
Men spreekt van een ‘lui oog’ als de gezichtsscherpte van dat oog zonder aantoonbare 

pathologische afwijkingen en met de juiste brilsterkte niet goed is.  De medische benaming  

voor een ‘lui oog’ is: amblyopie. 

Een ‘lui oog’ (amblyopie) kan alleen ontstaan in de periode dat het scherp zien nog in 

ontwikkeling is. Dit is ook de enige periode waarin een ‘lui oog’ nog te behandelen is. 

Hoe eerder een ‘lui oog’ ontdekt wordt, hoe eerder het behandeld kan worden, hoe groter de 

kans dat een maximale gezichtsscherpte behaald wordt. 

Onderzoek van de ogen vindt vaak voor het eerst plaats op het consultatiebureau als onderdeel 

van het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek). Bij afwijkende bevindingen wordt het 

onderzoek herhaald en in twijfelgevallen of bij afwijkingen wordt het kind doorverwezen naar 

de orthoptist of oogarts. 

 

‘Een vroegtijdig gestarte behandeling, die trouw wordt uitgevoerd leidt tot de beste 

resultaten’ 

De oorzaken van een ‘lui oog’ 

Oorzaken van een ‘lui oog’ (amblyopie) kunnen onder andere zijn: 

 Scheelzien (de ogen staan dan niet op hetzelfde punt gericht). 

Het beeld van het afwijkende oog wordt in de hersenen uitgeschakeld om dubbelzien 

te voorkomen. Op den duur verleert het oog het kijken en wordt ‘lui’ (amblyoop). Het 

kind kijkt steeds met zijn goede oog. 

 Brilafwijking 

Een ‘lui oog’ (amblyopie) kan optreden wanneer het beeld dat in een oog wordt 

gevormd onscherp is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een brilafwijking die 

niet of onvoldoende gecorrigeerd is. Dit onscherpe beeld krijgt in de hersenen minder 

aandacht en word min of meer verdrongen. Op den duur kan hierdoor een ‘lui oog’ 

ontstaan. Soms is er aan een dergelijk oog uitwendig niets te zien. Deze vorm van 

amblyopie is moeilijk op te sporen en komt alleen maar tot uiting bij een zorgvuldige 

gezichtsscherptebepaling. 

https://www.orthoptisten.info/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=33
https://www.orthoptisten.info/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=31


 Organische afwijking in de bouw van een oog 

Voorbeelden van een organische afwijking van een oog zijn bijvoorbeeld een hangend 

bovenooglid (ptosis genaamd) of een aangeboren troebeling van de normaal heldere 

delen van het oog, bijvoorbeeld van het hoornvlies of van de ooglens. Door de 

troebeling wordt geen scherp beeld gevormd, waardoor het oog met het onscherpe 

beeld ‘lui’ wordt.    

 

 

 Combinatie van bovenstaande puntenDoor de bovenstaande oorzaken verdwijnt bij het 

oog met de afwijking de prikkel tot ontwikkelen van de gezichtsscherpte, waardoor 

een ‘lui oog’ (amblyopie) ontstaat. Daarnaast speelt bij het ontstaan van een ‘lui oog’ 

ook erfelijke aanleg een rol. 

Diagnose: een ‘lui oog’ 

Men spreekt pas van een ‘lui oog’ als de gezichtsscherpte van dat oog zonder aantoonbare 

pathologische afwijkingen en met de juiste brilsterkte niet goed is. 

Soms is het moeilijk te constateren of een kind een lui oog (amblyopie) heeft. Het kind is zich 

meestal niet bewust dat het minder goed ziet. Als er geen sprake is van duidelijk scheelzien 

merken anderen vaak niet dat er sprake is van amblyopie. 

Het vaststellen van de exacte gezichtsscherpte op jonge leeftijd is moeilijk. De orthoptist 

beoordeelt de volgbewegingen, dat wil zeggen dat er wordt gekeken hoe goed een kind een 

lichtje of een voorwerp volgt met één oog, terwijl het andere oog wordt afgedekt. Als één oog 

minder ziet dan het andere, is dit te constateren door het minder goed volgen van het 

voorwerp, door protesteren of zelfs huilen van de baby. 

Vanaf kleutertijd wordt de gezichtsscherpte bepaald met de ‘plaatjeskaart’ en bij oudere 

kinderen kunnen symbolen of letters gebruikt worden om de gezichtsscherpte te meten. Als 

één oog minder goed ziet is verder onderzoek noodzakelijk. 

Bij verder onderzoek wordt na indruppelen van (pupilverwijdende en 

accommodatieremmende) oogdruppels de brekingsafwijking van de ogen bepaald en wordt 

het oog onderzocht op de aanwezigheid van organische afwijkingen, zoals afwijkingen van 

het netvlies, de oogzenuw, e.d.. Door deze oogdruppels kan tijdelijk overgevoeligheid voor 

licht optreden en gaat men minder scherp zien. Deze verschijnselen zullen enkele uren 

aanhouden, maar zullen de volgende dag weer verdwenen zijn. 

‘Hoe eerder een ‘lui oog’ ontdekt wordt, hoe eerder het behandeld kan worden, 

hoe groter de kans dat een maximale gezichtsscherpte behaald wordt’ 

Behandeling van een ‘lui oog’ 

Wordt het ‘luie oog’ veroorzaakt door een brilafwijking of een organische afwijking, dan zal 

deze oorzaak eerst behandeld moeten worden. 

In geval van een brilafwijking zal de orthoptist zonodig een bril voorschrijven. In het geval 

van een organische afwijking van het oog zal de oogarts u adviseren in de mogelijkheden van 

behandeling. Hierna kan begonnen worden met de behandeling van het luie oog. 



Zoals eerder beschreven is een ‘lui oog’ een achterstand in de ontwikkeling van het zien. 

Deze achterstand moet ook weer ingehaald worden. Afplakken van het goede oog met een 

oogpleister is dan de meest efficiënte behandelwijze voor een ‘lui oog’. Een vroegtijdig 

gestarte behandeling die trouw wordt uitgevoerd leidt tot de beste resultaten. Of een oog 

gedurende een aantal uren per dag of de hele dag moet worden afgeplakt, is onder meer 

afhankelijk van de leeftijd van het kind en de mate van het luie oog. Uw orthoptist adviseert u 

hierin. 

Een goed alternatief voor het afplakken bestaat er niet, echter er is wel een minder goede 

behandeling zoals het indruppelen van het goede oog met pupilverwijdende druppels. 

Hierdoor ziet dat oog tijdelijk wazig en moet het luie oog gebruikt worden om te kunnen zien. 

Niet elke vorm van een ‘lui oog’ is geschikt voor deze behandeling en ook door de chemische 

effecten van deze behandeling heeft het gebruik van een pleister de voorkeur. Ook hierin zal 

de orthoptist u adviseren. 

Tot slot heeft het afplakken van het goede oog dus als doel de ontwikkeling van de 

gezichtsscherpte van het luie oog weer te stimuleren. Het heeft dus geen invloed op de 

brilafwijking en het verbetert de oogstand ook niet. 

 


