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Oogheelkunde 
 

Orthoptie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 
Uw (huis)arts heeft u of uw kind doorverwezen naar de orthoptist. In deze folder kunt 
u lezen wat de orthoptist voor u kan betekenen.  
 
Wat doet een orthoptist? 
Orthoptie wil zeggen “recht kijken”. Een goede samenwerking tussen de ogen is de 
basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich 
zo goed mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de 
ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld. De orthoptist is een 
deskundige die verantwoordelijk is voor dit  specifieke gedeelte van de 
oogheelkunde. 
 
De ontwikkeling van het zien vindt plaats in de eerste 6 à 7 levensjaren. Afwijkingen 
hierin kunnen dan ook in deze fase ontstaan. De samenwerking tussen de ogen kan 
echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. 
Vroegtijdig opsporen is van groot belang 
 
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de 
ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden geconstateerd dan stelt de 
orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in.  
 
Met welke klachten kunt u bij de orthoptist terecht? 
De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere: 

 Scheelzien 

 Een lui oog 

 Dubbelzien 

 Hoofdpijn / leesklachten 
 
Scheelzien 
Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en 
bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit het 
voorschrijven van een bril en/of oefeningen. Vaak is een operatie nodig om het 
scheelzien te verhelpen. De orthoptist overlegt dan met de oogarts die de operatie 
uitvoert. 
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Een lui oog 
Als er sprake is van scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen de ogen, wordt 
één van de ogen niet (voldoende) gebruikt. Daardoor ontwikkelt de gezichtsscherpte 
van dat oog zich niet goed. Dit noemen we een lui oog. Dit kan alleen verholpen 
worden door tijdige behandeling, soms al in het eerste levensjaar. De behandeling 
kan bestaan uit het afplakken van het “goede”oog, vaak in combinatie met een bril.  
 
Dubbelzien 
Dubbelzien kan ontstaan doordat één of meerdere oogspieren niet goed 
functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door bepaalde ziektes zoals suikerziekte, 
schildklieraandoeningen,  een hersenbloeding of herseninfarct. De orthoptist 
onderzoekt welke oogspier of welke groep oogspieren niet goed werkt. Dit is 
belangrijk voor verder onderzoek of verdere verwijzing. Soms wordt dubbelzien 
veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen de ogen. Door bepaalde 
oefeningen of speciale brilcorrecties (b.v. prismabril) kan de orthoptist ervoor zorgen 
dat er zo min mogelijk last is van het dubbelzien. Soms is een operatie van de 
oogspieren nodig. 
 
Hoofdpijn / leesklachten 
Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn en/of 
leesklachten ontstaan. De orthoptist onderzoekt en behandelt eventuele stoornissen 
op dit gebied. Oefeningen, speciale brilcorrecties of een operatie aan de oogspieren 
kunnen deze klachten vaak verhelpen. 
 
De eerste afspraak 
Na verwijzing van uw (huis) arts maakt u een afspraak met de orthoptist. Bij de 
eerste afspraak zal er ook altijd  een combinatie afspraak bij de oogarts worden 
gemaakt. 
 
Tijdens het orthoptisch onderzoek druppelen wij de ogen. Hierdoor wordt het zien 
wazig. Dit kan enkele uren aanhouden. Door de druppels worden ook de pupillen 
groter en lichtgevoelig. Dit kan enkele dagen aanhouden. Met een zonnebril kunt u 
de lichtgevoeligheid beperken. Wij raden u dan ook aan een zonnebril mee te 
nemen. 
 
Aansluitend aan uw bezoek bij de orthoptist zal de oogarts u of uw kind 
oogheelkundig onderzoeken. 
 
Deze combinatieafspraak zal minimaal een uur duren  
 
Hoe lang duurt de behandeling? 
De duur van de behandeling is afhankelijk van het probleem of de klacht. Vaak is van 
te voren moeilijk aan te geven hoe lang een behandeling gaat duren.  Bij de 
behandeling van een lui oog is het belangrijk dat zo vroeg mogelijk met de 
behandeling wordt begonnen. Des te korter en des te minder intensief de 
behandeling dan is. De meeste kinderen blijven tot hun tiende  levensjaar, onder 
controle van de orthoptist, 
 
Bronvermelding 
Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Orthoptie 
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Vragen en bereikbaarheid 
 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen of wilt u een afspraak maken met een 
orthoptist of uw oogarts, neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde 
 
Polikliniek Oogheelkunde 
Locatie Venlo   Locatie Venray 
routenummer 9   routenummer 95 
(077) 320 61 31   (0478) 52 23 39 
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