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InleidingInleiding

Opsporen van visuele stoornissen bij 
schoolgaande kinderen:

vast onderdeel van het periodiek vast onderdeel van het periodiek 
gezondheidsonderzoek binnen JGZgezondheidsonderzoek binnen JGZ

belang? Weinig discussiebelang? Weinig discussie

kosten/baten? Minder duidelijkheidkosten/baten? Minder duidelijkheid



InleidingInleiding

Kinderen met verstandelijke handicap:

= hoog risicogroep voor visuele stoornissen:= hoog risicogroep voor visuele stoornissen:

verhoogde prevalentie van visuele stoornissenverhoogde prevalentie van visuele stoornissen
onderdiagnostiekonderdiagnostiek

Grote verschillen in aanbevelingen betreffende Grote verschillen in aanbevelingen betreffende 
visusscreening binnen deze groep tussen landenvisusscreening binnen deze groep tussen landen

Nog geen Nog geen concensusconcensus rond ‘best bruikbare tests’rond ‘best bruikbare tests’



LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

Syndroom van Down

1 op 600 geboorten1 op 600 geboorten

Drie vormen (94% klassieke vorm !)Drie vormen (94% klassieke vorm !)

Steeds mentale retardatieSteeds mentale retardatie

‘typische gezichtsproblemen’‘typische gezichtsproblemen’



LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

Visuele stoornissen bij syndroom van Down
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LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

Opsporen van de visusstoornissen

Bij personen met verstandelijke handicapBij personen met verstandelijke handicap

OnderdiagnostiekOnderdiagnostiek
Actief opsporingsbeleidActief opsporingsbeleid
Mogelijkheden tot preventie en behandelingMogelijkheden tot preventie en behandeling

Bij personen met syndroom van DownBij personen met syndroom van Down

Richtlijnen voor optimale medische zorg: in de verschillende Richtlijnen voor optimale medische zorg: in de verschillende 
leeftijdscategorieën steeds oogonderzoek, tweejaarlijksleeftijdscategorieën steeds oogonderzoek, tweejaarlijks
Zelfs jaarlijks volgens recente publicatie van Zelfs jaarlijks volgens recente publicatie van VanVan CleveCleve



LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

Vergelijking tussen Vergelijking tussen Kay Kay CrowdedCrowded--testtest en Ffooksen Ffooks--testtest

2,5JA3NEEFfooks Symbols Test

3JA8JAKay 3m Crowded Book
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LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

Standaard Visus

Aanbevolen testAanbevolen test voor kinderen met voor kinderen met 
een verstandelijke handicap:een verstandelijke handicap:

test aangepast aan ontwikkelingsleeftijdtest aangepast aan ontwikkelingsleeftijd
Moeilijkste test die het kind aankanMoeilijkste test die het kind aankan
Met aandacht voor testomstandighedenMet aandacht voor testomstandigheden



Eigen onderzoekEigen onderzoek

Onderzoeksvragen

⌦⌦ Hoe zit  het met de uitvoerbaarheid van de Kay 3m Crowded test iHoe zit  het met de uitvoerbaarheid van de Kay 3m Crowded test in het n het 
kader van het CLBkader van het CLB--visusonderzoek bij kinderen met een mentale visusonderzoek bij kinderen met een mentale 
handicap?handicap?

⌦⌦ Is er een verschil in uitvoerbaarheid van de Kay 3m Crowded testIs er een verschil in uitvoerbaarheid van de Kay 3m Crowded test en de en de 
Ffooks Ffooks SymbolsSymbols test?test?

