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Nummer 36 Maart- April 2021                                Een uitgave      Van Kraaij Educatie 

 
Voor blinden en slechtzienden is er ook een Word versie beschikbaar. 
 

In het nieuws 
Dag van de Hulphond  

 

Zondag 28 maart is het de dag van de Hulphond. Ria deelt haar 

ervaringsverhaal. De geleidehond is er voor mensen die blind of 

slechtziend zijn en is herkenbaar aan zijn tuig met beugel. De beugel is 

ervoor dat het baasje, de blinde of slechtzienden, heel goed de 

bewegingen van de hond kan volgen, bijvoorbeeld de hond gaat naar 

links of rechts dan loopt baasje keurig mee. Wat heeft een geleidehond 

zoal geleerd? De hond kan een deur, trap, balie of een lift zoeken. 

Buiten kan de hond een brievenbus, zebrapad, verkeerslicht of bushalte 

zoeken. Bij het oversteken van een straat gaat de hond keurig bij de 

stoeprand of zebrapad staan maar het baasje geeft het commando 

“over” en dan pas zal de hond oversteken. De baas moet wel zelf de 

route kennen en de oriëntatie van baas moet goed zijn want die geeft 

de opdracht waar ze naar toe gaan. Voor een blinde of slechtziende kan een geleidehond een 

geweldig hulpmiddel zijn, maar je mag het beslist niet alléén als hulpmiddel zien het is ook een 

kameraad. In huis heeft de hond zijn tuig niet aan en is deze dus vrij en niet aan het werk. 

Complimenten voor die geweldige assistentiehonden en ook voor de trainers die met veel geduld 

en liefde dit werk doen aldus Ria. Meer informatie over de hulphond kun je vinden op: 

https://bit.ly/2PutfyA  

 

Weetjes over de Hulphond 

• Een hulphond verbetert de kwaliteit van leven voor veel meer mensen dan alleen als 

geleidehond voor blinden en slechtzienden: Buddyhond mensen met een syndroom, 

Autismehond  voor mensen, veelal jongeren met 

autisme, PTSS stress stoornis traumatische 

ervaring  en hulphond voor rolstoelers.  

• Heeft u enige idee wat de opleidingskosten van een 

hulphond zijn? Het trainen van hulphonden kost 

veel geld. Gemiddeld zijn de kosten tussen 25.000 

en 40.000 euro. 

• Hulphonden mogen wettelijk niet geweigerd worden 

in openbare ruimte, winkels en gebouwen evenmin 

in een taxi. Menig keer worden hun baasjes  

gekwetst omdat ze toch geweigerd worden.  

• Hulphonden pootjes zijn schoner dan de 

schoenzolen van mensen blijkt uit onderzoek over 

bacteriën. 
 

Glaucoomweek 2021  
Voorkomen is beter dan NIET meer genezen  

Van 7 tot 13 maart is de jaarlijks terugkerende week geweest waarin aandacht wordt gevraagd voor 

de chronische oogaandoening glaucoom. Glaucoom kan leiden tot een blijvende vermindering van 

het gezichtsvermogen en zelfs tot blindheid. De aandoening wordt meestal veroorzaakt door een te 

hoge oogdruk. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Op hoge leeftijd komt 

glaucoom veel vaker voor. Vier procent van de mensen ouder dan tachtig jaar heeft glaucoom. Het 

in een vroeg stadium ontdekken is van wezenlijk belang. 

 

In de beginfase van de aandoening merkt de patiënt niets, maar er kunnen al gevaarlijke situaties 

optreden. In en rond huis maar ook in het verkeer. Een jaarlijkse oogdrukmeting, kosteloos bij 

Derks Optiek Druten, is aan te raden. Bel 0487-511 630 voor een afspraak en kom daarna langs in 

de winkel Markt 1D, 6651 BC Druten. 

https://bit.ly/2PutfyA
tel:0487511630
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De Bartiméus ZIEN app laat de vijf meest voorkomende oogaandoeningen in 4 fasen 

ervaren waaronder glaucoom. Download de App in de Apple AppStore met een klik op 

Bartiméus ZIEN in de App Store (apple.com) Vanuit Google Play klik dan hier Bartiméus 

