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Een bril
speciaal
op maat
voor Joris!

Maat!
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Joris Persoon is een vrolijke jongen en heeft altijd
energie voor tien! Hij woont samen met zijn vader,
moeder, broertje Sjors (11) en zusje Elena (8). Joris is
13 jaar en volgt Voortgezet Speciaal Onderwijs aan de
Herman Broerenschool in Naaldwijk. Hier krijgt hij in
een klas met zeven andere kinderen veel begeleiding
en ondersteuning, bijvoorbeeld bij prikkelverwerking.
Joris heeft het syndroom van Down. Ter ondersteuning
van zijn gehoor draagt hij ook een Bone Conduction
Device (BCD); een gehoorapparaat dat geluidstrillingen
overbrengt. Vanwege zijn chronische oorontstekingen is het dragen van een standaard gehoorapparaat
helaas niet mogelijk. Zijn speciale bril op maat zorgt
ervoor dat de twee apparaatjes goed blijven zitten.
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De brillen die Joris voorheen droeg, gingen
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van Joris contact op
met Maatbril. Maatbril
is naar de school van
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3D-scan uit te voeren.
Daarna kozen Frieda en
Joris gelijk een bril uit.

“Het montuur
is flexibel, de
veertjes zijn
flexibel... de bril
glijdt ook niet
steeds meer van
Joris’ neus af”
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