
Wat is nystagmus?
Nystagmus wordt ook wel ‘wiebelogen’ genoemd. 
Je ziet bij iemand met nystagmus dat de ogen snel 
op en neer of van links naar rechts schieten.  
De meeste mensen met nystagmus hebben daarnaast 
een verminderde gezichtsscherpte. Dit betekent dat 
ze wazig zien en dat dit niet met een bril te verhelpen 
is. Hoe goed de gezichtsscherpte is, varieert sterk. 
Sommige kinderen zien nog maar een paar procent en 
andere zitten net onder een normale gezichtsscherpte. 

Hoe vaak komt het voor?
Het is niet bekend hoe vaak nystagmus voorkomt in 
Nederland. Internationaal hebben één tot drie op de 
zesduizend personen nystagmus. De meeste kinderen 
met nystagmus gaan naar het reguliere onderwijs en 
krijgen daar ambulante onderwijskundige begeleiding. 

Wat merk je aan het kind?
Het eerste wat opvalt, is het wiebelen van de ogen. 
Ook zie je vaak dat kinderen hun hoofd een beetje 
schuin houden. Dat is de houding waarin zij het minste 
last van de nystagmus hebben. Daarnaast merk je 
soms dat kinderen het bord niet kunnen lezen of hun 
werk dicht bij hun ogen houden. Dat zijn signalen van 
een verminderde gezichtsscherpte. 

Wat zijn de gevolgen voor het leerproces?
Door het wiebelen van de ogen kost het deze kinderen 
veel moeite om hun ogen op een vast punt te richten 
(te fixeren). Dat zorgt onder andere voor problemen bij 
het lezen. Zij raken de draad kwijt, doordat hun ogen 
naar een ander woord of een andere regel schieten. 
Daarbij helpt een leesregel: een hulpmiddel met een 
uitsparing waarin je precies één regel tekst kunt zien. 
De leesregel bedekt de rest van de tekst.  
Ook vergrotingen beperken de invloed van de 
nystagmus. Doordat er meer ruimte tussen de letters 
en de cijfers is, worden de teksten beter leesbaar. 
Leerlingen die relatief goed zien, starten in groep 3 
met vergrotingen op A3-formaat. Als zij ouder worden, 

Bijzondere kinderen

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap 
bij kinderen, waarmee je in je werk te maken kunt krijgen. Wat houdt deze in, hoe ga je ermee 

om en wat hebben deze kinderen nodig? Deze keer: nystagmus.

of meer vergroting nodig hebben, stappen ze over op 
een beeldschermloep. Een camera filmt dan het boek 
en de leerlingen zien dat op hun beeldscherm. Op het 
scherm kunnen ze verder inzoomen. De antwoorden 
schrijven ze met pen of potlood in het boek. 
Vanaf groep 6 gebruiken leerlingen steeds vaker 
een laptop met schoolboeken in een pdf-bestandsfor-
maat. Ze kunnen in- en uitzoomen en hun antwoorden 
digitaal invullen. In het voortgezet onderwijs werken 
vrijwel alle leerlingen digitaal. Leerlingen die vanwege 
een lage gezichtsscherpte meer ondersteuning nodig 
hebben, gebruiken spraakfuncties op hun laptop of 
kijken via schermdelen mee op het digibord. Vaak 
hebben leerlingen ook aanpassingen nodig bij het 
buitenspelen of met gym. Voorbeelden daarvan 
staan in het interview met Mads hiernaast.
 
Wat heeft het kind nodig van leraren en begeleiders?
Kinderen bij wie nystagmus het functioneren thuis 
of op school beïnvloedt, krijgen begeleiding van 
Koninklijke Visio of Bartiméus. Een ambulant 
onderwijskundig begeleider (aob’er) geeft informatie 
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over de beperking en advies over hulpmiddelen aan 
het kind met nystagmus, de ouders en de school. 
Het is belangrijk dat leerlingen hun hulpmiddelen con-
sequent gebruiken. Soms vinden ze dat lastig, omdat ze 
niet anders willen zijn. Maar het compenseren van hun 
beperking kost zoveel extra energie, dat ze dit niet de 
hele dag volhouden. Let daarom op signalen van uitval. 
Leerlingen voor wie het kijken te vermoeiend is, klagen 
vaak over hoofdpijn en vermoeidheid en verliezen hun 
interesse in lezen, tekenen of andere visuele taken. Als 
ze een taak snel ‘opgeven’ of gauw afgeleid lijken, is dit 
meestal geen gebrek aan concentratie of doorzettings-
vermogen, maar een signaal van vermoeidheid. 
Het is belangrijk dat leerlingen met nystagmus inzicht 
krijgen in de eigen beperking en in het nut van de 
hulpmiddelen. Acceptatie van de beperking door de 
leerlingen zelf én door de klasgenoten helpt enorm. 

Kind aan het woord:
Mads Houben zit in groep 8 en houdt van hockey en buitenspelen met vriendjes. De foto bij dit artikel is  
gemaakt in Zuid-Afrika. ‘We hebben daar veel wilde dieren gezien, zoals leeuwen en cheeta’s. Ik vond het lastig 
om die te spotten. Dat komt, omdat ik moeite heb met in de verte kijken en met details waarnemen. Daarom zit 
ik op school vooraan in de klas. Ik kan het bord dan beter zien. Het helpt ook als de meester hardop zegt wat 
hij op het bord schrijft. Ik moet me erg inspannen om kleine letters te zien. Daarom werk ik het liefst op de  
computer, zodat ik kan inzoomen. Rekenen is het enige vak waarvoor ik nog in een vergroot papieren boek 
werk, want op papier kan ik de berekeningen onder elkaar schrijven. Mijn liniaal is net zoveel vergroot als  
mijn boek, zodat het klopt wat ik opmeet. En ik kan mijn tafel schuin zetten, zodat het boek dichterbij is. 
Volgend jaar ga ik waarschijnlijk naar het gymnasium. Samen met mijn aob'er schrijf ik een brief aan mijn 
nieuwe school, zodat ik daar hulp krijg en mijn computer mag gebruiken. Ook gaan we een keer naar de 
school toe om de weg te leren kennen. 
Bij hockey geeft de trainer soms een oefening, waarbij hij vooral vertelt wat je moet doen. Als ik daarvan zelf 
een plaatje in mijn hoofd moet maken, geeft dat een error. De uitleg moet voor mij heel concreet zijn: van de 
gele pion links naar de blauwe pion rechts. Het een keer voordoen, is ook belangrijk. Het kost mij wat meer tijd 
om gezichten te herkennen. Daarom let ik tijdens een hockeywedstrijd ook op de kleur van de schoenen en de 
sticks van mijn teamgenoten. Zo heb ik tijdens een wedstrijd weinig hinder van mijn nystagmus.’
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Meer informatie
– eduvip.nl/lexicon/nystagmus-kijk-dit-is-serie/
– nystagmusinbeweging.nl
– oogfonds.nl/oogziekte/nystagmus 
– nystagmus.nl/index.html 
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