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Eerder onderzoek wijst uit dat volwassenen met een 

visuele beperking mentaal kwetsbaar zijn en dat zij vaker 

depressie of angstklachten ervaren. Tegelijk blijkt dat 

34% van de cliënten met een depressie of een 

angststoornis en zelfs 53% van de cliënten met deze  

klachten op dit moment hierbij geen psychische 

ondersteuning krijgt.    

 

Een grote oorzaak lijkt het (h)erkennen van de klachten 

en het bespreken ervan. Dit proces verloopt vaak 

moeizaam omdat onder andere de gedragskenmerken 

behorend bij angst- en depressieklachten vaak ten 

onrechte worden toegeschreven aan de visuele 

beperking.  

Door het vergroten van inzicht in het (h)erkennen en 

bespreken van de klachten kan dit proces verbeterd 

worden.  
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• Nieuwsbrief resultaten Signaleringsonderzoek  

• Doorontwikkeling leermodule “Angst en 
depressie” 

• van Munster EPJ, van der Aa HPA, Verstraten 
P, van Nispen RMA. Barriers and facilitators to 
recognize and discuss depression and anxiety 
experienced by adults with vision impairment or 
blindness: a qualitative study. BMC Health Serv 
Res. 2021;21(1):749. 

• van Munster EPJ, van der Aa HPA, Verstraten, 
P, Heymans MW, van Nispen RMA. Improved 
intention, self-efficacy and social influence in the 
workspace may help low vision service workers 
to discuss depression and anxiety with visually 
impaired and blind adults (Under review) 

Volwassenen met een visuele beperking kunnen 

verschillende barrières ervaren in het (h)erkennen en 

bespreken van mentale klachten, zoals gevoelens van 

sociale inclusie, kennis en bewustzijn, noodzaak van het 

erkennen van de visuele beperking en gebrek aan 

ondersteuning van naasten en hulpverlening. Zij zien 

o.a. medewerkers van expertisecentra als belangrijke 

bron van ondersteuning. 

 

Ongeveer 1 op de 5 hulpverleners bespreekt niet altijd 

vermoedens van depressie of angst met cliënten en de 

meesten zijn tevens terughoudend in het aanbieden van 

informatie. Hulpverleners met de intentie om mentale 

gezondheid te bespreken, die zich hierin zelfverzekerd 

voelen en ondersteuning vanuit de organisatie voelen, 

bespreken eerder mentale gezondheid met hun cliënt. 

Dit inzicht vormt de basis voor het updaten van de 

leermodule rondom depressie en angst bij volwassenen. 

Depressie en angst, 

(h)erken jij het? 
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