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ZieZo-beurs 2022: steeds meer slimme hulpmiddelen voor mensen met een
visuele beperking
Wie moet leven met minder zicht, wordt geconfronteerd met nogal wat beperkingen in het
dagelijks leven. Om mensen met een visuele beperking te helpen hun leven zo optimaal mogelijk
te leven zijn er gelukkig veel slimme hulpmiddelen beschikbaar. En dat aanbod blijft groeien. Op
vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vindt in Jaarbeurs Utrecht de ZieZo-beurs plaats.
Tijdens de belangrijkste oogbeurs van Nederland presenteren diverse organisaties hun nieuwste
aanbod aan visuele hulpmiddelen en diensten.
Er zijn veel organisaties aanwezig, van grote landelijke verenigingen tot kleine ondernemers, van
oude bekenden tot jonge nieuwkomers. Van de ruim 100-jarige Bartiméus tot de net 1-jarige AYES. Al
die organisaties delen dezelfde ambitie: het verbeteren van het leven met minder zicht.
Tijdens het evenement vertellen organisaties als Babbage, Ergra Low Vision, Iris Huys, Lexima
Reinecker Vision, Low Vision Totaal, Optelec, Slechtziend.nl en Worldwide Vision over hun
uitgebreide dienstenaanbod. Diverse start-ups demonstreren graag hun slimme apps, gadgets en
wearables – van een slimme navigatie-app tot Nederlandssprekende huishoudelijke apparatuur. Zo
zal AYES laten zien hoe hun innovatieve OKO-app werkt: deze app kan situaties op straat herkennen
en blinden en slechtzienden helpen bij het navigeren. Een andere jonge onderneming, SeeFeel,
presenteert haar speciale kledinglijn voor vrouwen met een visuele beperking. En Iris Huys
bijvoorbeeld vertelt graag over voelbare en sprekende huishoudelijke apparatuur.
Kortom, er is veel te ontdekken op de ZieZo-beurs. Bezoekers kunnen ook meedoen aan diverse
workshops en presentaties. Informatieve en praktische workshops worden onder andere verzorgd
door:
•

Bartiméus (over nachtzien, indoor navigatie met eZwayZ en prettig blijven werken);

•

Visio (over blind boodschappen doen en blind koken);

•

Babbage (over het leren en studeren met een visuele beperking)

•

Blinde liefde voor salsa (salsadansen)

En er is nog iets bijzonders te beleven: op vrijdag 30 september viert Passend Lezen haar 15-jarig
jubileum tijdens de ZieZo-beurs in het Beatrixgebouw. Ze maken er een feestelijke dag van met een
divers ochtendprogramma, koffie, gebak én interessante workshops in de middag.

De ZieZo-beurs is voor blinden en slechtzienden, maar ook voor hun familie, vrienden en
zorgverleners. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Meer
informatie en gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar op www.ziezo.org.
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NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE):

De ZieZo-beurs is een activiteit van de ZieZo-vereniging, een brancheorganisatie van bedrijven die de
ontplooiing van mensen met een visuele functiebeperking wil stimuleren. De beurs wordt in
opdracht van de ZieZo-vereniging georganiseerd door Ben de Wild Productions.

Foto’s en beeldmateriaal
Beeldmateriaal is hier te downloaden: www.ziezo.org/voor-standhouders/bezoekersmarketing

Meer informatie en contact
Ga voor meer informatie over de beurs en het volledige programma naar www.ziezo.org of neem
contact op met Jellien Tigelaar via jellien@bendewild.nl of 0342 – 473251.

Programma Workshops vrijdag 30 september 2022
TIJD
11.00-11.45

ZAAL 111
(1e etage)

KONINKLIJKE
VISIO
Slimme apparaten,
óók in de keuken

12:00-12.45

13.00-13.45 KONINKLIJKE
VISIO

Maak kennis met
Visio Het Loo Erf

14:00-14.45 KONINKLIJKE
VISIO

ZAAL 211
(2e etage)

(2e etage)

ZAAL 312
(3e etage)

LEXIMA
REINECKER

DOLPHIN

GuideConnect: eenvoudig computerWerken en niet
(goed) kunnen zien. gebruik op een
Met Vincent Bijlo en tablet, pc of tv
Ivar Illing.

