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Visueel Fit?
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Niet alleen een scherp zicht
is heel belangrijk, maar

Onderscheid tussen Zien en Zicht
Zicht is het vermogen om via de ogen lichtprikkels
door te seinen naar de hersenen.
Zien is het vermogen om op correcte wijze
de informatie die visueel wordt verkregen, te
interpreteren. Zien beschouwt men als een
hersenfunctie.
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Fixatiedisparatie (FD)
Een van de meest voorkomende visuele
disfuncties veroorzaakt door een onjuiste
oogsamenwerking is fixatiedisparatie,
afgekort FD.
Bij fixatiedisparatie nemen de hersenen de
twee beelden, niet correct als een stabiel
enkelbeeld waar.

Hoe ervaart iemand met FD teksten?
Afhankelijk van de
mate van FD kan
iemand teksten zoals
in het linkerplaatje
of teksten zoals in
het rechterplaatje
zoals hiernaast zijn
afgebeeld ervaren.

Links

Rechts

Een kind met FD heeft veel symptomen die lijken op de symptomen bij dyslexie.

Begeleiding van kinderen met FD
In Nederland zijn veel (para)medici
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Ook kan men bij hen terecht voor een
screening van de visuele vaardigheden
en de aanwezigheid van FD.
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Whiplash en de ziekte
van Menière
Ook voor mensen die door genoemde
fenomenen niet goed kunnen functioneren kan een oogsamenwerkingsonderFoto: Visuele screening door een onderzoekster

zoek bijzonder positief uitpakken.

Fixatiedisparatie en dyslexie
Een dyslectisch iemand zal met zijn dyslexie
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kan er hulp binnen de eerste lijn van de

of zij beter functioneren.

oogzorg worden geboden.

Waar kan ik
terecht?
Op de website van de
FON kunt u adressen
vinden van professionals
uit de (para)medici- en
onderwijswereld. Verder
kunt u op de site een FONoogzorgprofessional uit de
eerste lijn in uw regio vinden.
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De website van de FON is
www.info-fo.nl

