55-jarige 
respondent: 
  
Ora bo kier subi manera un trapi, pone algo di colo pa bo mira cu eynan bo tin subida. 
Vertaling: 

Bij het opgaan van een trap, bijvoorbeeld, plaats iets met een kleur, zodat je ziet waar je omhoog 
kunt gaan.   
 
Een blinde respondent vertelt over het gemak van speciale parkeerplaatsen voor mensen met een 
beperking bij gebouwen. Bovendien noemen respondenten het nut van beter licht. Omdat het 
vaak duur is, om zulke voorzieningen achteraf aan te brengen, is het beter ze direct vanaf de 
aanvang van de bouw mee te nemen. Een slechtziende respondent vertelt hierover: 
 
Wel, ik ben in Colombia geweest, noh, en daar heb je die trottoirs en dan heb je van die speciale 
klinkers en als je die klinkers ... je hoeft niet eens een stok te hebben en je weet precies waar je 
bent en je kunt bewegen, maar om het hier op Aruba te gaan doen. Ze hebben een mooie kans 
gemist, want ik heb het er met de directeur van de FAVI over gehad, met al die vernieuwingen 
waarmee ze bezig zijn in de binnenstad, ze zijn nu bezig met de aanleg van klinkers en zo. Nou 
... dan hadden ze best van die gelegenheid gebruik kunnen maken, maar de overheid heeft 
volgens mij geen plannen daarvoor. 



282 
 

 
Een jonge, blinde respondent noemt overigens ook het belang van het ontwerpen van 
communicatietechnologie voor álle gebruikers. Hij noemt als voorbeeld de vele standaard-
functies, zoals die er zijn bij Apple computers, iPads en telefoons, die voor mensen met een 
(visuele) beperking direct toepasbaar zijn.  
 

Vervoer; We hebben al gezien dat vervoer, ook door de auto te laten staan, een belangrijk 
onderwerp is voor alle respondenten. Het is  opmerkelijk hoe belangrijk vervoer blijkt te zijn 
voor hun zelfbeschikking en het (zelf)respect. Een 50-jarige respondent vertelt dat slechtzienden 
en blinden in Aruba beknot worden in hun maatschappelijke participatie door ontoereikende 
(openbaar)vervoersmogelijkheden : 
 

We would like to have more things that we could do, more places we can go, but it’s not possible 
for us right now at this stage in Aruba. 

 
Meerdere respondenten vertellen dat ze in het buitenland meer mogelijkheden hebben omdat het 
vervoer daar beter toegerust is voor mensen met (visuele) beperkingen. Een jonge respondent 
zegt zelfs dat zij in Europa wel zelfstandig kan functioneren, maar niet in Aruba (zie 9.9).  
Als knelpunt wordt door diverse respondenten benoemd dat de bussen van de Arubaanse bus-
maatschappij (Arubus) niet overal komen. Een slechtziende respondent zegt: 
 
Openbaar vervoer is ook slecht dat weet u. Het is hier bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk om een 
autobus te krijgen, want we vallen buiten de route. 
 
Ook een slechtziende 45-jarige respondent die van jongs af aan gewend is om met de bus te 
gaan, vertelt dat de bushaltes dichter bij elkaar zouden moeten liggen, zodat mensen die niet ver 
kunnen lopen toch met de bus mee kunnen. Zijzelf heeft moeite om naar de dichtstbijzijnde 
bushalte te lopen. Ook de 55-jarige slechtziende heer Martis vertelt dat de bushalte veel te ver bij 
zijn huis vandaan ligt. Een 40-jarige blinde respondent vertelt dat het openbaar vervoer van 
Oranjestad naar San Nicolas en vice versa niet goed geregeld is, vooral ‘s avonds niet. 
Bovendien vertelt hij dat het onprofessioneel is als een buschauffeur boos wordt in het geval dat 
je per abuis de verkeerde bus hebt aangehouden. Je kunt immers niet zien welke bus eraan komt.  
 
Diverse respondenten vertellen hoezeer zij aangewezen zijn op de hulp van mensen uit hun 
netwerk (zie hoofdstuk  12). Maar zelfs deze hulp is meestal niet afdoende omdat de mensen uit 
hun netwerk niet altijd beschikbaar zijn. De respondenten willen hen niet overvragen. Een 
respondent vertelt dat hij drie keer in de week naar het ziekenhuis moet om gedialyseerd te 
worden. Hij wordt op kosten van de AZV gehaald en gebracht door Lite Life Medicab, een 
medisch transportbedrijf (zie ook 2.11). Diverse respondenten vertellen bovendien over hulp bij 
vervoer door de chauffeur en vrijwilligers van de FAVI (zie ook hoofdstuk 14). Deze wordt als 
helpend ervaren, maar ook dit is niet afdoende, omdat er alleen vervoer geboden wordt voor 
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trainingen en activiteiten van de FAVI; en voor medisch vervoer alleen als het niet anders kan. 
Voor andere activiteiten moet men zelf zijn oplossingen zien te vinden. Daarbij staat de zelf-
beschikking van betrokkenen onder druk. 
 
Meerdere respondenten vinden dan ook dat het openbaar vervoer in Aruba veel toegankelijker 
zou moeten zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Er zouden zelfs speciale betaalbare 
voorzieningen voor deze groep moeten komen. Een respondent noemt als oplossing een 
vervoersdienst, inclusief begeleidingsmogelijkheid voor mensen met beperkingen. Een 40-jarige 
alleenstaande blinde, die vanwege vervoersproblemen meer thuis is dan haar lief is (9.12), vertelt 
van haar droom over een bus, die zij – en andere mensen met een beperking – zou kunnen bellen 
als ze vervoer nodig heeft: 
  
Mi ta soña cu un bus unda cu hende cu rolstoel tambe, y ciego y hende grandi, y hende cu no tin 
transporte, por yama y bisa, uhm, mi tin, mi ta biba tal caminda, mi tin mester di transporte pa tal 
ora, boso por pasa busca mi, y bo ta paga.  
Vertaling: 

Ik droom over een bus, die ook mensen in een rolstoel, blinden en ouderen, en mensen die geen 
transport hebben, kunnen bellen en kunnen zeggen, uhm, ik heb, ik woon daar en daar, ik heb 
transport nodig om die en die tijd, kunt u langskomen om me te halen, en je betaalt.  

 

13.5. Conclusie 

Er is behoefte aan betaalbare en toegankelijke zorg en hulpverlening op maat, zowel in de eigen 
woonsituatie als in verpleegtehuizen. Het gaat hierbij zowel om telefonische en persoonlijke 
toegankelijkheid als om bejegening. Afstemming van behandel- en medicijnbeleid is daarbij van 
belang. Ook een persoonlijke aanmoediging om gebruik te maken van de mogelijkheden blijkt 
ertoe te doen. Voor de acceptatie van ziektes, aandoeningen en de impact hiervan op het 
dagelijks leven blijkt voor diverse respondenten een tweede opinie vaak erg belangrijk. Ook doet 
het ertoe of een arts of hulpverlener (naast aandacht voor de ziekte of aandoening) aandacht heeft 
voor de persoon (zie ook Mol & Law, 2004).  
 
Aangezien een visuele beperking niet altijd tijdig onderkend wordt, is het belangrijk dat leer-
krachten en werkgevers aandacht hebben voor mogelijke visuele problemen. Scholen kunnen 
bovendien een belangrijke rol spelen in het aanleren van respect en waardering voor andersheid. 
Stages, on the job training en oplossingsgericht meedenken van leerkrachten en werkgevers 
kunnen bijdragen tot een betere maatschappelijke participatie van mensen met een (visuele) 
beperking.  

Volgens veel respondenten kan de publieke én de private sector er in belangrijke mate toe 
bijdragen dat de kwaliteit van leven van visueel beperkten aanzienlijk verbeterd wordt. Hoe beter 
de samenleving ingericht is op personen met een (visuele) beperking én hoe meer dienstverleners 
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en professionals inspelen op hun verschillende behoeftes, hoe eenvoudiger slechtzienden en 
blinden in de samenleving kunnen participeren. Bovendien blijkt dat het helpend is als mensen 
met een (visuele) beperking op een respectvolle wijze benaderd worden én indien nodig extra 
service geboden wordt, zoals een stoel voor mensen die slecht ter been zijn. Extra uitleg voor 
dingen die niet visueel waargenomen kunnen worden, korting, een gratis toegangskaartje en 
bovenal beschikbaar en betaalbaar vervoer helpen ook. Het zit vaak in kleine dingen, maar ook 
wet- en regelgeving kan hierbij faciliteren. 

Hetzelfde geldt voor de fysieke inrichting van de maatschappij zoals de inrichting van 
gebouwen, de infrastructuur en het (openbaar) vervoer. Er is een wens tot een pro-actieve 
houding ten behoeve van mensen met beperkingen bij het ontwerpen van gebouwen en het 
inrichten van infrastructuur.  
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14. De FAVI als de spin in het web 

14.1. Inleiding 

De FAVI is de enige organisatie die dienstverlening biedt aan slechtzienden en blinden in Aruba.  
Daarom is van belang hoe de respondenten over deze organisatie denken.  

14.2. Bekendheid met de FAVI - Ik weet niet precies wat het doet, maar ik ken de 

naam 

Uit de interviews met de respondenten blijkt dat een aantal respondenten onbekend is met de 
FAVI of geen duidelijk beeld heeft over haar mogelijkheden, zie het volgende fragment: 
 
ST: Yeah, I know what FAVI is, I know, but I don’t know exactly what it does, but I know the 
name FAVI. MD: And how do you know the name of FAVI? ST: You always see it on the tv 
and something. MD: Ah okay, aha but you don’t have an idea of what they do or what they 
offer? ST: No. 
 
Een 75-jarige respondent, die al geruime tijd slechtziend is, heeft pas twee dagen voor ik hem 
interviewde van zijn oogarts vernomen, dat de FAVI verschillende diensten biedt aan slecht-
zienden en blinden. Interessant detail hierbij is dat zijn vader en zus ook visueel beperkt waren. 
Volgens hem gingen ze niet naar de FAVI, omdat die toen niet bestond. Hij vertelt echter dat zijn 
vader in 2003 overleden is en de FAVI is reeds in 1974 opgericht. Een 80-jarige respondent, die 
altijd handwerkte en dat door haar slechtziendheid niet meer kon doen, is pas twee weken voor 
het interview door de oogarts attent gemaakt op de FAVI. Ze vertelt mij dat ze niet weet waar de 
FAVI zich bevindt, noch wat ze te bieden hebben en welke kosten eraan verbonden zijn. Het 
vermoedelijke kostenaspect wordt als barrière genoemd door meerdere respondenten. Als ik een 
klein beetje over de service van de FAVI vertel, is haar reactie: 
 
Nan ta traha macramé tambe ...? No tin nod’i paga nada ...? Ta hopi bon.  
Vertaling: 

Doen ze daar ook aan macramé ...? En je hoeft er niet voor te betalen ...? Dat is heel goed. 
 
Ook cliënten van de FAVI zelf blijken niet altijd te weten welke mogelijkheden er zijn. Daar-
naast blijkt voor menigeen de FAVI een “stigma” (Goffman, 1990, p. 31), waar je naar toe moet 
als je nutteloos geworden bent voor de maatschappij. Zo blijkt uit dit voorbeeld: 
 
KH: E dokter cu a keur mi af, el a papia cu mi aribariba, e di cu mi: “Je moet naar de FAVI 
gaan!” Pero ora bo bisa ‘bay FAVI’, tur hende  ta bisa bo bay FAVI: “Bo mester bay FAVI.” 
Pero, kico bo ta bisa mi? Bo ta bisa mi bay dump, ta bisa mi bay dump. MD: Ya. KH: Bo sa, si 
bo bisa mi bay dump, ta sushi mi tei tira afo. Awor, bo ta bisa mi bay FAVI. Niun expresion 
mas. Nunca nos n’ tende di FAVI, ami no. Bo sa mi ta ciego, bo ta bisa mi “FAVI ta un instituto 
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pa hende ciego y nan por yuda bo”. Ni esey! Pero e conoce FAVI si ... Mi no a bis’e nada, m’a 
keda keto, mi a bisa: “Keur me maar af dan”. 
Vertaling: 

KH: De dokter die me heeft afgekeurd, hij heeft oppervlakkig met me gesproken, hij zei tegen 
me: “Je moet naar de FAVI gaan!” Maar, als je zegt ‘naar de FAVI gaan’, iedereen zegt tegen je 
om naar de FAVI te gaan: “Je moet naar de FAVI gaan.” Maar wat zeg je tegen me. Je zegt me 
om naar de vuilnisbelt te gaan, om naar de vuilnisbelt te gaan. MD: Ja. KH: Weet je, als je me 
zegt om naar de vuilnisbelt te gaan, dan ga ik vuilnis storten. Nu zeg je tegen me om naar de 
FAVI te gaan. Je uit verder niets meer. Wij hebben nooit van de FAVI gehoord, ik niet. Je weet 
dat ik blind ben, dan moet je me zeggen: “FAVI is een instituut voor blinden en ze kunnen je 
daar helpen”. Niet eens dat! Maar hij kent FAVI wel ... Ik heb hem verder niks gezegd, ik bleef 
stil en ik zei: “Keur me maar af dan”. 

14.3. Hulp zoeken - Misschien is het een drempel. Je gaat een andere wereld 

tegemoet 

Veel respondenten zoeken pas hulp bij professionals en dienstverleners als het echt niet anders 
kan. Daarbij blijkt noodzaak de maatstaf. Zo vertelt een respondent dat toen hij langere tijd bij 
zijn dochter in Nederland logeerde, hij regelmatig naar een nabijgelegen blindenstichting ging 
omdat hij overdag bij zijn dochter veel alleen was en behoefte had aan contacten. In Aruba heeft 
hij het niet nodig om naar de FAVI te gaan, zo vertelt hij, omdat hij thuis genoeg te doen heeft en 
voldoende onder de mensen komt. Een andere respondent vertelt over de schaamte die hij heeft 
om hulp te zoeken bij iemand die niet tot zijn familie behoort. Hij vertelt dat hij geen hulp nodig 
had toen hij slechtziend was, maar wel toen hij blind geworden was en ervaren had dat hij het 
zonder professionele hulp en steun niet redde. Diverse respondenten zoeken pas na langere tijd 
hulp bij de FAVI (zie ook de Droog, 2007). Daarbij blijken – zo blijkt uit onderhavig onderzoek– 
de zogenaamde ‘hefboomfiguren’ veelal een rol te spelen.   
 
Identificatie als blinde of slechtziende speelt hierbij een belangrijke rol. De 55-jarige heer 
Vrolijk vertelt over de figuurlijke drempel tussen de wereld van de zienden naar de wereld van 
mensen die (gedeeltelijk) niet zien, waarbij het de vraag is of je je daarmee kunt identificeren: 
 
MD: Was het voor u makkelijk om naar FAVI toe te gaan? CV: Hm in het begin niet, het was 
even wennen, noh. MD: Kunt u ook zeggen wat het moeilijk maakte? CV: Alleen het idee, noh 
[gelach] MD: Welk idee? CV: Ja ik weet het niet ... misschien het is een drempel, noh. Je gaat 
een andere wereld tegemoet. MD: Kunt u me dat beschrijven? De ene wereld en de andere 
wereld. CV: Ja, met de andere wereld bedoel ik: je ontmoet mensen, die misschien niet dezelfde 
problemen hebben als jou, maar die toch een zekere vorm van blindheid hebben, want ik heb 
retinitis pigmentosa en er zijn veel andere oogziektes.  
 
In het volgende fragment vertelt een andere respondent over de innerlijke strijd die hij moest 
voeren alvorens hulp te zoeken: 
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AW: Oh ja, het was toch een hele, laten we zeggen, een hele, hoe noem ik dat nou, een moeilijke 
beslissing om toch, want ik liep op straat. Ik botste hier en daar. Twee dingen. Watch out! Auto 
ta bini! [vertaling: Er komt een auto aan!]. MD: Uhu. AW: Mensen begonnen dus te merken dat 
mijn slechtziendheid mij in de problemen kon brengen. MD: Ja. AW: Dus, en ik voelde ook zelf 
wel, en ik zei, dus, dat ik, dus, naar de FAVI moest, hè. Maar het viel niet mee, innerlijk, omdat 
ik dus, om toe te geven, hè, dat je, dus, gehandicapt bent. Ik heb die handicap, maar ik wil niet 
toegeven ... Ik wil, nee, ik wil die stok niet, nee. Ik blijf gewoon, dan laat ik, bijvoorbeeld, 
mensen die mij komen ophalen, of mensen die mij nodig hebben, ik heb dus, nee. Ik heb dus een 
innerlijke strijd gevoerd, voordat ik dus definitief naar de FAVI ging, om, dus, hulp te vragen.  
 
Een andere respondent noemt de FAVI in één adem met de stigmatiserende stok: 
 
When I started to go to the FAVI I didn't want to go! Don’t think that I wanted to go, I never 

wanted to use the thing that they called a garoti [vertaling: (wandel)stok], the white cane. It 
stigmatizes you! A lady asked me “Señora, bo ta echt ciego? Pero bo ta mucho bunita pa ta 

ciego.” Pero e n’ ta worry cu bunitesa! [vertaling: “Mevrouw, bent u echt blind? Maar u bent 

veel te mooi om blind te zijn.” Maar die houdt geen rekening met schoonheid!] It comes for 
everybody, it doesn't matter, you know, and that’s how I felt, I felt like ‘what's going to happen 
to me when I'm totally blind’. 
 
Een respondent vertelt dat het een shock voor hem was toen hij, op zijn 28ste bij de FAVI andere 
jongeren ontmoette die blind waren, terwijl hij op dat moment nog slechtziend was. Deze shock 
moest hij eerst verwerken.  
 
Ook andere respondenten vertellen over de relatie tussen het hulpzoeken bij de FAVI en hun 
eigen verwerkingsproces. Zo vertelt een respondent over het moment waarop ze besloot gebruik 
te maken van de FAVI om een nieuwe fase in haar leven te starten: 
 
First it was denial, because it was hard for me to accept that I was losing my sight. And like I 
said, I didn’t want to go to the foundation for the visually impaired FAVI. But when I realized 

that it was going to get worse and worse, uhm it took me over into another phase in my life 
telling me that: Hey you have to use this as a catalyst to reach to where you want to go ... 
Before it was very difficult I was still in the crying phase, I still cry, I still get frustrated when I 
butt up because I want to do things too fast, and I still go into the wall, or go into a door, if they 
don’t remember to close the door, if I don’t remember to put out my hands, stuff like that, but I 

want to be able to laugh at those mistakes; I want to be able to laugh at when I can’t do 

something  ... 
There was a time I stopped doing a lot of things that I couldn’t do for myself and when I noticed 

that that wasn’t solving nothing. I just learned new ways on how to do the same thing.  
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Ook een andere respondent vertelt hoe hij pas contact opnam met de FAVI, toen hij al twee jaar 
blind was. Het was alsof er een nieuwe wereld voor hem openging: 
 
Anto no mira patras, locual mi tin patras, 57 aña pasa, ta un vergeetboek. Mi a habri un heel 
nieuwe boek, dus doordouwen. Anto pensa cu si tin un cos pa logra mi dilanti, mi ta bay p’e, 
that’s it ... Mi no ta bay bisa ‘mi no por’, locual mi por logra, cu ayudo di Señor Papa Dios mi ta 
bay yega. 
Vertaling:  

Dus niet achteruit kijken, hetgeen achter me ligt, 57 jaar geleden, dat is een vergeetboek. Ik heb 
een heel nieuw boek geopend, dus doordouwen. Dus denken dat als er iets voor me ligt dat ik 
kan bereiken, dan ga ik er voor, dat is dat ... Ik ga niet zeggen dat ik iets niet kan. Datgene dat ik 
kan bereiken, zal ik bereiken met de hulp van God.  
 
Op het moment van het interview neemt deze respondent actief deel aan diverse groeps-
activiteiten en trainingen bij de FAVI. Ook is hij behulpzaam bij het geven van voorlichting op 
scholen over de mogelijkheden ervan.   
 
Uit de data blijkt dat de tijd die nodig is, vanaf het moment waarop een respondent slechtziend of 
inmiddels blind is geworden en het moment van hulp zoeken, per persoon grote verschillen laat 
zien. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld dat ze de week na het interview een afspraak heeft bij 
de FAVI. Ze is nog niet zo lang geleden plotseling slechtziend geworden en zij onderkent nu al 
wat de FAVI voor haar kan betekenen. Al hoopt ze nog op verbetering, ze gaat wél op zoek naar 
een stok.  
Weer andere respondenten vertellen dat ze gedurende een lange periode veel consulten hadden 
bij de oogarts en andere specialisten. Zij wilden eerst dit hele traject door en gedurende dit traject 
hoopten zij nog steeds op herstel. Voor een aantal van hen brak er vroeg of laat een moment aan 
waarop ze er klaar voor waren om hulp te zoeken, van “speelbal” naar “ ontdekkingsreiziger” in 
de termen van Kramer et al. (2003, p. 86).  
 
Uit de data blijkt dat veelal familie, vrienden of bekenden het leggen van contact stimuleren. Een 
voorbeeld hiervan is een respondent, die kort nadat hij plotseling blind geworden was, in het 
ziekenhuis werd bezocht door een maatschappelijk werkende van de FAVI. Wie haar benaderd 
heeft weet hij niet meer. Hij waardeerde de aandacht, praktische tips en informatie die hij kreeg. 
Een 40-jarige, blinde respondent vertelt dat ze als 15-jarige niet naar de FAVI wilde, naar eigen 
zeggen omdat ze in haar kindertijd getraumatiseerd was door het blindeninstituut in haar 
moederland. Wat ook haar geholpen heeft, is het periodieke bezoek van een maatschappelijk 
werkende en een vrijwilliger van de FAVI. Zij bleven met haar in contact. Zo is ze als het ware 
vanzelf bij de FAVI terecht gekomen: 
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Nan a cuminsa bishita mi, ta bin busca mi, ta hiba mi tur band’i lama, nos ta papia. Te ora tur e, 
mientras tanto nan ta bin pa siña mi cushina ... E ora ey Sasha [e trahado social di FAVI] a 
cuminsa, pocopoco pocopoco, yuda mi. E ora ey ya mi ta hinca na FAVI. 
Vertaling:  

Ze begonnen me te bezoeken, ze kwamen me ophalen, ze brachten me naar de zee, we praatten. 
Totdat alles, ondertussen kwamen ze om me koken te leren ... En toen begon Sasha [de 

maatschappelijk werkende van de FAVI], heel, heel, heel rustig aan, te helpen. Toen zat ik al 
binnen de FAVI. 
 
Diverse respondenten vertellen kortom dat ze aanvankelijk geen contact op wilden nemen met de 
FAVI, omdat ze het gevoel hadden daar nog niet thuis te horen, en zochten pas hulp bij de FAVI, 
toen ze niet meer om hun beperking heen konden en hun leven inmiddels totaal ontwricht was. 
Zie hierover ook onderstaand fragment: 
 
I never felt like I should’ve been here, I never wanted to come in the beginning, because I always 
felt like I didn’t belong at the FAVI, but eventually when my eyes kept getting worse, I started to 
come more and I realized that they were the ones that really made me realize how I can live with 
a visual impairment. 

14.4. Positieve verandering - FAVI was als een katalysator naar het leven met een 

glimlach 

Desondanks wordt de katalyserende werking van de FAVI door meerdere respondenten onder-
kend. Zo vertelt dezelfde respondent van daarnet dat de FAVI momenteel de belangrijkste 
organisatie voor haar is, omdat die een positieve verandering in haar leven heeft teweeggebracht: 
 
FAVI has helped me go from one stage to the next in my life. It was like a catalyst to going over 
to living again with a smile. So, right now the foundation of FAVI is very, very important to me, 
because of what I can do with them, through them. 
 
Voor diverse respondenten heeft de FAVI bijgedragen aan een versterking van het zelfbeeld. Zo 
vertelt de inmiddels 70-jarige mevrouw Feliciana: 
 
De mensen geven je een idee bij de FAVI, dat het leven echt niet afgelopen zal zijn. Je kan 
gewoon doorgaan en iedereen is lief tegen je, helpt je en leert je dingen. Geweldig. Dat is echt 
geweldig. En dat heeft echt een heleboel veranderd. Ik zag het helemaal zitten. Goed, ik kan niet 
meer naaien, maar ik kon een heleboel andere dingen op de computer. Ik ben me ook heel erg 
gaan richten op dat computergedoe.  
 
Een jongere respondent vertelt over het belang van de FAVI als een plek waar ze naar toe kan 
om te praten als ze neerslachtig is:  
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MG: Tin ora ora mi mester papia cu un hende, mi ta bay cerca Lisandra [un trahado di FAVI] 
mas tanto. Ora mi tin problema, of ora mi ta down, mi ta bay cerca dje. MD: Esey ta hopi bon, 
bo ta sinti cu bo por yam’e? MG: Si. MD: Y ora bo sinti down, bo por papia cu ne. MG: Si, cu 
Lisandra mas tanto. Ultimo cu m’a papia cu ne tabata ora cu mi mester a bay Colombia.  
Vertaling: 
MG: Soms moet ik met iemand praten, dan ga ik meestal bij Lisandra [een medewerker van de 

FAVI]. Als ik problemen heb, of als ik me down voel, ga ik naar haar toe. MD: Dat is heel goed, 
voel je dat je haar op kunt bellen? MG: Ja. MD: En als je down bent, met haar kunt praten. MG: 
Ja, met Lisandra meestal. De laatste keer dat ik met haar gesproken heb was toen ik naar 
Colombia moest gaan.  
 
Respondenten vertellen hoe de FAVI je helpt in te zien dat je ondanks een visuele beperking toch 
een heleboel waard kunt zijn. In het volgende fragment vertelt een respondent over de FAVI 
waar hij zich thuis voelt en kracht krijgt: 
 
Mi ta den FAVI cu echt a ’na mi balor den mi bida, y mi ta sigui bay dilanti, mi ta bisa ‘okay, tin 
cos den bida bo por haci’ ... Si mi mester forsa, mi ta busca cerca e instituto cu mi a bay, cu mi a 
sinti cu mi curason ta cerca, pa FAVI, paso mi ta bisa, echt waar, despues di mi cas aki, mi otro 
cas ta FAVI. 
Vertaling: 

Ik ben bij FAVI, die me echt een waarde in mijn leven heeft gegeven en zorgt dat ik verder 
vooruit kan komen, ik zeg dat er dingen in het leven zijn die ik kan doen ... Als ik kracht nodig 
heb, ga ik die zoeken bij het instituut waar ik heen ga, waar ik voel dat mijn hart ligt, voor FAVI, 
want ik zeg echt waar, na mijn huis hier, is FAVI mijn andere huis. 
 
Een 55-jarige respondent vertelt dat ze zich in eerste instantie afsloot voor iedereen, maar dat er 
met behulp van de FAVI weer een wereld voor haar openging: 
 
Ya, nan a papia cu mi, nan a splica mi con mi mester, uhm, bay cu mi bida, mane m’a bira awo, 
anto e ora ey, toch despues e or’ey, m’a bin sigui, mi mes a sigui bay tiki tiki, tiki tiki, mi a 
cuminsa pa yuda mi curpa, no ... paso prome mi tawata mas, mane, manera mas un scondi,  no. 
Manera, mi ta sconde,  mi n’ ke pa hende sa cu mi n’ ta mira bon. 
Vertaling: 

Ja, ze hebben met mij gesproken, ze hebben me uitgelegd hoe ik, uhm, om kan gaan met mijn 
leven, zoals ik nu geworden ben, dus na een tijdje, ben ik verder gegaan, ik ben zelf heel 
langzaam verder gegaan en ben ik begonnen mezelf verder te helpen, zie je ... want daarvoor was 
ik iemand, die zichzelf verstopte, weet je. Ik verstopte me, ik wilde niet dat mensen wisten dat ik 
niet goed kon zien. 
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Ook een andere respondent vertelt hoe zijn zelfvertrouwen gegroeid is door de lessen, het contact 
met lotgenoten en de uitgebreide hulp van de FAVI. Daarnaast blijkt de waarde van FAVI als 
een soort van eerste vangnet: 
 
Bovendien, de FAVI die geeft jou zo’n beetje zelfvertrouwen hè. Ja, door middel van al deze, al 
de hulpmiddelen, al de lessen. Al die, laten we zeggen die soos hè. En je kunt elke dag van de 
week kun je daar even voor een of ander probleem bellen of zo. Nee het is hartstikke goed. Nee, 
FAVI is hartstikke belangrijk. Zeker weten.  
 
Dat de FAVI een lichtpuntje in de week is voor menig respondent blijkt ook uit het interview 
met de 55-jarige heer Vrolijk. Hij vertelt dat hij naar zijn wekelijkse bezoeken uitkijkt, niet 
alleen omdat hij daar iets kan leren en mensen kan ontmoeten, maar ook omdat hij in fysieke zin 
bezig kan zijn. Vooral de wekelijkse gymles, de fitness en de handenarbeidsociëteit blijken voor 
respondenten van belang. Deze gezamenlijke activiteiten dragen bij aan hun positieve zelfbeeld 
en halen hen uit hun isolement. 