Wearables voor
gezichtsherkenning,
navigatie of voorlezen worden steeds
populairder

LEXIMA
REINECKER

ERGRA LOW
VISION

BABBAGE

Van basisschool tot
vervolgopleiding:
hoe doe je dat als je
niet (goed) ziet?

Workshop Tips en
tricks: omgaan met
slechtziendheid
door schrijfster
Annemiek van
Munster.

BARTIMÉUS

SOLUTIONS RADIO BABBAGE

Je weg vinden
met de eZwayZ
navigatie-app

Gesproken of vergrote ondertiteling
met de Go-of Vobox en de Webbox,
dé multimedia
speler.

Optimaal werken
met een visuele
beperking

BARTIMÉUS

DOLPHIN

BABBAGE

Zien in het donker

SuperNova: tips
and tricks for a
productive workplace (Engels)

Succesvol studeren
met een visuele
beperking

BARTIMÉUS

BLINDE LIEFDE
VOOR SALSA

BABBAGE

Visio Kennisportaal
en Helpdesk pakken
uit!

15.00-15.45

ZAAL 212

Hoe blijf je prettig
aan het werk

Muziek, dansen en
gezelligheid: kom
salsadansen!

BABBAGE

Ultimate Screen
Access: de snelste
vergrotings- en
schermleessoftware voor blinden
en slechtzienden

Technologische
innovaties en ontwikkelingen op het
gebied van
hulpmiddelen

Programma Workshops zaterdag 1 oktober 2022
TIJD
11.00-11.45

ZAAL 111
(1e etage)

KONINKLIJKE
VISIO
Slimme apparaten,
óók in de keuken

12:00-12.45

ZAAL 211
(2e etage)

BARTIMÉUS
Hoe blijf je prettig
aan het werk

BARTIMÉUS
Zien in het donker

13.00-13.45 KONINKLIJKE
VISIO

Maak kennis met
Visio Het Loo Erf

14:00-14.45 KONINKLIJKE
VISIO

ZAAL 212
(2e etage)

SOLUTIONS
RADIO
Gesproken of vergrote ondertiteling
met de Go-of Vobox en de Webbox,
dé multimedia
speler.

ERGRA LOW
VISION
Workshop Tips en
tricks: omgaan met
slechtziendheid
door schrijfster
Annemiek van
Munster.

(3e etage)

BABBAGE
Wearables voor
gezichtsherkenning,
navigatie of voorlezen worden steeds
populairder

BABBAGE
Ultimate Screen
Access: de snelste
vergrotings- en
schermleessoftware voor blinden
en slechtzienden

BARTIMÉUS

OOGVERENIGING

BABBAGE

Je weg vinden
met de eZwayZ
navigatie-app

Hoe vind je de weg
op het station?

Optimaal werken
met een visuele
beperking

DOLPHIN

OOGVERENIGING

BABBAGE

GuideConnect: een- Hoe vind je de weg
Visio Kennisportaal voudig computerge- op het station in de
en Helpdesk pakken bruik op een tablet, toekomst?
pc of tv
uit!

15.00-15.45

ZAAL 312

OOGVERENIGING

Succesvol studeren
met een visuele
beperking

BABBAGE

Een leuke baan, hoe Technologische
kom je eraan?
innovaties en ontwikkelingen op het
gebied van
hulpmiddelen

Beursplattegrond
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AYES

33

MaculaVereniging

40

Babbage

29

NCB

19

Bartiméus

15

NSV (Nederlandse Schrijftolken
Vereniging)

25

NVSV

22

OLVS

36

Oogvereniging

14

Optelec

21

OrCam

44

Oren en Ogen tekort

48

Radio 509

3

Bibliotheekservice Passend Lezen

27

Blinde Liefde Voor Salsa

46

Braille Challenge

38

CBB

43

DB-connect: beperkt in horen en zien
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Earcatch

39

Elvea

8

Ergra Low Vision

2

Geleidehondenschool Herman Jansen
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Goalball Hercules

10

Hable

4

Iris Huys

5

Irishof, Zorgpartners Midden-Holland

13

Komt het Zien!

45

Koninklijke Visio

35

LSBS

6

Lexima Reinecker Vision

23

LightupCane

32

Low Vision Totaal
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Maatbril

17

Robert Coppes stichting

24

Running Blind

34

Sailwise

30

SeeFeel

9

Slechtziend.nl

1

Solutions Radio
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SUDOMAG/SUDOMIX

37

Thinkable
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42

Universiteit Utrecht
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