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Goede ogen zijn belangrijk voor uw kind,om de wereld te ontdekken,
om zich te ontwikkelen. Mocht u vragen hebben over het gezichtsvermogen van uw kind, dan kunt u daarmee altijd terecht op het
consultatiebureau of bij de huisarts. Hoe eerder we een oogafwijking
signaleren en zo nodig behandelen, hoe kleiner de kans op problemen
in de toekomst.
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De jeugdarts of jeugdverpleegkundige bekijkt of elk
oog goed zit
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Waar kunt u zelf op letten?
U bent extra alert:
•

na infectieziekten tijdens de
zwangerschap zoals rode
hond, geslachtsziekten of
toxoplasmose;

•

1. Uw kind valt of struikelt re
gelmatig.
2. Uw kind houdt het hoofd

als er in de familie aandoe
ningen of aangeboren afwij

•

Wat kunnen de signalen
zijn voor oogafwijkingen
tijdens de peutertijd?

vaak scheef.
3. Uw kind bekijkt speelgoed

NAAR DE ORTHOPTIST EN/OF
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4. Uw kind is angstig en rea
geert opvallend onzeker.
5. Uw kind is heel onhandig
bij bijvoorbeeld ﬁetsen.
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bel tijdens de
zuigelingenperiode?
•
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•
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Lenstroebelingen (staar) en hoge
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oogdruk zijn ernstige aandoenin

aan, maar scheel (loensen).
•
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blemen aan het goede oog.

gen die onbehandeld tot blindheid

Uw kind kijkt of grijpt nauwe

Gemiddeld vier procent van alle

kunnen leiden. Deze aandoeningen

lijks naar voorwerpen.

baby’s in Nederland, heeft een

komen gelukkig heel weinig voor

oogafwijking. Scheelzien komt vaak

en zijn bij tijdig onderkennen vaak

voor. Een kind dat scheel ziet, kijkt

goed te behandelen.
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