
Verslag bijeenkomst d.d. 18 september 2018  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is : 
 Passend Lezen 
 
Vandaag is bij ons te gast mevrouw Hannerieke Dekkers van Bibliotheek Service. 

 

                             
 

Debby de Wal heet iedereen welkom op deze middag. Hannerieke Dekkers zal vanmiddag een 

presentatie houden over “Passend Lezen” . Iedereen kan lezen, ook indien men een 
leesbeperking heeft.  

Bibliotheekservice Passend Lezen is er voor iedereen voor wie 

‘gewoon’ lezen niet (meer) lukt. Als stichting zet Passend Lezen 

zich in om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot 

kennis en cultuur, zodat iedereen kan (blijven) meedoen in de 

maatschappij. Iedereen moet kunnen lezen op de manier die bij 

hen past. 

Bibliotheekservice Passend Lezen is onderdeel van het stelsel 

van openbare bibliotheken. 

 

 

 

 

Leesvormen 

Passend Lezen biedt boeken, kranten en tijdschriften in passende leesvormen: 

- Audio lezen 

- Braille lezen 

- Letterlezen 

 



Omdat Braille lezen vandaag niet van toepassing is voor onze bezoekers, wordt dit 

punt niet verder uitgebreid besproken. 

Bij Audio lezen kan men de ingesproken tekst beluisteren, eventueel tezamen met de 

tekst op papier. 

Bij letterlezen onderscheidt men: 

Jumboletter: een kleine collectie grootletterboeken voor jeugd en volwassenen in a4 

formaat en lettergrootte 24; 

Tijdschriften in grootletter: kleine collectie titels; 

Elektronische Kranten & Tijdschriften: ca 100 titels die via de website de Daisylezer-

app of de webbox gelezen en/of beluisterd kunnen worden. 

Maatwerk: omzetten van persoonlijke documenten naar grootletter.  

 

Hannerieke geeft ook nog uitleg over Combilezen, dat is vooral geschikt voor de jeugd. Er zijn 

de zogenaamde “voeljeboekjes”: tastbare (voor)leesboekjes voor blinde en zeer slechtziende 

kinderen om kennis te maken met het brailleschrift en het ontwikkelen van tastzin. Ook is er 

“Karaokelezen”: digitale boeken die gecombineerd zijn met de gesproken versie van het 

boek. 

 

Hieronder kan men lezen hoe men zich kan schrijven: 

- Invullen inschrijfformulier op www.passendlezen.nl 

- Ontvangen van email met link om voorlopig klantaccount te activeren 

- Klikken op de link en wachtwoord aanmaken op de activatiepagina 

- Op dezelfde pagina akkoord gaan met de Verklaring Leesbeperking en de 

Gebruikersvoorwaarden 

- Het voorlopig klantaccount is aangemaakt en de klant kan direct gaan lezen! 

 

Hoe werkt het? 

Het zoeken en bestellen gaat via de online catalogus op passendlezen.nl 

Het bestelde materiaal kan direct op de digitale boekenplank geplaatst worden zodat het 

meteen te beluisteren of te downloaden is. 

Het bestelde materiaal, zoals brailleboeken, Jumboletterboeken en lectuur of Daisy-cd, wordt 

binnen 4 werkdagen thuis bezorgd. Daisy-cd’s moeten weer terug gestuurd worden, de rest 

niet. 

http://www.passendlezen.nl/


Daisyspeler 
 

De streaming gesproken boeken en tijdschriften zijn via de volgende middelen te beluisteren: 
- Daisylezer-app 

Streamen en downloaden via de Daisylezer app op de smartphone of tablet. 

Beschikbaar voor iOS en Android. 
- Online player 

Streamen via de online player op passendlezen.nl of downloaden via de boekenplank. 
De gesproken lectuur is te beluisteren door middel van: 

- Daisy-CD 

Afspelen met behulp van een Daisyspeler. Deze zijn verkrijgbaar bij leveranciers van 
leeshulpmiddelen of te leen bij de bibliotheek.  Vaak kan men bij de zorgverzekering 

een vergoeding hiervoor krijgen. 
 

 
Lidmaatschap 
De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 28,-- per jaar.  

Klanten kunnen: 
- Onbeperkt gebruikmaken van de totale boekencollectie 

- Maatwerk en reliëfwerk bestellen 
- Maximaal 5 krant- of tijdschriftabonnementen op  Daisy-CD, brailleprint of grootletter 

aanvragen 

- 10 kranten en/of tijdschriften streamen en/of downloaden 
- Specials en geschenken bij literaire acties. 

 
 
Heeft u een algemene vraag of reactie? Dan kunt u mailen naar info@passendlezen.nl 

 
Mocht u er niet uitkomen of u heeft een specifieke vraag over dienstverlening of bestelling? 

Neem dan contact op met Klantencontact. 
E-mail: klanten@passendlezen.nl 
Telefoon: 070 – 338 15 00  

 
 

mailto:info@passendlezen.nl
mailto:klanten@passendlezen.nl


  

 
 

 

Passend Lezen is ook te volgen op Facebook en Twitter 

Hannerieke deelt het foldermateriaal uit en geeft een aantal extra exemplaren voor 

belangstellenden, die niet aanwezig konden zijn. 

Na afloop bedankt Debby de Wal Hannerieke voor haar mooie presentatie en overhandigt 

haar als dank een fles wijn. 

  
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
16 oktober  2018  
 

Het onderwerp is dan: Parkinson en stemming 

https://www.facebook.com/passendlezen
https://twitter.com/passendlezen

