
 

 

 
 
 

Resultaten peiling Oogafwijkingen (December 2017) 
 
De richtlijn ‘Opsporen oogafwijkingen’ is voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om bij kinderen 
tot vier jaar oogafwijkingen op te sporen. Het Erasmus MC heeft gevraagd of ouders uit het Landelijk 
Ouderpanel willen reageren op enkele aanpassingen in deze richtlijn. Het is voor het eerst dat het 
Landelijk Ouderpanel op deze manier vroegtijdig betrokken is bij de ontwikkeling van een richtlijn! 86 
ouders met kinderen in de leeftijd 0 t/m 4 jaar deden mee (respons 33,3%). Bedankt alle deelnemers!  
 

Ouders voorstander van extra oogonderzoek op driejarige leeftijd 
Als een kind drie jaar is, is het tijd voor het oogonderzoek om een “lui oog” op te sporen. Dit 
onderzoek gebeurt ook als een kind bijna vier jaar is. In de nieuwe richtlijn vervalt het onderzoek op 
driejarige leeftijd. 51% van de ouders is het daar niet mee eens. De meeste ouders vinden namelijk dat 
je de ogen beter te vaak kunt controleren dan te weinig. 15% van de ouders vindt alleen een 
onderzoek op vierjarige leeftijd voldoende. Een van de argumenten is dat hun kind zich op driejarige 
leeftijd nog niet goed kan concentreren voor een oogonderzoek. 
 

Ouders nemen advies van jeugdarts over doorverwijzing aan 
Het kan zijn dat een jeugdarts tijdens een onderzoek adviseert om met een kind naar de oogarts te 
gaan. 93%1 van de ouders geeft aan op dat advies in te gaan en een afspraak met de oogarts te 
maken. Een reactie is: ‘Ik zou niet weten waarom niet? Het is in het belang van mijn kind. Een 
professional neemt iets waar, waar ik als ouder geen verstand van heb.’ 
 

Gesprekstips voor jeugdartsen 
In de richtlijn staat een tekst met adviezen die jeugdartsen in gesprekken met ouders kunnen 
gebruiken. We vroegen de ouders om deze adviezen te beoordelen. Over het algemeen vinden zij dit 
prima tips, maar hebben zij wel een paar aanvullingen. Een ouder zei: ‘Maatwerk is belangrijk, maar 
dan moet je als behandelaar wel je best doen om erachter te komen wat voor vlees je in de kuip hebt. 
Soms vragen ze net niet genoeg door en gaan dan maar invullen wat ik denk.’ Nog een reactie was: ‘Er 
moet te veel informatie uit folders gehaald worden. Professionals kunnen dat veel beter mondeling 
uitleggen en dan de folder voor thuis meegeven om nog eens na te kijken.’ 
 

De vragen over de ogen van een kind tijdens consult zijn duidelijk  
Ouders komen meestal van baby af aan met hun kind bij het consultatiebureau. Soms stelt de 
jeugdarts vragen over de ogen van het kind. We hebben ouders gevraagd of zij acht van dit soort 
vragen willen beoordelen. Het antwoord ‘goede vraag, hier kan ik duidelijk antwoord op geven’ werd 
bij alle vragen het meest gegeven.  

                                                             
1 Deze vraag is wegens een technische fout aan 42 ouders voorgelegd in plaats van 86.   



 

 

 

 

Wat doen we met de resultaten? 
De feedback van ouders neemt het Erasmus MC mee in de aanpassingen van de richtlijn. De redactie 
van Opvoeden.nl kijkt welke invloed de resultaten hebben over de informatie over oogafwijkingen- en 
onderzoek.   
 

Wil je meer weten over het onderzoek? 
Neem dan contact op met: 
Roxanne Sebes, roxanne@stichtingopvoeden.nl, 088-11 80 200 
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