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Leuven, 18 januari 2019

Geachte directie
Beste coördinator standaard visus
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
Naar aanleiding van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding dat sinds 1 september 2018
van kracht is, werden de werkkaarten en beslisbomen van de standaard visus geactualiseerd
conform de nieuwe consultencadans. Dit nieuwsbericht bevat ook informatie over een nieuw
model van afdekbril voor de visustest.
We wensen jou en je naasten een lumineus en kleurrijk 2019!
Namens het VWVJ-team,
Cécile Guérin
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

UPDATE WERKKAARTEN EN BESLISBOMEN STANDAARD VISUS
Hier kan je de geactualiseerde werkkaarten en beslisbomen van de standaard visus
raadplegen en downloaden. We maakten van de gelegenheid gebruik om ze in een nieuw
fris kleurtje te steken, om de nieuwe en vroegere versies in één oogwenk van elkaar te kunnen
onderscheiden.
Voor een overzicht van wat vanaf dit schooljaar verandert t.o.v. de vroegere werkwijze
verwijzen we naar het nieuwsbericht Visus van juni 2018.
Vorige week werd een nieuwsbericht van Kind en Gezin naar alle oogartsen verspreid om ze
beter te informeren over de nieuwe oogscreening op peuterleeftijd (GoCheckKids©, cf.
nieuwsbericht Visus juni 2018). Vanuit de VWVJ bereiden we nu ook een brede communicatie
voor om onze partners van de curatieve sector (oogartsen, orthoptisten…) op de hoogte te
houden van de nieuwe aspecten van de CLB-visusscreening (o.a. om de rationale achter het
wegvallen van de screening in de tweede kleuterklas te duiden).

NIEUWE AFDEKBRIL “HOKUS FOCUS”
De firma OPS-eyewear heeft een nieuw model van afdekbril op de markt gebracht. Het brilletje
bestaat in 2 maten en verschillende kleuren en is omkeerbaar zodat je er zowel het rechter- als
het linkeroog afwisselend mee kan bedekken.

Zoals je op deze afbeeldingen kan zien, is de bril
bovendien voorzien:
- van een mousse (schuimrubber) aan de
gesloten kant, om piepen te voorkomen
- van een antislip-neusbrug
- van een regelbare elastiek
- van een transportkoffertje

In Nederland wordt deze Hokus Focus bril vooral gebruikt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
voor visusscreening (Mevr. Kathleen Lantau - Nederlandse orthoptist - en Dr. Sabine Prinsen Nederlandse oogarts - hebben hun advies gegeven bij de creatie). In andere gevallen wordt
de afdekbril ook wel gebruikt als onderhoudstherapie bij amblyopie.
We mochten twee proefexemplaren van de firma ontvangen. In overleg met Nancy Lagrange
(orthoptist in het UZ Gent) vinden we het grootste model geschikt voor gebruik in het CLB bij
het meten van de monoculaire gezichtsscherpte op afstand bij jonge kinderen. Het lijkt ons
een goed alternatief voor de occlusiebril van Leiden. Het grootste model zou het beste bij
kleuters moeten passen, maar interindividuele verschillen op vlak van hoofdgrootte zijn echter
moeilijk te voorspellen.
De firma is bereid om een gunstig tarief voor CLB toe te passen, zonder nood aan een
groepsaankoop. Elk centrum kan per stuk bestellen aan de prijs van 39€ excl. BTW (plus 5€ excl.
BTW transportkost voor de verzending). De bestelling mag rechtstreeks bij OPS Eyewear
geplaatst worden:
OPS Eyewear B.V.B.A
Strijdersstraat 34 - B-2650 Edegem - Belgium
sales@eyewear.be
Tel: +32 3 293 51 16 (dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00)