ZIEN - Apps on Google Play 
 

Alarmnummer 112 nu ook te bereiken via e-SMS 
Vanaf nu is het mogelijk om via sms een noodoproep te doen aan 112. Een belangrijke stap voor 

onder andere mensen met doofblindheid. De 112-Alliantie die Ieder(in) samen met Stichting 

Hoormij.NVVS, Dovenschap, Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, Stichting Support Stotteren, 

Oogvereniging, Divers Doof en ISAAC-NF vormt, heeft zich hier hard voor gemaakt. 

 

e-SMS naar 112 

Als je in een noodsituatie niet kunt bellen, dan kun je vanaf nu e-SMS’en 

met 112 voor hulp van politie, brandweer of ambulance. Emergency is een 

Engels woord voor nood of noodgeval en in het kort noemen we het daarom 

e-SMS. Voor deze functie moet je je van te voren registreren. De e-SMS-

voorziening is in 2020 getest door verschillende ervaringsdeskundigen van 

de 112-Alliantie. e-SMS is alleen bestemd voor mensen die niet 

rechtstreeks met 112 kunnen bellen. Er komt daarom geen brede 

publiekscampagne voor e-SMS. 

 

Volgende stap: 112-app 

En het blijft niet bij e-SMS. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie werken namelijk 

ook aan de ontwikkeling van een 112-app. Met de 112-app kun je straks rechtstreeks chatten met 

de 112-meldkamer. Met de chatfunctie zijn er meer mogelijkheden om informatie uit te wisselen en 

met chatten gaat de communicatie nog sneller dan met e-SMS. De 112-alliantieorganisaties zijn 

nauw betrokken bij de ontwikkeling. De hoop is om later dit jaar te kunnen berichten over de 

lancering van de 112-app. De 112-app komt voor iedereen in Nederland beschikbaar. Meer 

informatie over de SMS dienst van 112 is te vinden op https://bit.ly/31gQwXa  

 

 

App van de maand  
Ziet u een losse stoeptegel of zwerfafval? Zit er een gat in de weg of ziet 

u overhangend groen?     Is in uw straat de straatverlichting kapot of is er 

een verstopte put? Of is er schade aan speeltoestellen? Dit geeft u nu 

makkelijk door via de MijnGemeente App. 

 

Hoe werkt het? 

• Download de app ‘MijnGemeente’ in de Google PlayStore of Apple 

App Store. 

App Store klik op: MijnGemeente APP in de App Store (apple.com) 

Play Store dan een Klik op:  MijnGemeente APP - Apps op Google Play 

• Kies ‘gemeente Druten’ en geef uw melding door. 

• Handig: u kunt ook een foto doorsturen. 

• Tip: zet locatievoorzieningen aan. Dan kunt u de plaats van de melding precies aangeven. 

• Heeft u geen smartphone? Geef dan uw melding aan door via https://www.mijn-

melding.nl/druten/melding.php. 

Wat doet de gemeente met uw melding? 

Heeft u een melding doorgegeven? Dan probeert de gemeente het probleem zo snel mogelijk te 

verhelpen. Lukt dit niet dan neemt de gemeente contact met u op.  

 

Fijne Pasen 
De Senior Digi Club en OogCafé Druten wensen u Vrolijke Paasdagen.  

 

https://apps.apple.com/nl/app/bartim%C3%A9us-zien/id1454223017
https://apps.apple.com/nl/app/bartim%C3%A9us-zien/id1454223017
https://play.google.com/store/apps/details?id=bartimeus.zien&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=bartimeus.zien&hl=en_US&gl=US
https://bit.ly/31gQwXa
https://apps.apple.com/nl/app/mijngemeente-app/id561431663
https://apps.apple.com/nl/app/mijngemeente-app/id561431663
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.beheervisie.burgerapp&hl=nl&gl=US
https://www.mijn-melding.nl/druten/melding.php
https://www.mijn-melding.nl/druten/melding.php