14.5. Zelfbeschikking - Leren een meer onafhankelijk persoon te zijn 

Diverse respondenten vertellen dat ze bij de FAVI geleerd hebben om onafhankelijker te zijn. 
Een jonge respondent vertelt: 
 
FAVI a siña mi pa ta un hende mas independiente. 
Vertaling: 

FAVI heeft me geleerd om een meer onafhankelijk persoon te zijn. 
 
Hij heeft geleerd hoe hij zichzelf weer kan aankleden. En daarnaast heeft hij geleerd om een stok 
te gebruiken, zodat hij zich zelfstandig kan verplaatsen. Hij wil daarnaast nog veel andere dingen 
leren. Een andere respondent die al langer bij de FAVI is, vertelt over de computer- en kookles: 
 
E computerles cu kookles a cay hopi bon; eigenlijk, paso m’a bira onafhankelijk di [silencio], 
uhm, hende. 
Vertaling: 

De computerles en kookles zijn me heel goed bevallen; eigenlijk, omdat ik onafhankelijk werd 
van [stilte] mensen.  
 
En meer respondenten vertellen over de diverse lessen die bijgedragen hebben aan versterking 
van hun onafhankelijkheid, zoals het gebruik leren maken van de stok en andere hulpmiddelen. 
Daarnaast vertellen zij ook over de andere dingen die zij nog willen leren, bijvoorbeeld op 
technologisch gebied. Zo vertelt een respondent dat hij vroeger heeft geleerd om blind te typen 
op een typemachine. Nu wil hij onder andere leren hoe hij informatie op kan zoeken op de 
computer en of hij online cursussen kan volgen. Hij wil zich blijven ontwikkelen. Meerdere 
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respondenten vertellen daarbij over het belang van de computer als informatiebron en 
communicatiemiddel.  
Uit de data blijkt voorts, conform de bevindingen van Smart (2012), dat ook nu de verschillende 
levensfasen nieuwe uitdagingen met zich mee brengen. Een respondent vertelt bijvoorbeeld dat 
ze al ruim 20 jaar contact met de FAVI heeft. Ze vertelt hoe belangrijk de FAVI voor haar is met 
name als medewerkers haar bezoeken als ze hen nodig heeft, naar haar luisteren, haar ophalen en 
haar helpen met praktische zaken. Dankzij de hulp van de FAVI woont ze nu zelfstandig en heeft 
ze een opleiding afgerond. Diverse respondenten, vooral de jongvolwassenen, vertellen dat ze 
willen leren hoe zij op zichzelf kunnen wonen. Weer andere respondenten vertellen over de hulp 
en on the job training die zij ontvangen hebben van de FAVI op hun werkplek. Oudere 
respondenten, vooral de alleenstaanden, vertellen vooral te willen leren hoe ze zo zelfstandig 
mogelijk kunnen blijven wonen.   

14.6. Vrijwilligers - Zij zijn degenen die de uitdaging oppakken en dingen met me 

doen  

Maar hoezeer ook de FAVI hen leert om hun onafhankelijkheid te versterken, vele respondenten 
hebben op diverse gebieden, voornamelijk bij vervoer en participatie in de samenleving, hulp 
nodig van anderen. Visueel beperkten kunnen bij de FAVI niet alleen hun contacten versterken 
met lotgenoten en professionals, maar eveneens die met vrijwilligers. Zo vertelt een respondent 
over de nieuwe vrienden die ze gemaakt heeft en die bereid zijn “de extra mijl te gaan”: 
 
Those were the ones that took up the challenge to do things with  me, to carry me places and say: 
“ Felicia [haar naam] let’s go”. I could go to a show at Cas di Cultura. I'm going next week 
Wednesday to see Step by Step [een dansuitvoering]. What you think? Because I'm blind I can't 
enjoy music and somebody next to me can’t tell me: “ Felicia, they are doing this, they are doing 
that, the foot going up in the air and things like that?” 
 
Deze vrijwilligers heeft ze via de FAVI leren kennen. Ik herken hierin het “bridging social 
capital” van Putnam (2000) dat anders dan groepsgericht “bonding social capital”, vooral relaties 
met andere werelden legt. Ze vertelt dat deze vrijwilligers heel belangrijk in haar leven zijn 
geworden. Haar “buddy”, die ze via de FAVI heeft leren kennen, is haar steun en toeverlaat 
geworden en heeft één ochtend in de week voor haar gereserveerd, waarbij ze zelf mag kiezen 
wat die dan voor haar kan betekenen. Ze vertelt: 
 
The people that are willing to help you and do things with you, they become so important in your 
life. … when let’s say those people go on vacation you notice how dependent you’ve become on 
them and how important that person has become in your life, you know. You notice it when 
they’re not there or when they’re not around for a period of time, then you notice how important 
they’ve become to you ... they become your outside family. It’s like they become an extended 
family, those people become important in your life.  
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Een ander voorbeeld is een 90-jarige respondent die vertelt hoe hij uitkijkt naar zijn vrijwilliger, 
die hem wekelijks komt bezoeken om een praatje met hem te maken. Tijdens dit onderzoek heb 
ik gezien en als vrijwilliger ook zelf mogen ervaren, hoe belangrijk de band met slechtzienden en 
blinden ook voor vrijwilligers zelf kan zijn.   

14.7. Bewustmaking - Het moet hen geleerd worden hoe ze je meer kunnen helpen 

Diverse respondenten vertellen dat de gemeenschap bewuster moet worden gemaakt van de 
positie en mogelijkheden van mensen met beperkingen. Dit vergt echter ook een bijstelling van 
de beeldvorming over mensen met (visuele) beperkingen, “het stigma” (Goffman, 1990, p. 31). 
Een belangrijk element hierbij is dat mensen in de gemeenschap moeten leren hoe ze mensen 
met beperkingen behulpzaam kunnen zijn. Een respondent vertelt hoe hij een taxichauffeur heeft 
verteld dat hij blind is en welke assistentie hij nodig heeft. De tweede keer hielp de chauffeur 
hem uit zichzelf en toen de respondent hem bedankte, merkte de chauffeur op dat hij nog precies 
wist hoe het moest. Ook zulke dingen zouden meer moeten gebeuren. Een andere respondent 
vertelt dat het goed zou zijn als de FAVI winkeliers leert hoe ze hun service aan slechtzienden en 
blinden kunnen verbeteren: 
 
It should be normal for you to ask them ‘what can I help you with, what color are you looking 
for, do you want it in a certain style’? You know things like that because we can’t see. So, they 
help you, but they need to be educated on how they can help you more.  
 
Een jongere respondent ziet het als een maatschappelijke uitdaging dat mensen aandacht hebben 
voor een ander en hulp bieden als iemand dat nodig heeft: 
 
Gewoon, de maatschappij moet veranderen. Ik denk dat de maatschappij niet altijd ... kijk nu, je 
wordt ouder en mensen accepteren en mensen willen helpen. Maar ik denk dat het in het begin 
heel moeilijk is voor iemand van de maatschappij om meteen empathie te hebben. Kijk, ik geef 
een voorbeeld. Ze zien een blinde op straat. Soms helpen ze en soms niet. Snap je wat ik bedoel?  
 
Naast algemene voorlichting via de media benoemt zij het belang van voorlichting op specifieke 
gebieden. Ook andere respondenten zeggen dat het goed zou zijn als bijvoorbeeld werkgevers 
een keer uitgelegd zouden krijgen dat mensen met visuele beperkingen prima werknemers 
kunnen zijn. Het zou goed zijn volgens sommigen als de FAVI hierover met de Human 
Resources afdelingen van de grotere bedrijven in Aruba zou praten. 
Verschillende respondenten benadrukken dan ook de “opvoedende” rol van de FAVI. Als 
voorbeeld noemt een respondent de media-verkeerscampagne rondom de Internationale Dag van 
de Witte Stok, jaarlijks op 15 oktober, waarbij de FAVI het groeiende aantal weggebruikers erop 
wijst dat zij altijd moeten stoppen als iemand met een witte stok probeert over te steken.  
Een ander ergerlijk probleem betreft de geparkeerde auto’s op trottoirs. Diverse respondenten 
vinden dat de FAVI vaker via de media in Aruba campagne moet voeren met haar cliënten. Een 
paar respondenten vertellen dat ze ook zelf veel positieve opmerkingen hebben gekregen na een 
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interview op de televisie. Ook vertelt een respondent over een slechtziende dame die na een 
televisieuitzending naar de FAVI had gebeld om te informeren naar de hulpmiddelen die de 
respondent in de uitzending liet zien. Het feit dat de respondent deze hulpmiddelen zelf dagelijks 
gebruikt, had haar belangstelling gewekt. Diverse respondenten vinden dan ook dat de FAVI 
haar bewustmakende en educatieve rol in de samenleving moet versterken: 
 
FAVI should make them aware that we have a visual impairment, but all our other faculties are 
functioning perfectly. We’re just as intelligent as we were before we lose our sight. 
 
Dat kan op allerlei manieren. Een 60-jarige respondent geeft het voorbeeld van een ongeluk, 
waarbij hij in een onbeschermde werkput gevallen was, waarna hij met behulp van de FAVI in 
contact gekomen is met de pers en brieven geschreven heeft naar instanties die in Aruba met 
regelmaat werkputten graven: 
 
E ora ey m’a cay den dje. M’a kap mi pia. Pero despues, via di FAVI mes, nos a atende e asunto 
’kinannan. Nan [Prensa] a bin, nan a saca potret y con e situacion tabata ta. E ora ey nos a bay, 
anto nos a manda e cartanan pa diferente instancianan, pa hendenan cu ta coba band’i caminda, 
manera ELMAR, WEB, SETAR, Cable, cu tur eseynan. Tambe e diferente hendenan cu ta traha 
caminda. 
Vertaling:  

En toen ben ik erin gevallen. Ik heb mijn been verwond. Maar daarna, via FAVI zelf, hebben we 
deze zaak opgenomen. Ze [de persmensen] zijn gekomen, ze hebben ter plekke foto’s genomen 
van de situatie. Toen zijn we teruggegaan en hebben we de brieven gestuurd naar verschillende 
instanties, naar die mensen die langs de weg graven, zoals het electriciteitsbedrijf, het 
waterleidingbedrijf, de telefoondienst, de kabeltelevisie en dergelijke. Ook hebben we brieven 
gestuurd naar de verschillende wegenbouwbedrijven. 
 
Een andere respondent laat zien hoe de FAVI haar krachten kan bundelen met andere instanties 
voor mensen met beperkingen: 
 
Op dit moment, als alleen maar FAVI naar de overheid gaat, dan is het alleen maar FAVI. Maar 
als er meer organisaties kracht op uitoefenen, kunnen ze met één front daar toe gaan met 
misschien meer drukuitoefening. Niet alleen maar met de ministers, maar ook met 
parlementariërs. 
 
Voorbeelden van zulke instanties zijn de stichtingen voor mensen met lichamelijke, verstande-
lijke en zintuigelijke beperkingen, maar ook stichtingen voor chronisch zieken en ouderen (zie 
ook 2.7). 
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14.8. Contact met de maatschappij - Ik vind dat FAVI meer open moet zijn 

Diverse respondenten vertellen over het belang van de FAVI om mensen te verbinden, ook 
buiten de eigen groep: 
 
Bij de FAVI kan je je bezighouden en meer contact hebben met elkaar en de buitenwereld. 
 
Naast het contact met lotgenoten (zie 12.4) doelen deze respondenten op het contact met de 
maatschappij. De FAVI biedt niet alleen “bonding social capital” van de blinden en slecht-
zienden onderling, maar ook “bridging social capital” (Putnam, 2000), dat hen verbindt met de 
wijdere omgeving. Meerdere respondenten, zoals meneer Vrolijk, zeggen dat de FAVI zich meer 
moet inspannen richting buitenwereld: 
 
CV: Ja, dus volgens mij moet er meer contact komen. MD: Ja meer contact. CV: Ja, niet alleen 
met mensen onderling, want soms kun je niet zo veel leren van je medegezellen [haha], maar 
misschien dat anderen zich mengen, dat we niet afgesloten worden van de [buiten]wereld. 
 
Meer mensen uit de maatschappij zouden naar de FAVI moeten komen, bijvoorbeeld om 
lezingen te geven. Ook daardoor zouden slechtzienden en blinden weer meer leren participeren 
in de maatschappij.  
 
Ook een andere respondent benadrukt dat de FAVI meer zou moeten faciliteren dat visueel 
beperkten zich in de maatschappij kunnen begeven: 
 
EL: Por ehempel, ami ta haña cu FAVI ta mucho indoor. FAVI no ta sali y tur cos ta paden so. 
Nan ta bin busca bo, bo ta bay, bo ta haci bo handenarbeid y e cosn’ey, b’a caba, bo ta bay cas 
bek. Ami ta haña cu FAVI mester ta mas habri. MD: Manera kico FAVI mester haci? EL: E 
mester move mas cu e hendenan, hiba nan otro caminda, anto no un bes pa aña so. 
Vertaling:  

EL: Ik vind, bijvoorbeeld, dat FAVI te veel binnenactiviteiten heeft. FAVI gaat niet veel naar 
buiten, alles is maar binnen. Ze halen je op, je gaat, je doet je handenarbeid en zo, als je klaar 
bent, ga je weer naar huis terug. Ik vind dat FAVI meer open moet zijn. MD: Wat moet FAVI 
zoal doen? EL: Ze moet er meer met de mensen op uit gaan, hen naar verschillende plekken 
brengen, en niet alleen maar één keer per jaar. 
 
De 60-jarige heer Dijkhoff meent zelfs dat de FAVI visueel beperkten meer moet stimuleren om 
zelfstandig op pad te gaan, zowel binnen in het FAVI-gebouw als erbuiten. Tevens zegt hij dat 
de FAVI visueel beperkten meer moet stimuleren om een opleiding of cursus te volgen, een baan 
te zoeken of een zakcentje bij te verdienen. Als voorbeeld van dat laatste noemt hij dat mensen 
thuis dingen zouden kunnen maken, zoals macramé plantenhangers, voorwerpen van klei of 
pitrietmanden. Deze zouden verkocht kunnen worden op de bazaars of koffieochtenden, die in 
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Aruba wel vaker georganiseerd worden. Met een gehandicaptenuitkering kun je immers niet veel 
doen. 

14.9. Aanbod en kwetsbaarheid dienstverlening - Wachten totdat ze weer terugkomt  

Uit de data blijkt dat de FAVI voor menigeen, vooral ouderen en alleenwonenden, fungeert als 
een eerste vangnet bij problemen. Een respondent stelt dat de sociale hulp, vooral aan ouderen, 
uitgebreid zou moeten worden, bijvoorbeeld met een telefonische hulplijn, waarbij ook vervoer 
zou moeten kunnen worden besteld. Mensen met een visuele beperking zouden dan meer 
bewegingsvrijheid kunnen krijgen om die dingen te doen die ze graag zouden willen doen. 
Bovendien vertelt hij – en hij is niet de enige – dat het voor de cliënten van de FAVI niet prettig 
is dat er geen activiteiten bij de FAVI zijn in de zesweekse zomervakantie en rond de kerst: 
 
Ze moeten elk jaar twee maanden vakantie nemen van alle hulp. Alleen het hoogstnodige 
misschien. En gedurende de Pasco [vertaling: kerst] ook. Zijn ze helemaal op zichzelf aan-
gewezen, zij die dus zelfstandig willen blijven ... Maar ik zou wel willen zeggen dat de hulp, de 
sociale hulp voor blinden en slechtzienden wat meer, wat uitgebreider kan worden. Bijvoorbeeld 
bij de FAVI of via vrijwilligers, een groep mensen, dus meer hulp kunnen bieden aan blinden en 
slechtzienden op leeftijd, die zich meer willen bewegen. 
 
Ook andere respondenten vertellen over hun behoefte aan uitbreiding van de vervoers- en 
begeleidingsservice van de FAVI. De stichting biedt hen weliswaar vervoer naar activiteiten van 
de FAVI en naar artsen, maar dan alleen als zij daar zelf binnen hun netwerk echt geen 
mogelijkheid toe hebben (zie ook 8.8. en 13.4). Ze vertellen over hun vervoersbehoeften voor 
andere belangrijke zaken, maar daarnaast ook voor vrijetijdsdoeleinden, zoals wandelen, sporten, 
inkopen doen en gewoon ergens heen kunnen gaan, ook ‘s avonds en in het weekend. Een 
respondent vertelt dat het wat haar betreft geen individueel vervoer hoeft te zijn, maar dat het 
zonodig ook kan in combinatie met anderen. Daarnaast vertelt ze dat vrijwilligers wellicht meer 
uitkomst zouden kunnen bieden. Een andere respondent oppert dat een vergoeding voor 
vrijwilligers, zoals een bezinekostenvergoeding, wellicht kan bijdragen tot het vergroten van het 
vrijwilligersbestand, want dat staat nu onder druk: 
 
Ja, met de huidige economische situatie zal iemand twee à drie keer denken voordat hij een 
beslissing neemt om vrijwilliger te worden. Bijvoorbeeld als je weet dat je elke dinsdag of 
donderdag op en neer moet gaan rijden met cliënten, ben je wel zeker misschien zeker 20 gulden 
per keer kwijt aan benzine ... En dat is toch een aardig bedrag voor iemand die misschien 
pensioenuitkering krijgt.  
 
Weer een andere respondent vertelt dat de bus van de FAVI in het weekend niet gebruikt wordt 
en dat het fijn zou zijn als cliënten ook in het weekend ergens naar toe zouden kunnen gaan, met 
bijvoorbeeld een vrijwilliger als chauffeur. 
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Een aantal respondenten vindt dat de FAVI meer contact zou moeten leggen met de familie van 
de doelgroep. Ook vertellen respondenten dat ze het aanbod van de FAVI te gering of niet up-to-
date vinden en willen dat FAVI meer voor hen doet. Zo vertelt een respondent dat de FAVI 
weinig te bieden heeft buiten de schooluren én buiten de kantoortijden. Een 55-jarige respondent 
vertelt dat ze gestopt is met computerles op de FAVI, omdat ze meer persoonlijke uitleg en 
begeleiding nodig had. Ze gaat nu naar de wekelijkse handenarbeidsociëteit om papieren 
bloemen te maken en te praten met lotgenoten, maar ze vindt het aanbod van de FAVI te beperkt.  
 
Een respondent vertelt dat hij heeft gehoord dat de iPhone veel mogelijkheden heeft voor visueel 
beperkten. Daarom heeft hij de FAVI gevraagd om hem te helpen bij de aanschaf van een iPhone 
via de telefoondienst (SETAR). Hij heeft ook hulp gevraagd aan de FAVI om hem te leren de 
mogelijkheden van de iPhone te gebruiken. Tot op het moment van het interview heeft de FAVI 
hem daarbij echter nog niet kunnen helpen. Verschillende respondenten vertellen dat ze meer 
informatie hebben gekregen over nieuwe hulpmiddelen tijdens hun vakantie in het buitenland.  
Uit zulke voorbeelden blijkt dat de cliënten van de FAVI niet altijd up-to-date geïnformeerd zijn 
over de hulpmiddelen die er zijn.  FAVI biedt veel, maar is niet van alle markten thuis. 
 
Diverse respondenten vertellen bovendien dat de dienstverlening van de FAVI kwetsbaar is. Zo 
vertellen diverse respondenten dat de lessen of activiteiten soms voor kortere of langere tijd niet 
doorgaan in verband met ziekte of afwezigheid van de betreffende FAVI-medewerkers. Een 55-
jarige respondent vertelt dat hij drie maanden moet wachten op zijn volgende computerles: 
 
Voor een tijdje gaat het niet meer door, want Lisandra [een medewerker van de FAVI] is met 
zwangerschapsverlof gegaan en er is geen vervanger, dus we moeten wachten totdat ze weer 
terugkomt. 
 
Hij vindt dat de FAVI meer gesubsidieerd zou moeten worden, zodat er meer medewerkers 
aangenomen kunnen worden en cliënten vaker kunnen komen. Ook blijkt er onvoldoende 
aandacht te zijn voor het onderhoud van de apparatuur van de FAVI. Zo vertelt een respondent 
dat één van de drie (hard)loopbanden al langere tijd kapot is. Daarom gaat ze nu niet meer. Zo 
blijven ook de eigen activiteiten van de FAVI kwetsbaar. De gewenste verbinding met de 
buitenwereld komt daar nog bij.  

14.10. De inzet van de visueel beperkten zelf - Je moet gebruik maken van de kracht 

van mensen 

Een thema dat hierbij belangrijk is, is de inzet van de visueel beperkten zelf. Diverse respon-
denten vertellen dat ze meer zouden willen betekenen voor anderen en dat de FAVI dus meer 
gebruik zou moeten maken van de kwaliteiten en mogelijkheden van haar cliënten. Dit is van 
belang om lotgenoten te stimuleren en/of hen praktische dingen te leren. Zo vertelt een 
respondent:  
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Bo mester haci uzo di e forsa di e hendenan, y bo mes como clientenan bo mester haci uzo di e 
forsa, pa bo sa con bo por ta. Anto, bo ta duna nan un balor tambe e ora ey. No cu ami, abo tin di 
bay haci loke ami ta bisa. Mi no ta haci ni uzo di e creatividad di e cliente. Ami ta bin cu e 
creatividad. Kiermen, mi creatividad ta manda. Esta, di e personal di FAVI. E ta fout.  
Vertaling: 

Je moet gebruik maken van de kracht van mensen, en jij als cliënt moet gebruik maken van je 
kracht, zodat je weet hoe je kan zijn. En dan geef je ze ook een bepaalde waarde. Niet dat ik, jij 
gaat doen hetgeen ik zeg. Ik maak niet eens gebruik van de creativiteit van de cliënt. Ik kom met 
mijn creativiteit. Dus, mijn creativiteit is de norm. Dat is die van het personeel van de FAVI. Dat 
is fout.  
 
Dienstverleners moeten sowieso uitgaan van de eigen kracht van hun cliënten. Deze zullen dan 
dingen bereiken en respect krijgen van hun medemensen. Hij ziet zichzelf als een rolmodel: 
 
Mester purba di laga e cliente funciona. Stimul’e pa e por pone norma- y balornan pa su mes, pa 
e ora ey bo mes ta bay pidi, bo mes ta exigi mas hopi di bo mes. Anto asina ey bo lo logra mas 
hopi cos. Anto hende lo ta wak e, e forsa cu abo ta uzando pa bo por sali dilanti como un hende 
cu handicap. Ami ta haci uzo di e forsa ey regularmente. Hende ta cana bin. Hendenan cu mi no 
conoce ta bisa bo: “Hombo, bo sa cuanto biaha mi ta gewoon para wak bo kico bo ta haci. Mi ta 
admira e forsa cu bo ta drive cu ne.” 

Vertaling: 

Je moet proberen om de cliënt te laten functioneren. Je moet hem stimuleren zodat hij normen en 
waarden voor zichzelf kan stellen, zodat hij zelf kan vragen en meer eisen aan zichzelf kan 
stellen. En zo zal je meer succes hebben. En mensen zullen het zien, de kracht die jij gebruikt om 
vooruit te komen als een persoon met een handicap. Ik gebruik die kracht regelmatig. Mensen 
komen naar me toe. Mensen die ik niet ken, zeggen tegen je: “Jeetje, weet je hoe vaak ik gewoon 
stil blijf staan kijken naar wat je doet. Ik bewonder de kracht die je inzet.” 
 
Ook een andere respondent vertelt dat als dienstverleners meer aandacht schenken aan de eigen 
expertise van mensen, zelfs fouten kunnen worden voorkomen: 
 
Some people don’t worry about blind people; they worry about people who can see. That’s why 
they tell me the money from over here; the 100 florin bill has the thing in it you can feel it. All of 
them, but I don’t use it because I can’t be standing in front of other people like this [moving his 

fingers as if he is feeling dots on a bank note]. No, somebody could take it. How come it doesn’t 
work? Because people who can see did this, but you should get a blind person to do this. 
 
Blinden en slechtzienden zijn zelf vaak beter op de hoogte van wat voor hen wel en niet werkt.  
 
Visueel beperkten zijn als vrijwilliger van de FAVI ook actief, in functies als telefoniste en 
administratief medewerker, lid van de cliëntenraad en van het bestuur. Maar verschillende 
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respondenten vertellen dat zij meer voor anderen zouden willen betekenen en ook hun lotgenoten 
zelf meer zouden willen helpen. Ook kan hun ervaringskennis beter worden gebruikt.  

14.11. Conclusie 

Het blijkt dat de FAVI een centrale positie heeft, die van een spin in het web, doordat zij vanuit 
diverse invalshoeken ertoe bijdraagt dat het leven van personen met een visuele beperking in 
Aruba hanteerbaarder en zinvoller kan worden. Uit de data blijkt bovendien dat de FAVI alle 
rollen van ‘hefboomfiguren’ vervult: ‘eyeopener, wegwijzer, stimulator en facilitator’. Ik noem 
de organisatie daarom een ‘institutionele hefboom’. Daarentegen is ook naar voren gekomen dat 
een aantal respondenten onbekend is met de FAVI, dat men geen duidelijk beeld heeft over haar 
mogelijkheden en dat de FAVI zelfs als “stigmatiserend” (Goffman, 1990, p. 68) wordt beleefd. 
Dit draagt ertoe bij dat diverse respondenten geen hulp zoeken bij de FAVI, of pas na langere 
tijd. 
 
De FAVI richt zich enerzijds op het emotioneel leren leven met de veranderde situatie en 
anderzijds op het vergroten van de eigen kracht en mogelijkheden, wat belangrijke elementen 
zijn van empowerment training (zie ook Boevink, 2008; Bekker & Spoelstra, 2007; Crombag-
Röben en Dijcks, 2009; Dale, 2011). Het betreft hier zowel hoe visueel beperkten beter om 
kunnen gaan met hun medische conditie in hun dagelijks leven als met de beleving hiervan; het 
lichaam “doen” en het lichaam “zijn” om in termen van Mol & Law (2004, p. 4) te spreken. Uit 
de data blijken de positieve gevolgen voor de zelfbeschikking, de identiteit en het zelfrespect bij 
diverse respondenten. Opvallend is dat de FAVI bij kan dragen aan het vergroten van het 
kapitaal van visueel beperkten in Aruba. Het betreft het “cultural capital” door alle vaardigheden 
die slechtzienden en blinden (weer) kunnen leren bij de FAVI zelf, of in samenwerking met 
scholen en werkgevers. In het laatste geval heeft dat dan ook positieve gevolgen voor hun 
“economic capital”. Daarnaast hebben we kunnen zien dat deze bijdrage ook geldt voor het 
“social capital” (Bourdieu, 2010, p. 108). Wat betreft versterking van het netwerk gaat het vooral 
om “bonding social capital”(Putnam, 2000, p. 23) met lotgenoten, belangrijk voor de identiteit. 
Tevens blijkt dat de FAVI een belangrijke onderwijskundige en verbindende taak in de 
Arubaanse maatschappij heeft en daarmee dus ook zou kunnen bijdragen tot “bridging social 
capital” (Putnam, 2000, p. 23), maar dat met name die laatstgenoemde  rol kan worden verbeterd. 
Bovendien blijkt ook de belangrijke rol die slechtzienden en blinden hierbij zelf kunnen 
vervullen (zie ook 12.4).  
 
Tot slot is tevens de beperktheid en kwetsbaarheid van de dienstverlening van de FAVI 
gebleken. Het betreft zowel de middelen als de mankracht om adequate dienstverlening te 
kunnen leveren. Belangrijke behoeften zoals het aanleren van compenserende vaardigheden en 
deelnemen aan de maatschappij kunnen niet altijd vervuld worden. Bovendien blijkt dat als 
apparatuur onvoldoende onderhoud krijgt, of als medewerkers of vrijwilligers voor kortere of 
langere tijd uitvallen, lessen en activiteiten van de FAVI geen doorgang kunnen vinden. Kortom, 
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diverse respondenten willen meer, waaronder ook zelf een actievere rol. Dit zou hun leven 
aangenamer en zinvoller maken.  
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DEEL 3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
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15. Zelfbeschikking, identiteit en respect 

15.1. Inleiding 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in 
Aruba, als gevolg van deze conditie, in het dagelijks leven, in hun maatschappelijke 
participatie en in hun contacten met belangrijke anderen en met instanties; hoe beleven zij dit 
en welke mogelijkheden hebben zij om te blijven functioneren, zelfstandig of in samenwerking 
met anderen en instanties?  
 
Dit hoofdstuk geeft concluderend het antwoord op bovengenoemde hoofdvraag, te beginnen met 
de gestelde deelonderzoeksvragen:  

1. Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba in het dagelijks leven, in hun 
maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke anderen en 
instanties? 

2. Hoe beleven slechtzienden en blinden in Aruba het slecht of niet (meer) kunnen zien? 
3. Welke mogelijkheden benutten personen met een visuele beperking zelf om met het 

slecht of niet (meer) kunnen zien om te gaan? 
4. Wat zeggen slechtzienden en blinden in Aruba, dat anderen en instanties kunnen doen 

om hun leven met een visuele beperking hanteerbaar en zinvol te maken?  
 
