
Kijk je ook 
eens diep 
in mijn 
ogen?
Tips voor het tijdig opsporen van 
visuele problemen bij mensen met 
een verstandelijke beperking.

Zorg jij voor iemand met  
een verstandelijke beperking, 
professioneel of als mantelzorger?  

Wees dan steeds alert voor  
mogelijke problemen met het zicht.
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Wat als?

Wat als je niet kan aangeven dat je niet goed ziet? Of 
wat als je je helemaal niet bewust bent van je visuele 
beperking?

Het is helaas de dagelijkse realiteit voor duizenden kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen.

Want zien, dat doe je niet enkel met je ogen, maar ook met je 
hersenen. 

Verlies het zicht van mensen met een verstandelijke beperking 
niet uit het oog en maak gebruik van deze eenvoudige tips om 
visuele problemen tijdig op te sporen.

Meer info, nuttige adressen, tips en 
boeiende praktijkverhalen vind je op 
www.stijn.be

Deze VISUS sensibiliseringscampagne 
kwam tot stand in samenwerking met:

En dankzij de  
financiële steun van:



TIP 1

Maak gebruik 
van de observatielijst 
OLIVIA

TIP 2

Ga regelmatig 
langs bij de 
oogarts

TIP 3

Laat een functionele 
visusobservatie 
uitvoeren

Door de vragenlijst op papier of online in te vullen 
als zorgverlener of mantelzorger kan je op een een-
voudige manier visuele problemen tijdig screenen. 

De lijst biedt je, na het doorlopen van de vragen, een 
duidelijk overzicht van eventuele visuele beperkin-
gen. Op deze manier kan je daarna gerichte, professi-
onele hulp inroepen.

Oogonderzoek laat je best al van kleins af aan bij een 
oogarts doen. Je kan er ook voor in een universitair 
ziekenhuis terecht. Hier is steeds aangepaste  
apparatuur aanwezig waarvoor actieve medewer-
king niet nodig is. 

Laat een oogonderzoek regelmatig uitvoeren. Het ge-
zichtsvermogen evolueert immers een leven lang.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen 
deze veranderingen vaak niet verwoorden. Blijf dus 
steeds extra alert.

Blijf je toch nog met vragen zitten? Maak dan een 
afspraak voor een functionele visusobservatie in 
een gespecialiseerd expertisecentrum, zoals bij-
voorbeeld Centrum Ganspoel, om meer in detail het 
effect van visuele problemen op het dagelijks leven 
te observeren.

De resultaten laten je toe om binnen de leefomge-
ving de nodige concrete aanpassingen te doen die 
de kwaliteit van zorg en leven verbeteren.

De observatielijst OLIVIA kan je 
terugvinden op www.stijn.be/olivia


