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 Theorie en achtergrondinformatie over het zien met één 
of twee ogen 

 Dieptewaarneming 

 

 Praktijkvoorbeelden over het zien met één oog of twee 
ogen 

 Dieptewaarneming 

 Gezichtsveld 

 

 

Indeling presentatie 
Het verschil tussen zien met één of twee ogen 



Visuele ontwikkeling  bij kinderen 
Algemeen  

 

 Voor het ontwikkelen van gezichtsvermogen is 
aanbod en verwerking van visuele prikkels nodig 

 

 Met andere woorden  

 ‘een kind leert te zien door te kijken’ 

 

 Kritische periode: eerste levensmaanden na de 
geboorte 



Visuele schors 
 Hoe komt informatie 

van de ogen in visuele 
schors? 

 



Binoculair zien 
 Hoe maken de hersenen 

van beide ogen één 
beeld? 

 Wat is binoculair zien?  

 

 



Binoculair zien 
 Rechte oogstand 

 Fovea (gele vlek) van het ene 
oog werkt samen met fovea 
andere oog 

 

 Verschillende gradaties: 

 Samenwerking tussen de ogen 

 Stereoscopisch zien (dieptezien) 

 



Hoe zit het met dieptezien? 
Hoe kan het dat 2 beelden een diepte effect geven? 



Stereoscopisch zien 



Stereoscopisch zien 
TNO stereotest Rood Groen bril 



Stereoscopisch zien 
Titmus Fly Polaroid bril 



Stereoscopisch zien 
Lang stereotest 

 



Dieptezien 
Dieptewaarneming bestaat uit twee componenten: 

 

 1- Stereozien  

 binoculair dieptezien 

 

 2- Monoculair dieptezien  

 bij scheelzien of zien met één oog 

 dieptezien door ervaring 

 

 



Hoe zit het met dieptezien?  
Hoe zit het bij scheelzien? 

rechte oogstand scheelzien 



Scheelzien 
 Ene oog projectie op de 

fovea (gele vlek) 

 

 Andere oog projectie op een 
perifeer netvliespunt 

 

 Gevolg: dubbelzien 
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Scheelzien 
 Kinderen schakelen het 

dubbele beeld uit 

 Hersenen passen zich 
aan aan de nieuwe 
situatie 

 

 Gevolg: suppressie 

 Gevolg: lui oog 
(amblyopie) 

 

 

 



Monoculaire dieptewaarneming 
Dieptezien door ervaring, compensatie 

 

 Schaduwwerking 

 Overlappende beelden  

 Perspectief 

 Objectbekendheid 

 Relatieve grootte 

 Scherpte/onscherpte 

 Kleurverandering  



Schaduwwerking  



Schaduwwerking  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5fgOK0odA1o 

Youtube.nl – zoekterm: basketball shadow 
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Overlappende beelden 



Perspectief 



Objectbekendheid 



Relatieve grootte 



Referentie 



Scherpte / onscherpte  



Kleurverandering  



Ervaring & oefening 



Plafondschildering  
met diepte effect 



Gezichtsveld 
Eén oog - twee ogen (overlappende gezichtsvelden) 



Verminderd dieptezien / gezichtsveld? 
Wat kan je als ouder/omstander doen? 

 

 Bewustwording 

 Begrip en geduld 

 Stimuleren, oefening, ervaring opdoen 

 Aanpassingen?  

 Bijv.  positie in klas – schoolbord/leraar 

 Bijv.  aanbieden objecten van ‘goede’ kant 
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 Overwegingen: 
 Consequenties beroepskeuze 

 



Verminderd dieptezien / gezichtsveld? 
Wat kan je als ouder/omstander doen? 

 

 Bewustwording 
 Begrip en geduld 
 Stimuleren, oefening, ervaring opdoen 
 Aanpassingen?  

 Bijv.  positie in klas – schoolbord/leraar 
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 Overwegingen: 
 Consequenties beroepskeuze 
 Beschermbril  



Beschermbril 
vuurwerkbril veiligheidsbril 



Beschermbril 
sportbril  



Retinoblastoom 
Waarom orthoptie? 

 

 Visusopname (gezichtsscherpte) 

 Refractie bepaling: Brilcorrectie nodig? 

 Mogelijkheden eventuele amblyopiebehandeling 

 Oogstand  

 scheelzien / stereoscopisch zien 

 Oogbewegingen 

 



Hartelijk dank 
voor uw 
aandacht 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie en/of vragen:  
www.orthoptie.nl 
www.vumc.nl/oogheelkunde 
 