Slechtzienden en blinden worden in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die in principe zelf 
aangeven veel problemen te hebben met zien, zelfs met een bril of contactlenzen, respectievelijk 
zelf aangeven niet meer te kunnen zien. Slechtzienden en blinden tezamen worden gedefinieerd 
als mensen met een visuele beperking of visueel beperkten. Zoals we hebben gezien is er één 
persoon, die ik toch tot mijn doelgroep rekende, aangezien hij verwezen was door zijn oogarts. 
Alhoewel hij volgens deze oogarts zeer slechtziend was, ervaarde hij naar eigen zeggen geen 
problemen met zien (zie 11.2).  

15.2. Deelvraag 1  

Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba in het dagelijks leven, in hun 
maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke anderen en instanties? 

Fysieke veranderingen; We beginnen hier opnieuw bij de fysieke veranderingen. Dit sluit aan bij 
wat Mol & Law (2004, p. 4) een lichaam “hebben” noemen, duidend op een gereduceerde 
medische conditie, waaraan specialisten aandacht besteden bij een bepaalde ziekte of aan-
doening. Het lichaam “doen” komt aan bod bij de veranderingen in de zintuigelijke waarneming, 
de praktische alledaagse veranderingen en sociale veranderingen in deze deelvraag en het “zijn” 
(Mol & Law, 2004, p. 4, zie ook 3.2) bij de beantwoording van deelvraag 2.  
Bij de respondenten in dit onderzoek zijn er verschillende oorzaken voor hun visuele beperking. 
Deze visuele beperking is ontstaan door oogaandoeningen zoals glaucoom, retinitis pigmentosa, 
diabetische retinopatie, macula degeneratie, kegeldystrofie, een combinatie van aandoeningen, 
(chronische) ziekten zoals diabetes of een ongeluk. Een aantal ziektes en aandoeningen is 
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statisch, weer andere zijn progresssief. Deze ziektes en aandoeningen leiden tot veranderingen in 
anatomische eigenschappen met als gevolg beperking in de visuele waarneming, zoals ook 
weergegeven in het model van de ICF (WHO, 2007, zie bijlage 2). Er zijn ook respondenten, bij 
wie er sprake is van andere aandoeningen en beperkingen of (chronische) ziekten. Die kans is 
groter naarmate men ouder wordt.  
 
Uit de data blijkt dat met name het moment waarop de slechtziendheid of blindheid zich 
aandiende, verschilt. Er zijn enkele respondenten die geboren zijn met een visuele beperking, de 
meesten hebben deze beperking echter op enig ander moment tijdens hun leven gekregen: als 
kind, jongere, jongvolwassene, volwassene, op oudere of zelfs op hoge leeftijd. De beperking 
kan impact hebben op de competenties en onderhandelingen in de diverse ontwikkelingsstadia 
van personen met beperkingen (zie ook Smart, 2012).  
 
Ook hoe de visuele beperking zich manifesteert verschilt per persoon. Bij sommigen kwam die 
als een donderslag bij heldere hemel en bij anderen was het een geleidelijk proces; Smart (2012, 
p. 363) spreekt dan van een “acute onset” en van een “silent onset”. Soms is er sprake van een 
erfelijke aandoening en hebben meerdere familieleden een visuele beperking. Andere visueel 
beperkten daarentegen zijn de enigen in hun familie. Wat opvalt bij slechtzienden en blinden in 
het kleinschalige (ei)land Aruba is bovendien het internationale aspect. Zij zijn voor een tweede 
diagnose en/of specialistische behandeling vaak op het buitenland aangewezen, waarbij de 
kosten niet altijd gedekt worden. Dit brengt met zich mee dat zij lang in het ongewisse blijven 
over hun diagnose en prognose en soms zelfs dat ze te laat waren omdat er inmiddels onherstel-
bare schade opgelopen was.  
 
Uit de data blijkt tevens dat de visuele beperking niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Mensen 
met een onzichtbare beperking hebben de keuze aan wie ze dit onthullen; mensen met een zicht-
bare beperking niet, zie ook Goffman (1990, p. 31) die stelt dat als de “virtual social identity” 
over personen met bepaalde kenmerken zwaar belastend is, dit een “stigma” is met alle gevolgen 
voor betrokkene. Caroll (1961, p. 72) betoogt dan ook dat de zichtbaarheid van de visuele 
beperking leidt tot een “loss of obscurity”, wat voor veel blinden een van de grootste problemen 
is. Hoe de respondenten hiermee omgaan komt aan de orde bij deelvraag 3. 
 
Veranderingen in de zintuigelijke waarneming; Uit de data blijkt dat er bij de respondenten grote 
verschillen zijn in wat mensen nog visueel kunnen waarnemen. Daar komt bij dat diegenen die 
sinds de geboorte visueel beperkt zijn, van jongs af aan geleerd hebben om waar te nemen 
zonder visuele waarneming, dan wel met een verminderde of vervormde visuele waarneming. 
Bovendien leren zij pas later dat de manier waarop zij waarnemen verschilt met die van vele 
anderen. Voor mensen met een verworven visuele beperking geldt dat zij reeds een beeld hadden 
van allerlei zaken vóórdat zij slechtziend of blind werden. Zij kunnen deze beelden door middel 
van visualisatie weer oproepen en met hun verbeelding weer bijstellen aan de nieuwe situatie. 
Ook in dit onderzoek komt naar voren dat, zoals ook door Golledge (1992) werd benoemd, het 



304 
 

daarbij verschil maakt of zij ooit gezien hebben en reeds een cognitieve kaart van de ruimte 
gemaakt hebben. Vooral bij oriëntatie en mobiliteit maakt het veel uit of je een huis, gebouw of 
route al kent. Personen die zich niet of slecht kunnen oriënteren in een onbekende omgeving 
maken niet alleen gebruik van het restant van hun visuele waarneming, maar ook van andere 
zintuigen (zie ook Stichting Zivergrijs, 2012). En, zoals ook Golledge (1992) laat zien, vergt het 
inspanning, toewijding, tijd en training om daarbij ook te kunnen reageren op menselijk gedrag 
in dezelfde omgeving.  
 
Diverse respondenten vertellen dat zij geleerd hebben om gebruik te maken van hun andere 
zintuigen, zoals gehoor, reuk, smaak en tast voor de waarneming van hun directe en indirecte 
omgeving. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Dale (2011), die evenals 
verschillende andere wetenschappers stelt dat personen met een visuele beperking ter 
compensatie van deze beperking andere zintuigen aanspreken. Bovendien zijn er respondenten 
die vertellen dat ze ook geleerd hebben gebruik te maken van visualisatie en hun intuïtie, dan wel 
een spiritueel zintuig, door Dale (2011) benoemd als “kinaesthetic sense” (Dale, 2011, p. 116). 
Er zijn echter ook respondenten in dit onderzoek, voornamelijk ouderen, die door het wegvallen 
van (een gedeelte van) hun visuele waarneming in een toestand van algehele hulpeloosheid 
belanden. Oudere respondenten vertellen daarbij over achteruitgang van hun geheugen en/of 
gehoor. Bij de volkstelling in 2010 werden in Aruba 368 visueel beperkten met gehoorproblemen 
geteld en 382 met geheugen- en concentratieproblemen (CBS Aruba, 2010). Een andere oudere 
respondent vertelt over de achteruitgang van de gevoeligheid in zijn vingers, waardoor hij geen 
braille meer kon leren. Dit betekende voor hem een extra beperking.  
 

Praktische alledaagse veranderingen; Maar, zoals we zagen zijn we ook in allerlei verande-
ringen in hun praktische alledaagse activiteiten en maatschappelijke partipatie geïnteresseerd (zie 
ICF, bijlage 2). Het gaat enerzijds om hoe visueel beperkten activiteiten binnens- en buitenshuis 
op het gebied van zelfverzorging, huishouden, lezen en kijken “doen” (Mol & Law, p. 4) en 
anderzijds om vervoer en communicatie.   
Gewone alledaagse activiteiten, zoals zelfverzorging, klokkijken, telefoneren, de krant lezen of 
het huishouden doen, gebeuren veelal niet meer vanzelfsprekend. Verschillende activiteiten 
vragen meer bewuste aandacht en kosten meer tijd, soms is een helpende hand nodig. De 
telefoon en de computer zijn voor de meeste respondenten belangrijke communicatiemiddelen, 
vooral wanneer ze er niet of niet makkelijk zelfstandig op uit kunnen gaan. Diverse respondenten 
willen graag de vele mogelijkheden van de mobiele telefoons, iPad en computer leren. Vooral 
oudere respondenten ervaren hierbij barrières. 
 
Voor diverse respondenten brengen de verschillende levensfasen andere uitdagingen met zich 
mee. Zo geldt voor kinderen en jongeren vooral de onderbreking van hun toenemende 
zelfstandigheid en participatie in het onderwijs (zie ook Smart, 2012). Voor jongeren en 
(jong)volwassenen is de mate waarin nog scholing mogelijk is, net als hun beroepsvoorbereiding 
en (toekomstige) deelname aan het arbeidsproces, en zelfs de mogelijkheid van zelfstandig 
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wonen en autorijden heel belangrijk. Voortijdig schoolverlaten is geen uitzondering, net als 

geringe kansen op de arbeidsmarkt en onvoldoende inkomen om zelfstandig te kunnen leven.  

Toch voltooiden sommigen, waar nodig met begeleiding, extra tijd en/of hulpmiddelen, hun 

schoolopleiding en een aantal heeft daadwerkelijk werk gevonden. Sommigen moesten echter 

wel eerst hun beroepskeuze aanpassen.  
Een aantal volwassenen verloor door de komst van hun visuele beperking hun werk. Dit verlies 

betekent voor hen niet alleen onvoldoende inkomen, maar tevens verlies van een zinvolle bezig-
heid, een dagelijkse structuur, een actief leven, contact en aanzien (zie ook Zimbardo & Boyd, 

2008 en hoofdstuk 8). Anderen werken nog, waarbij een aantal van hen zijn beperking verhult; 

weer anderen praten gemakkelijk over hun beperking en krijgen waar nodig hulpmiddelen en/of 

begeleiding.  
Respondenten vertellen ook over verlies van maatschappelijke participatie, vrijetijdsbesteding en 

sportbeoefening , maar tevens over nieuwe stappen die zij genomen hebben en activiteiten die zij 

met vallen en opstaan (weer) leren.  
Bij jongeren valt vooral op dat zij vast kunnen lopen in hun jeugd en zich niet die zelfbeschik-
king kunnen verwerven als die volwassenen kunnen ervaren. Voor ouderen is zichtbaar dat zij 
vervroegd over kunnen gaan naar een oudere levensfase met een toenemende afhankelijkheid 
(zie ook  Smart, 2012).  
 
De woningen in Aruba zijn veelal gelijkvloers en het overgrote deel van de visueel beperkten is 
tevreden met zijn woonsituatie (zie 2.10), temeer daar het ertoe doet als een visueel beperkte 
bekend is met zijn omgeving. Echter, blijken er in de praktijk ook wel letterlijk struikelblokken 
te zijn, die met name voor ouderen gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Een aantal laat 
daarom kleine aanpassingen in en rond het huis aanbrengen, zoals handgrepen, leuningen en 
contrastkleuren bij op- en afstapjes (zie hoofdstuk 8). Gebouwen, infrastructuur en openbaar 

vervoer in Aruba zijn voornamelijk ingericht voor mensen zonder beperkingen. De beperkingen 
van de respondenten op het gebied van mobiliteit buitenshuis vallen in dit onderzoek op (zie ook 
hoofdstuk 8). Dit kwam ook naar voren in een eerdere behoeftepeiling onder mensen met 
beperkingen in Aruba (Kock, 2012). Respondenten geven aan dat de haltes voor het openbaar 
vervoer zich veelal te ver afgelegen van hun huis bevinden. Trottoirs zijn niet overal aanwezig, 
zebrapaden en wegbestreping zijn soms nauwelijks te zien (alhoewel hier sinds 2009 zichtbaar 
meer in geïnvesteerd is). Aanpassingen voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel 
of slecht ter been zijn, zoals hellingbanen, liften en leuningen bij opstapjes, ontbreken veelal. 
Voor mensen met visuele beperkingen ontbreken specifieke voorzieningen, zoals verkeerslichten 
met geluid, geleidelijnen of contrasterende trottoirbanden. De onmogelijkheid van autorijden in 

Aruba is voor bijna alle respondenten een belangrijk punt, niet alleen in praktische zin maar 

vooral ook voor de participatie in de samenleving en zelfbeschikking (zie ook 8.8). Het betreft 
dan ook een “key incident” (Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61), evenals het 
voortijdig stoppen met andere betekenisvolle activiteiten en maatschappelijke participatie zoals 
school en werk, dan wel het in het geheel hieraan niet kunnen deelnemen. 
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Sociale veranderingen; Het betreft hier zowel veranderingen in interacties tussen mensen als in 
netwerken. Diverse respondenten vertellen dat het begroeten van bekenden op straat vaak niet 
mogelijk is omdat de herkenning er niet is. Ook vertellen zij over gezichtsuitdrukkingen of 
andere visuele informatie die zij missen. Zij zijn zich hier niet altijd van bewust en spreken hier 
ook niet graag over. Dit levert soms beschamende situaties voor de respondenten op. Daarnaast is 
er ook onbegrip bij anderen, vooral als de slechtziendheid of blindheid voor hen niet zichtbaar is. 
Diverse respondenten vertellen dat anderen daarom soms zelfs “trucjes” met hen uithalen om 
hun waarneming te testen. Echter, wanneer wel bekend is dat iemand slechtziend of blind is, is 
voor anderen ook vaak niet duidelijk wat betrokkene al dan niet kan zien. Dale (2011) stelt dat 
zienden zich door dit onbegrip zelfs paternalistisch kunnen gaan opstellen en de controle van 
visueel beperkten overnemen. Ook dat is zichtbaar in dit onderzoek. Bovendien blijkt uit de data 
dat de beeldvorming in Aruba over slechtzienden en blinden verschilt; Goffman (1990, p. 31) 
noemt dit de “virtual social identity” en indien zwaar belastend voor betrokkene een “stigma”. Er 
zijn diverse respondenten die ervaren hebben dat anderen denken (en zelfs ook hardop zeggen) 
dat slechtzienden en blinden niets kunnen en niets waard zijn. Toch geldt dit disrespect niet voor 
iedereen. 
 
Uit de data blijkt dat in de verschillende levensfasen verschillende thema’s een rol spelen bij het 
aangaan of behouden van contacten. Voor jongeren speelt vooral het opbouwen van een 
geschikte vriendenkring, van contact met klas-/studiegenoten of collega’s tot het vinden van een 
geschikte partner. Een aantal respondenten heeft een partner gevonden, weer anderen is dit 
echter (nog) niet gelukt. Een andere blinde alleenstaande respondent zegt letterlijk dat niemand 
een blinde vrouw wil. Een negatief zelfbeeld speelt kennelijk niet alleen.  
Voor volwassenen en ouderen gaat het vaker om het behouden van contacten. Ze spreken over 
het verlies van dagelijkse bezigheden zoals school, werk, sport en andere vormen van 
vrijetijdsbesteding. Respondenten noemen voorbeelden van bestaande relaties die contact met je 
houden en behulpzaam zijn, maar ook van diverse personen uit hun netwerk die hen negeren, en 
die ook niet behulpzaam zijn of waar ze zelfs nooit meer iets van horen. Bij oudere respondenten 
spelen daarnaast ook andere verliezen een rol, zoals door overlijden van een partner, van 
familieleden en/of vrienden. Bovendien brengt het ouder worden veelal ook 
gezondheidsproblemen en/of andere functionele beperkingen met zich mee.  
 
In alle leeftijdscategorieën is er sprake van een verhoogd risico voor sociale uitsluiting en sociaal 
isolement, vooral door belemmeringen in participatie in de samenleving met gevolgen voor 
sociale contacten. Daarbij speelt bij een aantal respondenten ook geldgebrek een rol. Interessant 
in dit kader is de typologie van Machielse & Hortulanus (2011, pp. 27-28) over “sociaal geïso-
leerde, contactarme en eenzame personen”. Eerstgenoemden hebben weinig tot geen relaties en 
voelen zich eenzaam, contactarmen daarentegen hebben geen last van eenzaamheidsgevoelens, 
maar wel een zeer klein netwerk. Eenzame personen zijn vooral betekenisvolle relaties kwijt-
geraakt. Wat onder zinvolle contacten verstaan wordt, verschilt per persoon, zo blijkt ook uit dit 
onderzoek.   
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En dit terwijl de meeste respondenten in mindere of meerdere mate aangewezen raken op de 
ander. Familie wordt hierdoor veelal belangrijker, evenals andere personen uit bestaande of 
nieuwe netwerken, zoals bijvoorbeeld bij lotgenoten het geval kan zijn (zie ook het belang van 
social capital, Bourdieu, 2010 en deelvraag 4). Het maakt dan ook veel uit of slechtzienden en 
blinden alleenstaand zijn of dagelijks gezinsleden om zich heen hebben. Mensen uit hun eigen 
netwerk, die dagelijks beschikbaar zijn om te helpen, hebben voor visueel beperkten dan ook een 
grote waarde. Temeer daar de fysieke buitenwereld in Aruba voornamelijk ingericht is zonder 
daarbij rekening te houden met de behoeften van mensen met functionele beperkingen. Het 
netwerk wordt vaak aangesproken voor vervoer buitenshuis.  
 
In het contexthoofdstuk is bovendien beschreven dat voor inwoners van Aruba contact met 
andere landen tot de vanzelfsprekendheden behoort. Sommigen gaan naar het buitenland voor 
ruimere mogelijkheden op het gebied van werk, scholing en vervoer. Voor contact met familie en 
vrienden worden landen als Nederland, Curaçao, Bonaire, Venezuela, Verenigde Staten en 
Colombia bijvoorbeeld veel bezocht. Dit betekent echter dat familieleden en vrienden in Aruba 
komen en gaan en niet altijd beschikbaar zijn om elkaar vooral in praktische zin te helpen. De 
medische uitzendingen naar het buitenland hebben bovendien gevolgen voor betrokkene en zijn 
naaste(n). De praktische en emotionele ondersteuning voor betrokkene tijdens zijn reis en 
verblijf in het buitenland én de ondersteuning in de thuissituatie voor de achterblijvende 
gezinsleden staan onder druk. Ook is er sprake van verzuim van school of werk van betrokkene 
en/of begeleider.  
 
Contact met professionals en instanties; Voor een aantal respondenten verandert het contact met 
instanties ook. Dit is per persoon verschillend en hangt onder meer af van het al dan niet hebben 
van extra beperkingen en gezondheidsproblemen én de leeftijd van betrokkene. Huisartsen en 
oogartsen zijn onmisbaar omdat ze, naast hun eigen medische interventies, verwijzen naar andere 
medici en zorg- en hulpverleningsinstanties. De Directie Sociale Zaken blijkt voor een aantal 
respondenten heel belangrijk aangezien die hen voorziet van een gehandicaptenuitkering. Het 
WGK is voor menigeen onmisbaar in verband met noodzakelijke verpleging en verzorging, zoals 
bloedprikken, medicatie uitzetten, oogdruppelen, etcetera. De FAVI biedt ondersteuning en blijkt 
voor sommige respondenten zelfs een toelevering voor nieuwe betekenisvolle relaties te zijn  (zie 
ook deelvraag 4). Diverse respondenten worden hierdoor (weer) “sociaal weerbare mensen” 
(Hortulanus & Machielse, 2011, pp. 27-28). Het contact met lotgenoten levert hen “bonding 
social capital” (Putnam, 2000, p. 23), belangrijk voor identiteit, zelfwaardering, saamhorigheids-
gevoel en onderlinge steun. Voor jongeren/jongvolwassenen versterkt de FAVI ook hun 
“bridging social capital” (Putnam, 2000, p. 23), dat bijdraagt aan externe mogelijkheden, zoals 
het kunnen participeren aan onderwijs en het arbeidsproces én daarmee een belangrijke bijdrage 
levert aan zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale contacten. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. 
Daarnaast blijkt contact met de politie bij te kunnen dragen aan een gevoel van veiligheid, vooral 
voor alleenstaanden. Diverse respondenten zijn ook voor deze contacten veelal aangewezen op 
hun vaste of mobiele telefoon- en internetverbinding.  
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Ook scholen, opleidingsinstituten en werkgevers zijn belangrijk voor diverse slechtzienden en 
blinden. Zo kunnen leerkrachten ook mogelijke visuele beperkingen onderkennen en bij twijfel 
ouders adviseren de huisarts te bezoeken. Ze kunnen het respect en waardering voor andersheid 
bevorderen en ook het voorkomend pesten adresseren, zie ook Putnam (2000) die stelt dat de 
mate van verbondenheid met anderen van belang is voor personen en ook hun verbondenheid 
met de gemeenschap. Voor werkgevers betreft het vooral een kans bieden, on the job training en 
oplossingsgericht meedenken, zie ook Zimbardo & Boyd (2008) over het belang van werk, onder 
andere voor contacten. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. 
Voor een aantal respondenten verandert niet alleen het contact met instanties, bedrijven, winkels, 
maar ook met organisaties als kerken en verenigingen. Redenen hiervoor zijn dat zij hier niet 
(meer) zelfstandig naar toe kunnen gaan en/of ter plekke praktische of sociale belemmeringen 
ondervinden. En opnieuw vormt voor een aantal respondenten hun financiële situatie een extra 
belemmering bij deelname aan zulk maatschappelijke verkeer. 
 
Uiteraard dient bij dit alles gerealiseerd te worden dat elke persoon, beperkt of niet beperkt, 
uniek is. Toch worden de veelomvattende verliezen ten gevolge van verworven blindheid door 
Caroll (1961) benoemd als “the whole multiple handicap” van blindheid (Caroll, 1961, p. 72). 
Het  begrip handicap staat hierbij voor de nadelen die een persoon ondervindt door het verlies 
van zijn gezichtsvermogen. In dit onderzoek blijkt een verhoogd risico voor sociaal isolement in 
alle leeftijdscategorieën, participatie in de samenleving die onder druk staat en afhankelijkheid 
die dreigt te overheersen. Per persoon blijken de nadelen te verschillen en dus ook nog eens 
dynamisch te zijn.   

15.3. Deelvraag 2 

Hoe beleven slechtzienden en blinden in Aruba het slecht of niet (meer) kunnen zien? 
Voor personen met een visuele beperking betekent slecht zien of niet (meer) kunnen zien dat ze 
moeten leren leven met veranderingen en verliezen. In deelvraag 1 hebben we reeds gezien dat 
veranderingen en verliezen per persoon en per situatie kunnen verschillen. Voor de wijze waarop 
betrokkenen deze veranderingen en verliezen ervaren blijkt dit eveneens het geval. Van invloed 
is hierbij enerzijds hoe betrokkenen zichzelf positioneren, anderzijds welk beeld zij denken dat 
anderen van hen hebben én hoe anderen zich tot hen verhouden. Het gaat in deze deelvraag om 
wat Mol & Law (2004, p. 4) beschrijven als een lichaam “zijn”, duidend op de psychische 
beleving van het slecht of niet (meer) kunnen zien. Belangrijke thema’s hierbij blijken in dit 
onderzoek zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect.   

Zelfbeschikking; Respondenten die met een visuele beperking opgegroeid zijn, lopen vaak tegen 
pijnlijke situaties aan. Een voorbeeld hiervan is een respondent die vertelt dat hij het moeilijk te 
verkroppen vond dat hij niet mocht leren autorijden en zijn jongere broer wel. Andere 
voorbeelden zijn het niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en moeilijkheden 
ondervinden bij zelfstandige deelname aan maatschappelijke activiteiten. Het betreft hier vooral 
het niet kunnen verwerven van de competenties en autonomie, die horen bij de fase van de 
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volwassenheid (zie Smart, 2012). Diverse respondenten met een verworven visuele beperking 
vertellen daarentegen over verlies of verandering van hun voorheen ontwikkelde competenties. 
Voor oudere respondenten komt daar in toenemende mate een afname van de algehele 
lichamelijke conditie bij. Zij hebben vaak ook andere zintuiglijke, lichamelijke of mentale 
beperkingen. Dit alles heeft gevolgen voor de afhankelijkheid van anderen, de sociale omgang en 
de ervaren zelfbeschikking. In Aruba blijkt vooral de afhankelijkheid voor vervoer voor de 
meeste respondenten een grote inbreuk op hun zelfbeschikking, door (Bekker & Spoelstra, 2007, 
p. 3) gedefinieerd als “Het zelfstandig keuzes kunnen maken omtrent het eigen leven; daarbij het 
gevoel hebben, controle te hebben over de eigen situatie” (zie ook 5.3).   
 
De mate van ervaren zelfbeschikking en afhankelijkheid verschilt desondanks per persoon. Van 
invloed hierbij is niet alleen de ziekte of aandoening met bijbehorende functiebeperking zelf, 
maar ook de mate waarin betrokkene heeft leren leven met zijn beperking. Daarnaast ervaart de 
ene persoon dit ook anders dan de andere. Het maakt hierbij uit of een respondent het gevoel 
heeft ook iets te kunnen betekenen voor een ander; of hij bijvoorbeeld zijn gezin financieel kan 
onderhouden, voor de kinderen kan zorgen, kennis of vaardigheden kan delen. Ook vrijwilligers-
werk dan wel vriendschap kunnen bieden zijn hier van belang. Uit de data blijkt dat alle slecht-
zienden en blinden, ongeacht de middelen waarover zij beschikken, hun mogelijkheden, eigen 
controle en keuzes kunnen vergroten als zij leren om uit te komen voor hun beperkingen en zich 
kunnen openstellen voor anderen en/of nieuwe ervaringen (zie ook deelvraag 3). 
 
Identiteit; Uit de data blijkt dat de visuele beperking tevens van invloed is op de identiteit van 
betrokkene (zie ook Dale, 2011). Het maakt daarbij verschil of de slechtziendheid of blindheid  
zichtbaar is of niet zichtbaar. Personen bij wie de beperking niet zichtbaar is, hebben de keuze 
aan wie zij dit bekend maken. Bovendien kunnen zij hun beperking min of meer verhullen. 
Daarnaast blijkt er ook nu verschil te zijn tussen een beperking die aangeboren is of op zeer 
jonge leeftijd ontstaan is, dan wel verkregen op een later moment.  
Voor personen met een aangeboren visuele beperking is deze van jongs af aan onderdeel van zijn 
identiteit. Een kind met een aangeboren zichtbare visuele beperking groeit op met een “virtual 
social identity” en het “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) dat over zijn beperking bestaat en heeft 
onder invloed hiervan de keuze hoe hij zichzelf waardeert en presenteert in deze context. Zijn 
ouders en andere opvoeders spelen daarbij vaak een rol. Echter, onafhankelijk van hoe hij zich 
presenteert, is voor de buitenwereld zichtbaar dat hij een visuele beperking heeft.  
Voor respondenten met een verworven visuele beperking vanaf puber tot hoogbejaard, geldt dat 
zij zichzelf pas dán waarderen en presenteren onder invloed van een “virtual social identity” en 
het “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) dat over slechtzienden en blinden bestaat; het gaat hierbij 
vaak ook om een beeld dat zij zelf hebben gevormd tijdens hun leven. Uit dit onderzoek blijkt 
dat daar grote verschillen in zijn. Zo zijn er respondenten die een negatief beeld van zichzelf 
hebben, zoals bijvoorbeeld dat van een hulpeloze, nutteloze blinde, terwijl anderen juist een 
positief zelfbeeld presenteren. Ook al leeft dat laatste beeld doorgaans minder in de samenleving. 
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Het moment van diagnose/prognose blijkt ook daardoor vaak een ingrijpend moment te zijn voor 
betrokkene (zie ook Dale, 2011). 
 
Uit de data blijkt dat personen met een verworven zichtbare visuele beperking hun identiteit 
meestal tegen wil en dank moeten bijstellen en dat dit niet altijd eenvoudig is. Redenen hiervoor 
zijn enerzijds dat hun oorspronkelijke “actual social identity” (Goffman, 1990, p. 68) niet 
overeenkomt met het stereotype beeld, het “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) dat zijzelf én 
anderen hebben van hun lotgenoten. Anderzijds gaat het bijstellen van de identiteit vaak sowieso 
gepaard met ingrijpende veranderingen en verliezen. Op het moment dat zij besluiten zich te 
presenteren als visueel beperkte, bijvoorbeeld door te praten over hun slechtziendheid of door het 
gebruiken van een witte stok, betekent dit dat zij zich niet meer aan deze identiteit onttrekken. 
Ook het je aansluiten bij de FAVI heeft een dergelijk effect. Deze ingrijpende gebeurtenissen  
blijken in dit onderzoek, evenals het moment van diagnose/prognose, dan ook “key incidents” 
(Boogaard et al., 2000, p. 199; Erickson, 1977, p. 61) te zijn. 
 
