GESTOORD KLEURENZICHT
Wat is het?
Het normale oog is gevoelig voor drie grondkleuren: rood, groen en blauw. Alle
andere kleuren, opgebouwd uit deze grondkleuren, worden herkend. Iemand met
gestoord kleurenzicht is minder gevoelig of helemaal ongevoelig voor één of
meerdere van deze grondkleuren. Dit brengt mee dat bepaalde kleuren of
kleurschakeringen niet herkend worden.
Er bestaan dus vele vormen van lichte tot sterke stoornis voor rood, groen of
blauw. Enkel bij ongevoeligheid voor alle grondkleuren kan men spreken van
volledige kleurenblindheid. Mensen met die stoornis zien de wereld als in een
zwart-wit film.

Komt het vaak voor?
Gestoord kleurenzicht is meestal een aangeboren afwijking. Slechts in enkele
gevallen is de stoornis het gevolg van een oogziekte. De aangeboren stoornis
komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 8% van de jongens hebben ermee
te maken en slechts 0,4% van de meisjes.
Verminderd zicht voor groen komt het meest voor (5%), dan verminderd zicht
voor rood (1%), roodblindheid (1%) en groenblindheid (1%). Stoornis in
blauwzicht en volledige kleurenblindheid komen zeer zelden voor.

Indien men de precieze graad en de aard van de stoornis wenst te kennen,
is een gespecialiseerd onderzoek nodig. Dit kan bij een kleurendeskundige in
een universitaire dienst of bij oogartsen die over speciale apparatuur
beschikken, o.m. een anomaloscoop.

Zijn er gevolgen voor het kind?
Het normale zicht van het kind ondervindt geen hinder van gestoord
kleurenzicht. Een lichte afwijking geeft weinig of geen last. Een erge graad van
gestoord kleurenzicht kan wel eens voor problemen zorgen.
Op school: Het kind kan problemen ondervinden bij vakken waar met kleuren
gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij wiskunde, tekenen. Best kan de leerkracht, bij
het begin van het schooljaar, ingelicht worden over het bestaan van de
afwijking.
Latere studie- en beroepskeuze: Voor sommige beroepen is een perfect
kleurenzicht vereist bij aanwerving, bijvoorbeeld bij de spoorwegen, in de
lucht- en scheepvaart, in bepaalde bedrijven.
Voor andere beroepen kan een gestoord kleurenzicht in de praktijk problemen
geven, bijvoorbeeld kleurenfotografie, kleurencontrole in de verfindustrie,
openbaar vervoer (verminderde zichtbaarheid van rode achterlichten).
Wanneer later een studie- of beroepskeuze gemaakt wordt, is het goed
hiermee rekening te houden en tijdig advies in te winnen.

Hoe is het op te sporen?
Het onderzoek naar kleurenzicht gebeurt systematisch tijdens het medisch
onderzoek van kinderen van de lagere school. Dit gebeurt namelijk ter
gelegenheid van het onderzoek van het eerste leerjaar op school. Hiervoor
wordt een verkorte Ishihara test gebruikt. Deze test bestaat uit 6 gekleurde
cijferplaten en geeft een vrij goed idee van de stoornis. Worden deze platen
gelezen zonder fouten die typisch zijn voor kleurzinafwijkingen, dan wordt
besloten tot normaal kleurenzicht. Wanneer 1 of meerdere typische fouten
worden gelezen, dan wordt de test herhaald onder optimale belichting t.t.z. in
het CLB. Dit gebeurt tijdens het onderzoek in het vijfde leerjaar (of eerder op
vraag). Zijn er ook dan typische fouten, dan wordt een kleurzinstoornis
vermoed.

Er bestaat geen behandeling van een gestoord kleurenzicht. Het blijft
levenslang onveranderd.
Verslagen van gespecialiseerd onderzoek kan je dus best bewaren.
Als je nog vragen hebt, kan je hiermee terecht bij de CLB-arts.
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