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3. Derde oog

De witte blindenstok is erg verouderd. De helft van de slechtzienden zegt met dit hulpmiddel nog steeds moeite te hebben met navigeren. Maar inmiddels zijn er veel slimme technieken bedacht waarmee slechtzienden beter zelfstandig hun 
weg kunnen vinden door middel van tast. Niet alleen bij het ontwijken van obstakels, maar ook bij het vinden en volgen van een route. Welke nieuwe hulpmiddelen zijn allemaal in de ontwikkeling en hebben deze ook potentie om in de 
toekomst daadwerkelijk grootschalig gebruikt te worden?

1. Tactiele plattegrond

2. Haptisch kompas
Een andere vorm van navigeren met tast is het gebruik van een haptisch kompas (zie afbeelding hieronder). 
Dit laat een blinde de richting voelen van de weg die hij moet nemen naar zijn gewenste bestemming. De 
blinde houdt dit apparaat in de hand wanneer hij een route begint te lopen, die vooraf is ingesteld. Het 
kompas roteert en trilt wanneer de gebruiker dient te draaien. Wanneer hij dit doet, en de bewegende naald 
daardoor weer op één lijn gaat staat met de centrale naald, kan weer recht vooruit gelopen worden. In 
tegenstelling tot de tactiele plattegrond geeft het kompas dus informatie op basis van de huidige positie van 
de gebruiker.

Een plattegrond of kompas voor slechtzienden vervangt natuurlijk niet de blindenstok die 
obstakels op de weg helpt te vermijden. Daarom zijn er veel technieken met lichtsensoren 
bedacht die de gebruikelijke stok kunnen vervangen of verbeteren. Bijvoorbeeld de 
Miniguide (zie afbeelding hiernaast): deze werkt met een lichtsensor en trilt wanneer er 
een obstakel nadert. En zo is er ook de GuideCane: een geavanceerde blindenstok die naar 
links of rechts beweegt om de blinde van een obstakel weg te geleiden. Op deze manier 
krijgt de slechtziende als het ware een werkend “oog” in de vorm van een lichtsensor dat 
hem informatie geeft over obstakels onderweg.

En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen van zulke hulpmiddelen die in de 
ontwikkeling zijn.

Grootschalig gebruik in de toekomst?
Zullen prototypes voor obstakelvermijding en navigatie zoals deze daadwerkelijk uitgroeien tot goede 
alternatieven voor de blindenstok en de hulphond? Waarschijnlijk zal dat nog wel een tijdje duren. Hoewel de 
aantallen prototypes en onderzoeken naar nieuwe slimme hulpmiddelen
stijgen, zal het wat tijd kosten totdat deze apparaten bruikbaar, betrouwbaar en betaalbaar genoeg worden. 
De meeste geavanceerde navigatieapparaten voor slechtzienden zijn immers pas in de testfase. Het blijft dus 
afwachten wanneer we hulpmiddelen zoals de tactiele plattegrond, het haptisch kompas, de Miniguide of de 

GuideCane werkelijk op straat in gebruik zullen zien.

Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is een plattegrond met braille, 
driedimensionale figuren en audio. Deze helpt slechtzienden om zich 
ruimtelijk te oriënteren. Belangrijke plaatsen en wegen ernaartoe worden 
hierop uitgelicht en hiermee kunnen blinden beter hun weg plannen naar 
een eindbestemming. De kaart kan voorafgaand aan het lopen worden 
afgelezen, of zelfs om de nek worden gehangen om deze te kunnen blijven 
voelen tijdens het bewegen. Tactiele kaarten worden al gebruikt, zoals deze 
in China (zie afbeelding hiernaast).
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