De respondenten vergelijken zich niet alleen met andere visueel beperkten, maar ook met 
mensen zonder zo’n beperking. Bij verworven beperkingen vergelijken ze zichzelf vooral met 
hun vroegere actieve leven als ziende. Ze ervaren inactiviteit, afhankelijkheid, statusverlies en 
uitsluiting door de samenleving. Een aantal respondenten ziet zichzelf echter voor alles als de 
gelijke van zienden, met dit verschil dat zij een visuele beperking hebben en zich daarom moeten 
leren aanpassen. Voor de meeste respondenten betekent de visuele beperking echter een tijdelijk 
of blijvend gevoel van “in-betweenness”, een balanceren tussen twee werelden (Ghorashi & 
Brinkgreve, 2010, p. 333). Dit kwam mooi naar voren bij de innerlijke strijd over het al dan niet 
gebruiken van de witte stok.  
In dit onderzoek blijkt de identiteit van de respondenten overeenkomstig de theorie van Ghorashi 
(2003) “multiple and a process of becoming”, een dynamisch proces om jezelf te definiëren en 
gedefinieerd te worden, in diverse opzichten en gedurende het hele leven (Ghorashi, 2003, p. 
27). Bovendien blijkt uit de data conform de opvattingen van Weick (2001) dat mensen in 
conflict kunnen komen met hun zelfbeeld en het beeld dat anderen van hen hebben. In het geval 
van personen met een verworven visuele beperking komt daarbij dat zij ook in conflict kunnen 
komen met hun eigen beeld van slechtzienden en blinden. In dit onderzoek blijkt dat dit voor een 
aantal respondenten een innerlijke strijd met zich meebrengt én het lukt niet alle respondenten 
om hun slechtziendheid of blindheid als een deel van hun identiteit te beschouwen (zie ook Dale, 
2011 en Diepeveen et al., 2000). Het is daarom belangrijk dat mensen met een visuele beperking 
niet als een homogene groep worden beschouwd. 
 

(Zelf)respect; Uit de data blijkt dat de externe beeldvorming (zie ook Goffman, 1990) en het 
getoonde respect (zie ook Sennett, 2003) een impact hebben op het zelfbeeld en het zelfrespect 
van de respondenten. Echter blijkt eveneens dat de impact hiervan per persoon verschillend kan 
zijn. Een van hen vertelt bijvoorbeeld dat respect vooral verdiend moet worden door zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Uit de data blijkt dat een aantal dit doet. Zij positioneren zich 
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bewust als blinde of slechtziende en dwingen respect af door de wijze waarop zij met hun visuele 
beperking hebben leren omgaan. Echter blijkt dat dit niet voor alle respondenten zo eenvoudig is, 
vooral niet voor diegenen die ook zelf denken dat mensen met een visuele beperking niet 
waardevol voor de samenleving kunnen zijn en daarmee het “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) 
over blinden en slechtzienden bevestigen. Hierin blijkt dat het proces van “sensemaking” een 
proces is, dat altijd in relatie tot anderen gebeurt (zie ook Weick, 2001, p. 199). 
 
Daarbij komt dat in dit onderzoek ook blijkt dat het uitmaakt voor het zelfrespect als de 
respondenten het gevoel hebben dat zij ook zelf iets te bieden hebben. Een aantal respondenten 
voelt zich nutteloos, vooral als ze het gevoel hebben geen tegenprestatie te kunnen leveren voor 
bijvoorbeeld hun afhankelijkheid voor vervoer. Die wederkerigheid bij relaties staat in vele 
gevallen onder druk, met alle gevolgen voor de (zelf)waardering en wederzijdse toekenning van 
de autonomie (zie ook Sennett, 2003 en 5.5). Anderen daarentegen hebben een baan, eigen 
inkomen, een eigen auto, doen vrijwilligerswerk, ontwikkelen hun talenten of delen hun 
vaardigheden met anderen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatietechnologie of muziek. 
Hierdoor kunnen zij ook iets terugdoen voor een ander, krijgen zij ook openlijk waardering en 
voelen zij zich gerespecteerd (zie ook Sennett, 2003 en 5.5), met alle gevolgen voor hun zelf-
beschikking.  
 
Tot slot blijkt ook, vooral bij mensen met niet-aangeboren visuele beperkingen, respect voor 
verschillen tussen mensen (zie ook Verweel, 2007), aanvaarding van de eigen situatie en rouw-
verwerking nauw verweven. Het zelfrespect komt in gevaar wanneer men zichzelf als minder 
ziet. Diverse respondenten met een niet-aangeboren visuele beperking ontkennen deze of 
schamen zich ervoor. De opeenvolging van de verschillende fasen van rouwverwerking, zoals 
voorgesteld door Kübler-Ross en Kessler (2013), is te rigide voor de dynamische, gelaagde 
werkelijkheid waar wij hier van spreken. Maar de afzonderlijke fasen komen voor, zie ook 
deelvraag 3. Het door Diepeveen et al. (2000) belichte model, waarin het zoeken naar evenwicht 
centraal staat, geeft ook ruimte aan mensen die weliswaar een evenwicht in hun leven gevonden 
hebben met een positief zelfbeeld, maar toch ook nog geconfronteerd worden met wisselende 
gemoedstoestanden bij pijnlijke situaties. Opvallend in dit onderzoek is dat, alhoewel de meeste 
respondenten aangaven dat hun leven hanteerbaar en zinvol was, al dan niet na heroriëntatie 
hierop, een groot aantal van hen nog steeds beperkingen ervaart in datgene wat hun leven de 
moeite waard maakt. In dit onderzoek blijkt dat dit vooral situaties betreft rondom de ervaren 
zelfbeschikking, identiteit en het ervaren (zelf)respect.  
 
Key incidents; Het zoeken naar “key incidents”(Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 
61) heeft verduidelijkt hoe zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect zich manifesteert bij de 
respondenten. Stoppen met autorijden en andere betekenisvolle activiteiten, zoals het voortijdig 
schoolverlaten en verlies van een baan bleken in dit onderzoek allereerst “key incidents” 
(Boogaard et al., 2000, p. 199; Erickson, 1977, p. 61). Zij fungeerden als een “off-time 
transition”, een voortijdige transitie van volwassenheid naar oudere leeftijd bij mensen met een 
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niet-aangeboren visuele beperking (Smart, 2012, p. 9), met alle gevolgen van dien voor de 
zelfbeschikking, identiteit en het (zelf)respect. Mijn bevindingen sluiten aan bij die van Dale 
(2011), die bijvoorbeeld stelt dat het vermogen om auto te rijden onmiddellijk geassocieerd 
wordt met onafhankelijkheid en status; opgeven daarvan met afhankelijkheid en verlies van deze 
status: “Giving up driving seems to represent something more than just swapping one transport 
system to another. The ability to drive seems intrinsically linked with identity and being as ‘an 
independent professional who can go places.’ (Dale, 2011, p. 38). Ook Caroll (1961) benoemt de 
geforceerde overgang naar een oudere leeftijd, als een volwassene door blindheid problemen 
ervaart met zijn sociale aanpassing, zelfzorg of mobiliteit.  
Niet kunnen leren autorijden en niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, bleken voor 
respondenten die met een visuele beperking zijn opgegroeid eveneens “key incidents”. Zij 
kunnen hierdoor niet die groei en ontwikkeling doormaken op het gebied van autonomie en 
identiteit als hun ziende leeftijdsgenoten. Smart (2012, p. 8) wijst op het gevaar dat zij daardoor 
“eternal children” blijven. Redenen bijvoorbeeld waarom twee respondenten naar het buitenland 
zijn geëmigreerd, al zijn zij vaak in Aruba voor familiebezoek.  
Bovendien bleek in dit onderzoek ook de diagnose/prognose een “key incident”. Respondenten 
waarbij de blindheid of slechtziendheid als een schok in hun leven kwam,  vertelden over vooral 
deze ingrijpende gebeurtenis. Zij bespraken ook het medische, veelal internationale, proces 
inclusief diagnose, prognose en behandelingen, alsmede de grote ontwrichting van hun dagelijks 
leven. Opvallend was hoe gedetailleerd zij zich deze transitie naar een andere wereld nog konden 
herinneren, evenals de emoties die zij toen voelden (zie ook Dale, 2011).  
Respondenten waarbij de visuele beperking zich als een geleidelijk proces aandiende, vertelden 
vooral over ingrijpende gebeurtenissen waarmee zij moesten stoppen door hun toenemende 
slechtziendheid of blindheid. Het betreft in het onderhavige onderzoek voornamelijk autorijden,  
school, werken, sporten en overige deelname aan het maatschappelijke verkeer. Respondenten 
die opgroeiden met hun visuele beperking vertelden juist over deze belemmeringen in het 
maatschappelijk verkeer ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, met de gevolgen voor hun 
zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect. Deze bevindingen komen overeen met de theorie van 
Smart (2012) die stelt dat niet zozeer de start van een functionele beperking, maar juist andere 
betekenisvolle gebeurtenissen belangrijk gevonden worden bij hun aanpassing. 
Ook het hulp zoeken bij de FAVI en het positioneren met een stok bleken “key incidents”, 
oftewel “major life transitions” (Smart, 2012, p. 181). Immers, de respondenten positioneren 
zichzelf hierdoor als visueel beperkt, met alle gevolgen van dien voor hun zelfbeschikking, 
identiteit en het (zelf)respect. In dit onderzoek blijkt de witte stok voor velen in Aruba een 
“stigma” (Goffman, 1990, p. 31) te zijn dat staat voor blindheid, nutteloosheid en een lage status, 
evenals het hulp zoeken bij de FAVI. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat visueel 
beperkten niet graag gebruik willen maken van beide. Mijn bevindingen uit dit onderzoek komen 
hiermee overeen met die van mijn eerdere onderzoek (de Droog, 2007) en andere onderzoekers 
en/of ervaringsdeskundigen die stellen dat beeldvorming, een “stigma” (Goffman, 1990, p. 68), 
een grote rol speelt in relatie tot het leven met een beperking (Allen et al., 2006; Leegwater & 
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Lubbinge, 2005; Melief & Gorter, 1998b; Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkingen-
zorg, 1957). 
Bovendien bleek ook een “key incident” het vinden van een ‘eigen weg’ als visueel beperkte, 
met een nieuw evenwicht op het gebied van zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect. Dit geldt 
voor diverse respondenten, waaronder diegenen die als rolmodellen naar buiten treden.  
Ten slotte bleken ook ontmoetingen met ‘hefboomfiguren’ een “key incident”, doordat ze een 
structurele verandering op deze gebieden teweegbrachten voor die visueel beperkten, die zich op 
dat moment daartoe openstelden (zie 12.5).  

15.4. Deelvraag 3  

Welke mogelijkheden benutten personen met een visuele beperking zelf om met het slecht of 
niet (meer) kunnen zien om te gaan? 
Het is belangrijk te beseffen dat mensen keuzes maken, bewust en onbewust. Uit voorgaande 
paragraaf blijkt dat respondenten zich op verschillende wijze positioneren en soms zoeken ze 
hulp, soms niet. De keuzes die zij maken worden beïnvloed door de betekenisgeving aan hun 
slechtziendheid of blindheid, waarbij ingrijpende gevolgen en gevoelens hieromtrent een rol 
spelen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle respondenten uniek zijn en dat de mogelijkheden die zij 
kiezen verschillen. De fysieke omgeving, hun eigen specifieke copinggedrag en “coping 
resources” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 157) spelen daarbij een rol. Netwerken maken net als 
geld en kennis deel hiervan uit. Bourdieu (2010, p. 108) spreekt van het belang van het “social 
capital”, “economic capital” en “cultural capital”.  

De fysieke omgeving; Uit dit onderzoek blijkt dat de respondenten willen participeren in het 
maatschappelijk verkeer, bij voorkeur zonder al te nadrukkelijk een uitzonderingspositie te 
verkrijgen. Hoe beter bij het ontwerpen en inrichten van openbaar vervoer, infrastructuur, 
gebouwen en communicatieapparatuur rekening gehouden wordt met behoeftes van mensen met 
beperkingen, des te zelfstandiger kunnen zij functioneren. Diverse respondenten vertellen over 
hun goede ervaringen hiermee in het buitenland en met bepaalde apparatuur. Uit het onderzoek 
blijkt echter dat de meeste respondenten belemmerd zijn in hun deelname aan de Arubaanse 
maatschappij, doordat deze voornamelijk ingericht is voor personen zonder functionele 
beperkingen. Grote knelpunten blijven toegankelijk openbaar vervoer en de toegankelijkheid van 
infrastructuur en gebouwen (zie ook Kock, 2012). Het steeds drukker en onveiliger wordende 
verkeer blijkt daarnaast voor menig respondent een groot obstakel te zijn. Twee respondenten 
zijn zelfs vertrokken uit Aruba naar landen waar visueel beperkten beter kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijke verkeer, doordat zij daar toegankelijk betaalbaar vervoer hebben, een meer 
toegankelijke infrastructuur en ruimere opleidingsmogelijkheden. 

Copinggedrag; Uit de data blijkt dat de diverse respondenten op verschillende manieren reageren 
op verliezen en veranderingen in het dagelijks leven en dat zij daarbij één of meerdere coping-
stijlen laten zien. Door Kübler-Ross en Kessler (2013) beschreven ontkenning of minimalisering 

van de visuele beperking is ook hier van kracht, met name bij diegenen waarbij deze niet 
zichtbaar is en/of diegenen die nog hoop hebben op herstel van hun gezichtsvermogen. Dit heeft 
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tot gevolg dat ze afwachten, niet of weinig over hun beperking praten, deze soms verhullen en 
dat bepaalde activiteiten vermeden worden, omdat zij zich meer moeten inspannen om deze 
activiteiten toch te kunnen realiseren. Autorijden, sporten en deelnemen aan andere activiteiten 
buitenshuis zijn enkele voorbeelden hiervan. In deze fase zien we de door Schreurs et al. (1993, 
p. 16) in de Utrechtse Coping Lijst beschreven copingstijl “vermijden, afwachten”. Deze groep 
respondenten probeert zich zoveel mogelijk vast te houden aan hun oude leven. Ze gedragen zich 
als “overwinteraars” (zie Kramer et al. , 2003, p. 86).  
Anderen vertellen over een periode van woede, net zoals door Kübler-Ross en Kessler (2013) 
beschreven. Uit dit onderzoek blijkt dat deze emotie zeer zichtbaar én hoorbaar kan zijn met 
huilen en schreeuwen, maar dat ze ook gepaard kan gaan met een zich terugtrekken, passief 
gedrag, niet in staat zijn om de situatie te hanteren. Kübler-Ross en Kessler (2013) spreken dan 
van een fase van depressie of isolatie. Ook Scheurs et al. (1993, p. 9) beschrijven “expressie van 
emoties” en “een passief reactiepatroon”. Deze mensen gedragen zich dan als een “speelbal” 
volgens de typologie van Kramer et al. (2003, p. 86).  
Het door Kübler-Ross en Kessler (2013) beschreven onderhandelen en vechten is waarneembaar 
bij die visueel beperkten die in de hoop op een betere diagnose of ingreep naar specialisten in 
diverse landen gaan of telkens nieuwe brillen aanschaffen. Zij zouden volgens de typologie van 
Kramer et al. (2003, p. 86) “strijders” kunnen zijn. Ze verzetten zich vooral tegen hun aan-
doening. 
De door Kübler-Ross en Kessler (2013) beschreven aanvaarding met acceptatie van de verliezen 
of veranderingen zie ik terug bij die respondenten, die openstaan om dingen op een andere 
manier te gaan doen. Ze leren bewuster gebruik te maken van het restant van hun gezichts-
vermogen, hun andere zintuigen en van hun visualisatie, hun intuïtie en/of geheugen. Ze willen 
vaak nieuwe dingen leren, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen zoals de opvallende witte 
stok. Zij staan ook open om hulp te zoeken en nieuwe contacten te maken, zoals met lotgenoten 
of mensen die zij toevallig ontmoeten, al lopen ook zij tegen dingen op. In een aantal gevallen 
veranderden zij daardoor van “sociaal geïsoleerde” of “eenzame” personen naar “sociaal 
weerbare” personen (Machielse & Hortulanus , 2011, pp. 27-28). Diversen staan open voor een 
andere beroepskeuze, omscholing of vrijwilligerswerk. Dit gedrag hoort volgens Scheurs et al. 
(1993, p. 16) bij de probleemgerichte copingstijlen “actief aanpakken” en “sociale steun 
zoeken”. Kramer et al. (2003, p. 86) zouden deze opstellling waarschijnlijk duiden als “de 
ontdekkingsreiziger”, al is niet iedereen even open en flexibel. Daarbij verschillen mensen in hun 
sociale vaardigheden. 
Bovendien zijn er respondenten die afleiding zoeken en zich met andere dingen bezighouden, 
door Scheurs et al. (1993, p. 9) geduid als “palliatieve reactie”. Zij doen dit door bijvoorbeeld 
televisie te kijken en gebruik te maken van Facebook, maar ook door naar muziek te luisteren, 
zie ook 8.12. Uit diverse onderzoeken, zoals van Uhlig, Jaschke en Scherder (2013) blijkt 
sowieso het positieve effect van muziek op het harmoniseren van emoties. Daarnaast zijn er 
respondenten die bidden, positief denken, dan wel zichzelf op andere wijze moed inspreken. 
Scheurs et al. (1993, p. 17) zouden in zulke gevallen spreken van “geruststellende en troostende 
gedachten”.  
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Opvallend is hoe respondenten in de loop van de tijd uiteenlopende gedragingen laten zien (zie 
ook 12.5). Dit blijkt ook uit andere onderzoeken, zoals van Aa et al. (2015), die hebben 
aangetoond dat een op de drie visueel beperkte respondenten zich herstelde van een lichte 
depressie. Uit betreffend onderzoek blijkt echter niet wat hiertoe bijgedragen heeft, maar meer 
dan de helft van deze oudere respondenten kreeg in die periode hulp van een centrum voor 
visueel beperkten. Volgens deze onderzoekers ervaart maar liefst een derde van de oudere 
visueel beperkten depressie en/of angst. Bovendien valt op dat het door de respondenten zelf 
voorgestane gedrag zowel probleemgericht als emotiegericht is (Lazarus & Folkman, 1984; 
Schreurs et al., 1993) en tevens gericht is op versterking van beide. Daarbij is het vaak op de 
buitenwereld gericht. 
 
Kapitaal; Er is in dit onderzoek gekozen voor een grote diversiteit onder de respondenten (zie 
bijlage 6). Het betreft verschillen in leeftijd, geslacht, opleiding en het al dan niet hebben van 
werk, maar ook verschillen in de mate en duur van de visuele beperking. Deze diversiteit draagt 
ertoe bij dat de mogelijkheden waarin respondenten keuzes maken ook blijken te verschillen. Uit 
de data blijkt dat de mogelijkheden van personen groter zijn indien zij beschikken over een 
goede gezondheid en geen andere functionele beperkingen hebben. Daarbij blijkt ook het belang 
van hun “social capital”,  “economic capital” en “cultural capital” (Bourdieu, 2010, p. 108). 
 
Sociaal kapitaal; Beschikken over relaties en netwerken draagt bij aan mogelijkheden die 
respondenten kunnen benutten. Het betreft hier enerzijds de grootte van het netwerk, maar vooral 
ook de kwaliteit en beschikbaarheid ervan. In het multiculturele Aruba blijken inwoners te 
komen en te gaan met alle gevolgen voor het beschikbaar zijn van dagelijkse hulp (zie 9.7). Uit 
de data blijkt dat visueel beperkten die niet (meer) werken of naar school gaan een kleiner 
netwerk hebben, vooral als zij ook niet deelnemen aan andere activiteiten in de gemeenschap. 
Daarbij komt dat het netwerk van mensen afneemt naarmate ze ouder worden, én ze dan vaker 
hulp nodig hebben.  
Zoals we al zagen bij deelvraag 1 gaat het bij sociaal kapitaal om het “bonding social capital”, 
maar ook om het “bridging social capital” (Putnam, 2000, p. 23), die beide belangrijk zijn 
vanwege de soort functie die zij vervullen (zie ook deelvraag 1). Sommige mensen staan open 
voor het aangaan van nieuwe contacten, waaronder met lotgenoten, dat als welkome aanvulling 
op hun “bonding social capital” kan fungeren. Het blijkt dan wel van belang dat zij het juiste 
beeld hebben over hun lotgenoten, opdat zij zich ermee kunnen identificeren. Uit de data blijkt 
dat de beschikking over een gevarieerd netwerk, waaronder professionals en dienstverleners, als 
“bridging social capital” kan fungeren (zie ook deelvraag 1).  
 
Voor het aangaan en onderhouden van relaties blijkt het ertoe te doen of mensen zelf actief zijn 
om contacten te maken én over goede sociale vaardigheden beschikken. Er bestaan hierin grote 
verschillen tussen mensen. Zo zijn er respondenten die bij benodigde hulp zoals voor vervoer 
rekening houden met de beschikbaarheid van personen uit hun netwerk, hen achteraf bedanken 
en ook belangstellend zijn naar de ander. “Het vermogen mensen aan te trekken en gebruik te 
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maken van wat zij te bieden hebben”, zoals beschreven in paragraaf 11.10, wordt door Rubin 
(2011) “adopteerbaarheid” genoemd (Rubin, 2011, p. 53). Ze stelt dat dit een relationele 
eigenschap is die de ene persoon meer heeft dan de andere. In paragraaf 11.11 worden 
voorbeelden gegeven waarin respondenten vertellen dat zij hun lotgenoten adviseren ervoor te 
zorgen dat ze onder de mensen blijven komen en te leren om tijdig hulp te zoeken. Zij hebben 
zelf veelal ook door schade en schande geleerd. 
 
Economisch kapitaal; Het heeft grote impact op de mogelijkheden van respondenten of zij over 
voldoende financiën beschikken. Voor een aantal respondenten blijkt een dagelijkse warme 
maaltijd en het huis goed schoonhouden niet altijd mogelijk en telefoneren, aanschaf van een 
hulpmiddel of een uitstapje een luxe die zij zich niet of niet vaak kunnen permiteren. Zij leven in 
sociale armoede en zijn sociaal geïsoleerd. Respondenten daarentegen met een eigen inkomen, 
waaronder een opgebouwd pensioen, hebben afhankelijk van dit inkomen meer mogelijkheden. 
Zo zijn er respondenten die een huishoudelijke hulp hebben, hulp van het WGK hebben, over 
een beveiligingssysteem beschikken, eten laten bezorgen en mensen uitnodigen met hen ergens 
naar toe te gaan en dan voor hen betalen. Sommigen beschikken daartoe zelfs over een eigen 
auto, waarin hun begeleiders met hen kunnen rijden. Ook zijn er mensen die voor een “tweede 
opinie” of behandeling naar het buitenland gaan, als de AZV deze niet dekt. Uit de gegevens van 
de volkstelling van 2010 door CBS Aruba (2012a) blijkt dat er in alle inkomenscategorieën 

visueel beperkten zijn; echter 54,3% (1.631 personen) heeft minder dan Afl. 1.061 bruto maand-
inkomen. Dit betekent dat een groot deel van de visueel beperkten in Aruba zelf geen of 
nauwelijks mogelijkheden heeft om praktische hulp in te kopen, zoals voor huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging of bij vervoer.  
 
Cultureel kapitaal; Uit de data blijkt dat het eveneens verschil maakt over welke opleiding en 
vaardigheden een persoon beschikte vóórdat de visuele beperking in zijn leven kwam. 
Bovendien blijken er verschillen in aanwezige competenties om kapitaal te verwerven waar 
respondenten vóór de intrede van de beperking nog geen toegang toe hadden; het betreft hier de 
drie bovengenoemde vormen van kapitaal. Openstaan voor het leren van nieuwe dingen, voor 
nieuwe contacten, én hulp zoeken lijken hierbij cruciaal. Een opleiding, ontwikkelde 
vaardigheden en talenten (zoals sociale vaardigheden, communicatietechnologie, muziek, of 
sport) blijken in belangrijke mate bij te dragen aan wederkerigheid, respect en sociaal contact. 
Kennis over wat er mogelijk is met een visuele beperking is ook van belang. Hierin blijkt de 
FAVI te voorzien, evenals in diverse benodigde trainingen.  

Voor sommigen leidt de visuele beperking echter niet alleen tot verlies, zij kunnen er ook een 
extra dimensie in zien doordat zij onder andere geleerd hebben bewust gebruik te maken van hun 
waarneming in de ruimste zin van het woord. Het gaat hier vooral ook om het aanvoelen van 
ruimtes en mensen, mooi verwoord door enkele respondenten en door de doofblinde Helen 
Keller in haar brief uit 1891: “you would understand better how happy your little Helen was 
when her teacher explained to her that the best and most beautiful things in the world cannot be 
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seen nor even touched, but just felt in the heart” (Keller, 2010, p. 157). Respondenten die 
vertellen dat ze beter kunnen aanvoelen wat er in mensen omgaat dan toen zij nog goed konden 
zien, zijn een voorbeeld hiervan. Zij zien hun beperking ook als een bron van mogelijkheden. 
Dat dit niet alleen voor visueel beperkten geldt, blijkt uit de memoires van de lichamelijk 
gehandicapte Hawking (2013), waarin hij beschrijft dat hij zich door zijn beperking ten gevolge 
van de ziekte van het motorneuron volledig kan richten op wetenschappelijk onderzoek. De 
psycholoog Joseph (2012) typeert mensen die groeien na een tegenslag als volgt: “Ze hebben een 
realistische kijk op zichzelf, hebben een objectieve visie, kunnen diepgaande en zinvolle 
menselijke contacten aangaan, zijn niet materialistisch ingesteld, niet dogmatisch in hun kijk op 
het leven en hebben zowel gezond verstand als gevoel voor humor” (Joseph, 2012, p. 43). Een 
aantal van deze elementen zijn ook te vinden in de data. Ze sluiten aan bij de theorie van 
Falkenburg (2013) die laat zien dat alle mensen in potentie beschikken over “veerkracht”, 
oftewel een “zelfhelend vermogen”, dat ervoor zorgt dat mensen na ingrijpende gebeurtenissen 
toch een manier vinden om op de een of andere wijze hun dagelijks leven te vervolgen.  

15.5. Deelvraag 4  

Wat zeggen slechtzienden en blinden in Aruba, dat anderen en instanties kunnen doen?  
Uit dit onderzoek blijkt dat diverse respondenten sociale armoede en sociale uitsluiting ervaren. 
Het betreft vooral diegenen die minder opgeleid zijn, niet werken, alleenstaand zijn en/of 
meerdere beperkingen of gezondheidsproblemen hebben. Tevens blijkt dat respondenten in 
mindere of meerdere mate aangewezen zijn op anderen met alle mogelijke gevolgen voor hun 
zelfrespect en zelfbeschikking. Een belangrijke oorzaak voor de toename in afhankelijkheid is 
dat de Arubaanse maatschappij vooral ingericht is voor mensen zonder functionele beperkingen. 
Blinden en slechtzienden lopen het gevaar dat hen onvoldoende de kans geboden wordt om 
zichzelf te ontwikkelen en te participeren in het maatschappelijke verkeer. Bovendien dat 
anderen beslissingen voor hen nemen (zie ook Dale, 2011). Deze deelvraag behandelt hoe 
volgens de respondenten hun relatienetwerk, waaronder professionals en dienstverleners, hen kan 
ondersteunen.  Eigenlijk is dit een voorzetting van het sociaal kapitaal, maar dan met de focus op 
wat belangrijke anderen en instanties kunnen doen; het gaat hierbij zowel om het “bonding social 
capital” als het “bridging social capital” (Putnam, 2000,  p. 23). 
 
Familie, vrienden, bekenden, collega’s en studiegenoten; Familie komt hier op de eerste plaats, 
maar ook de hulp en ondersteuning van vrienden, bekenden, collega’s, studiegenoten is voor de 
respondenten onontbeerlijk. Ze zorgen voor “bonding social capital” (Putnam, 2000, p. 23), 
belangrijk voor identiteit, zelfwaardering, saamhorigheidsgevoel en onderlinge steun. Het gaat 
hierbij zowel om praktische als om emotionele hulp en ondersteuning, zie copingtheorie van 
Schreurs et al. (1993). Niet alleen de grootte van het netwerk blijkt daarbij van belang, maar 
vooral ook de kwaliteit van het netwerk. Het gaat hierbij om wat mensen voor iemand kunnen 
doen, hoe beschikbaar ze voor hen zijn en op welke wijze zij deze hulp aanbieden en geven. Zo 
hebben veel inwoners van Aruba een internationaal netwerk, dat wel emotionele ondersteuning 
en soms ook financiële steun kan bieden, maar uiteraard geen praktische hulp. Het thema 
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‘zelfbeschikking versus anderen beslissen voor je’ is een belangrijk aandachtspunt, gezien de 
afhankelijkheid van vele visueel beperkten van anderen, vooral voor vervoer. 
 
Lotgenoten; Vooral bij een vaak voorkomende afname van contacten met vrienden, bekenden,  
collega’s en studiegenoten kunnen lotgenoten fungeren als een nieuwe aanvulling op het 
“bonding social capital” (Putnam, 2000, p. 23). Hoe de ander de visueel beperkte ziet en op hem 
reageert kan in hoge mate van invloed zijn op het zelfrespect en het gedrag van de visueel 
beperkte. De impact hiervan verschilt echter per persoon. Uit de data blijkt dat lotgenotencontact 
in dit opzicht waardevol kan zijn. Daarbij blijken lotgenoten elkaar te kunnen stimuleren, als 
rolmodel te fungeren en als leermeester, met alle mogelijke positieve gevolgen voor hun 
(zelf)respect, hun zelfbeschikking én voor het construeren van een identiteit van een persoon met 
een visuele beperking. Lotgenoten en vrijwilligers blijken voor diverse blinden en slechtziende 
respondenten in dit onderzoek een nieuw netwerk, tevens een betekenisvolle aanvulling op hun 
bestaande netwerk. Voor een aantal betekent dit zelfs een omslag van een “sociaal geïsoleerde” 
of “eenzame” persoon naar een “sociaal weerbare” persoon (Machielse & Hortulanus, 2011, pp. 
27-28).   
 
