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Wat is een lui oog? 

Men spreekt van een ‘lui oog’ als het oog gezond is, maar ook eventueel met de juiste bril, niet goed 
kan zien. Het kijken met dit oog is niet voldoende ontwikkeld. De medische benaming voor een ‘lui 
oog’ is amblyopie. Een lui oog kan alleen ontstaan in de periode dat het scherp zien nog in ontwik-
keling is (t/m basisschoolleeftijd). Dit is ook de enige periode waarin een lui oog te behandelen is. 
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Hoe wordt een lui oog behandeld? 

Vaak wordt afplakken (occlusietherapie) van het ‘goede’ oog met een oogpleister geadviseerd om een 
lui oog te behandelen. Het afplakken van het goede oog heeft als doel de ontwikkeling van de 
gezichtsscherpte van het luie oog te stimuleren. Het heeft geen invloed op de brilafwijking en lost 
eventueel scheelzien niet op. Het afplakken heeft wel tot gevolg dat het kind, vooral in het begin van 
de behandeling, minder ziet en hierdoor mogelijk onzekerder is. Daarom enkele adviezen voor tijdens 
het afplakken. 
 

 
 

Hoe kun jij helpen? Op school en thuis 

Werken aan bewustwording 
• Geef erkenning aan het gevoel van jouw kind/leerling. Als hij/zij aangeeft het vervelend te vinden 

om een bril te dragen of een pleister te plakken leg dan uit dat dit klopt maar dat het 
• nodig is om beter te gaan zien. 
• Bevorder het besef bij het kind dat hij/zij zelf goed trouw moet zijn aan de therapie. Het gaat er 

namelijk niet om dat jij als ouder of leerkracht blij wordt van het dragen van bril of pleister, maar 
dat jouw kind/leerling er beter van gaat zien. 

• Als je zelf een positieve benadering hebt zal jouw kind/leerling dit overnemen. 
 

 
  

"Hij heeft ons prachtig voor de gek gehouden" Henriëtte  
 
Op het Consultatie Bureau kwam de driejarige Marijn goed door de test: "Hij heeft ons 
prachtig voor de gek gehouden. Marijn liet eerst zijn 'goede' oog testen en onthield goed 
alle plaatjes. Die noemde hij bij de test van z'n andere oog allemaal op." Maar bij het 
onderzoek van de schoolverpleegkundige in groep 2 viel Marijn meteen door de mand. 

Met vriendinnen gaat de pleister af" Michelle  
 
"Pascalle heeft een heel sterke motivatie om trouw te zijn aan haar therapie", vertelt 
Michelle over haar dochter. "Maar het afplakken van haar oog doet ze alleen buiten 
schooltijd en als vriendinnen komen spelen gaat de pleister meteen af." 
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Regelmaat biedt duidelijkheid 
• Kies een vast moment van afplakken wat het beste past bij jouw kind/leerling. Dat kan ook in 

overleg met behandelende orthoptist. Een vast moment werkt voor beide partijen: je hebt geen 
twijfels over of je het al gedaan hebt en jouw kind/leerling weet waar hij/zij aan toe is. 

• Aan de ene kant heeft afplakken in de ochtend het voordeel van het energieke moment van je 
kind. Aan de andere kant kun je in de middag je kind thuis beter in de gaten houden. 

• Leg het uit door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen: ‘de pleister mag eraf als we 
fruit gaan eten’ of ‘na het overblijven mag de pleister af’. 

• Ook bij het afbouwen van de pleister is het goed om vaste dagen af te spreken: ‘zaterdag, 
zondag en woensdag slaan we voortaan over’ zegt meer dan ‘het hoeft nog maar vier keer per 
week’. 

 

 

Tips voor dichtbij kijken 
• Gebruik voldoende licht, kleur en contrast. 
• Maak lijnen van werkjes dikker en vergroot eventueel kleinere taken. 
• Laat gebruik maken van een duidelijke pen of viltstift. 
• Sommige taken kunnen extra tijd kosten. 
• Twijfel je over bepaalde situaties overleg dan met de behandelend orthoptist. 
 

 

Tips voor veraf kijken 
• Zet het kind voor in de klas, of geef het de mogelijkheid naar het bord te lopen. 
• Let erop dat mimiek moeilijk af te lezen is, ondersteun dit met woorden. 
• Geef het kind vooraf de mogelijkheid plaatjes of werkjes van dichtbij te bekijken. 
• Schrijf groot genoeg op het bord of bied de tekst groot aan met een goed contrast. 
 
  

"Op school gaat de tijd veel sneller" Irma  
 
Evi wil haar oogpleister juist naar school op. "Op school heeft ze meer afleiding en lijkt de 
tijd sneller te gaan. En nu ze zelf klok kan lezen vraagt ze ook niet meer wanneer hij af 
mag." 

"Mam, ik kan door mijn pleister heen kijken" Henriëtte  
 
Marijn vond het afplakken van zijn linkeroog heel vervelend. Hij zag niks, kon geen tv 
kijken en voelde zich buitengesloten. Maar na anderhalf uur riep hij dat hij door zijn 
pleister heen kon kijken. Zo snel merkte hij al positief resultaat" 
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Tips bij gym en buiten zijn 
• Door het afplakken mist je kind/leerling een deel van het gezichtsveld. Diepte inschatten kan 

lastig zijn. Dus ben alert bij op- en afstapjes. 
• Snel overzicht kan moeilijker zijn; maak bij tikkertje of balspelen gebruik van een fel gekleurde 

bal en hesjes. 

Tip: belonen helpt zeker! 
• Dagelijkse beloningen en goede resultaten stimuleren therapietrouw. 
• Goed gedrag kun je belonen door als ouder of leerkracht te bepalen of de pleister wel of niet op 

de motivatieposter terecht komt. En op de motivatieposter zijn verschillende beloningsmomenten 
te markeren. 

• Therapietrouw kun je belonen met iets extra’s: zelf een toetje kiezen, langer opblijven etcetera. 
• Het allerbelangrijkste is het kind te blijven stimuleren en motiveren om het uiteindelijke doel te 

bereiken: twee superogen! 
 

 
 

 
 
  

“Pascalle kon niet alleen op de fiets naar school” Michelle 
 
Vanwege haar luie oog moest Pascalle gaan ‘afplakken’. “Dat was even wennen,” vertelt 
haar moeder Michelle, “ze had moeite met stoepranden en kon niet alleen op de fiets naar 
school.” Ook op weg naar de gymnastiekles fietst Pascalle veilig naast haar leerkracht. 

“Marijn heeft veel aan zijn therapietrouw te danken” Henriëtte  
 
“Beloningen en goede resultaten stimuleren therapietrouw,” weet moeder Henriëtte, 
“Marijn koos dagelijks zelf pleisters uit met stoere afbeeldingen. Hij merkte ook dat hij 
steeds beter zag.” Marijn ging dankzij voorbeeldige therapietrouw van ‘bijna geen zicht’ in 
zijn rechteroog naar twee superogen in drie jaar tijd. 
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Jouw bijdrage voor het kind: 2 superogen! 

Meer weten? 
Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, neem dan (via de ouders) contact op met de 
behandelend orthoptist, bezoek de website www.kindenziek.nl/lui-oog of bezoek onze website 
www.orthoptie.nl/aandoeningen/lui oog 
 

 

Aan de hand van 10 vragen en antwoorden kunnen kinderen informatie over amblyopie vinden. 
Tevens is er op de website ook een link naar de officiële medische richtlijn van de amblyopie 
behandeling te vinden. 

Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
 

 
 


