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Goed gezien 

Wat doet een orthoptist? 

Een orthoptist onderzoekt niet alleen of je scherp kunt zien, maar ook of je ogen recht staan, alle 
kanten op kunnen bewegen en kunnen samenwerken. Dat is belangrijk om goed te kunnen zien. 
Orthoptie betekent letterlijk ‘recht kijken’. Bij klachten als dubbelzien, hoofdpijn of last bij het lezen 
wordt een orthoptist ingeschakeld. 
Bij een rechte oogstand kan het gezichtsvermogen van beide ogen zich zo goed mogelijk 
ontwikkelen. De grootste ontwikkeling van het zien vindt in de eerste 6 à 7 levensjaren plaats. Zo 
vroeg mogelijk opsporen en behandelen van afwijkingen is dus van groot belang. De samenwerking 
tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord raken. Als er 
afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist een behandelplan voor of verwijst naar een 
ander specialisme. 

Oogtherapie is een werkwoord 
Vroege onderkenning, therapietrouw en goede samenwerking met jouw orthoptist zijn 
succesfactoren van oogtherapie. 

 

 
 
 

 
 
  

“Marijn heeft veel aan zijn therapietrouw te danken” Henriëtte  
 
“Beloningen en goede resultaten stimuleren therapietrouw,” weet moeder Henriëtte, 
“Marijn koos dagelijks zelf pleisters uit met stoere afbeeldingen. Hij merkte ook dat hij 
steeds beter zag.” Marijn ging in drie jaar tijd dankzij voorbeeldige therapietrouw van ‘bijna 
geen zicht’ in zijn rechteroog naar twee superogen. 
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Met welke klachten kun je bij de orthoptist terecht? 

Een lui oog 
Men spreekt van een ‘lui oog’ als het oog gezond is, maar ook met de juiste bril, niet goed kan zien. 
Omdat het kijken met dit oog niet voldoende ontwikkeld is. Een lui oog ontstaat alleen in de periode 
dat het scherp zien nog in ontwikkeling is. De behandeling van een lui oog bestaat meestal uit het 
afplakken van het ‘goede’ oog. In bepaalde gevallen in combinatie met het voorschrijven van een bril. 
Soms wordt het goede oog gedruppeld in plaats van afgeplakt of wordt er een andere therapie 
toegepast. 

Brilmeting bij kinderen 
Het meten van de oogsterkte bij kinderen is één van de specifieke deskundigheden van de orthoptist. 
Om het onderzoek goed uit te voeren gebruikt de orthoptist oogdruppels. De orthoptist geeft daarna 
zonodig een brilrecept mee voor de opticien. 

Scheelzien 
De orthoptist onderzoekt het scheelzien en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De 
behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril en/of oefeningen. In bepaalde gevallen is 
de oogstand alleen te verbeteren door een operatie. De orthoptist maakt dan in samenspraak met de 
oogarts een operatieplan. 

Dubbelzien 
Doordat één of meerdere oogspieren niet goed functioneren en/of de ogen niet goed samenwerken 
kan dubbelzien ontstaan. Afhankelijk van de oorzaak schrijft de orthoptist oefeningen en/of een 
(prisma)bril voor, om te zorgen dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van dubbelzien. Soms is een 
operatie aan de oogspieren nodig. 

Meedenken en meebewegen 
Jouw orthoptist stelt na specifiek orthoptisch onderzoek de beste oogtherapie voor in jouw situatie. 

 

 
 
 
  

“Contactlenzen geven Alejandro vrijheid” Marita  
 
“Een bril is toch een beperking”, weet moeder Marita. Zij speelde zelf als kind basketbal 
en toen zat een bril haar in de weg.  aar zoon Alejandro speelt ook basketbal maar heeft 
daarvoor contactlenzen. “Die geven hem vrijheid.” 
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Afspraak met een orthoptist 

Waar kun je terecht? 
De orthoptist is werkzaam in de oogheelkundige polikliniek van een ziekenhuis, in een 
slechtziendencentrum of in een particuliere (oogzorg)praktijk. Orthoptist is een wettelijk beschermde 
titel. Deze hbo-opgeleide paramedicus is werkzaam binnen het vakgebied van de oogheelkunde en 
gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van het zien bij kinderen, de oogstand en de 
samenwerking van de ogen. 

Afspraak maken? 
Een orthoptist diagnosticeert en behandelt stoornissen in de samenwerking en ontwikkeling van de 
ogen. Als je na het lezen van deze folder denkt dat jouw klachten orthoptisch van aard zijn, kun je een 
afspraak maken bij de orthoptist. Via de site www.orthoptie.nl kun je een orthoptist bij jou in de buurt 
vinden waar je met jouw vraag terecht kunt. 

Ruimte voor eigen keuzes 
Elke oogtherapie biedt ruimte om die individueel in te vullen. Samen met jouw orthoptist maak je 
keuzes die bij jou passen. 

 

 
 

 
 
  

“Als vriendinnen komen spelen gaat de pleister af” Michelle  
 
“Pascalle is heel trouw aan haar therapie”, vertelt haar moeder Michelle, “maar het 
afplakken van haar oog wil ze alleen buiten schooltijd en nooit als vriendinnen komen 
spelen.” 



 
 
 

 

ALGEMENE FOLDER 

 5 

 
Ogen bepalen niet alleen wat we zien, 
maar ook hoe we gezien worden. 
 

 
 

Jezelf kunnen zijn 
Laat je door jouw orthoptist begeleiden in het omgaan met jouw oogaandoening. 

 

 
 
 
Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
Kijk voor meer informatie op www.orthoptie.nl 
 

 
 

“Zolang het me niet echt stoort laat ik er ook niets aan doen” Lars 
 
“Anderen zien het als ik moe word,” vertelt de 14-jarige Lars, “dan draait mijn rechteroog 
naar buiten en ben ik scheel. Na overleg met mijn orthoptist heb ik besloten, dat zo lang 
het me niet echt stoort ik er ook niets aan laat doen. Ik wil later op het podium staan en 
net zoals bij sommige bekende cabaretiers moet iedereen mij ook maar nemen zoals ik 
ben.” 