Informele contacten buitenshuis; Deze blijken in het kleinschalige Aruba belangrijk, vooral voor 
het uitwisselen van informatie, bijpraten en maken van afspraken. Het betreft “bridging social 
capital” (zie Putnam, 2000). Het betreft hier contacten in de supermarkt, op straat, in de kerk en 
bij sport- of culturele activiteiten. In dit onderzoek blijkt “in- en uitsluiting” (Verweel, 2007, p. 
43) als gevolg van de blindheid of slechtziendheid een belangrijk thema voor het sociaal kapitaal 
(zie Bourdieu, 2010). Uit de interviews blijkt dat respondenten een gerespecteerd lid van de 
samenleving willen zijn en daarom net als mensen die goed kunnen zien, deel willen nemen aan 
maatschappelijke activiteiten, zoals boodschappen doen, werk, sport, etcetera. Hun relatienet-
werk kan hen hierbij behulpzaam zijn door hen praktisch en emotioneel te ondersteunen. 
Voorbeelden van ‘uitsluiting’ zijn de onmogelijkheid om zich verder te scholen, deel te nemen 
aan het arbeidsproces of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daartegenover staat ook de 
‘insluiting’, die te zien is bij de vele wandel- en hardloopevenmenten die steeds vaker in Aruba 
georganiseerd worden, waaraan steeds meer personen met een (visuele) beperking deelnemen 
met de hulp van ziende familieleden of vrijwilligers. Ook de lichaamsbeweging helpt. 
 

Zorg- en hulpverleners en andere dienstverleners; We zagen al dat maatschappelijke participatie 
een struikelblok is voor menig visueel beperkte. Hoe beter de samenleving fysiek ingericht is op 
personen met een (visuele) beperking én hoe meer professionals en dienstverleners inspelen op 
de verschillende behoeftes van patiënten en cliënten, hoe eenvoudiger mensen met beperkingen 
in de samenleving kunnen participeren. Dienstverleners en professionals blijken belangrijk voor 
het “bridging social capital” (Putnam, 2000, p. 23), voor mogelijkheden buiten het voornoemde 
familie- en vriendennetwerk, waaronder het verkrijgen van informatie en diensten. Duidelijk 
blijkt uit de data dat een pro-actieve houding van publieke en private sector ten behoeve van 
mensen met (visuele) beperkingen bij het ontwerpen en inrichten van openbaarvervoers-
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mogelijkheden, infrastructuur en gebouwen in grote mate bij zal kunnen dragen aan hun 
onafhankelijkheid en zelfbeschikking. Beschikbaar en betaalbaar vervoer, on the job training, 
korting, een gratis toegangskaartje, maar ook een stoel voor mensen die slecht ter been zijn en 
extra uitleg voor zaken die niet visueel waargenomen kunnen worden, levert heel wat op. De 
houding van de dienstverleners en professionals is daarbij ook van groot belang.  

Lang niet alle behoeftes van de respondenten worden vervuld. Allereerst is de bevolkingsgroei, 
net als de vergrijzing hier debet aan. Die zorgen voor een toename van inwoners met (visuele) 
beperkingen en chronische ziektes (CBS Aruba, 2013a). Deze leggen een grote druk op het 
overheidsbestuur, de samenleving en daarmee op de kwaliteit van leven (zie hoofdstuk 2). 
Diverse respondenten, vooral ouderen en alleenstaanden, vragen dan ook meer aandacht voor een 
beter toegankelijke zorg- en hulpverlening, zowel voor persoonlijke afspraken als telefonische 
bereikbaarheid. Opmerkelijk is hoe een tweede opinie en medische zorg in het buitenland lijken 
bij te dragen aan herstel of acceptatie van de visuele beperking. De AZV zendt echter niet 
iedereen uit die daar behoefte aan heeft en in een aantal gevallen deed ze dat te laat voor de 
betrokkene. Ook vertellen diverse respondenten dat de gehandicaptenuitkering een substantiële 
bijdrage levert aan de minimale bestaansvoorwaarden. Echter voor extra kosten voor warme 
maaltijden, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, telefoon, hulpmiddelen, vervoer en 
maatschappelijke  participatie blijken deze niet toereikend; het betreft hier het financieel kapitaal 
van mensen (Bourdieu, 2010). Er is behoefte aan 24-uurs zorg op maat, vooral voor oudere 
alleenwonenden, zoals bijvoorbeeld een persoonlijk alarmeringssysteem opdat in geval van nood 
hulp kan komen. Tevens is er behoefte aan betaalbare hulpmiddelen en bovenal betaalbaar 
vervoer. 
 
Een ander belangrijk thema blijkt de bejegening door zorg- en hulpverleners, verbaal en non-
verbaal. Die zouden meer aandacht moeten hebben voor de betekenis van de visuele beperking 
voor het dagelijks leven van betrokkene, het betreft hier het lichaam “ doen” en  “zijn” (zie Mol 
& Law, 2004, pag 4). Zulke persoonlijke aandacht is onmisbaar, actief luisteren is dat ook. 
Immers, uit dit onderzoek is gebleken dat zorg- en hulpverleners zich bewust dienen te zijn van 
de verschillen in (visuele) beperkingen en de betekenis daarvan voor betrokkenen, en van de 
grote verschillen in eigen mogelijkheden, beschikbare middelen, waaronder ondersteuning. De 
praktische en emotionele behoeften verschillen ook. Zorg- en hulpverleners zouden meer 
informatie moeten verschaffen over mogelijkheden van en voor slechtzienden en blinden in 
Aruba. Zo blijkt een persoonlijke verwijzing naar de FAVI met enige uitleg daarover vaak 
behulpzaam, evenals aanmoediging om daarnaartoe te gaan. Respondenten suggereren dat het 
prettig zou zijn als de oogarts of een andere dienstverlener met instemming van betrokkene het 
eerste contact tot stand brengt. 
 
Het thema ‘zelfbeschikking versus anderen beslissen voor je’ is ook bij de zorg- en 
hulpverlening een belangrijk aandachtspunt, vanwege de afhankelijkheid van de cliënt of patiënt 
van de betrokken dienstverlener of professional. Uit de data blijkt dat het in Aruba soms lang 
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wachten is op een tweede opinie of medische behandeling in het buitenland. Hierdoor hebben 
diverse respondenten vaak lang het gevoel, dat zij zelf niets aan hun situatie kunnen doen. 
Daarnaast lijkt instemming en deelname van de patiënt in het besluitvormingsproces bij ingrepen 
van medici in dit onderzoek van belang voor de acceptatie van mogelijke risico’s bij ingrepen 
(zie ook Gastelaars, 2009). Echter moet hierbij wel opgemerkt worden dat een dergelijke 
instemming niet uitsluit dat een persoon hetgeen verloren is niet kan aanvaarden. Bij intramurale 
zorg dient er bovendien gewaakt te worden voor hospitalisering, die inactiviteit en afhankelijk 
gedrag in de hand werken (zie ook Gastelaars, 2009). Een voorbeeld hiervan is beschreven in 
8.12 waarbij enkele respondenten hun afwachtende dagen in het verpleegtehuis beschrijven. Grip 
op het eigen leven van patiënten of cliënten dient een aandachtspunt te zijn binnen de zorg- en 
hulpverlening in het algemeen (zie ook deelvraag 1).  

Ook scholen en werkgevers in Aruba kunnen, aldus de respondenten, een grote bijdrage leveren 
aan het leven van mensen met een visuele beperking. Thema’s voor leerkrachten die op dit 
gebied aan de orde gekomen zijn in dit onderzoek: onderkennen van visuele beperkingen en bij 
twijfel verwijzen, aanleren van respect en waardering voor andersheid als tegenhanger van 
pestgedrag en het bieden van extra faciliteiten aan visueel beperkte leerlingen. Aandachtspunten 
voor slechtziende kinderen en jongeren blijken het vergroten van hun competenties en het 
bevorderen van hun zelfstandigheid en zelfbeschikking, net als bij hun ziende leeftijdsgenoten. 
Voor jongeren en (jong)volwassenen zijn beroepskeuze en participatie in het maatschappelijke 
verkeer belangrijk. Stage- en werkervaringsplaatsen, on the job training en oplossingsgericht 
meedenken kunnen bijdragen aan het vinden van een geschikte werkplek. Het gaat hier om het 
cultureel kapitaal (zie Bourdieu, 2010). Het is hierbij belangrijk dat werkgevers openstaan om 
deze jongeren een kans te bieden en eventuele benodigde extra faciliteiten beschikbaar te stellen. 
Te denken valt aan hulpmiddelen en extra tijd voor opdrachten. Daarnaast blijkt uit het 
onderzoek dat ook werkgevers een belangrijke rol kunnen vervullen bij het in dienst nemen of 
houden van mensen met een verworven visuele beperking. In dit onderzoek worden door 
meerdere respondenten voorbeelden gegeven van werkgevers die begrip hebben voor hun 
situatie. Ze boden hen extra faciliteiten en/of een vervangende functie. Andere respondenten 
daarentegen kregen geen kans of moesten voortijdig stoppen met werken. 
 

‘Hefboomfiguren’ als katalysators voor veranderingen; Een interessant resultaat uit dit 
onderzoek blijkt de belangrijke rol van die personen die ik ‘hefboomfiguren’ heb genoemd. 
Iedereen kan in principe een ‘hefboomfiguur’ zijn, van een naast familielid, een professional of 
dienstverlener, tot een onbekende. Een ‘hefboomfiguur’ fungeert vaak vooral als katalysator 
voor verandering. Diverse respondenten vertelden dat zij door toedoen van een ‘hefboomfiguur’ 
belangrijke nieuwe stappen konden nemen (zie 12.5). Alle personen uit het netwerk van 
betrokkenen, zoals familie en bekenden, maar ook dienstverleners of professionals kunnen 
fungeren als ‘hefboomfiguur’. Ook toevallige ontmoetingen blijken een structurele verandering 
bij respondenten teweeg te kunnen brengen. Het gaat enerzijds om de rol of rollen die deze 
‘hefboomfiguren’ vervullen, maar vooral ook om de wijze waarop zij dit doen.  
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Uit de data blijkt dat een ‘hefboomfiguur’ kan fungeren als ‘eyeopener’. Hij is dan behulpzaam 
bij de onderkenning van de visuele beperking en/of bij de bewustwording over bestaande 
mogelijkheden van en voor slechtzienden en blinden. Hij kan ook behulpzaam zijn als 
‘wegwijzer’. Dan wordt informatie verstrekt over personen of instanties die hulp kunnen bieden, 
zoals een oogarts, het WGK of de FAVI. Tevens kan hij fungeren als ‘stimulator’. Hij moedigt 
betrokkene dan aan om hulp te zoeken of nieuwe mogelijkheden te exploreren. Bovendien kan 
hij fungeren als ‘facilitator’.  Hij biedt dan praktische en/of emotionele hulp. 
Veel ‘hefboomfiguren’ vervullen meerdere rollen tegelijkertijd. Een voorbeeld hiervan is een 
blind meisje dat een respondent bewust maakt van mogelijkheden voor visueel beperkten, haar 
aanmoedigt om daar ook gebruik van te maken, én dit tevens daadwerkelijk voor haar regelt (zie 
12.5). Diverse wetenschappers hebben bij onderzoek op andere gebieden soortgelijke 
sleutelfiguren geduid en benoemd als “broker, facilitator, linking agent of change agent” 
(Thompson et al., 2006) of als “de lichtpuntjes in het leven” (Ghorashi, 2010, zie ook 5.7). Uit de 
autobiografieën van de blinde Keller (2010) en Cordellos (1981) blijkt ook het belang van zulke 
personen in hun leven.  
Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat een ‘hefboomfiguur’ ertoe kan bijdragen dat een 
respondent kan veranderen van “speelbal” naar “ontdekkingsreiziger” (Kramer et al., 2003, p. 
86, zie 12.5). Zijn zelfbeeld en welzijn worden dan weer hersteld, wat een belangrijke fase is in 
het evenwichtsmodel, besproken door Diepeveen et al. (2000). Het leven krijgt weer zin voor 
hem en op sociaal gebied zien we dat hij van een “sociaal geïsoleerde” of “eenzame” persoon uit 
de typologie van Machielse & Hortulanus (2011) “sociaal weerbaarder” wordt. Uit de verhalen 
in dit onderzoek blijkt duidelijk de empowerende werking van ‘hefboomfiguren’, hier in 
navolging van Maton and Salem (1995) gedefinieerd als “the active participatory process of 
gaining resources [and] competencies needed to increase control over one’s life and accomplish 
important life goals” (in Stanton-Salazar, 2011, p. 16).  
 
Tevens blijkt het in het onderhavige onderzoek van belang hoe ‘hefboomfiguren’ verbaal en non-
verbaal handelen. Tonen ze genegenheid/oprechte aandacht voor een persoon met een visuele 
beperking? Hebben ze oog voor de “actual social identity” (Goffman, 1990, p. 68) van de 
respondenten? Zien ze meer dan alleen het blinde of slechtziende aspect van de personen, hun 
“stigma” (Goffman, 1990, p. 68)? Hebben ze aandacht voor de zelfbeschikking van blinden en 
slechtzienden, dan wel respecteren ze hun eigen keuzes? Kenmerkend voor compassie is dat men 
eenieder als elkaars gelijke ziet. Het is verbonden met het verlangen om de ander behulpzaam te 
zijn (Dalai Lama, 1998). Een Arubaanse psycholoog zei me in dit verband: “Vaak zijn het zulke 
"echte" hartvolle interventies die echt een verschil betekenen, vooral in Aruba, waar men heel 
emotioneel van aard is” (persoonlijke communicatie, 2012). Diverse respondenten benadrukken 
het belang van de natuurlijke manier waarop hulp geboden wordt. Rogers en Stevens (1977, p. 
57) spreken van een positieve instelling voor de ander, “empathisch begrip”, het aanvoelen van 
de ander, gevolgd door iets van dat begrip meedelen aan de ander, én “congruentie”, het in 
afstemming zijn van eigen gevoelens en gedrag. Uit de interviews met de respondenten blijkt dat 
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het in belangrijke mate kan bijdragen aan hun empowerment als mensen ‘genegenheid/oprechte 
aandacht tonen’ vanuit sociale betrokkenheid. Clough (2007), Stewart (2007), Tsai (2011; 2015) 
noemen dit “affect”, terwijl Van Gemert (2012) spreekt van  “attentiveness” voor de behoeftes 
van de ander (zie ook Klaver & Baart, 2011; Tronto, 2009). Of, zoals Wheatley (2009, p. 160) 
het verwoordt: “… turn to one another. Open our hearts. Extend ourselves. Listen. Any time 
we’re patient. Curious. Quiet. Engaged”. Uit de data blijkt bovendien dat zo’n respectvolle 
houding er in belangrijke mate toe kan bijdragen dat respondenten keuzes kunnen maken en 
controle hebben over hun eigen situatie, oftewel zelfbeschikking kunnen ervaren. Dit sluit aan bij 
de theorie van Sennett (2003), die stelt dat respect voor de ander betekent dat je de ander de kans 
geeft om zelf keuzes te maken.  
 
Uit dit onderzoek blijkt wel dat iemand pas als een ‘hefboomfiguur’ voor de ander kan fungeren 
als die ander zich daartoe openstelt. Tevens blijkt dat de mate waarin de respondenten zich 
openstellen verschilt én dat hierin tijdens hun leven veranderingen kunnen ontstaan. In de data zijn 
de verschillende en veelal ook fluctuerende gevoelens en copinggedragingen zichtbaar rondom 
de confrontaties, die veroorzaakt kunnen worden door de slechtziendheid of blindheid. Daarbij 
blijkt dat respondenten zich naar bepaalde mensen gemakkelijker openstellen dan naar anderen.  
Kübler-Ross en Kessler (2013) geven immers aan dat je iemand niet uit zijn verdriet kan halen 
als hij er zelf nog niet aan toe is. Afleiding bieden is dan soms al goed. Daarnaast stellen zij dat 
één van de moeilijkste punten van isolement is dat een persoon zijn uitlaatklep voor emoties 
verliest. Ook uit dit onderzoek blijkt dat persoonlijke aandacht vanuit oprechte sociale 
betrokkenheid en op een respectvolle wijze ertoe kan bijdragen dat respondenten zich verder 
openstellen voor anderen,  maar ook voor veranderingen zelf.  
 
De FAVI als spin in het web; Uit het onderzoek blijkt dat de FAVI, als enige organisatie 
specifiek voor blinden en slechtzienden in Aruba, fungeert als een soort spin in het web. Ook zij 
fungeert daarbij als een ‘eyeopener’, ‘wegwijzer’, ‘stimulator’ en/of ‘facilitator’. Deze 
organisatie biedt immers enerzijds praktische en emotionele hulp en begeleiding, evenals 
trainingen en activiteiten gericht op het vergroten van het welbevinden en participeren van 
slechtzienden en blinden in Aruba. Anderzijds betreft het ook informatieverstrekking over 
mogelijkheden van en voor visueel beperkten en het wegwijs maken bij deze mogelijkheden. De 
FAVI noem ik daarom een ‘institutionele hefboom’, waar slechtzienden en blinden al dan niet 
gebruik van kunnen maken. Allereerst biedt ze slechtzienden en blinden “bonding social capital”, 
maar daarnaast is ze behulpzaam bij het versterken van het “bridging social capital” (Putnam, 
2000, p. 23). Uit dit onderzoek blijkt dat de FAVI vooral bijdraagt aan “bonding social capital” 
door lotgenoten samen te brengen. Het blijkt dat dit soort kapitaal, conform de theorie van 
Putnam (2000), belangrijk is voor een specifieke soort wederkerigheid (elkaar kunnen begrijpen, 
kameraadschap bieden, samen actief bezig zijn en elkaar kunnen stimuleren), evenals voor het 
mobiliseren van solidariteit. Bij dit laatste blijkt het onderling versterkend effect van beide 
vormen kapitaal. Uit de data blijkt bijvoorbeeld dat diverse lotgenoten die elkaar via de FAVI 
hebben leren kennen ook daarbuiten contact met elkaar hebben, veelal met behulp van telefoon 
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of sociale media. Sommigen hebben hun netwerk ook kunnen uitbreiden met vrijwilligers die 
hen vervoeren en/of hen op andere wijze faciliteren bij activiteiten, zoals bij wandel- of 
sportactiviteiten. Dit onderzoek laat zien dat het samen actief zijn bij de FAVI en daarbuiten, 
zoals bij sport, kan bijdragen aan het vergroten van het netwerk. Tevens blijkt dat gezamenlijk 
sporten of andere activiteiten doen binnen de FAVI en/of daarbuiten met hulp van anderen ook 
bijdraagt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en vertrouwen om sociale relaties aan te 
kunnen gaan en/of te onderhouden. Dit bevestigt de resultaten van Breedveld en van der Meulen 
(2003) en Verweel, Janssens en Roques (2005).  
Het “bridging social capital” (Putnam, 2000) is nuttig voor verspreiding van informatie en 
connecties naar externe mogelijkheden. Het gaat hierbij ook om informatie aan de Arubaanse 
gemeenschap over de toenemende (technologische) mogelijkheden van visueel beperkten. 
Connecties tussen visueel beperkten en externe mogelijkheden, zoals die van werkgevers, 
professionals, dienstverleners, vrijwilligers en anderen in de samenleving, worden hierdoor 
gefaciliteerd.   
Echter, zo blijkt ook uit de data, heeft niet alleen slechtziendheid en blindheid een “stigma” 
(Goffman, 1990, p. 68), maar ook de FAVI zelf. Uit de verhalen van diverse respondenten blijkt 
dat zijzelf niet goed geïnformeerd zijn of waren over de dienstverleningsmogelijkheden van de 
FAVI. Tevens blijkt dat het beeld dat diverse mensen hebben over de FAVI geen aantrekkelijk 
beeld is. Het betreft het beeld van oudere, nutteloze, hulpeloze blinden die samengebracht 
worden om bijvoorbeeld aan handenarbeid te doen. Diverse respondenten geven aan dat de FAVI 
zich actiever kan opstellen in haar educatieve en verbindende taak binnen de maatschappij en 
daarbij de kwaliteiten van haar cliënten meer kan benutten. Zo draagt de FAVI niet alleen bij aan 
het “social capital”, maar ook aan het “cultural capital” en via dit kapitaal ook aan het “economic 
capital” van respondenten (Putnam,  2000). 
 
Zelfbeschikking en afhankelijkheid zijn belangrijke thema’s in dit onderzoek. Diverse 
respondenten vertellen dat ze meer zouden willen betekenen voor anderen, zoals 
(vrijwilligers)werk, het doorgeven van kennis en vaardigheden aan lotgenoten, het organiseren 
van activiteiten en een actievere rol bij het creëren van bewustwording in de maatschappij over 
de betekenis van een visuele beperking en mogelijkheden van personen met zo’n beperking. De 
FAVI zou meer gebruik kunnen maken van de eigen kracht van haar cliënten volgens de 
respondenten. 
Bovendien is er kritiek op de wachttijden voor cruciale lessen, zoals computervaardigheden en 
sociale media. Uit het onderhavige onderzoek blijkt immers de belangrijke rol die sociale media 
kunnen vervullen voor het onderhouden van contacten in en buiten Aruba, terwijl veel visueel 
beperkten hierbij problemen ondervinden; soms zien ze van het gebruik af. Dit blijkt eveneens 
uit onderzoek van Voykinska, Azenkot, Wu en Leshed (2015).  
Tevens hebben diverse respondenten aangegeven dat de FAVI visueel beperkten in Aruba meer 
kan ondersteunen in hun empowerment door tezamen met andere relevante stichtingen te strijden 
voor ontbrekende wet- en regelgeving met als doel hun mensenrechten te waarborgen en waar 
nodig te verbeteren, zoals we zagen in hoofdstuk 2 over de stand van zaken in Aruba inzake de 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), die in 2006 door de Verenigde 
Naties aangenomen werd. De respondenten wezen vooral op hun recht op onderwijs en werk, 
evenals op hun problemen met de infrastructuur, gebouwen en vervoer.   

15.6. Hoofdvraag  

Wat verandert er voor slechtzienden en blinden in Aruba, als gevolg van deze conditie, in het 
dagelijks leven, in hun maatschappelijke participatie en in hun contacten met belangrijke 
anderen en met instanties; hoe beleven zij dit en welke mogelijkheden hebben zij om te blijven 
functioneren, zelfstandig of in samenwerking met anderen en instanties?  
 
Uit het onderzoek blijkt dat het antwoord op deze vraag, in algemene termen gesteld, hierop 
neerkomt: deze ervaringen zijn: gelaagd, complex, individueel verschillend én permanent in 
beweging (zie ook Law, 2004). Er is sprake van “ongoing situational realities” (Glaser & 
Strauss, 1967, p. 245), die gecreëerd worden doordat elke persoon continu zijn eigen betekenis 
geeft aan dagelijkse gebeurtenissen en ervaringen, én op basis daarvan handelt. Deze “sense-
making” (Weick, 2001, p. 199) staat in relatie tot de betekenisgeving van personen in hun 
omgeving, aangezien die elkaar in mindere of meerdere mate beïnvloeden. Het gaat hier om de 
psychische beleving van het slecht of niet (meer) kunnen zien, die Mol & Law (2004, p. 4) als 
een lichaam “zijn” aanduiden, waarbij met name bij een niet-aangeboren visuele beperking 
sprake is van een rouwproces (zie Kübler-Ross en Kessler, 2013).  
Belangrijk hierbij blijkt natuurlijk ook de aandoening of ziekte, die mensen “hebben” (Mol & 
Law, 2004, p. 4), die enige vorm van slecht of niet (meer) kunnen zien veroorzaakt. Deze heeft 
zich op enig moment tijdens iemands leven aangediend: bij de geboorte of op een later tijdstip. 
Deze transitie diende zich daarbij aan met een schok of geleidelijk, én is al dan niet zichtbaar 
voor de buitenwereld. Wat opvalt voor slechtzienden en blinden in het kleinschalige (ei)land 
Aruba is bovendien het internationale aspect. Allereerst zijn slechtzienden en blinden voor een 
tweede diagnose en/of specialistische behandeling vaak op het buitenland aangewezen, hetgeen 
niet altijd financieel gedekt wordt. Dit brengt met zich mee dat zij lang in het ongewisse blijven 
over hun diagnose en prognose én dat een aantal respondenten in het buitenland te horen kreeg 
dat ze te laat waren, omdat er inmiddels onherstelbare schade opgelopen was. Vooral bij ouderen 
is er veelal ook sprake van andere aandoeningen of beperkingen.  
Maar ook speelt een rol hoe mensen met praktische alledaagse activiteiten omgaan, binnenshuis 
en buitenshuis en in contact met anderen, dat Mol & Law (2004, p. 4) als het lichaam “doen” 
aanduiden.  
Uit de data blijkt derhalve dat het allereerst goed is, om recht te doen aan de complexiteit van 
“the whole multiple handicap” van blindheid (Caroll, 1961, p. 72). Caroll (1961) analyseert 
vooral de diverse verliezen waarmee visueel beperkten geconfronteerd worden en laat 
vervolgens zien hoe zij hiermee kunnen leren leven. Het onderhavige onderzoek biedt meer 
inzicht in het betekenisgevingsperspectief en de complexiteit in het leven van respondenten in 
Aruba, en de mogelijkheden die zij in die context ervaren, dan wel benutten.  
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Alhoewel veranderingen, beleving en mogelijkheden dus gelaagd, complex, individueel 
verschillend én dynamisch blijken te zijn, zijn er in vrijwel alle gevallen toch bepaalde “key 
incidents” te benoemen, betekenisvolle gebeurtenissen die een patroon verklaren (Boogaard et 
al., 2000,  p. 166; Erickson, 1977, p. 61).  
Het stoppen met autorijden, werken of school, blijken “off-time transitions” (Smart, 2012, p. 9), 
voortijdige transities naar oudere leeftijd voor mensen met een niet-aangeboren visuele 
beperking, met gevolgen voor hun “zelfbeschikking” (Bekker & Spoelstra, 2007, p. 3), 
“identiteit” (Hall, 1991, p. 198) en “(zelf)respect” (Sennett, 2003, p. 49), temeer daar het stoppen 
met deze betekenisvolle activiteiten gevolgen heeft voor hun kapitaal. Het betreft hier het “social 
capital” dan wel netwerkkapitaal, “economic capital” oftewel iemands inkomenspositie en/of 
“cultural capital”, dat wil zeggen de kennis, vaardigheden en opleiding die mensen hebben 
(Bourdieu, 2010, p. 108). Het überhaupt niet kunnen leren autorijden, niet kunnen werken of niet 
naar school kunnen gaan, heeft een soortgelijk effect voor visueel beperkte 
kinderen/jongeren/jongvolwassenen. Zij kunnen niet meekomen met de rest. 
Andere “key incidents” blijken in dit onderzoek: de diagnose/prognose, het hulp zoeken bij de 
FAVI en het gebruiken van een witte stok; ook zij hebben impact op zelfbeschikking, identiteit 
en (zelf)respect. Uit de data blijkt daarbij dat niet alleen het hebben van een visuele beperking 
een “stigma” (Goffman, 1990, p. 68) is, maar eveneens het gebruik van een witte stok en hulp 
zoeken bij de FAVI. Deze organisatie is immers specifiek bedoeld voor blinden en slecht-
zienden. 
Opgemerkt dient te worden dat zowel zelfbeschikking, identiteit als (zelf)respect tot stand komen 
in relatie tot de ander, en dat ze elkaar kunnen versterken én dynamisch zijn. Zo bleek ook het 
(her)vinden van een eigen weg als een (zichzelf) gerespecteerd persoon met een visuele 
beperking een “key incident”, evenals de ontmoeting met een door mij zo genoemde ‘hefboom-
figuur’. Door toedoen van zo’n ‘hefboomfiguur’ neemt een visueel beperkte nieuwe stappen met 
positieve gevolgen voor zijn zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect. Elke persoon kan in 
principe een ‘hefboomfiguur’ zijn, van een naast familielid, een professional of dienstverlener, 
tot een volslagen onbekende. Het gaat er hierbij om wat deze persoon doet, maar vooral ook hoe 
hij het doet. Het blijkt hierbij te gaan om bewustmaking, de weg wijzen, stimuleren en/of 
faciliteren, vanuit een respectvolle grondhouding van sociale betrokkenheid waarbij ‘genegen-
heid/oprechte aandacht’ getoond wordt. Clough (2007), Stewart (2007), Tsai (2011; 2015) 
noemen dit “affect”, terwijl Van Gemert (2012) spreekt van “attentiveness” voor de behoeftes 
van de ander (zie ook Klaver & Baart, 2011; Tronto, 2009). Voorwaarde is hierbij wel dat de 
visueel beperkte hier open voor staat. 
 
