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Beste collega’s, 

 

 

Het is zover: het rapport over de analyses van de LARS-data rond de CLB-visusscreening - 

uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid - is er! En het resultaat mag er zijn.  

We hebben er maandenlang koortsachtig aan gewerkt. Stel je voor: een reusachtig geanonimiseerd 

databestand dat zes schooljaren (2010-11 t.e.m. 2015-16) bestrijkt en waarin het 

gestandaardiseerde CLB-visusonderzoek bij alle (>1,2 miljoen!) leerlingen in Vlaanderen op 

uniforme wijze staat geregistreerd. Een aantal demografische en socio-economische indicatoren 

aangeleverd door het Departement Onderwijs werden daaraan gekoppeld. Het systeem biedt 

bovendien de mogelijkheid om de evolutie van de individuele testresultaten gedurende deze 

periode longitudinaal op te volgen. Voeg eraan toe dat de bestudeerde periode net overeenkomt 

met de progressieve implementatie van de oogscreening door Kind & Gezin (vanaf 2011). Zo heb 

je alle ingrediënten voor een boeiende partij van wetenschappelijk vraag-en-antwoord spel!   

 

Wat wilden we ermee bereiken en leren?  

• Aanleveren van kencijfers: wat is de prevalentie van oogafwijkingen bij kinderen en jongeren 

in Vlaanderen? Zijn er evoluties merkbaar over de jaren heen?  

• Analyse van de kencijfers: in welke mate draagt het systematische CLB-visusonderzoek bij tot 

de doelstellingen van de standaard Visus, zoals de vroegtijdige opsporing van amblyopie en 

amblyogene factoren, kleurzinstoornis enz.? Veranderde de implementatie van de 

oogscreening door Kind & Gezin de prevalentiecijfers in Vlaanderen? 

• Effectiviteit van de screening: wat gebeurt er na doorverwijzing? Al hebben we geen informatie 

over de feedback van de oogarts, dan kan de longitudinale opvolging ons bvb. leren in welke 

mate deze leerlingen bij het volgende onderzoek een bril dragen? 

• Detecteren en formuleren van aandachtspunten voor het beleid: wat leren ons de analyses 

voor de concrete dagelijkse praktijk? Zijn er argumenten om de richtlijnen van de standaard 

Visus in sommige opzichten bij te sturen?  
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Een zware boterham… om in kleine hapjes te consumeren !  

Het integrale rapport is alvast hier te raadplegen. Het bevat echter veel cijfers en besprekingen van 

statistische analyses, hetgeen niet iedereen even verteerbaar zal vinden.  

Met kleine hapjes leert men een hond eten… daarom gaan we de meest interessante resultaten 

spreiden over enkele nieuwsberichten. Volgend schooljaar voorzien we bovendien ook een 

mondelinge presentatie van het rapport met ruimte voor vragen en gezamenlijke bespreking met 

de sector. 

 

En hier alvast een appetizer…  

Doorheen het rapport tonen de cijfers telkens een bijzonder hoge mate van standaardisatie van 

de praktijken in de CLB’s: zowel voor de keuze van het testmateriaal als voor de toepassing van de 

verwijscriteria en beslisbomen wordt een indrukwekkend grote meerderheid van de leerlingen 

conform de leeftijdsspecifieke richtlijnen onderzocht. Dit verzekert een hoge kwaliteit en 

uniformiteit van dienstverlening in heel Vlaanderen. Indien er al een lichte evolutie over de jaren 

heen wordt vastgesteld, dan verloopt deze (meestal) constant en in dezelfde richting (hetgeen 

aangeeft dat het zeker niet om toeval gaat). Dergelijke trends zijn vaak merkbaar bij lichte 

verbetering van kleine afwijkingen ten opzichte van de richtlijnen en tonen aan dat er nog steeds 

verder aan kwaliteitsverbetering binnen de teams gewerkt wordt. Dit is een pluim op de hoed van 

alle CLB-medewerkers en coördinatoren die het bewaken van de toepassing van de standaard 

Visus ter harte nemen!! 

 

Effectiviteit van de visusscreening bij kleuters. Bij het systematische visusonderzoek van eerste 

kleuters is er op 6 jaar tijd een opvallende stijging van de proportie kinderen met een ‘gekende 

oogafwijking’, die dus opgespoord werd toen ze nog niet naar school gingen, van 2.8% naar 4.2%, 

en van de kinderen die een visuele correctie dragen van 2.3% naar 3.6%. Alhoewel de resultaten 

van de oogscreening van Kind & Gezin nog niet staan geregistreerd in LARS, tonen de CLB-data van 

de vrijwel volledige geboortecohorten voor de periode 2010-2016 een duidelijk positief effect op 

populatieniveau van dit vroegtijdige universele oogscreeningsprogramma opgestart in 2011. 

Bij het CLB-consult van de tweede kleuterklas wordt gemiddeld bij een extra 3.2% van de leerlingen 

een ‘gekende oogafwijking’ geregistreerd in vergelijking met het eerstekleuterconsult, en dit 

vermoedelijk grotendeels dankzij het CLB-visusscreeningsprogramma bij eerste kleuters. Naar 

verwachting zorgt de implementatie van oogscreening op peuterleeftijd voor een relatieve daling 

van dit cijfer in zes jaar tijd (van 3.4% naar 2.8%), net als voor de proportie kinderen die voor het 

eerst een bril kregen tussen eerste en tweede kleuterklas (van 2.9% naar 2.6%). Maar globaal 

genomen zijn de proporties tweede kleuters met een bevestigde oogafwijking gestegen van 6.2% 

naar 7.0%, en met een visuele correctie van 5.2% naar 6.2%. Dit toont aan dat beide 

oogscreeningsprogramma’s van Kind en Gezin en CLB - die op verschillende 

screeningsmethodieken zijn gebaseerd - complementair en goed op elkaar afgestemd zijn. 

  

https://www.vwvj.be/sites/default/files/zien/zien_-_nieuwsberichten/vwvj-rapport_visus_dashboard-finaal-10juni2020.pdf
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Deze mooie resultaten tonen de effectiviteit van de systematische CLB-visusscreening bij kleuters 

aan en de toegevoegde waarde t.o.v. de oogscreening op peuterleeftijd. De zes bestudeerde 

schooljaren weerspiegelen echter de CLB-praktijk vóór het nieuwe CLB-decreet van 2018. 

Sindsdien is het schema van consulten gewijzigd en vindt er geen systematisch onderzoek meer 

plaats in de tweede kleuterklas. Als afsluiter wil ik dan ook graag de nadruk leggen op het belang: 

- van het inhalen van gemiste* visusscreening bij eerste kleuters (*ofwel door herschikking van 

activiteiten omwille van de coronacrisis, ofwel door afwezigheid of latere schoolstart…) 

- en van de nauwe opvolging van nazorg (doorverwijzing en selectief onderzoek). 

Het zou bijzonder spijtig zijn dat de nieuwe consultencadans in combinatie met de pandemie zou 

leiden tot een plotse toename van gemiste of laattijdig opgespoorde gevallen van amblyopie. 

Vandaar een warme oproep om deze screening niet uit het oog te verliezen ;-)  

 

Tot een volgend visus-nieuwsbericht… 

Heb je vragen, commentaren of suggesties over dit nieuwsbericht of het rapport ? Neem gerust 

contact met ons: info@vwvj.be of cecile.guerin@vwvj.be 

 

Namens het VWVJ-team, 

Cécile Guérin 
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