DoelDoel van volgend onderzoek: aanzet geven tot een gerichter aanbevelivan volgend onderzoek: aanzet geven tot een gerichter aanbevelingng



Eigen onderzoekEigen onderzoek

Methodologie

Onderzoekspopulatie (Onderzoekspopulatie (llnlln. met syndroom van Down van ‘Katrinahof’) . met syndroom van Down van ‘Katrinahof’) 

Tests, testprocedure en omstandigheden van testafnameTests, testprocedure en omstandigheden van testafname
Afname van de twee testsAfname van de twee tests
In vijf verschillende lokalen ( grootte en verlichting)In vijf verschillende lokalen ( grootte en verlichting)
Zonder of met brilZonder of met bril
Voorbereiding van testafnameVoorbereiding van testafname
Benoemen of matchenBenoemen of matchen
IQ of OQIQ of OQ

RegistratiefomulierenRegistratiefomulieren

Databeheer en Databeheer en analyseanalyse



Eigen onderzoekEigen onderzoek

Resultaten

OnderzoekspopulatieOnderzoekspopulatie

50 leerlingen waarvan50 leerlingen waarvan

21 leerlingen uit lagere school, 29 leerlingen uit 21 leerlingen uit lagere school, 29 leerlingen uit 
secundairsecundair
28 jongens en 22 meisjes28 jongens en 22 meisjes
gemiddelde leeftijd: 14 jaar en 7 maandengemiddelde leeftijd: 14 jaar en 7 maanden



Eigen onderzoekEigen onderzoek

Resultaten

Gekende oogafwijkingenGekende oogafwijkingen

Leerlingen met een gekende oogafwijking: 24 (48%)Leerlingen met een gekende oogafwijking: 24 (48%)
strabisme: 14%strabisme: 14%
astigmatisme: 10%astigmatisme: 10%
hypermetropie: 10%hypermetropie: 10%
amblyopie: 8%amblyopie: 8%
cataract: 4%cataract: 4%
nystagmus: 2%nystagmus: 2%

Leerlingen met bril: 18 (36%)Leerlingen met bril: 18 (36%)



Eigen onderzoekEigen onderzoek

Resultaten

Uitvoerbaarheid van de visustestsUitvoerbaarheid van de visustests

KayKay--testtest : betrouwbaar resultaat bij 33 van 50 leerlingen (66%): betrouwbaar resultaat bij 33 van 50 leerlingen (66%)

FfooksFfooks--testtest: betrouwbaar resultaat bij 32 van 50 leerlingen ( 64%): betrouwbaar resultaat bij 32 van 50 leerlingen ( 64%)

Beide tests betrouwbaar: bij 30 leerlingen (60%)Beide tests betrouwbaar: bij 30 leerlingen (60%)

Geen enkel betrouwbaar resultaat: bij 15 van de 50Geen enkel betrouwbaar resultaat: bij 15 van de 50 leerlingen (30%)leerlingen (30%)



Eigen onderzoekEigen onderzoek
Resultaten

Uitvoerbaarheid van de visustestsUitvoerbaarheid van de visustests
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Eigen onderzoekEigen onderzoek
Resultaten

Uitvoerbaarheid van de visustestsUitvoerbaarheid van de visustests
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Eigen onderzoekEigen onderzoek
Resultaten

Uitvoerbaarheid van de visustestsUitvoerbaarheid van de visustests

30%

15

Noch Kay-test 
noch Ffooks-test
is betrouwbaar 

6%64%% kinderen
(op N=50)

332Aantal kinderen
(N=50)

Ffooks-test niet uitvoerbaar
maar Kay-test wel

Ffooks-test 
uitvoerbaar



Eigen onderzoekEigen onderzoek
Resultaten

Uitvoerbaarheid bij kinderen met bril (N=18) en zonder bril (N=3Uitvoerbaarheid bij kinderen met bril (N=18) en zonder bril (N=32)2)
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Eigen onderzoek
Resultaten

Relatie tussen uitvoerbaarheid van visustests en Relatie tussen uitvoerbaarheid van visustests en OQOQ--IQIQ
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Eigen onderzoekEigen onderzoek

Resultaten

FollowFollow--up gegevensup gegevens

Van 15 leerlingen van de 50 zijn er gegevens beschikbaar over eeVan 15 leerlingen van de 50 zijn er gegevens beschikbaar over een n 
tweede tweede CLBCLB--oogonderzoekoogonderzoek

Op de 40 verwijzingen zijn er slechts 9 antwoorden gekendOp de 40 verwijzingen zijn er slechts 9 antwoorden gekend