Er blijkt voor visueel beperkten in Aruba een dreiging voor “sociaal isolement” en “eenzaam-
heid”, vooral bij ouderen. Sociaal isolement treedt op als mensen “weinig of geen persoonlijke 
contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelen” en eenzaamheid als “de 
aanwezige contacten niet aan hun wensen voldoen” (Machielse & Hortulanus, 2011, pp. 27-28, 
zie ook p. 76). Bij sociaal kapitaal gaat het dus niet zozeer om de grootte van het netwerk, maar 
vooral ook om de betekenis hiervan en de beschikbaarheid. Wat onder betekenisvolle 
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persoonlijke relaties verstaan wordt, verschilt per persoon. Niet alleen het “social capital”, maar 
ook het “economic capital” en het “cultural capital” (Bourdieu, 2010, p. 108) staan bij visueel 
beperkten in Aruba onder druk, met alle gevolgen voor hun zelfbeschikking, identiteit en 
(zelf)respect. Temeer daar de infrastructuur, de gebouwen en het openbaar vervoer in Aruba niet 
ingericht zijn voor mensen met beperkingen. Daar komt bij dat zowel een visuele beperking, een 
witte stok én de FAVI als “stigmatiserend” (Goffman, 1990, p. 68) worden beleefd. 
 
Het beschikken over kapitaal biedt mogelijkheden. Echter, ook mensen met weinig kapitaal 
kunnen deze mogelijkheden versterken. Slechtzienden en blinden hebben continu de 
mogelijkheid tot emotiegericht en/of probleemoplossend gedrag (zie Lazarus & Folkman, 1984; 
Schreurs et al., 1993). Uit dit onderzoek blijkt probleemoplossend gedrag: het leren om 
alledaagse dingen op een andere manier te doen, het aanleren van nieuwe dingen, het zoeken van 
hulp en/of het maken van nieuwe contacten. Kramer et al. (2003, p. 86) zouden dit typeren als 
het copingpatroon van een “ontdekkingsreiziger”. De FAVI blijkt hierbij in Aruba als een soort 
spin in het web te fungeren: ik noem het een ’institutionele hefboom‘. Het biedt “cultural capital” 
(Bourdieu, 2010, p. 108) door de diverse trainingen, “bonding social capital” met lotgenoten en 
“bridging social capital” (Putnam, 2000, p. 23) met anderen in de samenleving, waaronder 
professionals en dienstverleners, die er eveneens toe kunnen bijdragen dat blinden en 
slechtzienden hun kapitaal en respect kunnen versterken (zie ook Bourdieu, 2010 en Sennett, 
2003). Uit de data blijkt dat versterking hiervan positieve gevolgen heeft voor de identiteit en het 
zelfrespect van visueel beperkten in Aruba, met alle gevolgen voor hun gevoel van controle over 
hun eigen situatie en het zelf kunnen maken van keuzes.  
 
Tot slot dient eenieder zich te realiseren dat de inrichting van de maatschappij en de bejegening 
van anderen er in belangrijke mate toe kunnen bijdragen dat een visueel beperkte hindernissen 
kan overwinnen en kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer als een gerespecteerd burger. 
Uit de data blijkt bovendien dat slechtzienden en blinden ook zelf hun mogelijkheden kunnen 
vergroten door zelf verantwoordelijkheid te nemen.   

15.7. Kritische reflectie 

Genoemde inzichten uit dit onderzoek kunnen in Aruba bijdragen aan bewustwording en het 
handelen van de visueel beperkten zelf én de door hen genoemde belangrijke anderen. Tevens 
kunnen deze inzichten van belang zijn voor beleid op dit gebied. Wellicht kunnen de inzichten 
daarnaast ook interessant zijn voor mensen met andere beperkingen en chronische ziekten in 
Aruba en voor de Arubaanse samenleving. Bovendien kunnen de inzichten mogelijk ook 
interessant zijn voor soortgelijke vraagstukken in andere landen. Nader onderzoek zal kunnen 
uitwijzen in hoeverre de inzichten uit mijn onderzoek van toepassing zijn op soortgelijke 
vraagstukken en andere contexten. Uit dit onderzoek blijkt immers, in overeenstemming met het 
model van de ICF (WHO, 2001), dat de interne en externe omstandigheden waarin mensen 
keuzes maken van invloed zijn op hun mogelijkheden en behoeften.  
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Interpretatief onderzoek met gebruik van levensverhalen en een topiclijst is een goede methode 
gebleken om inzicht te krijgen in perspectieven van slechtzienden en blinden in Aruba op hun 
leven. Een sterk punt was dat de respondenten, als ervaringsdeskundigen bij uitstek, hierdoor de 
kans kregen te delen wat ze zelf belangrijk vonden, maar ook dat de topiclijst de respondenten 
uitnodigde verder te vertellen over een breed scala aan onderwerpen betreffende hun dagelijks 
leven. Het ICF-model (WHO, 2001) werd daarbij als leidraad gehanteerd, aangevuld met 
eclectisch verkregen inzichten op sociaal en pychologisch gebied, die in de ICF niet 
meegenomen zijn. Het betreft onder andere betekenis- en zingeving, eigen kracht en helpend dan 
wel niet-helpend gedrag van significante anderen.  
De interviews in de eigen situatie en in de meest gesproken taal van de respondenten heeft rijke 
data opgeleverd. De medewerking van oogartsen, het WGK, DSZ, SABA, de FAVI, andere 
respondenten en bekenden heeft geleid tot een grote diversiteit onder de respondenten. Vooral 
het perspectief van respondenten die (nog) geen hulp zochten bij de FAVI bleek van grote 
waarde voor dit onderzoek, temeer daar een aantal van hen hun visuele identiteit verhult of zich 
als zodanig (nog) niet openlijk positioneert. Bovendien bleek ook de waarde van de onderzochte 
lokale cultureel-historische Arubaanse context, doordat het de lokale dynamische achtergrond 
vormde voor de ervaringen en betekenis van de respondenten. Het onderzoek geeft door de 
gekozen onderzoeksopzet en uitvoering ervan een gedetailleerd en breed inzicht in de 
dynamische, complexe, situatiegebonden en multi-perspectieve ervaringen van blinden en 
slechtzienden in Aruba. 
 
Een ander belangrijk punt in dit onderzoek betreft de rol van de onderzoeker. ’t Hart et al., 
(2005) betogen dat de rolverdeling tussen onderzoeker en onderzochte moet kloppen. Ze stellen 
dat het nadeel van een eenmalig interview kan zijn, dat ze vertekende situaties kunnen 
weergeven. Door het duidelijk toelichten van het doel van het onderzoek aan de geïnterviewden 
en het bieden van een veilige sfeer, en door oprechte aandacht en respect voor de persoon, is 
getracht dit nadeel te minimaliseren (zie 4.11). Tevens speelde mee dat een aantal respondenten 
de onderzoeker reeds kende, terwijl anderen persoonlijk verwezen waren door iemand in wie zij 
vertrouwen stelden. Bovendien complementeerden de aanvullende observaties het materiaal. 
 
De transcripten bleken onontbeerlijk bij het begrijpen, analyseren en presenteren van de data.  De 
video- en audio-opnames zijn hierbij van grote waarde gebleken, waarbij de video-opnames 
gebruikt werden voor het terugzien van non-verbaal gedrag. Daarnaast diende structurele 
reflectie om de voor de analyse benodigde professionele afstand te kunnen nemen en verbanden 
te kunnen zien. Bij de analyse waren ook de beschrijvende en verklarende theoretische 
concepten, oftewel “sensitizing concepts” (Blumer, 1954, p. 7) behulpzaam om de omvangrijke, 
gelaagde data te ordenen, te begrijpen en met elkaar in verband te brengen. Het zoeken naar “key 
incidents” (Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61) heeft verduidelijkt hoe 
zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect zich manifesteert bij de respondenten. 
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De keuze voor de vele, rijke citaten in dit boek draagt ervoor zorg dat de boodschap van de 
respondenten ook door de lezer begrepen en aangevoeld kan worden. Austin et al. (2008) 
verwijzen naar Max-Neef (2005) die betoogt dat het relationele en het intuïtieve vaak een 
ondergeschikte rol in de wetenschap speelt. Op basis van theorieën als deze, de resultaten van dit 
onderzoek en mijn ervaringen als onderzoeker stel ik dat er een kans ligt voor de wetenschap om 
hier een meer prominente rol aan toe te kennen. Alhoewel het achteraf voor de hand liggend is, is 
het opvallend dat de wijze waarop mensen elkaar bewust, maar vooral ook onbewust 
beïnvloeden zo belangrijk is, én dat mensen als ‘hefboomfiguren’ voor een ander kunnen 
fungeren, als die ander daar open voor staat.  
 
Het is mij opgevallen dat de herkomst van de visueel beperkten geen thema is in hun verhalen, 
terwijl je dat wel zou verwachten in een multiculturele migrantensamenleving als Aruba. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de geïnterviewden ethnoculturele verschillen erkennen 
en geaccepteerd hebben en deze niet als een probleem definiëren in tegenstelling tot verschillen 
in de visuele waarneming. Dat de herkomst van mensen niet voor alle migranten een thema is, 
blijkt ook uit het onderzoek in Nederland van Boomstra (in Boogaard et al, 2000). Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat zij hun visueel beperkte identiteit als het meest belangrijke 
identiteitconstruct zien; dit ten koste van andere aspecten van de persoonlijke identiteit. Een 
derde verklaring zou kunnen zijn dat ik hen met dit onderzoek heb aangesproken op hun visueel 
beperkte identiteit. Bij de openingsvraag begonnen de meeste respondenten hun leven te 
vertellen vanaf het moment dat zij blind of slechtziend werden. 
 
Daarnaast is mij opgevallen dat er diverse mensen zijn die heel slecht zien, maar toch oogcontact 
lijken te maken en zich ook heel goed bewegen in de voor hen bekende ruimte. Alleen omdat zij 
geen geheim hadden gemaakt van hun slechtziende identiteit, wist ik dit. Dit inzicht maakte me 
meer bewust hoe moeilijk het kan zijn om mensen te herkennen met een visuele beperking als ze 
geen stok of andere zichtbare hulpmiddelen gebruiken, én vooral als ze hun beperking verhullen. 
Het enige dat wellicht zou opvallen, is het feit dat de persoon je bijvoorbeeld niet groet in het 
voorbijgaan, handelt op een wijze die je niet begrijpt of struikelt om een onbegrijpelijke reden. 
Dit is interessant voor wie zich richt op blinden en slechtzienden.  
 
Vanuit mijn wetenschapsfilosofische opvatting heb ik mij steeds gerealiseerd dat dit onderzoek 
vanuit een verscheidenheid aan perspectieven van slechtzienden en blinden in Aruba toch een 
versimplificatie van de werkelijkheid blijft. Hierbij eveneens opmerkend dat dit voor elke vorm 
van onderzoek geldt. Een voorbeeld van een mogelijke ‘blinde vlek’ die in dit onderzoek niet 
naar voren is gekomen, is de rol van “folk healers”, bestaande uit hulp van niet officieel erkende 
professionals en hun medicijnen (Helman, 1990; Kleinman, 1988, p. 261). Eén respondent heeft 
slechts terloops een opmerking gemaakt over een aangeraden drankje dat ze nam om weer beter 
te kunnen zien. Een ander voorbeeld is het zogenaamde “Charles Bonnet Syndrome”, bestaande 
uit visuele, niet-psychotische hallucinaties, die kunnen optreden bij visueel beperkte mensen. In 
dit onderzoek is niet naar zulke ervaringen gevraagd, noch zijn deze door respondenten spontaan 
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naar voren gebracht. Diverse onderzoeken, waaronder die van Dale (2011), laten zien dat dit 
vooral bij onbekendheid over het bestaan van dit syndroom angst voor betrokkene kan opleveren 
en kan zorgen dat deze er niet over wil praten. In een vervolgonderzoek zou aandacht besteed 
kunnen worden aan deze en mogelijk nog andere topics die bij kunnen dragen aan een completer 
beeld van de veelomvattende werkelijkheid.  
 
15.8. Aanbevelingen 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek is ingegeven door de vraag: Hoe kan het leven met een 
visuele beperking in Aruba hanteerbaarder en zinvoller worden gemaakt, zowel op eigen 
kracht als met de hulp van anderen? Deze paragraaf besteedt hier aandacht aan op micro-, 
meso- en macroniveau. Aangezien de focus van dit onderzoek ligt op de empowerment van 
slechtzienden en blinden, ga ik eerst in op hun eigen mogelijkheden en vervolgens op de 
mogelijkheden van anderen om hen daarbij te ondersteunen.  
 

Microniveau 
Slechtzienden en blinden; In de eerste plaats kunnen personen die veel problemen hebben met 
zien of niet (meer) kunnen zien hun leven hanteerbaarder en zinvoller maken als zijzelf 
onderkennen dat hun visuele beperktheid slechts één aspect betreft van hun dynamische identiteit 
en dat zij zichzelf kunnen empoweren. Dit betekent dat zij zich actief kunnen inspannen voor 
herstel of behoud van hun gezichtsvermogen, inclusief informatie over diagnose en prognose, en 
voor het verwerven van competenties en middelen benodigd voor zelfbeschikking over hun leven 
(Stanton-Salazar, 2011). Uit dit onderzoek blijkt het belang van het versterken van het cultureel, 
economisch en sociaal kapitaal (Bourdieu, 2010), waaronder het (her)verwerven van 
competenties die de zelfbeschikking over het leven kunnen vergroten, al dan niet met hulp van 
anderen en/of door gebruik te maken van hulpmiddelen. Uit de data blijkt bovendien dat dit een 
leerproces betreft, dat vooral bij een toenemende visuele beperking steeds bijstelling behoeft. 
Belangrijke competenties blijken in dit onderzoek oriëntatie en mobiliteit buitenshuis, beheersing 
van communicatietechnologie, maar bovenal het zich kunnen positioneren met een visuele 
beperking. Gebleken is dat zelfbeschikking, identiteit en (zelf)respect nauw met elkaar in 
verband staan en constant gecreëerd worden in contact met anderen. Dale (2011) verwoordt dit 
als: “You cannot always change the public’s reaction to blindness, but you can change how you 
react to their words and actions” (Dale, 2011, p. 118). Deze reactie heeft weer gevolgen voor de 
wijze waarop anderen reageren; dit blijkt ook uit dit onderzoek. 
In dit onderzoek hebben de respondenten hun lotgenoten geadviseerd om voor hun visuele 
beperking uit te komen, bewustwording en respect bij de ander te creëren, voor zichzelf op te 
komen, te zorgen dat ze onder de mensen blijven komen en te leren leven met hun visuele 
beperking door vallen en opstaan. En omdat dat niet altijd gemakkelijk is, adviseren zij daarnaast 
te bidden, positief te denken en tijdig hulp te leren zoeken. Frankl (1980) en Angelou (2010), 
stellen dan ook dat zelfs in de situatie dat mensen niet altijd hun omstandigheden zelf kunnen 
bepalen er altijd wel een keuze is hoe daarmee om te gaan. Ze kunnen dan wel de manier 
veranderen waarop ze denken en vervolgens reageren. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat 
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identiteit, respect en zelfbeschikking in relatie tot anderen verkregen worden en dat ook de 
afhankelijksten daarom het effect van hun gedachtes en eigen gedrag niet moeten onderschatten. 
Tevens zie ik in het advies van de respondenten het begripvol zijn naar jezelf, dat door Neff 
(2015, p. 53)  als “zelfcompassie” werd gedefinieerd. Uit haar onderzoek blijkt dat dit kan leiden 
tot proactief gedrag om je situatie te verbeteren. Bovenal herken ik in hun advies het belang van 
zelfrespect, waarbij zelfwaardering en ingaan op eigen behoeftes van belang zijn, naast het 
hebben van waardering voor de ander en diens behoeftes (Sennett, 2003). Uit de data blijkt dat 
visueel beperkten hun zelfbeschikking kunnen vergroten als zij uitkomen voor hun slechtziend-
heid of blindheid. Als zij zichzelf respecteren als waardevol lid van de samenleving én hun 
competenties en maatschappelijke participatie versterken, kan dit helpend zijn; dit betreft zowel 
probleemoplossende als emotiegerichte competenties.  
 
Anderen; Zienden dienen zich eveneens bewust te zijn dat de visuele beperktheid slechts één 
aspect is van de dynamische identiteit van visueel beperkten en dat zij zichzelf net als ieder ander 
kunnen empoweren. Het verschil is dat zij veel problemen hebben door hun beperking, dat zijzelf 
dit niet altijd onderkend hebben en dat dit ook niet altijd eenvoudig zichtbaar is voor anderen.  
Verschillende slechtzienden en blinden, vooral oudere alleenstaanden, die niet zelfstandig 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer dreigen daardoor sociaal geïsoleerd of 
eenzaam te worden.  
Het is daarom aan te raden dat eenieder zich realiseert dat zij bij kunnen dragen aan de 
zelfbeschikking en het zelfvertrouwen van slechtzienden en blinden, hetzij door hen 
daadwerkelijk ondersteuning aan te bieden, dan wel op andere wijze te zorgen dat zij een 
gerespecteerde plaats kunnen innemen in het maatschappelijk verkeer. Uit dit onderzoek blijkt 
dat visueel beperkten in Aruba baat kunnen hebben bij hulp betreffende bewustwording van hun 
visuele beperking, bij aanmoediging om zichzelf te empoweren, evenals bij een persoonlijke 
verwijzing en praktische en/of emotionele ondersteuning. Voorwaarden zijn daarbij 
genegenheid, oprechte aandacht, oplettendheid en waardering voor hen als persoon en voor hun 
eigen keuzes.  
Eenieder uit het netwerk van een visueel beperkte, zoals een familielid, een lotgenoot, een 
dienstverlener of zelfs een toevallige voorbijganger kan daarbij als een ‘hefboomfiguur’ 
fungeren, mits de visueel beperkte daar behoefte aan heeft en zich daartoe open kan stellen. Uit 
de data blijkt overigens dat zowel behoefte als openstelling in de loop van de tijd kunnen 
veranderen. Het voordeel van het kleinschalige Aruba is hierbij wellicht dat formele en informele 
contacten veelal door elkaar heen lopen en mensen elkaar op verschillende plaatsen en in 
verschillende hoedanigheden in de maatschappij tegenkomen. Als zij oprechte aandacht hebben 
voor elkaar, voor elkaars kracht en voor hun behoeftes, zal dit het zelfrespect en de 
zelfbeschikking van slechtzienden en blinden zeker ten goede kunnen komen. Belangrijk is 
hierbij dan wel dat diegenen die niet of nauwelijks meer buitenshuis komen, niet vergeten 
worden. 
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Mesoniveau 

Mol (2002) en Mol en Law (2004) wijzen op het belang om in de zorg bij chronische patiënten 
aandacht te hebben voor de beleving van hun ziekte of aandoening én voor hun dagelijks 
functioneren. Dit blijkt in mijn onderzoek ook te gelden voor de zorg aan visueel beperkten. 
Vooral huisartsen en oogartsen zijn belangrijk bij de vroegtijdige onderkenning en behandeling 
van visuele problemen en dienen zich daarom bewust te zijn van de beleving van de visuele 
beperking en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. Zij kunnen onder andere 
fungeren als ‘eyeopener, ‘wegwijzer’ en ‘stimulator’ en kunnen hun patiënten faciliteren zoals 
bij het bieden van toegankelijke en tijdige zorg, een tweede opinie en (hulp bij) een verwijzing 
naar de FAVI. Het gaat er hierbij niet alleen om wat zij zeggen en doen, maar vooral ook om de 
aandacht voor de persoon en zijn situatie. Zie ook het voorbeeld van de Dalai Lama (1998) over 
de dokter die zijn patiënt een goed gevoel kan geven als hij affectie toont, maar hem gespannen 
maakt als hij afstandelijk doet. Dat blijkt ook uit dit onderzoek (zie 13.2).  
 
Dat er veelal een discrepantie bestaat tussen benodigde en geboden zorg en hulpverlening blijkt 
ook uit dit onderzoek. Een discrepantie, die naar verwachting zal groeien door aan de ene kant 
een gelimiteerd overheidsbudget en beperkte middelen vanwege de schaal van Aruba en aan de 
andere kant een te verwachten groei van de visueel beperkte bevolking als gevolg van zowel de 
vergrijzing (zie CBS Aruba, 2013a) als de toenemende visuele eisen in de samenleving (zie Van 
Rens et al, 2011). In dit onderzoek betreffen het vooral eisen op het gebied van het verkeer en 
communicatietechnologie. Voor de professionals en dienstverleners in de zorg en hulpverlening 
is het belangrijk om desondanks aandacht voor de persoon en zijn situatie te hebben. Ik ben een 
voorstander van de “capability approach” zoals beschreven door filosoof en econoom Sen (1999, 
in Alkire, S., & Deneulin, S. , 2009) met als uitgangspunt dat mensen benaderd dienen te worden 
als verantwoordelijken die de vrijheid hebben om hun eigen waarden en doelen te kunnen 
bepalen en realiseren. De capability approach stelt daarom voor dat hulpverleners eerst 
inventariseren wat mensen waardevol vinden om te doen of te zijn en vervolgens bespreken hoe 
hun keuzes en zelfbeschikking versterkt kunnen worden. Ze betogen daarbij bovendien dat de 
meeste keuzes meer dan één persoon raken, zoals een hele familie of een gemeenschap, en dat 
veel “capabilities” daarom alleen in samenwerking met anderen verkregen kunnen worden. 
Sociaal beleid zou daar dus op gericht moeten zijn. 
 
De FAVI fungeert voor menig visueel beperkte als een ‘eyeopener, wegwijzer, stimulator en/of 
facilitator’. Belangrijk hierbij is de ondersteuning bij het aanleren van competenties en 
vergroting van hun cultureel, economisch en sociaal kapitaal (Bourdieu, 2010, p.108). Het 
laatstgenoemde aspect betreft het aangaan en versterken van zowel hun “bonding” als hun 
“bridging social capital” (Putnam, 2000, p. 23) met lotgenoten respectievelijk anderen. De 
organisatie dient zich daarbij continu bewust te zijn van haar belangrijke taak als spin in het web, 
ten eerste ter ondersteuning van slechtzienden en blinden bij hun identiteitsvorming, (zelf)respect 
en zelfbeschikking in de Arubaanse maatschappij. Ik beveel hen daarom aan om ook met elke 
cliënt structureel te bespreken of en zo ja hoe zij hen hierbij kunnen ondersteunen, individueel of 
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in groepsverband. Belangrijk is dat de FAVI daarbij blijft onderzoeken in hoeverre zij daarbij 
gebruik kan maken van reeds ontwikkelde trainingen; te denken valt aan de informele training 
Visually Impaired Seniors Active Learning (VISAL), die momenteel in Europa veelvuldig 
gegeven wordt aan ouderen met een visuele beperking ter verhoging van hun sociale vaardig-
heden, zelfvertrouwen, leerproces en deelname aan het maatschappelijk verkeer (European Blind 
Union, 2015).     
Daarnaast blijkt uit de data dat zij hen in ieder geval ook dienen te ondersteunen bij het 
verkrijgen van benodigde wet- en regelgeving en ondersteunend beleid met als doel hun 
mensenrechten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Uit dit onderzoek blijkt dat voor 
mensen met visuele beperkingen toegankelijk betaalbaar openbaar vervoer, toegankelijkheid van 
infrastructuur en gebouwen, evenals scholing en deelname aan het arbeidsproces toe is aan 
verbetering. De FAVI kan tezamen met haar cliënten vooral op deze gebieden een trekker en 
rolmodel zijn. Zij kan dit onder andere doen door andere organisaties, waaronder de overheid, 
scholen en werkgevers te ondersteunen in hun beleid hierin. Het is hierbij tevens aan te bevelen 
om gebruik te maken van relevante lokale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals het 
Community Based Rehabilitation (CBR) Network voor Noord- en Zuid-Amerika en het 
Caribisch gebied (zie 2.3) en Mira Nos (zie bijlage 4). Belangrijk daarbij is verschillen in ‘s 
lands context te (h)erkennen, te waarderen en van elkaars creatieve oplossingen te leren.  
 
Uit de data is gebleken dat niet alleen het hebben van een visuele beperking een “stigma” 
(Goffman, 1990, p. 68) is, maar eveneens het gebruik van een witte stok en hulp zoeken bij de 
FAVI. In bijlage 4 is beschreven dat de FAVI ook voorlichting verschaft richting samenleving. 
Giddens (in Parker, 2000) stelt in zijn structuratietheorie dat je maatschappelijke processen kunt 
veranderen in interactie, maar dat gegroeide structurele machtsverhoudingen die veranderingen 
kunnen bemoeilijken en dat het daarom inspanning vergt van vele actoren over een lange 
tijdsperiode om daadwerkelijk iets te veranderen. De ene actor heeft daarbij meer dan de ander 
de macht; echter, ook die moet niet worden onderschat. Hieruit zou ten aanzien van dit 
onderzoek afgeleid kunnen worden dat visueel beperkten hun eigen inbreng niet moeten 
onderschatten en dat de FAVI er goed aan doet om hen een prominente rol te geven in hun 
voorlichtingscampagne. Dit zou de beeldvorming over de FAVI en visueel beperkten in zijn 
algemeenheid eveneens ten goede kunnen komen.  
Hoe meer de FAVI aandacht heeft voor de unieke mogelijkheden van haar cliënten en hier vaker 
een beroep op doet ten behoeve van haar dienstverlening, des te meer dit bijdraagt aan de 
empowerment van haar doelgroep. De in zijn tienerjaren blind geworden Omvig is zelf een 
rolmodel als revalidatietherapeut. Ik verwijs in dit verband ook naar het boek met de titel 
Freedom for the blind, the secret is empowerment, over het model van Omvig, waarin het 
volgende over co-productie en dergelijke vermeld staat: “Rehabilitation is not something that is 
done "to" a blind person or "for" a blind person, but "with" the blind person. Mr. Omvig does not 
lay the need for action solely at the feet of the rehabilitation professional but stresses the 
responsibility of the blind person to take charge of his or her own rehabilitation. The 
empowerment model mr. Omvig offers recognizes the need for thorough training in the skills of 
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blindness, the importance of the rehabilitation system encouraging and supporting the individual, 
and the understanding that both, the blind person and the rehabilitation counselor, are partners in 
the struggle to change society's attitudes and assumptions about blindness” (Schroeder in Omvig 
2002, p. 12). Uit de data en theorieën van Weick (1995), Hall (1991), De Ruijter (1996) en 
Sennett (2003) blijkt dat een positieve identiteit en (zelf)respect geconstrueerd worden in 
interactie tussen een persoon en zijn dynamische omgeving. De FAVI zou visueel beperkten hier 
bewuster van kunnen maken, evenals het effect dat dit kan hebben voor hun zelfbeschikking. 
 
Professionals en dienstverleners in de publieke en private sector kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de empowerment van slechtzienden en blinden. Gebaseerd op de ervaringen van de 
respondenten en geïnspireerd op de theorie van Mol (2008) over de zorgverlening aan patiënten 
en van Alford (2009) over het belang van coproductie in de dienstverlening stel ik dat bij de 
dienstverlening in Aruba een betere afstemming moet plaatsvinden ten aanzien van specifieke 
behoeftes van cliënten en/of patiënten in het algemeen en van personen met een (visuele) 
beperking in het bijzonder. Een belangrijk aspect hierbij is de persoonlijke aandacht van deze 
dienstverleners en een grondhouding op basis van respect en zelfbeschikking.  
 
Met name leerkrachten en werkgevers blijken erg belangrijk bij de empowerment van personen 
met een (visuele) beperking. Op de eerste plaats kunnen zij slechtzienden en blinden in 
samenwerking met de FAVI de benodigde ondersteuning bieden, waardoor zij een opleiding 
kunnen volgen en vervolgens deel kunnen nemen aan het arbeidsproces (zie ook 13.3). 
Bovendien kunnen leerkrachten een belangrijke educatieve rol vervullen bij het bespreekbaar 
maken van problemen die mensen met functionele beperkingen en chronische ziekten kunnen 
ondervinden. Zij kunnen ook van belang zijn als het gaat om educatie over respect voor 
andersheid, zelfbeschikking en zorg voor elkaar. Tijdens de opleiding tot leerkracht dient 
eveneens in dit opzicht een voldoende didactische basis te worden gelegd. 
 
Macroniveau 
De aanbevelingen op macroniveau betreffen enerzijds de fysieke inrichting van de Arubaanse 
maatschappij en anderzijds de ondersteuning en zorg die slechtzienden en blinden geboden wordt 
om als een gerespecteerd burger te kunnen participeren in de samenleving.  
 
