Lui oog (amblyopie)
Een lui oog is een oog dat zonder aantoonbare overige afwijkingen en met de juiste
brilcorrectie niet goed ziet. De medische benaming voor een lui oog is amblyopie. Een lui
oog kan alleen op kinderleeftijd ontstaan en alleen dan worden verholpen. Hoe eerder
een lui oog wordt ontdekt, des te beter het oog kan worden behandeld.

Oorzaken
Een lui oog wordt veroorzaakt door een situatie die de normale ontwikkeling van het
zien in de weg staat. Dit kan zijn: scheelzien, een brilafwijking, of een andere
oogheelkundige afwijking (bijvoorbeeld aangeboren staar of een hangend ooglid). Er
kan ook een combinatie van bovenstaande oorzaken aanwezig zijn.

Behandeling
Om een lui oog te behandelen wordt, indien nodig, eerst de brilafwijking gecorrigeerd
met behulp van een bril. Na een paar maanden wordt nogmaals de gezichtsscherpte van
het kind beoordeeld. Is er na deze periode nog steeds een verschil in gezichtsscherpte,
dan is er sprake van een lui oog en wordt er gestart met de behandeling. Afhankelijk van
de afwijking kan er gekozen worden om direct te starten met de behandeling.
Bij een lui oog is er een achterstand in de ontwikkeling van het zien. Door het goede oog
af te plakken, wordt het luie oog gestimuleerd deze achterstand in te halen en het
scherp zien te ontwikkelen. Het afplakken gebeurt bij voorkeur met behulp van speciaal
hiervoor ontwikkelde oogpleisters. De orthoptist zal in overleg met u en uw kind
bepalen welke behandelmethode geschikt is. Na een paar maanden komt uw kind weer
voor controle bij de orthoptist. De orthoptist bepaalt dan of de gekozen
behandelmethode effectief is of dat deze aangepast moet worden. Dit traject herhaalt
zich, totdat de gewenste gezichtsscherpte van het luie oog bereikt is.
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Indien het gaat om een andere oorzaak dan een brilafwijking of scheelzien, zal er samen
met u en/of uw kind besproken worden welke behandelmogelijkheden er zijn.

Duur van de behandeling
Voor het slagen van de behandeling is therapietrouw erg belangrijk. Hoe jonger uw kind
is, des te effectiever de behandeling van het luie oog zal zijn. De behandeling varieert
van een paar maanden tot een aantal jaren. Voor een succesvol resultaat bent u als
ouder/verzorger het belangrijkst. U kunt ervoor zorgen dat uw kind de therapie met bril
en/of pleister (ver)draagt en dat de behandeling ook lang genoeg wordt volgehouden.
De orthoptist zal u hierbij zo goed mogelijk helpen en adviseren.

Tenslotte
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
orthoptist via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum:
033 – 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