DiscussieDiscussie

Beperkte onderzoekspopulatie, hoge respons, selectiebias Beperkte onderzoekspopulatie, hoge respons, selectiebias 
onwaarschijnlijkonwaarschijnlijk
Onderdiagnostiek?Onderdiagnostiek?
Slechts 36% van de kinderen gaan regelmatig naar de oogartsSlechts 36% van de kinderen gaan regelmatig naar de oogarts

5%-35%2%Nystagmus
11%-13%4%Cataract 
22%-26%8%Amblyopie
21%-26%10%Hypermetropie

22,5%-76%10%Astigmatisme
25%-57%14%Strabisme 

Gegevens uit 
literatuuronderzoek

Binnen onderzochte 
populatie

Prevalenties van de 
oogafwijkingen



Discussie en besluitDiscussie en besluit

Uitvoerbaarheid van de Kay-test

Bij minstens 66% van de leerlingen een betrouwbaar Bij minstens 66% van de leerlingen een betrouwbaar 
resultaat, maar beduidend verschil bij al of niet dragen resultaat, maar beduidend verschil bij al of niet dragen 
van bril:van bril:

Bij 56% van de leerlingen zonder bril een betrouwbaar resultaatBij 56% van de leerlingen zonder bril een betrouwbaar resultaat

Bij 83% van de leerlingen met bril een betrouwbaar resultaatBij 83% van de leerlingen met bril een betrouwbaar resultaat



Discussie en besluitDiscussie en besluit

Uitvoerbaarheid van de Kay-test in vergelijking 
met de Ffooks-test

66% betrouwbare resultaten met Kay66% betrouwbare resultaten met Kay--test t.o.v. 64% test t.o.v. 64% 
betrouwbare resultaten met Ffooksbetrouwbare resultaten met Ffooks--test test 

vergelijkbare uitvoerbaarheidvergelijkbare uitvoerbaarheid
de twee testen vullen elkaar niet aande twee testen vullen elkaar niet aan

Beide tests worden niet uitvoerbaar vanaf dezelfde Beide tests worden niet uitvoerbaar vanaf dezelfde 
ontwikkelingsleeftijdontwikkelingsleeftijd
Belangrijke invloed van het ontwikkelingsniveau op de Belangrijke invloed van het ontwikkelingsniveau op de 
uitvoerbaarheid van de testsuitvoerbaarheid van de tests



Discussie en besluitDiscussie en besluit
Follow-up gegevens

40 van de 50 leerlingen werden verwezen ( groot deel 40 van de 50 leerlingen werden verwezen ( groot deel 
wegens onbetrouwbare resultaten)wegens onbetrouwbare resultaten)

Beperkte respons op de verwijzingen ( slechts 9 Beperkte respons op de verwijzingen ( slechts 9 
antwoorden)antwoorden)

Van 15 leerlingen gegevens over 2° CLBVan 15 leerlingen gegevens over 2° CLB--onderzoek onderzoek 
beschikbaar:beschikbaar:

Verschillen tussen de resultaten van beide onderzoekenVerschillen tussen de resultaten van beide onderzoeken
Maar groep is te klein om deze verschillen te Maar groep is te klein om deze verschillen te 
interpretereninterpreteren



BesluitBesluit

Bij twee derde van de leerlingen is de KayBij twee derde van de leerlingen is de Kay--test toereikendtest toereikend

Er bestaat geen significant verschil in de uitvoerbaarheid Er bestaat geen significant verschil in de uitvoerbaarheid 
van de beide tests (Kay versus Ffooksvan de beide tests (Kay versus Ffooks--test)test)

De De kaykay--testtest is  een betere visustest, gezien zijn betere is  een betere visustest, gezien zijn betere 
conceptuele eigenschappenconceptuele eigenschappen

Belang van richtlijnen voor een goede testafnameBelang van richtlijnen voor een goede testafname

Communicatie met ouders en oogartsen kan beterCommunicatie met ouders en oogartsen kan beter



Met dank voor hun medewerking aan…

• het Vrij CLB De Wissel Antwerpen, 
vestiging Boomsesteenweg


