
De Low Vision Specialist… 
meer dan een opticien? 

“MIJN OPTICIEN KON GEEN 
BETERE BRIL VOOR MIJ MAKEN. 

NU HEEFT DE OOGARTS MIJ NAAR 
DE LOW VISION SPECIALIST VERWEZEN. 

WAT KAN DIE VOOR MIJ DOEN?” 

 
door Tyra Lunze, 
Optometrist BSc. 
met specialisatie Low Vision 
 
 
Brillen en contactlenzen zijn 
bedoeld voor mensen met 
goede ogen. Goede ogen? 
Als iemand een bril nodig 
heeft, dan mankeert er toch 
iets aan? 
 
In de oogzorg spreekt men van goede ogen als men (eventueel met behulp van een bril) goed 
ziet. Vergelijk het met de fototoestellen van vroeger (met een filmrolletje dus). Door aan de 
lens te draaien wordt het beeld scherp gesteld. Maar dat werkt alleen als het toestel intact is 
en er een film in ligt. Is de film beschadigd of is de lens vuil, dan blijft het beeld slecht, ook al 
stellen we het toestel heel exact af. Een bril zorgt ervoor dat in het oog een scherp beeld op 
het netvlies geprojecteerd wordt. Uitzoeken welk glas u daarvoor nodig heeft, is de taak van 
de opticien of optometrist. 
 

...maar wat als een bril alleen niet meer helpt? 
Als het netvlies beschadigd is, stukken van het gezichtsveld uitvallen of de lens troebel is, dan 
helpt een bril niet. De mogelijkheden van de opticien zijn dan uitgeput. De oorzaak is 
doorgaans een medische aandoening van het oog of de oogzenuw. Als deze aandoening niet 
door een operatie of medische behandeling te verhelpen is, zal de oogarts u doorsturen naar 
de Low Vision Specialist: de technicus die metingen verricht om u te helpen alles te halen uit 
uw gezichtsvermogen. 
 

Oplossingen op maat 
Voor heel veel visuele beperkingen zijn hulpmiddelen beschikbaar: loepen, telescoopbrillen, 
filterglazen, elektronische hulpmiddelen om enkele voorbeelden te noemen. De Low Vision 
Specialist weet welke oplossing het beste past bij uw situatie en persoonlijke behoefte. De 
bedoeling is dat u zo weinig mogelijk hinder van uw beperkte gezichtsvermogen ervaart. Wilt u 
elke week drie dikke boeken lezen? Dat is een erg vermoeiende of zelfs onmogelijke bezigheid 
als uw gezichtsvermogen achteruit gaat. Een vergrotend hulpmiddel kan dan uitkomst bieden. 
Maar het kan ook zijn dat u niet zo’n lezer bent. Dan gaat u het nu vast ook niet missen. Wilt u 
liever de hele dag in de tuin werken maar heeft u last van het felle licht? Dan heeft u 
misschien baat bij een filterbril. 
 

De Low Vision Specialist gaat aan de slag 
Nadat duidelijk is geworden in welke situaties u last heeft van uw verminderd 
gezichtsvermogen, zal de Low Vision Specialist een aantal metingen verrichten. Onderzoek van 
de gezichtsscherpte, van het gezichtsveld en het leesvermogen zijn vaste onderdelen van elk 
Low Vision-onderzoek. Aanvullende metingen, zoals de contrastgevoeligheid, kunnen 
noodzakelijk zijn. Aan de hand van deze gegevens gaat de Low Vision Specialist met u 
inventariseren wat het meest geschikte hulpmiddel is. Hoeveel vergroting is nodig om de krant 
te kunnen lezen? Kan dat met een loepenbril of is daarvoor een beeldschermloep noodzakelijk? 
Heeft u een handloepje nodig om de prijzen in winkels te lezen? Zo ja, welk model? 



Brillen, andere hulpmiddelen... of een combinatie 
Vanzelfsprekend wilt u ook graag een bril hebben waarmee u zo goed mogelijk kunt zien. Het 
bepalen van de exacte brilsterkte hoort ook bij het Low Vision-onderzoek. De Low Vision 
Specialist heeft veel ervaring in het omgaan met en het aanmeten van hulpmiddelen bij 
mensen met een beperkt gezichtsvermogen. Er is dus een kans dat uw bril verbeterd kan 
worden. Telescoop- en loepenbrillen zijn een geschikt alternatief voor lezen, handwerken en 
TV-kijken. Daarbij wordt het scherpst mogelijke beeld dat met een gewone bril nog 
waarneembaar is, gecombineerd met de vergroting van een loep of verrekijker. Telescoop- en 
loepenbrillen worden net als gewone brillen op maat gemaakt en aan uw gezichtsvermogen 
aangepast. 
 

Nazorg 
Low Vision Specialisten werken in ziekenhuizen, gespecialiseerde optiekzaken en 
optometriepraktijken. Vrijwel alle Low Vision Specialisten zijn verbonden aan bedrijven die ook 
de levering van het hulpmiddel verzorgen. Een groot voordeel is dat de Low Vision Specialist 
die het onderzoek heeft verricht, ook verantwoordelijk is voor het hulpmiddel. Als later blijkt 
dat het hulpmiddel toch niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet, kan het eenvoudig 
aangepast worden. Er zijn ook optometriepraktijken die zich volledig in Low Vision 
gespecialiseerd hebben. 
 

De Low Vision Specialist... deskundig bij uitstek 
Elke Low Vision Specialist is ofwel opticien met een aanvullende specialisatie Low Vision, ofwel 
optometrist. In de vierjarige HBO-opleiding Optometrie is Low Vision al een vast onderdeel. 
Daarnaast moet een Low Vision-praktijk voldoen aan allerlei eisen op het gebied van ervaring, 
speciale inrichting en apparatuur en deze steeds aan de nieuwste ontwikkelingen aanpassen. 
Een optometrist die zich niet bezig houdt met Low Vision, kan u dus doorverwijzen naar zijn 
collega bij u in de buurt die dit wel doet. De Low Vision Specialisten die voldoen aan de 
speciale inrichtingseisen en opleidingseisen, kunnen lid worden van de Nuvo Sectie Low Vision. 
 

Contact? 
Wilt u een afspraak maken bij een Low Vision Specialist bij u in de buurt? De adressen zijn 
beschikbaar bij de NUVO, Sectie Low Vision of in te zien via de website van de NUVO 
www.nuvo.nl links bij het kopje Low Vision. 
 

Sectie Low Vision 

Telefoon  (0348) 43 65 90 

Bezoekadres Jaap Bijzerweg 21a, Woerden 

Postadres Postbus 643, 3440 AP  Woerden 

E-mail info@nuvo.nl

Website www.nuvo.nl

http://www.nuvo.nl/
mailto:info@nuvo.nl
http://www.nuvo.nl/
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