Aanbevolen wordt om infrastructuur en gebouwen “multizintuiglijk” of “inclusief” te ontwerpen 
met aandacht voor alle gebruikers, waaronder mensen met (visuele) beperkingen (Stichting 
Zilvergrijs, 2012, pp. 296-297). Bedoeld wordt een omgeving zonder belemmeringen, die tevens 
de oriëntatie ondersteunt door middel van verschillen in textuur, akoestiek, atmosfeer, kleur, 
verlichting en geur. Het voordeel van deze manier van ontwerpen, en in Aruba vooral ook 
renoveren, is dat er achteraf geen dure aanpassingen gemaakt hoeven te worden voor mensen 
met functionele beperkingen. Een ander voordeel hiervan is tevens dat de omgeving naast 
toegankelijker ook aangenamer voor iedereen wordt; dat wordt ook benadrukt door Klooster en 
Bakker (2007). Een voorwaarde hiervoor is dat alle gebruikers betrokken worden bij het 
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formuleren van een programma van eisen en bij het ontwerpproces van infrastructuur en 
publieke en private gebouwen. Een goed voorbeeld hiervan in Aruba is de bouw van het FAVI-
centrum, waarbij diverse gebruikers, zoals cliënten en personeel inspraak hadden. Dit centrum 
wordt door een aantal respondenten genoemd als een goed voorbeeld van een “inclusief” 
ontworpen gebouw, waarbij niet alleen rekening gehouden is met de behoeftes van mensen met 
visuele beperkingen, maar ook met die van personen met lichamelijke en verstandelijke 
beperkingen, kinderen en ouderen. Daarbij zijn ook diverse hotels in Aruba reeds ontworpen of 
aangepast voor mensen met beperkingen. De woningen in Aruba zijn nog veelal gelijkvloers en 
het overgrote deel van de visueel beperkten is tevreden met zijn woonsituatie (zie 2.10 en bijlage 
5). Aanbevolen wordt echter om vooral volkswoningen centraal gelegen, dicht bij winkels en 
openbaar vervoer te bouwen en om adequate faciliteiten voor alleenstaande ouderen te creëren. 
Bovendien dient dit openbaar vervoer zodanig kwalitatief georganiseerd te worden, dat ook 
mensen met (visuele) beperkingen er effectief gebruik van kunnen maken. 
 
“Multizintuiglijk” of “inclusief” ontwerpen is overigens ook aan te raden voor technologie, zoals 
computers, communicatiemiddelen en sociale media (Voykinska et al., 2015). Net als bij 
architectuur zou het goed zijn als verschillende gebruikers betrokken worden bij het formuleren 
van programma’s van eisen en ontwerpprocessen. Het is belangrijk dat inclusief gedacht wordt 
vanuit creativiteit, zoals verwoord door Steve Jobs: “Some people say, ‘Give the customers what 
they want.’ But that’s not my approach. Our job is to figure out what they’re going to want 
before they do. I think Henry Ford once said, ‘If I’d asked customers what they wanted, they 
would have told me, A faster horse!’” (in Isaacson, 2011, p. 567). Diverse respondenten gaven in 
dit onderzoek aan erg content te zijn met producten voorzien van standaard spraak- en vergroot-
mogelijkheden, vooral omdat deze niet exclusief voor visueel beperkten bedoeld zijn, maar voor 
alle mensen. Ik wijs, geïnspireerd door filosoof en onderwijskundige Freire (2005), op een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een transformatieproces, dat bereikt kan worden door 
een open dialoog met alle betrokkenen. Voor Aruba ligt hier tegelijkertijd ook een kans om, als 
(ei)land dat in belangrijke mate leeft van de toeristenindustrie, zich dusdanig te blijven 
ontwikkelen dat mensen met functionele beperkingen, waaronder veelal ouderen zich 
comfortabel en veilig kunnen voelen. 
 
Tronto (2009) poneert dat het tijd wordt dat we herevalueren wat belangrijk is in het leven. Is het 
de productiviteit en vooruitgang die ertoe doet of is het de dagelijkse zorg voor onszelf, voor 
anderen en voor de wereld op basis van respect en rechtvaardigheid? Haar uitgangspunt is 
hierbij: ”Care arises out of the fact that not all humans or others or objects in the world are 
equally able, at all times, to take care of themselves” (Tronto, 2009, p. 145). Mijn pleidooi naar 
aanleiding van dit onderzoek is dat wij allen, dus mensen met en zonder beperkingen, stil staan 
bij de benodigde zorg voor onszelf, voor anderen en voor onze leefomgeving op basis van 
respect voor verschillen en hier vervolgens ook naar handelen. Voordelen van mijn pleidooi zijn: 
vroegtijdige onderkenning en erkenning van beperkingen, aandacht voor mensen die in sociaal 
isolement, eenzaamheid of armoede dreigen te raken en een meer persoonsgerichte aandacht in 
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de zorg- en dienstverlening. Wellicht blijken dan waarden als (zelf)zorg, gevoel, (zelf)compassie 
en samenwerking belangrijker dan prestatie, brein, competitie en individualisme en is dát vooral 
hetgeen kinderen van jongs af aan geleerd moet worden. Mijn pleidooi wordt versterkt door 
inzichten van met name Sen (1999), Freire (2005), Tronto (2009), de Dalai Lama (1998) en Neff 
(2015).  
 
Ik ben me ervan bewust dat door (oprechte) onderlinge belangstelling en open communicatie 
verandering van perspectief kan plaatsvinden, oftewel een “fusion of horizons”, waarbij de eigen 
blik (en die van de ander) verbreed wordt (Gadamer, 1989, pp. 306-307 in Alvesson en 
Sköldberg (2004, p. 84). Deze bedoelde horizonversmelting kan plaatsvinden als betrokkenen 
betekenissen uitwisselen en zich openstellen om elkaars perspectief te begrijpen. Door het 
uitwisselen van perspectieven is het eenvoudiger om onbekende referentiekaders te begrijpen, 
het eigen perspectief te verrijken en onderling gedrag daarop af te stemmen. In dit onderzoek is 
gebleken dat mensen hun beeldvorming en houding ten aanzien van slechtzienden en blinden 
bijstellen als ze een kans krijgen om te leren wat slechtziendheid en blindheid voor betrokkene 
betekent, mits ze daarvoor openstaan. Daarom is mijn slotaanbeveling om de verkregen inzichten 
van dit onderzoek te delen met alle actoren, zoals visueel beperkten en significante anderen. Uit 
dit onderzoek blijkt dat dit niet alleen naaste familieleden betreft, maar ook dienstverleners en 
instanties en vele anderen in de samenleving. Vervolgens kunnen dan gezamenlijk – vanuit 
meerdere perspectieven – actiepunten geformuleerd worden met het doel het leven met een 
(visuele) beperking in Aruba hanteerbaarder en zinvoller te maken, op eigen kracht en met hulp 
van anderen. Hierbij is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de “actual social 
identities” (Goffman, 1990, p. 68) van personen met een (visuele) beperking en hun 
betekenisgeving hieraan. Janssens en Steyaert (2001) stellen, geïnspireerd door Bakhtin, dat 
communicatie een dynamisch proces is “waarin betekenisgeving zich verder kan ontwikkelen via 
het verschil dat de andere partij(en) met zich meebrengt.” (Janssens & Steyaert, 2001, p. 160). 
Zij stellen hierbij dat het bij communicatie niet zozeer gaat om het doorgeven van boodschappen 
en informatie, maar om creatie van nieuwe informatie en betekenissen. Geïnspireerd door 
Janssens en Steyaert (2001), Gadamer in Alvesson en Sköldberg (2004) en Freire (2005) zie ik 
deze dialogen als waardevolle groepsprocessen en ook de media spelen daarbij een belangrijke 
rol. Het betreft hier immers creatieve verkenningen van een complexe werkelijkheid en 
gezamenlijke zoektochten vanuit verschillende perspectieven om tot transformatie te komen. Een 
van mijn doelen met dit onderzoek is dan ook om de resultaten op een activistische wijze terug te 
geven aan de gemeenschap. 
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Summary 

“That day, I stopped driving …”  
Visually impaired people in Aruba: Self-determination, identity and respect in everyday life 

This research concerns visually impaired people in Aruba. The central question is as follows: 
What changes occur for visually impaired people in Aruba as a result of their condition with 
regards to their daily lives, their participation in society and their contact with significant persons 
and with agencies; how do they experience this and which opportunities do they have to continue 
to function, independently, or in collaboration with others and agencies? The sub-questions are: 
What changes occur for visually impaired people in Aruba with regards to their daily lives, their 
participation in society, and their contact with significant persons and agencies? How do visually 
impaired people in Aruba experience not being able to or barely being able to see (anymore)? 
Which opportunities do people with a visual impairment take advantage of in order to cope with 
not being able to see (anymore)? What do visually impaired people in Aruba state that significant 
persons and agencies could do in order to help make their life with a visual impairment 
manageable and meaningful?  

The setting of the research is the tropical island of Aruba, which is located in the Caribbean Sea, 
32 kilometers off the Northern coast of Venezuela. Aruba is a small immigration country with 
Status Aparte within the Kingdom of the Netherlands. The island must, like many other 
countries, use its limited resources in providing for the consequences of rapid population growth, 
an aging population and an increase in people with chronic diseases and disabilities (CBS Aruba, 
2013a). For people with a moderate form of visual impairment, all kinds of obstacles present 
themselves as a result of the increasing visual requirements (van Rens et al., 2011) that modern 
society demands. At the census of 2010, there were 6,955 people (6.9% of the total population of 
Aruba) who indicated experiencing one or more functional limitations; of this number, almost in 
half of the cases, visual impairments were reported (3105 people). Many of them are 65 years or 
older (CBS Aruba, 2013a). The CBS Aruba (2014d) considers people with disabilities as one of 
the risk groups for poverty and social exclusion, and people with visual disabilities are no 
exception to this (CBS Aruba, 2013a). In addition to this, Aruba is no exception to the 
development of society becoming increasingly individualized and partly because of this the 
opportunities for daily assistance and care diminish. Because of this, an increasing number of 
people are left to fend for themselves in seeking aid and approaching agencies.  

The aim of this study is to gain insight into the impact visual impairment has for those involved. 
This dissertation also aims to formulate a specific interpretation of what Carroll calls the 
complexity of “the whole multiple handicap” of blindness (1961, p. 72). Moreover, the 
researcher is interested in the opportunities that the person has, in collaboration with significant 
persons and agencies or on their own, to function with this condition. The researcher’s ultimate 
goal is to offer visually impaired people leverage through which they can empower themselves 
(see also Stanton-Salazar, 2011) and through which significant persons and agencies can assist 
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them more effectively. These insights may be of interest with regards to policy in this field, as 
well.  

For the purpose of this research, 32 Aruban visually impaired persons were interviewed 
extensively. The experiences and perceptions of those investigated are by definition layered, 
complex, individually distinct and constantly changing (see also Law, 2004) and each person 
continuously gives his or her own meaning to everyday events and experiences, and acts 
accordingly (Weick, 1995). For this reason, the choice was made in this study to focus on the 
individual constructions of reality by visually impaired people themselves, and on the 
participants’ individual life stories (Brinkgreve, 2014) as they are linked to the specific local 
context of the island Aruba. This is considered important not only to understand the 
contemporary meaning and interactions (see also Janssens and Steyaert, 2001), but also the 
feasibility of the practical implications that may be drawn from this study.  

A “theoretical selection” was used for selecting visually impaired respondents aged 15 years and 
older through use of the snowball or network method (‘t Hart et al., 2005, p. 270), through 
among others the care providers and other respondents. The collaboration of ophthalmologists 
and other care providers, as well as respondents and acquaintances led to a great diversity among 
the respondents. 

Most of the respondents in this study had indicated having many problems with seeing or not 
being able to see (anymore). Moreover, an optimal diversity in respondents in terms of age, sex, 
education was taken into consideration, and also whether or not the respondent was a client of 
the FAVI (the only service organization in Aruba for the visually impaired). The onset date, 
extent and duration of their visual limitation were taken into account as well.  The fieldwork took 
place in the period of January 2011 to August 2013.  

The research aims at a detailed and broad insight into the dynamic, complex, situational and 
multi-perspectival experiences of visually impaired people in Aruba. The viewpoint of the 
investigated, or the “emic” viewpoint, was taken as a starting point (Pike, 1967, Harris, 1976, p. 
331) although the researcher has also made use of some additional observations. The strength of 
this inductive research lies in the open research method and in its focus on experiences and 
perceptions of the visually impaired themselves. Especially the perspectives of respondents who 
have not (yet) approached the FAVI for help proved of great value to this research, the more so 
because a number of them are still currently concealing their visual identity. Reflexivity, a safe 
atmosphere and affect on the part of the researcher during the interviews promote the reliability 
and validity of the study as well (‘t Hart et al, 2005, p. 162).  

Although “sensemaking” (Weick, 2001, p. 199) is unique for each person, the stories of the 
interviewees were analyzed with attention to a number of striking themes or “categories” (‘t Hart 
et al., 2005, p. 276), making use of  an eclectic range of “sensitizing concepts” (Blumer, 1954, p. 
7) among coping, self-determination, identity and respect stand out. In the final stage of analysis, 



339 
 

attention was also paid to “key incidents”; these are events through which striking patterns can 
be highlighted as well (Boogaard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61).   

The many rich quotations in this book, in principle in the most commonly spoken language of 
the respondent (the quotes in Papiamento include a Dutch translation), are there to ensure that the 
message of the respondents is understood by the reader as well. In agreement with Max-Neef 
(2005), who argues that the relational and intuitive often plays a minor role in science, both in 
the work of the researcher and in the manner in which the respondents are presented these 
elements are given a prominent role. 

The different degrees of being partially sighted or blind have arisen at a given time during a 
person’s life; be it at their birth or at a later time in their life. This transition presents itself with a 
shock or gradually, and may or may not be visible to the outside world. What stands out for 
visually impaired people on the small island of Aruba is the international aspect of this 
principally medically defined episode. Visually impaired people often need to rely on traveling 
abroad in order to get a diagnosis, second opinion and/or receive specialist treatment. The 
waiting time for approval to go abroad is often long, meaning that the patients are often left long 
in the dark regarding their diagnosis and prognosis. A number of the respondents were even 
informed upon their arrival abroad for treatment that they were too late because in the meantime 
irreparable damage had occurred. The practical and emotional support for the person concerned 
as well as the support for the family back home is also under pressure during these times. Once 
the condition has been diagnosed, what also plays a role is how people deal with practical 
everyday activities, both inside the home and outside the home. The data shows firstly that there 
are big differences among the respondents concerning what they can still perceive visually. In 
addition, it makes a difference whether they ever had been able to see and thus already had 
created a cognitive map of their environment. It is apparent that it takes effort, dedication, time 
and training to be able to orientate in unfamiliar surroundings and to simultaneously react on 
human behavior in this environment (see also Golledge, 1992). Several respondents indicate that 
they learned to make use of their other senses, such as hearing, smell, taste and touch, as well as 
visualization and intuition. They also speak of having a spiritual sense (see also Dale, 2011). 
Others, mainly the elderly, tell about the decline of their other senses. Some of the respondents 
end up in a state of total helplessness.  

Ordinary everyday activities, such as personal hygiene and care, being able to tell the time, 
telephoning, reading the newspaper or doing household chores, can no longer be taken for 
granted, any more. Different activities require more conscious attention and take more time, and 
sometimes a helping hand is required. In addition, different stages of life also present different 
challenges in the area of independence and participation in society (see also Smart, 2012). The 
limitations of the respondents in terms of mobility outside the home are quite noticeable in this 
study, as we shall see later on.  
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In terms of social life, changes in interactions between people as well as changes in the networks 
of those involved can be observed. Greeting acquaintances on the street is often no longer 
possible, because the recognition is no longer there, and facial expressions or other visual 
information are often missed. This sometimes leads to unpleasant situations.  Sighted people can 
even sometimes take on a paternalistic demeanor and take over the control of the visually 
impaired (see also Dale, 2011). Some of the respondents even experience this as “stigmatizing” 
(Goffman, 1990, p. 31).  

The data also shows that during the different stages of life, different themes play a role in 
establishing or maintaining contacts. With young people it often involves the building of a circle 
of friends, and finding a suitable partner. With adults it is more typically about maintaining 
contacts, especially with the loss of daily activities such as work, sports and other leisure 
activities. Older respondents experience many other losses at the same time, such as the death of 
a spouse, family members and friends. All this can occur while the respondent is becoming more 
and more dependent on others. People in their network who are available daily to help out are for 
this reason obviously of great value to the visually impaired. Even more so considering that the 
external physical world in Aruba is primarily arranged without taking into account the needs of 
people with functional limitations. The network is strikingly often addressed for transportation 
outside the home.  

Since Aruba is an immigration country, family members and friends come and go and are not 
always available on site to help. For a number of respondents, the contacts with agencies change 
as well, although this also seems to differ per person, depending on age and any possible further 
limitations. Care providers, social workers, schools, training institutions and employers become 
especially important for several respondents. In order to keep in contact with these parties, they 
are dependent on assistance with transportation or have to be able to rely on telephone and 
Internet since they are not (any longer) able to go somewhere on their own. For many 
respondents, the contacts with shops, churches, associations and so on change as well.  

The psychological perception of seeing poorly or not being able to see at all (anymore) by these 
respondents brings the themes of self-determination, identity (or self-image) and (self-)esteem to 
life. With regards to self-determination, it is especially respondents who had a visual impairment 
from early on in life that encounter problems with not being able to acquire the skills and 
autonomy associated with the adulthood stage (see Smart, 2012). Respondents who acquired a 
visual impairment later on in life, however, tell of loss or change in their previously developed 
competencies. All this has an impact on their dependence on others in social interaction, and on 
the self-determination experienced by them; that is to say, the feeling of having control over their 
situation and being able to make choices of their own (Bekker & Spoelstra, 2007, p. 3). I 
previously mentioned the dependency on others for transportation. The degree of experienced 
self-determination and dependency nevertheless differs per person. The data also shows that 
basically all visually impaired persons, regardless of the means at their disposal, and of their 
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capabilities, can increase their options in this realm provided that they are able to learn how to 
stand up for their limitations and to open up to others and/or new experiences.  

The data also shows that the visual limitation certainly has an impact on the identity of the 
person involved (see also Dale, 2011). It makes a difference thereby whether or not the visual 
impairment or blindness is visible to others. For people with a congenital visual impairment, this 
is part of their identity since childhood. A child with a congenital visual impairment often grows 
up naturally with a “virtual social identity” that usually also includes the “stigma” (Goffman, 
1990, p. 31) that exists regarding this disability. And, regardless of how he presents himself, it is 
in a number of cases visible to the outside world that he has a visual limitation. Those 
respondents, however, who acquired a visual impairment later on in life, be it as an adolescent or 
as an elderly person, present themselves under influence of a “virtual social identity” and the 
associated “stigma” (Goffman, 1990, p. 3) that they themselves have formed during their 
lifetime. Nevertheless, as is apparent from the study, there are big differences in this. There are 
respondents who have a negative image of themselves such as that of being a helpless, useless 
blind person, while others present a positive self-image. This latter image is, however, typically 
less present in society. The data shows that people with an acquired visible visual limitation are 
usually not very willing to adjust their identity in this negative sense. The reasons for this are, 
firstly, that their original “actual social identity” (Goffman, 1990, p. 68) does not correspond 
with this stereotypical image, the “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) that they themselves used to 
entertain as well. This adjustment of the identity is often accompanied by profound changes and 
losses. From the moment they decide to present themselves as a visually limited person, for 
example by talking about their visual limitation or by using a white cane, they accommodate to 
this identity as well. The respondents compare themselves thereby not only with other visually 
impaired persons, but also with people without such a limitation. With acquired limitations they 
especially compare themselves to their former selves. They experience inactivity, dependency, 
loss of status and exclusion from society. A number of respondents, however, present themselves 
as equals of sighted people, with the only difference being that they have a visual limitation and 
therefore need to adapt in various respects. Again identity appears to be a dynamic process of 
defining yourself and being defined by others in various respects and throughout your entire life 
(Ghorashi, 2003). In this study it appears that for a number of respondents this involves an inner 
struggle. Not all respondents are able to see their visual impairment as a part of their identity, as 
yet (see also Dale, 2011 and Diepeveen et al., 2000).  

The data shows that the external perception (see also Goffman, 1990) and the respect shown by 
others (see also Sennett, 2003) also have an impact on the self-esteem of the respondents. 
However, it is also apparent that this may be different for each person. One of the respondents, 
for example, tells that respect must primarily be earned by taking responsibility for oneself.  
From the data it appears that there are respondents who do this. They consciously position 
themselves as a blind or partially sighted person and command respect by the way in which they 
have learned to cope with their visual limitation. However, this is not that simple for all 
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respondents, especially not for those among them who believe that people with a visual 
impairment may not be valuable to society and thus confirm the “stigma” (Goffman, 1990, p. 31) 
about the visually impaired. It is also evident in this research that it matters for their self-respect 
when respondents feel like they too have something to offer. A number of respondents feel 
particularly useless when they feel they are not able to offer anything in return. This reciprocity 
in relationships is often put under pressure, with significant consequences for the (self-)esteem 
and the mutual granting of autonomy (see also Sennett, 2003). Others, on the other hand, have 
their own income, own car, and participate in volunteer work, develop their talents or share their 
skills with others, for example in the field of communication technology or music. Through these 
they are also able to do something in return.  

Respect for differences between people (see also Sennett, 2003; Verweel, 2007) and the 
acceptance of one’s own situation (Diepeveen et al., 2000) appear to be closely interwoven in 
this study, especially in people with a non-congenital visual impairment. Self-respect is 
jeopardized when people see themselves as less. Several respondents with a non-congenital 
visual impairment deny their disability or feel ashamed of it. And although most respondents 
indicate that their life is manageable and meaningful, a large number of them experience 
restrictions in that which makes their lives worthwhile, and that this particularly concerns 
situations that affect their experienced self-determination, identity and the perceived (self-) 
respect.  

Looking at the opportunities that people with visual impairments make use of in order to cope 
with their visual impairment and with the changes that present themselves in their daily lives, 
and to make their life manageable and meaningful (again), it is again apparent that all 
respondents are unique and thus the opportunities they choose also differ. Here, the physical 
environment, their specific coping behavior (Lazarus & Folkman, 1984; Schreurs et al., 1993) 
and the “capital” that is available to them (Bourdieu, 2010, p. 108) play an important role.  

As far as the physical environment is concerned, it is primarily designed for people without 
functional limitations, and this hampers many respondents in their mobility. Major obstacles 
remain accessible public transportation and the accessibility of infrastructure and buildings (see 
also Kock, 2012). The increasingly busy and unsafe traffic also appears to be a major obstacle 
for many respondents.  

The data confirms that different respondents respond to the various losses and changes in their 
daily lives in varying ways and that they show various forms of coping behavior (see also 
Schreurs et al., 1993) as well, which, in literature, also have been presented as the various stages 
of grieving (see Kübler-Ross & Kessler 2013), although the sequence suggested by them is too 
rigid for the dynamic, layered reality of the processes we are now talking about. Behaviors such 
as denial, anger, bargaining, depression and isolation, acceptance and even restoration of the 
meaningfulness of life (Kübler-Ross & Kessler, 2013, p. 255) will be concidered here as 
characteristics of individual and situational behavior. For instance the denial or minimization of 
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the visual impairment is particularly used when the impairment is not visible and/or the persons 
involved still have hope for recovery of their eyesight. As a result of this, those involved often 
wait, do not or barely speak about their disability, sometimes conceal this, and avoid certain 
activities that will require an additional effort. Driving, sports, and participating in activities 
outside the home are examples. These respondents try to retain as much as possible of their old 
life, and  behave as hibernators (see Kramer et al., 2003, p. 86). Others speak of a period of anger 
that is also described by Kübler-Ross and Kessler (2013) and by coping theorists. This study 
shows that this emotion can be very visible and audible involving much crying and screaming, 
but that it can also be accompanied by withdrawal and passive behavior, not being able to handle 
the situation, and that is often described by theorists in terms of depression or isolation. These 
people often present themselves as the plaything of circumstances (see also Kramer et al. 2003). 
The tendency to negotiate and fight is observable as well, particularly in those visually impaired 
persons who insist on traveling to specialists in several countries all the time or on buying new 
glasses. Above all they oppose to their condition. The stage of acceptance of the losses or 
changes as described by Kübler-Ross and Kessler (2013) is visible in those respondents who are 
open to doing things in a different way. They learn to make conscious use of the remainder of 
their sight, their other senses, and of their visualization, intuition and memory. They want to 
learn new things more often, with or without use of assisting devices. They are also open to 
establishing new contacts. Some of these respondents thus avoid becoming socially isolated or 
lonely people and seem to turn into socially resilient people (Machielse & Hortulanus, 2011, pp. 
27-28). Several people are open to a different career choice, retraining for a different profession 
or volunteer work. This behavior belongs, according to Scheurs et al. (1993, p. 16) to the 
problem-focused coping styles actively addressing and seeking social support, as well. This 
attitude is what Kramer et al. (2003, p. 86) define as an explorer. There are also respondents who 
look for distraction and engage in other things, such as watching television and making use of 
Facebook, or listening to music. And there are those who pray, use positive thinking or 
encourage themselves in other ways. In literature this is presented as a palliative strategy.  

These varying types of behavior include both problem-focused and emotion-focused (Lazarus & 
Folkman, 1984; Scheurs et al. 1993) behavior. The emotion-focused behavior concerns for 
instance the praying and positive thinking. The problem-focused behavior may involve learning 
to do everyday things in a different way and learning how to do new things, as well as continuing 
to engage with people and encouraging awareness and mutual respect.  

The possession of “capital” of course offers opportunities.  This concerns both “social capital” or 
network capital; “economic capital”, here defined as someone’s income position; and “cultural 
capital” which implies the knowledge, skills and training which people may or may not possess 
(Bourdieu, 2010, p. 108). However, even people with limited capital can strengthen their 
opportunities by developing specific skills or talents, and by expanding their network, by seeking 
help from others or agencies and by finding new people themselves.  
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What can significant persons and agencies do for the visually impaired, according to the 
respondents, themselves? It is apparent in this research that several respondents experience social 
poverty and social exclusion. This is especially the case with those who are less educated, do not 
work, are single and/or have multiple disabilities or health problems. All this, while all the 
respondents are per definition more or less dependent on others, brings certain consequences to 
the situation. Family comes first, but the help and support of friends, acquaintances, colleagues 
and classmates are also indispensable for the respondents. This involves both practical and 
emotional help and support. Accordingly, it is not only the size of the network that appears to be 
important, but also the availability of people and manner in which they offer support. The theme 
of ‘self-determination versus others deciding for you’ is an important topic in this realm.  

As contacts with friends, acquaintances, colleagues and classmates are but too often reduced, it 
can be especially enriching to the person’s network to come into contact with fellow visually 
impaired persons. These peers prove especially worthwhile for providing “bonding social 
capital” (Putnam, 2000, p. 23), creating an internally focused network that reinforces the 
homogeneous identity of this group, and thus the self-esteem, solidarity and mutual support of its 
participants. In addition, peers are also able to stimulate each other, serve as a role model and 
teacher, often with positive effects on the (self-)respect, self-determination and the identity of 
those involved.  

 Informal contacts with people in the supermarket, on the street, in church or at sporting or 
cultural activities are quite important on a small island like Aruba, especially for exchanging 
information, catching up and making appointments, and providing the “bridging social capital” 
(Putnam, 2000, p. 23) that can connect a person to external possibilities, presented by 
professionals, service providers, volunteer workers and employers. This study shows that 
inclusion and exclusion (Verweel, 2007, p. 43) as a result of visual impairment is an important 
theme in this context. The results of the interviews show that respondents want to be a respected 
member of society and therefore, just like people without visual impairments wish to participate 
in social activities and the community, and that their network can be of use by supporting them 
practically and emotionally, provided they respond effectively to the different needs of those 
involved. Several respondents, particularly the elderly and single people, request more attention 
to more accessible care and assistance, as well as more personal appointments and accessibility 
of contact by telephone. There is a need for 24-hour tailored care, especially for elderly people 
living alone. For even more people there is the need for affordable devices and above all, 
affordable transportation.  

Another important theme is the treatment and conduct of the care and assistance providers, both 
verbal and non-verbal. Such personal attention is indispensable, and so is active listening. Care 
and assistance providers should also provide more information about opportunities by and for the 
visually impaired in Aruba. For example, a personal reference to the FAVI with some 
explanation about the organization is often helpful, as well as encouragement to go there and 
practical support in getting there. The FAVI, which is the only organization in Aruba specifically 
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for the visually impaired, appears to serve as a sort of spider in the web and can be seen as an 
‘institutional lever’. It offers “bonding social capital” with peers as well as “bridging social 
capital” (Putnam, 2000, p. 23) towards professionals and service providers, in particular teachers 
and employers, who can also contribute to visually impaired persons finding their way. The data 
shows that strengthening this has a positive impact on the identity and self-respect of the visually 
impaired in Aruba, which in turn has an impact on their sense of control over their own situation 
and on their being able to make their own choices.  

In sum, and returning to the central concerns of this study, firstly we see that it is a good idea to 
do justice to the complexity of “the whole multiple handicap” of blindness (Caroll 1961, p. 72) 
and being partially sighted. Having the medical condition (Mol & Law, 2004, p. 4) is already 
quite complicated, indeed, and getting a diagnosis in Aruba often also requires international 
detours, and the waiting period is often long. But being blind or partially sighted also means that 
those involved must learn to deal with their condition on a daily basis. Everyday activities are no 
longer a given and the relationships with others significantly changes as well. In addition, being 
blind or partially sighted also requires emotionally a lot from those involved and brings 
inevitable consequences along with it for both their self-respect and their social status. All these 
elements are interwoven in a complex way.  

Those involved experience loss on various levels; from their physical capabilities to their 
network of contacts, but the process in which they deal with all this cannot be summarized in an 
unequivocally clear grieving process, and the coping strategies also vary per person. What does 
appear to be important is whether they are born with it or if it developed later in life, and thus 
also, in which stage of life people are confronted with the consequences. This confirms other 
theorists findings that those who are born blind may never reach ‘true’ adult independence, while 
people who lose their sight as adults experience “off-time transitions” (Smart, 2012, p. 9), 
towards aging.  

