
Heeft u moeite om te lezen?

Is een bril geen oplossing meer? 

Slechtziend?

Een overzicht van optische en 

elektronische hulpmiddelen 

om beter te zien.



Wat is slechtziendheid?

We spreken van slechtziendheid bij een 

gezichtsscherpte van 3/10 of minder of 

wanneer het gezichtsveld minder dan 20 

graden bedraagt. Dit na alle mogelijke 

aanpassingen zoals een bril, lenzen, 

medicijnen of een chirurgische ingreep.

Het is belangrijk om uw zelfstandigheid 

te bewaren, wat soms heel lastig kan zijn 

wanneer u niet meer goed ziet.

Wist u dat een aantal hulpmiddelen het 

leven aangenamer maken?

Ons engagement

KOBA Vision helpt u…

… om het maximale uit uw restzicht te 

halen. Maak gebruik van onze ervaring, ons 

advies en ons uitgebreid 

productassortiment, zodat u niet een 

beetje, maar optimaal kan zien. – Dat is 

onze belofte.

We weten waarover we het hebben

Ons team bestaat mede uit slechtziende 

medewerkers. We hebben meer dan 30 jaar 

ervaring en expertise.

Producten

Ons assortiment bevat hoogwaardige 

producten van filterbrillen en handloepen 

tot voorleesloepen en brailleleesregels.

Proefplaatsingen

Een aantal producten kunnen thuis of op 

het werk uitgeprobeerd worden. We stellen 

u graag vrijblijvend een toestel ter 

beschikking.

Ondersteuning

We helpen u bij het gebruik van onze 

producten. Of u nu eenmaal of meermaals 

beroep wil doen op onze expertise, steeds 

staan wij voor u klaar.
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Dagelijks leven

Kleine aanpassingen zorgen vaak voor een 

hoger comfort.  We zoeken samen met u 

naar een oplossing of het nu voor thuis, het 

werk, vrijetijd of de school is. 

Groter, meer contrast, meer licht, spraak of 

goed voelbaar.

Ons assortiment bestaat uit meer dan 1000 

producten!

TIP: Zorg voor helder diffuus licht en 

alles is beter leesbaar!

TV-kijken: 

• Groot scherm en dichtbij

• Vegrote ondertitels

• Gesproken ondertitels

Hoogcontrast bril

Verlichting

Loepen

Beginnend slechtziend? Onze optische 

loepen bieden vaak al een oplossing. Ze 

hebben geïntegreerde LED’s voor een 

helder en hoogcontrastrijk beeld.

Elektronische loepen vergroten 5 keer meer 

en hebben hoog contrast zwart-wit 

beelden: ideaal voor het lezen van korte 

teksten, om prijzen in de winkel of een 

menukaart te lezen. De loepen zijn 

autonoom door de interne herlaadbare 

batterij.

Handloepen, Monoculaires

2x - 12,5x

Draagbaar met groot scherm 5" - 10"

Het is 10 minuten 
over 10 in de morgen
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Met onze oplossingen kan u het 

computerbeeld vergroten en laten 

voorlezen. Surfen op internet, e-mails lezen 

en versturen, internet-bankieren en online 

aankopen doen liggen zo terug binnen 

bereik.

Een vergrotingsprogramma vergroot het 

beeld, de muisaanwijzer en past de kleuren 

aan. 

Een schermuitleesprogramma leest de 

tekst voor op het scherm. Beide 

combineren is uiteraard ook mogelijk.

Beeldschermloepen

Een beeldschermloep is het ideale toestel 

om vlot de krant en briefwisseling te lezen. 

U kan eronder schrijven en foto’s bekijken. 

De camera van het toestel toont het blad 

op een scherm van 40 tot 100 cm, 

aangepast aan uw gezichtsveld. Met het 

toestel stelt u zelf de gewenste vergroting 

en de contrastkleur in.

Wanneer zelf lezen toch te vermoeiend 

blijkt, leest een voorleesloep alles voor. In 

Vlaanderen zijn er reeds duizenden 

enthousiaste gebruikers.

