
TECHNOLOGIE IN DE GEZONDHEIDSZORG   06 - 2005 18

Alle architecten weten hoe je moet ontwerpen voor een persoon 
die afhankelijk is van een rolstoel, dat is zelfs wettelijk vastgelegd 
in het bouwbesluit.  Drempelhoogtes, draaicirkels, breedtes 
van deuropeningen tot en met de posities van het toilet staan 
voor de rolstoelgebruiker vast, maar zo gauw men een andere 
handicap heeft, zoals bijvoorbeeld een visueel handicap, is er niets 
geregeld. 

Algemene technologie

De handicap in mobiliteit is goed 
zichtbaar en meetbaar dankzij 
rolstoel en rollator, andere handi-

caps lijken op het eerste gezicht moeilijk te 
vangen in standaards.  Want hoe moet de 
architect ontwerpen voor slechtzienden als 
hij vrijwel alles visueel oplost. Welke archi-
tect gebruikt in zijn ontwerp geur, geluid, 
textuur en tastzin? Toch is vaak het visuele 
aspect van groot belang omdat men vaak 
niet geheel blind is.

De helderheid van de vlakken is dan van 
belang, want kleuren hebben geen beteke-
nis, rood en blauw  met dezelfde helder-
heid  geeft geen verschil voor iemand met 
een visueel handicap. En dat betekent dat 
de wereld beperkt wordt tot drie vlakken: 
licht, midden en donkere vlakken. Dus als 
de ingang niet contrasteert met de rest van 
het gebouw bestaat er geen ingang, als de 
deurkruk niet contrasteert met de deur is er 
geen deurkruk en als de stoel niet contras-
teert met de vloeroppervlakte bestaat er 
voor de visueel gehandicapte geen stoel.
Het ontwerpen vanuit contrasten begint 
met het weren van het directe zonlicht uit 
het gebouw. Direct zonlicht creëert scherpe 
contrasten, bewegende schaduwvlakken, 
waardoor de beperkte zienswereld onover-
zichtelijk wordt. Werken met de handen 
boven een tafel waarop de schaduw van 
de handen valt is een onmogelijke opgave. 

Design van industrieel ontwerper
Het is ironisch dat met de start van het 
nieuwe  beroep industrieel ontwerper de 
contrasten verdwijnen uit de apparaten. 
Vroeger zat er een rode knop die iets uitstak 
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Aan de hand van vorm, 
contrasten, geluid, 
geur, textuur en logi-
sche indeling een om-
geving maken waar een 
visueel gehandicapte 
zich kan oriënteren

op de tv voor aan en uit. Nu is hij geheel 
strak ‘weggedesignd’ en  de tv-zender is 
alleen nog in te schakelen met kleine knop-
jes met eronder een nog kleiner symbooltje 
op de afstandbediening. Waar zijn de aan- 
en uitknoppen gebleven van de mixer, de 
computer en andere apparaten? En vaak 
zijn zelfs de verdiepingscijfers in de stalen 
liftknoppen geslepen, zodat de cijfers al-
leen te lezen zijn door middel van schaduw. 
Iemand met een visuele beperking moet de 
trappen nemen of iemand moet hem kun-
nen helpen. Maar eenmaal in de lift zal hij 
zich nogmaals ongemakkelijk voelen door 
alle hinderlijke reflecties van de spiege-
lende achterwand en de hoogglanzende 
metalen wanden.  Het enige pluspunt is 
het waarschuwende  ‘ping-geluid’  als de 
schuifdeuren van de lift opengaan, want 
dingen die bewegen kunnen bedreigend 
zijn voor mensen met een visuele handicap, 
zoals alle draaiende deuren die op een kier, 
half open of  open kunnen staan. Als men 
even niet alert is botst men tegen een deur 
op, want een deur waarschuwt niet als hij 
open staat of gaat. Toch zou geluid goed ge-
bruiken kunnen worden, omdat de oren veel 
oriëntatietaken moeten overnemen van de 
ogen. Ideaal is één geluidsbron per ruimte. 

En natuurlijk is van belang voor ieder om de 
weg te vinden door de ruimten logisch  in 
te delen en niet verbinden met ellenlange 
gangen zonder oriëntatiepunten.

Blinde vlek in de bouw
Als je als architect de wereld van de visueel 
gehandicapte wilt zien, kun je aan de hand 
van vorm, contrasten, geluid, geur, textuur 
en logische indeling  een omgeving maken 
waar hij zich toch kan oriënteren.
Maar welk openbaar gebouw houdt reke-
ning met mensen met een visuele handicap. 
Vaak ziet men  bij het realiseren van een 
nieuw gemeentehuis het accent liggen op 
een nog iets groter atrium dan de buurtge-
meente. Grote ruimte, waar het directe dag-
licht en schaduwpartijen speels doorheen 
dansen en waar het geluid van alle kanten 
komt, zelfs van boven. Met de visueel ge-
handicapte mens wordt totaal geen rekening 
gehouden in vergelijking tot  de rolstoelge-
bruiker. De mens met een visuele beperking 
moet het doen met wat rubberen tegels en 
ratelende stoplichten op enkele gevaarlijke 
kruispunten. Een handicap die niet direct 
zichtbaar is, valt niet snel in maten om te 
zetten en blijft daarom voor ontwerpers 
zonder visuele handicap onzichtbaar.