Social isolation and a poor social standing is present in many cases, as well.  It is for this reason 
that a lot of emphasis is placed on the self-image of those involved and the (self-)respect that 
they are able to manage. In this context much attention is paid to so-called “key incidents” 
(Boogard et al., 2000, p. 166; Erickson, 1977, p. 61) that seem to mark crucial developments for 
many visually impaired people. For example the moment that it becomes clear what is 
(medically) wrong (‘I can’t do anything for you’); or the moment at which the extent of what the 
person is losing becomes quite obvious (‘That day, I stopped driving’); the moment that the 
person openly admits to being visually impaired (the white cane); or the moment he or she 
definitely tries to get a better grip on the situation (going to FAVI); the moment that the 
realization hits that a new path has been taken (or not). All of these incidents somehow mark 
their (lack of) self-determination and autonomy as well.  

Much depends thereby on the quality of the interaction with various persons and agencies in the 
(broad) environment. For this reason, a great deal of value is placed on the empathy and respect 
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with which such surrounding parties engage with visually impaired people. Special attention is 
paid to so-called ‘leverage figures’; people who appear to have given those involved an 
‘unsolicited’ essential nudge in a specific direction at ‘a particular moment’. These people can 
even be casual passersby. The physical structure of society and the treatment and conduct of 
others can significantly contribute to the visually impaired person overcoming obstacles and 
participating in society as a respected citizen. However, the data also shows that visually 
impaired persons can increase their opportunities themselves by taking responsibility. My 
advocacy as a result of this research is that we all, both people with or without disabilities, reflect 
on the necessary care for ourselves, for others and for our habitat based on respect for differences 
and act accordingly. The benefits of this include: early identification and recognition of (visual) 
limitations, attention for people who are at risk of ending up in social isolation, loneliness or 
poverty, and more personalized attention in the care and service provision. Through dialogs with 
the visually impaired, family members, service providers, agencies and others, the themes in this 
dissertation can be further discussed in a creative quest for a society which is also arranged and 
equipped for people with a (visual) disability:  an inclusive society (see also Stichting Zilvergrijs, 
2012, p. 297).  
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Afkortingen 

AOV  Algemene Ouderdomsverzekering 
AZV  Algemene Ziektekosten Verzekering 
CBR   Community Based Rehabilitation  
CRPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
DSZ  Directie Sociale Zaken 
EPB  Educacion Profesional Basico (Lager beroepsonderwijs) 

EPI  Educacion Profesional Intermedio (Middelbaar beroepsonderwijs)  
FAVI Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita (Arubaanse stichting voor 

slechtzienden en blinden) 

IBISA  Instituto Biba Saludabel y Activo (Instituut voor een Gezond en Actief Leven) 
ICF International Classification of  Functioning, Disability and Health 

SABA  Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba 
SVb   Sociale Verzekeringsbank  
WGK  Wit Gele Kruis 
WHO  World Health Organization 
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Bijlage 1. Definities slechtziendheid en blindheid  

In de Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing van het Nederlands Oogheelkundig 
Genootschap geven Van Rens et al. (2011) de gehanteerde definities voor slechtziendheid en 
blindheid weer conform de definities van de WHO.  

“Blindheid: visus <0.05 van het beste oog met beste correctie, of gezichtsveld met een totale 
o enin oek  D-10 categorie 3, 4, 5).  
 
Slechtziend: vi   en  v n e  e e oo  e  e e o e ie D-10 categorie 1 en 2 
of een concentrisch gezichtsveld <30 en  o e o enin oek   
 (van Rens et al., 2011, p. 16). 

Daarnaast benoemen van Rens et al. (2011) een aantal andere factoren, zoals stoornissen in 
contrastzien, adaptatie aan het donker en lichtschuwheid, die van grote invloed zijn op het 
visueel functioneren van een persoon en waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij 
verwijzing van mensen met visuele beperkingen naar voor hen gespecialiseerde instellingen 
Bovendien wijzen zij erop dat de ervaren visuele beperking gerelateerd is aan persoonlijke en 
culturele factoren. Zij stellen dat door de hoge visuele eisen van de maatschappij steeds meer 
mensen visuele problemen ervaren en een beroep doen op revalidatiecentra, terwijl deze 
personen niet onder de definitie slechtziend of blind van de WHO vallen. 
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Bijlage 2. ICF-model en aandachtsgebieden activiteiten en participatie 

Het onderstaande ICF-model en de gehanteerde aandachtsgebieden activiteiten en participatie 
binnen dit model zijn letterlijk geciteerd uit de Richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en 

verwijzing van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (van Rens et al., 2011, pp. 17-19). 

“Wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en 
persoonlijke factoren ICF”  
 

 

(van Rens et al., 2011, p. 17)   
 
“In het ICF-model zijn de activiteiten en participatie verdeeld in de volgende 9 domeinen: 

1. Leren en toepassen van kennis 
2. Algemene taken en eisen  
3. Communicatie  
4. Mobiliteit  
5. Zelfverzorging  
6. Huishouden  
7. Tussenmenselijke interacties en relaties  
8. Belangrijke levensgebieden  
9. Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven”  (van Rens et al., 2011, p. 19)     

 
 
 
 
 
 

 

            Bron: RIVM (2001) 

externe factoren persoonlijke factoren 

  activiteiten 
functies en anatomische 

eigenschappen 
participatie 

 

aandoeningen, ziekten 
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Bijlage 3. Richtlijn diepte-interview (Nederlandse versie) 

Dank voor uw tijd.  
 
Zoals u weet, werk ik op de Universiteit van Aruba en onderzoek ik: 

x hoe het is om te leven met een visuele beperking in Aruba; 
x of het leven hanteerbaarder en zinvoller gemaakt kan worden en 
x zo ja, hoe?   

 
Ik wil inzicht krijgen in wat mensen met een visuele beperking zelf doen en wat anderen en/of 
organisaties voor hen doen. En wat deze zouden kunnen doen of juist niet meer moeten doen met 
het doel om het leven met een visuele beperking hanteerbaarder en zinvoller te maken.  
 
Daarom is het voor mij belangrijk om uw levensverhaal te horen. En tevens te horen welke 
beperkingen u heeft, waar uw eigen kracht ligt en wat anderen, organisaties of de Arubaanse 
gemeenschap doen of zouden kunnen doen voor u.  
 
Ik wil dit gesprek graag opnemen met een cassette- en een videorecorder, zodat ik de inhoud van 
dit gesprek correct kan noteren en naast de andere gesprekken kan leggen. Het moet duidelijk 
zijn dat alles wat u mij vertelt anoniem blijft.  
 
Het idee is dat ik mijn onderzoek zal presenteren aan mensen met een visuele beperking in Aruba 
en tevens aan die mensen en organisaties, waarvan u aangegeven heeft, dat die belangrijk voor u 
zijn. Het doel van mijn onderzoek is om de twee kanten van het proces dichter bij elkaar te 
brengen.  
 
Omdat ik dit onderzoek in mijn vrije tijd doe en ik het op een wetenschappelijk verantwoorde 
wijze wil doen, zal het helaas enkele jaren duren voordat ik de resultaten aan u kan presenteren.  
 
Is dit duidelijk voor u? 
Heeft u nog vragen?  
 
Dan wil ik dit interview beginnen en u vragen om mij uw levensverhaal te vertellen.  
 
 
Topiclijst  
 
Leven voor uw visuele beperking                                                                                 

1. Kunt u uw leven beschrijven voordat u te maken kreeg met uw visuele beperking?  
- Geboorteplaats 
- Gezin 
- Familie 
- Onderwijs 
- Werk 
- Vrijetijdsbesteding 
- Vrienden 
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Betekenis van de visuele beperking                                                                            
     2.  Wat betekent het slecht of niet meer kunnen zien voor u?  

    Ervaart u uw leven de laatste twee jaren als zinvol? 
    Wat maakt uw leven de moeite waard?   
    Welke momenten van de dag, gebeurtenissen of ervaringen zijn belangrijk voor u? 

          Kunt u me een dag uit uw leven beschrijven? 
 
Slechtziend/blind zijn en beperkingen                                                                           

3. Op welke leeftijd kreeg u voor het eerst last van visuele beperkingen? 
            Is uw visuele beperking in de loop der jaren toegenomen? (langzaam proces of  
            plotseling)  
 

Waar bestond/bestaat deze beperking uit?  
- Lezen/gebruik van kennis 
- Communicatie/communicatiemiddelen 
- O&M (binnen & buiten) 
- ADL (zelfzorg/huishouden) 
- Relaties met anderen 
- Werk/kerk/sport/clubs/uitgaan 
- anders 

 
Welke oogziekte, of welk oogprobleem heeft u?  

 
Coping gedrag                                                                                                                 

4.  Hoe reageerde u op uw visuele beperking? (gedrag)  
             Wat heeft u gedaan om met uw beperking om te gaan?  
             Kunt u zich ook nog herinneren hoe u zich toen voelde? (gevoelens) 
 

5. Ervaart u uw leven in de laatste 2 jaren als hanteerbaar? 
Kunt u mij daar iets meer over vertellen? 
Waar ligt uw eigen kracht?  

            Welke initiatieven heeft u genomen? 
            Van welke voorzieningen en/of hulpmiddelen maakt u gebruik?  
            Aan welke activiteiten buitenshuis neemt u zoal deel?  

- Werk 
- Kerk 
- Concerten 
- Feesten 
- Verenigingsleven 
- FAVI 
- etc.  
 

Belangrijke mensen en organisaties en hun reacties (helpend of niet)                                         
6. Welke reactie(s) van andere mensen heeft u als helpend ervaren? 

            Welke reactie(s) van andere mensen heeft u als niet helpend ervaren?  
            Met welke personen heeft u regelmatig contact?  
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            Welke personen zijn belangrijk voor u? Waarom? Op welke momenten?  
            Welke hulp of reacties van mensen zou u wensen? Kunt u dit toelichten? 

 
7. Met welke instanties heeft u regelmatig contact?  

            Welke instanties zijn belangrijk voor u? Waarom? Op welke momenten? 
            Welke reactie(s) heeft u als helpend ervaren? 

Welke reactie(s) heeft u als niet helpend ervaren? 
Welke hulp of reacties zou u wensen? Kunt u dit toelichten? 

 
Wensen                                                                                                                            

8. Is er iets dat uw leven – of het leven van uw lotgenoten – hanteerbaarder en zinvoller zou 
kunnen maken? Kunt u mij daar meer over vertellen? 

            Wat zou u zelf kunnen doen? 
            Wat kunnen andere mensen voor u doen, meer doen of juist niet meer doen? 
            Wat kunnen uw lotgenoten voor u doen, of juist niet meer doen, of wat kunt u voor hen  
            doen? 
            Wat zou de overheid, de gezondheidszorg, organisaties, bedrijven en hun werknemers  
            kunnen doen, meer kunnen doen, of juist niet meer doen? 
            Welke wensen heeft u van andere mensen, organisaties, de overheid, bedrijven of de  
             Arubaanse gemeenschap in het algemeen? 

 
Advies                                                                                                                              

9. Wat kunnen andere mensen leren van uw ervaringen? 
10. Wilt u me nog iets vertellen dat ik niet gevraagd heb?  

 U kunt me ook altijd bellen als u later nog iets bedenkt. 
11.  In totaal wil ik 30 mensen interviewen met een visuele beperking, ook mensen die geen 

cliënt van de FAVI zijn. Kunt u me iemand aanbevelen? 
12. Hoe heeft u dit interview ervaren? 

 
Personalia                                                                                                                        

- Geslacht: 
- Leeftijd: 
- Mate slechtziendheid: 
- Oogziekte: 
- Hoogste opleiding: 
- Duur beperking: 
- Cliënt FAVI: 
- Huishouden:  
- Beroep: 
- Nog werkzaam: 
- Geboorteland:  
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Bijlage 4. Dienstverlening van de FAVI 

Het aanmeldingsproces van de FAVI, evenals haar dienstverlening en andere relevante 
informatie is beschreven in diverse jaarverslagen. Na aanmelding doet de FAVI een intake in de 
thuissituatie, vraagt met toestemming van betrokkene zijn oogheelkundige gegevens op en doet 
vervolgens een zogenaamd restvisusonderzoek. De FAVI hanteert de ICD-10 classificatie van de 
WHO, zie bijlage 1, als richtlijn voor slechtziendheid en blindheid. Daarnaast heeft de FAVI 
aandacht voor de beleving van de visuele problemen van betrokkene en zijn behoefte. Bij de 
intake wordt daarbij gelet op de aandachtsgebieden van de ICF, zie bijlage 2. De resultaten van 
het restvisusonderzoek leiden samen met de gegevens van de oogarts en de behoefte van de 
persoon, zoals die naar voren gekomen zijn in het intakegesprek tot een advies voor een 
individueel handelingsplan (FAVI, 2013). De FAVI biedt revalidatie (oriëntatie en mobiliteit, 
activiteiten van het dagelijks leven en braille), evenals maatschappelijke hulp en begeleiding aan 
personen met een visuele beperking en aan ouders en leerkrachten. Ook biedt de FAVI hulp bij 
noodzakelijk vervoer evenals bij het verkrijgen, aanpassen en aanschaffen van apparatuur, 
ontwikkelingsmaterialen en hulpmiddelen (zoals vergrote materialen, braille, gesproken boeken). 
Als activiteiten biedt zij bovendien voorbereidende lessen voor peuters en kleuters, type-, 
computer- en braillelessen, een handenarbeidsociëteit met themavieringen (zoals voor carnaval, 
Dag van de Vlag en het Volkslied), gymles, sociale vaardigheidstrainingen, praatgroepen en 
kooklessen. Daarnaast geeft zij visuele stimulatie en training ten behoeve van de ontwikkeling 
van kinderen met een visuele beperking (Plataforma pa Persona cu Limitacion, 2014). De FAVI 
heeft eind 2012 een cliëntenbestand van 242 cliënten, het merendeel van de cliënten is ouder dan 
60 jaar en 22 cliënten zijn jonger dan 15. De stichting  heeft sinds vele jaren een actief 
voorlichtingsbeleid en voert sinds 2009 een gerichte meerjarige voorlichtingscampagne om 
diverse stakeholders in de Arubaanse samenleving over de mogelijkheden voor visueel beperkten 
en over de dienstverleningsactiviteiten van de FAVI te informeren. De FAVI beschikt over een 
eigen activiteitencentrum, centraal gelegen in Aruba en heeft twee bussen tot haar beschikking, 
waarvan één met rolstoelmogelijkheid. Ze heeft een bestuur, een cliëntenraad en eind 2012 10 
betaalde medewerkers en 151 vrijwilligers. De medewerkers van de FAVI worden gesubsidieerd 
door de Arubaanse overheid en de overige exploitatiekosten worden bekostigd uit donaties 
(FAVI, 2013). De stichting hecht groot belang aan lokale en internationale samenwerkings-
verbanden, zoals sinds 2004 het samenwerkingsverband Mira Nos (vertaling: Zie Ons) met de 
stichtingen voor visueel beperkten Koninklijke Visio in Nederland, Pro Bista in Curaçao en 
FKBO op Bonaire. In 2007 is het samenwerkingsverband uitgebreid met NSBS in Suriname. De 
stichtingen van de ABC-eilanden en Suriname willen graag een breed assortiment aan 
kwalitatieve dienstverlening bieden aan visueel beperkten van alle leeftijden in hun 
gemeenschap. Deze stichtingen zijn echter ook beperkt in hun mogelijkheden. Het gevolg 
hiervan is een hoge werkdruk voor de medewerkers. Ook heeft men moeite de nieuwe 
technologische communicatiemiddelen op te nemen in het trainingsaanbod (Mira Nos, 2014).  
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Bijlage 5. Beschrijving van de slechtzienden en blinden in Aruba 
Beschrijving slechtzienden en blinden in Aruba aan de hand van gespecificeerde tabellen van het 

CBS Aruba van de volkstelling van 2010
5
.  

Verhouding slechtziende en blinde inwoners 
Aantal inwoners Aruba in 2010 is 101.410. 

Aantal blinden en slechtzienden is 3.105 (3,06% van de totale bevolking in Aruba).  

Aantal blinden in 2010 is 114 (0,11% van de totale bevolking in Aruba). 

Aantal slechtzienden in 2010 is 2.992 (2,95% van de totale bevolking in Aruba).  

 

Het aantal slechtzienden is duidelijk groter dan het aantal blinden. Er zijn meer slechtziende 

vrouwen (60,2%) dan mannen (39,8%), deels te verklaren door de verhouding van het aantal 

vrouwen en mannen van de bevolking. Het aantal blinde mannen (52,4%) is echter toch groter 

dan het aantal blinde vrouwen (47,6%).  

 

Grafiek 1. Verhouding mannen en vrouwen 

Bron: CBS Aruba 2010 

Leeftijdsopbouw  
Het aantal slechtzienden en blinden neemt sterk toe per leeftijdscategorie. 

Tabel 1. Leeftijdsopbouw van het aantal blinden en slechtzienden in Aruba 

Categorie Blind Slechtziend Overig 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

00-14 8 0,04 0.111 00,53 20.922 99,43 

15-44 11 0,03 0.661 01,65 39.506 98,33 

45-64 24 0,08 1.102 03,71 28.538 96,21 

65+ 71 0,68 1.117 10,61 09.338 88,71 

Totaal 114 0,11 2.992 02,95 98.304 96,94 

Bron: CBS Aruba 2010 

                                                           
5 Vanwege het gebruik van gebroken getallen door het CBS is er sprake van afronding van totalen. 
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Land van herkomst en meest gesproken taal 
Er is een grote diversiteit in het land van herkomst: 72,4% van de slechtzienden en blinden is 
geboren in Aruba. Daarnaast zijn er slechtzienden en blinden, die afkomstig zijn uit Colombia, 
de Dominicaanse Republiek, Curaçao, Venezuela, Nederland en overige landen. 

Grafiek 2. Land van herkomst visueel beperkten 

 
Bron: CBS Aruba 2010  

Het Papiamento is voor 77,8% van het aantal slechtzienden en blinden in Aruba de meest 
gesproken taal. Daarnaast zijn er slechtzienden en blinden voor wie het Spaans, Engels, 
Nederlands of een andere taal de meest gesproken taal is. Dit komt overeen met de landelijke 
cijfers voor alle inwoners. 

Grafiek 3. Meest gesproken taal van visueel beperkten 

 

Bron: CBS Aruba 2010 

Aruba (72,4%)

Colombia (7,5%)

Dom. Rep. (4,4%)

Curaçao (2,6%)

Venezuela (2,0%)

Nederland (1,9%)

Overig (9,3%)

Papiamento (77,8%)

Spaans (10,4%)

Engels (6,9%)

Nederlands (2,8%)

Overig (2.2%)



365 
 

Visueel beperkten met gezondheidscondities of andere beperkingen 
Onder de visueel beperkten zijn er ook mensen met één of meerdere gezondheidscondities, zoals 
chronische rugpijn (30,4%), migraine (24,7%) en hart- en vaatziekten (23,1%). Chronische 
rugpijn komt het meest voor in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, migraine tussen de 15-24 jaar en 
hart- en vaatziekten tussen de 75-84 jaar. 

Grafiek 4. Percentage visueel beperkten met gezondheidscondities 

 

Bron: CBS Aruba 2010 

Ongeveer 34,1% van het aantal visueel beperkten (1.059 personen) heeft tevens één of meerdere 
andere beperkingen vanwege een gezondheidsprobleem, zoals gehoorproblemen (368), lopen 
(726), onthouden/concentreren (382), zelfzorg (285) en communiceren (233). Bij de laatste vier 
categorieën zijn kinderen onder de vijf jaar niet meegeteld. Zoals te verwachten is hebben meer 
personen beperkingen naarmate hun leeftijd toeneemt. 

Algehele en emotionele gezondheidsbeleving 
De algehele en emotionele gezondheidsbeleving bij visueel beperkten varieert sterk per individu. 
De meesten beleven echter hun gezondheid als matig tot goed, zowel mentaal als fysiek. 
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Grafiek 5. Gezondheidsbeleving bij visueel beperkten 

 

Bron: CBS Aruba 2010 

Behoeften voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp 
Ongeveer 19% van de visueel beperkten (582) heeft behoefte aan assistentie bij persoonlijke 
verzorging of huishoudelijke taken (zoals bijvoorbeeld baden, eten, schoonmaken). Deze 
behoefte is volgens onderstaande grafiek het grootst in de leeftijdscategorie 0-10 jaar en vanaf 65 
jaar. 90,0% (524) heeft aangegeven dat ze de benodigde hulp ontvangen, 8,6% (50) heeft 
aangegeven geen hulp te ontvangen  en 1,5% (9) heeft deze vraag niet beantwoord. 

Grafiek 6. Behoeften voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp bij visueel 
beperkten per leeftijdscategorie 

 

Bron: CBS Aruba 2010 
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Woonsituatie 
Visueel beperkten wonen verspreid over Aruba, de meesten wonen “Pabou di brug” (vertaling: 
Beneden de brug, oftewel in de richting van de hoofdstad Oranjestad). 

Tabel 2. Geografische spreiding van visueel beperkten in Aruba 

District Aantal Percentage (%) 
Noord/Tanki Leendert 589 019,0 
Oranjestad West 399 012,9 
Oranjestad Oost 416 013,4 
Paradera 274 008,8 
Santa Cruz 497 016,0 
Savaneta 391 012,6 
Sint Nicolaas Noord 332 010,7 
Sint Nicolaas Zuid 208 006,7 
Totaal 3.105 100,0 

Bron: CBS Aruba 2010 

Visueel beperkten wonen zowel alleen (12,3%) als met meerdere personen (84,8%) en in 
collectieve woonverblijven (2,9%). Onder collectieve woonverblijven wordt verstaan panden die 
bestemd zijn voor grote groepen personen of meerdere huishoudens, zoals verpleeg- en 
bejaardentehuizen en kindertehuizen. Van de visueel beperkten boven de 65 jaar is 17,1% 
alleenstaand, 77,0% woont in meerpersoonshuishoudens en 5,9% in een collectief woonverblijf. 
Naarmate de leeftijd toeneemt wordt het aantal alleenstaanden en zij die woonachtig zijn in een 
collectief woonverblijf groter. Uit het CBS onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de visueel 
beperkten (97,1%) tevreden is met de kwaliteit van hun woonsituatie. 

Grafiek 7. Type en kwaliteit woonverblijf van visueel beperkten

 

Bron: CBS Aruba 2010 
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Opleidingsniveau en participatie in de samenleving 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat mensen met een visuele beperking gemiddeld een lager 
opleidingsniveau hebben dan de rest van de bevolking. De verdeling van het opleidingsniveau is 
echter in verhouding met het landsniveau. Bij visueel beperkten vanaf veertien jaar heeft de 
meerderheid maximaal basisonderwijs (BO) afgerond (61,4%); dit in tegenstelling tot de 
Arubaanse bevolking vanaf veertien jaar, waar de meerderheid maximaal lager beroeps 
onderwijs (LBO) behaald heeft (55,6%). 

Grafiek 8. Vergelijking behaald opleidingsniveau tussen visueel beperkten en de rest van 
de bevolking 

 
Bron: CBS Aruba 2010 

Het percentage niet schoolgaande visueel beperkten in de leeftijdscategorie tussen 0 en 19 jaar 
(17,4%), is iets groter dan de rest van de bevolking in deze leeftijdscategorie (14,7%). Het blijkt 
dat het hebben van een visuele beperking wel van invloed is op het naar school gaan, maar het 
percentage wijkt niet substantieel af. Het grootste aantal visueel beperkten dat niet naar school 
gaat ligt tussen de 15 en 19 jaar. 
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Grafiek 9. Participatie van visueel beperkten in de samenleving 

 

Bron: CBS Aruba 2010 

Van de visueel beperkten tussen 15 en 59 jaar zijn er 874 personen werkzaam (56,1%), 114 

werkloos (7,3%) en 569 economisch inactief (36,6%).  Net als bij de rest van de bevolking zijn 

er ook visueel beperkten boven de 60 jaar die nog werkzaam zijn. Visueel beperkten werken met 

name in de sectoren: hotels en restaurants (19,7%), groot- en kleinhandel (18,3%), vastgoed 

(10,3%) en overheid (10,0%).  

 

In verhouding tot de totale bevolking zijn er minder werkenden en werklozen, maar meer 

economisch inactieven. Deze werklozen hebben in de maand voor de volkstelling actief naar 

werk gezocht of waren bezig met voorbereidingen om een eigen zaak te starten. De overigen 

zonder werk gaven als redenen voor hun economische inactiviteit dat ze gezondheidsproblemen 

hebben (48,8%), studeren (17,3%), zorgen voor het huishouden (14,5%), gepensioneerd zijn 

(2,7%), van eigen vermogen leven (1,3%) of een andere reden hebben (15,4%).  
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In alle inkomenscategorieën zijn er visueel beperkten, echter heeft 54,3% (1.631 personen) 
minder dan Afl. 1.061 bruto maandinkomen. 715 personen van deze groep hebben geen 
inkomen.  

Grafiek 10. Bruto maandinkomen visueel beperkten (14 jaar en ouder)

 

Bron: CBS Aruba 2010 

Van de visueel beperkten is 10% actief als onbetaalde vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn 
actief bij de kerk of religieuze organisaties (27%) en sport, recreatie- of hobby organisaties 
(19%). 

Grafiek 11. Verhouding van organisaties die ondersteund worden door onbetaalde 
vrijwilligers met een visuele beperking 

 

Bron: CBS Aruba 2010 
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Bijlage 6. Selectiecriteria en verkregen diversiteit onder de respondenten 

Leeftijdscategorie: 
15-29 jaar: 5 respondenten (aantal slechtzienden/blinden CBS, 2010: 279) 
30-59 jaar: 10 respondenten (aantal slechtzienden/blinden CBS, 2010: 1276) 
60 jaar en ouder: 17 respondenten (aantal slechtzienden en blinden CBS, 2010: 1430) 
Geslacht:  
16 mannen en 16 vrouwen evenredig verdeeld over 3 leeftijdscategorieën 
Opleiding:  
6 respondenten hebben basisonderwijs of lager voltooid (19% van de respondenten), de overigen 
lbo, mbo, mavo, havo of WO niveau 
 

Overige aandachtspunten bij verkrijging diversiteit    
Cliënt/geen cliënt FAVI: 19 cliënt/13 geen cliënt 
Spreiding populatie visueel beperkten: respondenten verkregen via informatie van oogartsen, 
DSZ, WGK,  SABA, FAVI, andere respondenten, vrienden en collega’s  
Mate visuele beperking: variërend van blind tot slechtziend 
Oogaandoeningen: onder andere glaucoom, retinitis pigmentosa (rp), diabetische retinopatie, 
macula degeneratie, kegeldystrofie, een combinatie van aandoeningen, een chronische ziekte 
zoals diabetes of een trauma 
Begin visuele beperking: variërend van geboorte tot 88-jarige leeftijd 
Duur visuele beperking: variërend van een half jaar tot 53 jaar 
Woonplaats: verspreid over Aruba 
Huishouden: variërend van alleenwonend, met partner, extended household tot verpleegtehuis 
Werkzaam/niet werkzaam: variërend van werkzaam in diverse beroepen tot niet (meer) 
werkzaam of gepensioneerd 
Geboorteland: variërend, waaronder Aruba, andere (ei)landen in en rond het Caribisch gebied 
en Nederland 
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Curriculum Vitae 

Anna Maria Josephine (Mieke) de Droog is geboren op 3 juni 1959 te Amsterdam. Na het 
behalen van haar atheneum B-diploma in 1978 en het hbo-diploma maatschappelijk werk in 
1982 was zij diverse jaren werkzaam in Amsterdam. Eerst als maatschappelijk werkende in een 
huis van bewaring en vervolgens in een revalidatiecentrum voor mensen met lichamelijke 
beperkingen. In 1988 werd zij achtereenvolgens groepsleidster, adjunct-directeur en directeur in 
een kinderdagverblijf. Zij bleef in Amsterdam werkzaam en woonachtig totdat ze eind 1992 met 
haar gezin naar Aruba emigreerde. Van 1993 tot eind 2009 was zij directeur bij de FAVI, de 
enige dienstverlenende stichting voor slechtzienden en blinden in Aruba. In 2008 behaalde zij 
aan de Universiteit Utrecht cum laude het masterdiploma Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
met het programma Organisatie, Cultuur en Management. Haar masterthesis betrof het 
Aansturen van Betekenissen in ‘Creatieve Interacties’. Een geslaagde interventie ter kwalitatieve 
verbetering van de dienstverlening bij de FAVI. Sinds eind 2009 is zij fulltime verbonden aan de 
Universiteit van Aruba als docent voor de, in dat jaar gestarte, bacheloropleiding ‘Organization, 
Governance and Management’. Als zodanig was zij medeverantwoordelijk voor het vormgeven 
van deze opleiding. Haar passie voor het werken met mensen en optimaliseren van de 
dienstverlening in de sociale sector hebben haar geïnspireerd om te promoveren aan de 
Universiteit Utrecht op het thema slechtzienden en blinden in Aruba. Naast het verzorgen van 
onderwijs, heeft zij speciale interesse in onderzoek op het gebied van disability studies en 
verbetering van de dienstverlening, uitgaande van de eigen kracht van de mens.  


