Amblyopie (lui oog)
Een lui oog is een oog dat zich op jonge leeftijd niet goed ontwikkelt. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren doordat één oog scheel kijkt, of doordat het ene oog een andere brilafwijking heeft
dan het andere oog. Het afwijkende oog gaat slechter zien, en wordt ‘lui’. De medische term
hiervoor is amblyopie. Een lui oog kan alleen met succes behandeld worden tijdens de vroege
kinderjaren. Daarom is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt.
Oorzaak
Amblyopie kan ontstaan door:
 scheelzien
 brilafwijking
 hangend ooglid (over de pupil heen)
 organische afwijking (bijv. troebele ooglens of hoornvlies)
Behandeling
Het luie oog moet gestimuleerd worden om te kijken, zodat het zich beter gaat ontwikkelen.
Bij een brilafwijking wordt meestal eerst een bril voorgeschreven. Daarnaast is het soms ook
nodig om het goede oog een aantal uren per dag met een oogpleister af te plakken, zodat het
slechtziende oog wordt gestimuleerd om te kijken. Een vroegtijdig gestarte behandeling die
trouw wordt uitgevoerd geeft de beste resultaten. Het afplakken van het goede oog zorgt
ervoor dat het luie oog scherper leert zien. Het afplakken heeft geen invloed op de brilsterkte,
en ook scheelzien verdwijnt hier niet mee.
De orthoptist
Amblyopie, scheelzien en brilafwijkingen worden behandeld door de orthoptist. Dit is een hboopgeleide paramedicus, die zelfstandig functioneert binnen een oogheelkundige kliniek. Om
medische oogaandoeningen uit te sluiten wordt een kind met amblyopie meestal eenmalig
door een oogarts onderzocht.
Contact
Voor vragen over amblyopie kunt u terecht bij de orthoptist:
Mw. J. Fonk-Verdouw
Mw. J.B. Havinga-Brandsema
Lees meer: www.orthoptie.nl
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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