VERWEZEN NA DE OOGTEST... WAT NU
Bij je kind werd een oogtest afgenomen. Het resultaat van
deze test viel buiten de verwachtte waarden. Jullie kindje
werd verwezen naar de oogarts voor verder onderzoek.
Daarom geven we jullie graag wat meer informatie over wat
dit juist betekent en wat je verder kan verwachten.

BIJ DE OOGARTS
Om de afspraak bij de oogarts vlot te laten verlopen, kunnen
volgende tips nuttig zijn:
•

Vermeld bij het maken van de afspraak dat je kind
verwezen is na de oogtest bij Kind en Gezin.

•
DOEL EN NUT VAN DE OOGTEST

Het kan soms een 2-tal maanden duren vooraleer je op
consult kan gaan bij de oogarts. Je hoeft hierover niet
ongerust te zijn. De controle is niet dringend, het is wel

De oogtest is een screening naar een verhoogd risico op de

belangrijk dat het gebeurt.

ontwikkeling van een lui oog. We weten immers dat als dit
tijdig opgespoord en behandeld wordt, er kan voorkomen

•

Maak een afspraak op een moment dat je zelf voldoende

worden dat een kind een lui oog krijgt. Een ‘lui oog’ (in medisch

tijd kan vrijmaken en eventueel opvang kan voorzien voor

jargon ‘amblyopie’) is een slecht gezichtsvermogen in één oog.

andere kinderen. Als het kind en de ouder(s) rustig zijn,

Dit ontstaat doordat dit oog zich in de vroege kinderjaren niet

vergemakkelijkt dit het onderzoek.

normaal heeft kunnen ontwikkelen.

•

Neem een voeding mee voor je kindje, voor wanneer het
honger krijgt in de wachtzaal of tijdens het consult.

WAAROM NAAR DE OOGARTS?

•

waarvoor druppeltjes in de ogen gedaan worden. Na het

De oogtest is niet hetzelfde als een oogonderzoek bij een

indruppelen moet je een tijdje wachten vooraleer de test

oogarts. Een afwijkend resultaat betekent dat een kind een

kan afgenomen worden.

hoger risico heeft op het ontwikkelen van een lui oog. De
test bij Kind en Gezin zegt dus niets over de aard of ernst

De oogarts voert een aantal testen uit waaronder een test

•

Na onderzoek zal de oogarts beslissen of een behandeling

van mogelijke afwijkingen van het oog. Daarvoor is verder

nodig is. Bij jonge kinderen, waar de ogen nog in

onderzoek bij de oogarts nodig.

ontwikkeling zijn, wordt soms nog gewacht met een

Soms wordt een kind verwezen, maar vindt de oogarts toch

behandeling. Opvolging en controle blijven wel belangrijk..

geen afwijking. De oogtest is immers een momentopname en
de ogen van kleine kinderen zijn nog volop in ontwikkeling.
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