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Kenmerken van een verstoorde oogsamenwerking 

Problemen bij het lezen 

- Wazig zien tijdens het lezen 

- De tekst beweegt of ‘danst’ 

- Laag leestempo 

- Moeite met begrijpend lezen 

- Moeite met langdurig lezen 

- Technisch lezen beneden niveau 

- Moeite met woordherkenning 

- Knijpt één oog dicht 

- Houdt leeswerk op wisselende afstanden of (te) dichtbij 

- Krijgt hoofdpijn 

- Wijst bij met de vinger, leeskaart, liniaal etc. 

- Slaat woorden/letters over 

- Leest raden 

- Is dyslectisch 

- Nek- of rugpijn na lang lezen 

- Houdt het hoofd schuin 

Problemen bij het schrijven 

- Onduidelijk of slordig handschrift 

- Houterig handschrift 

- Letters zweven boven en onder de lijnen (moeite om tussen de lijnen te schrijven) 

- Maakt onregelmatige of onlogische fouten 

- Draait letters/woorden om 

- Draait cijfers/getallen om 

- Maakt veel fouten bij het overschrijven van het bord 

Problemen bij het sporten 

- Houterige motoriek 

- Achterblijvende motoriek 

- ‘bang’voor de bal 

- Moeite met afstand schatten en snelle bewegingen 

Problemen in algemeen gedrag 

- Wazig zien in de verte (schoolbord) 

- Dichtbij wazig zien (lezen() 

- Veel last van hoofdpijn 
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- Snel last van (zon)licht 

- Snel vermoeid na visuele inspanning 

- Tranende, jeukende of branderige ogen 

- Slechte concentratie, snel afgeleid 

- Krijgt (huis)werk niet af (in afgesproken tijd) 

- Komt vermoeid uit school 

- Klaagt over duizeligheid 

- Kijkt vaak ‘moeilijk’ (knijpt met de ogen of fronst) 

- Houdt het hoofd schuin 

- Heeft nek- of rugklachten 

- Is onhandig: struikelt vaak, stoot zich makkelijk 

- Vermijdt dichtbijwerk zoals lezen 

- Moeite met rechts/linksherkenning 

- Heeft ADHD, NLD, autisme, dyslexie 

 

Wanneer is een visuele screening aan te raden? 

 

- Bij algemene leer- en gedragsproblemen 

- Bij een vermoeden van dyslexie of als er al een dyslexieverklaring is afgegeven 

- Wanneer u op bovenstaande vragenlijst 1 of meerdere keren JA kunt antwoorden 
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