Grote kans op een lui oog

Niet wachten met de behandeling van scheelzien
19 juli 2010 Bron: www.VUmc.nl Vu Medisch Centrum te Amsterdam
Scheelzien komt bij 3- 4% van de bevolking voor en is niet alleen een cosmetisch probleem. Kinderen die
scheel kijken kunnen slechter gaan zien en een lui oog ontwikkelen. Als scheelzien op latere leeftijd
ontstaat, kan dit klachten geven als dubbelzien en hoofdpijn. Hoe eerder het scheelzien behandeld wordt,
des te beter zijn de te verwachten resultaten voor het zien met beide ogen. Omdat er veel vragen zijn over
scheelzien hebben de orthoptisten van de afdeling oogheelkunde van VU medisch centrum en 3M
Nederland BV een boekje uitgegeven: '101 vragen over scheelzien, een handleiding voor ouders'.
Wat is scheelzien, hoe ontstaat het en wat is het verschil met een lui oog? Is het te opereren of verdwijnt het
vanzelf? En veroorzaakt scheelzien problemen bij lezen en schrijven? Dit zijn slechts enkele van de 101 vragen
die in het boekje worden behandeld. De orthoptisten van VU medisch centrum behandelen kinderen (en ook
ouderen) die scheelzien of een lui oog hebben.
Orthoptist Amber Bakels: "Ouders hebben veel vragen bij de
diagnose en behandeling van scheelzien. Wij wilden de ouders
een handleiding geven zodat ze het beter begrijpen. De
hoeveelheid informatie die patiënten op een spreekuur krijgen is
vaak veel en overweldigend. Dit naslagwerk geeft de
mogelijkheid om er thuis rustig over te lezen. Wellicht ook om
andere ouders te helpen, want bij twijfel over de oogstand of de
gezichtsscherpte van een kind is het belangrijk om op korte
termijn een orthoptist te raadplegen. Over het algemeen geldt
namelijk: hoe eerder de behandeling start, hoe beter de
resultaten".
Het boekje 101 vragen over scheelzien is voor 7 euro te koop
bij de boekhandel: ISBN 978-90-72837-04-2 of bij 3M
Nederland BV, via telefoonnummer 071 - 5 450 489.
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