Een beeldschermloep is het perfecte 

apparaat om dagelijks op een 

comfortabele en snelle manier te lezen.

Lezen, voorlezen, schrijven 

en foto’s kijken

Computer

Toetsenborden met grote 

en verlichte letters

Stel zelf de vergroting in

Herontdek het plezier 

van lezen en foto’s kijken

Vergroot webpagina’s, mails 

en uw documenten
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Zijn uw ogen snel vermoeid tijdens het 

lezen? Luister eenvoudig naar de tekst die 

wordt voorgelezen.

Met een voorleesloep kunt u foto’s 

bekijken, schrijven en zelf lezen, maar ook  

teksten laten voorlezen.

Een voorleesmachine leest de gedrukte 

tekst snel en eenvoudig voor met een 

natuurlijke stem. Met een druk op de knop, 

luistert u naar de tekst.

Een voorleesbril gebruikt een kleine 

camera gemonteerd op een bril. Door de 

tekst met een vinger 

aan te wijzen start 

het toestel met 

voorlezen. Het 

toestel is draagbaar 

en discreet.

Voorleestoestellen Smartphones & Tablets

Heeft u moeite met het gebruik van een 

tablet, telefoon of smartphone?

Kies voor een smartphone of tablet met 

vergroting, spraak of spraakbediening. We 

hebben ook een toestel met grote voelbare 

knoppen, voor een eenvoudig gebruik.

Typen op een touchscreen blijft moeilijk. 

Bekijk zeker de toetsenborden voor tablets 

en smartphones met grote letters. Ze zijn 

voorzien van speciale sneltoetsen om 

bijvoorbeeld snel naar het thuisscherm 

terug te keren.

Ik lees voor u

Ik lees voor

Vergroot het beeld van uw 

iPhone, iPad, android phone, tablet

Typ en bedien uw smartphone &

tablet eenvoudig met een 
®Bluetooth  toetsenbord

Voorleesloep

Voorleesmachine

Ik lees voor
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De bibliotheek heeft aangepaste lectuur 

voor slechtzienden en blinden in de vorm 

van grootletterboeken.

Naast grootletterboeken beschikt de 

bibliotheek over Daisy-boeken. Een Daisy-

boek wordt ingesproken (door vrijwilligers 

maar ook door auteurs) en op cd gezet. 

Een Daisy-boek beluistert u met een heel 

eenvoudig toestel, de Daisy-speler.

Met een beeldschermloep kan u ook 

boeken lezen. Zeker omdat uw eigen 

documenten en niet alle boeken in de 

catalogus van de Daisy-bibliotheek worden 

opgenomen.

Boeken lezen

Ik lees voor

Over KOBA Vision

Voor het merendeel van onze producten 

voorziet de overheid een terugbetaling. U 

moet erkend zijn voor 65 jaar en aan een 

aantal criteria voldoen. Zowel 

hulpmiddelen voor op het werk, de school 

of voor thuis worden terugbetaald.

Terugbetaling

KOBA Vision werd opgericht in 1988 door 

de slechtziende elektronica ingenieur Johan 

Haagdorens.  KOBA Vision is een 

toonaangevende verdeler van innovatieve  

producten voor blinden en slechtzienden. 

Naast verdeler zijnde, produceert en 

ontwikkelt KOBA Vision voorleesloepen en 

voorleestoestellen. Een team van 10 

mensen staat garant voor de beste kwaliteit 

en een oplossing op maat.
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KOBA Vision Gent
Derbystraat 39B
9051 SINT-DENIJS-WESTREM (GENT)

Tel. 09 281 21 98

KOBA Vision
De Oude Hoeven 6
3971 LEOPOLDSBURG

Tel. 011 51 70 80

KOBA Vision Nijvel
Chaussée de Nivelles 167
7181 ARQUENNES (NIJVEL)

Tel. 067 79 44 61

www.kobavision.be

Bezoek ons Low Vision centrum
voor een vrijblijvende oogtest en meer informatie

info@kobavision.be

Maak een afspraak
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