
 

  

Aanpak 

Ervaring leert ons dat de bemoeienis van de lichaamshouding 

ervoor zorgt dat het geringe hoogteverschil verborgen blijft 

tijdens een oogmeting. Iedere (prisma)ogentest wisselt 

daarom per moment, maar ook zodra de proefpersoon bv. op 

het puntje van de stoel gaat zitten etc.    

 

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt de horizon- 

handhaving in relatie tot de lichaamshouding en corrigeert 

enkel het verschil in hoogte (Visuele Discrepantie).  Zodra het 

hoogteverschil voor veraf is gecorrigeerd verandert dit niet 

meer en hoeft het hoofd geen kanteling meer te maken 

(lateroflexie), zullen activiteiten zoals focussen voor dichtbij  

(en weer veraf kijken) zonder onevenredige inspanning 

verlopen.  

 

Tijdens een intake (duur: 1 uur) kan de behandeleffectiviteit 

worden beoordeeld.  U dient hier altijd een afspraak voor te 

maken. 

Contact gegevens 

NeuroVisueel Centrum 

Bisschopsmolenstraat  90-92 

4876 AP Etten-Leur 

Natalie Christiaensen: +31 (0) 6 28 6347 80 

Daan de Laat:  +31 (0) 6 48 7717 48 

+32 (0) 491 360 767 (BE) 

www.neurovisueelcentrum.nl 

 

Etten-Leur 

NeuroVisueel Centrum 

Discrepantie 
Hoe goed ziet u? 

Visuele 
 

about:blank


 

Hoe goed ziet u? 

 
Wanneer u niet scherp ziet gaat u 

logischerwijs eerst naar de opticien. 

Kleine kinderen contacteren het 

best eerst de oogarts (orthoptist) 

voor een objectief oogonderzoek. 

Wanneer u of uw kind last blijft 

houden van de ogen kunt u een 

afspraak maken bij het NeuroVisueel 

Centrum. Wij onderzoeken of uw 

klachten veroorzaakt worden door 

´Visuele Discrepantie´. 

Hoe ontstaat Visuele Discrepantie? 

 
Visuele Discrepantie is een aangeboren scheefstand tussen de ogen en wordt 

van kinds af aan gecompenseerd. Het is dus altijd al aanwezig geweest! In 

zekere zin heeft iedereen een geringe afwijking. Er ontstaan pas klachten zodra 

het compenseren te veel vraagt en het lichaam uit balans raakt. 

 

Tijdens de sensomotorische ontwikkeling is de input vanuit de ogen leidend, 

waardoor de hersenen letterlijk het lichaam scheef aansturen om recht te zien. 

De meeste mensen hebben niet door dat ze een inspanning verrichten vanuit 

de lichaamshouding om goed te zien. Deze onbewuste inspanning wordt 

gecompenseerd door de houding en kan voor conflicten zorgen binnen het 

evenwichtssysteem. Het kan klachten veroorzaken als duizeligheid, 

leesproblemen of heftige overbelastingklachten zoals hoofdpijn. 

Hoe corrigeer je Visuele Discrepantie? 

Om te beginnen kijken we naar de gezichtsscherpte, heeft u een brilsterkte 

nodig om scherper te zien? Vervolgens  controleren we  of u veel moeite  

moet doen om met twee ogen samen te werken. Zodra er sprake is van een 

hoogteverschil tussen de ogen maken we gebruik van een prismatische 

correctie om de samenwerking te vergemakkelijken. Het brillenglas krijgt 

dan een zogenaamd VD-prismaglas.  

 

Een prisma verschuift  het beeld afhankelijk van hoe je het draait. Wanneer 

we weten hoe scheef de beelden ten opzichte van elkaar binnen komen, 

kunnen we in het brillenglas de juiste prisma verwerken. Het prisma zet de 

beelden op gelijke hoogte,  waardoor u geen hoge  spierspanningen meer 

nodig heeft vanuit de statiek van het lichaam om recht te zien. Eenmaal de 

juiste VD-prismasterkte gevonden, verandert deze niet meer! 

• Wazig zien, dubbel zien 

• Dansende letters 

• Vinger onder de regel nodig 

• Traag lezen 

• Droge ogen 

• Hoofdpijn, migraine 

• Duizeligheid, Ménière 

• Whiplash 

• NAH 

• Terugkerende 

houdingsklachten 

Visuele Discrepantie 

 Er zijn tal van benamingen voor ogen die moeizaam samenwerken. Visuele 

Discrepantie is een fenomeen waarbij de originele oogstand in rust boven 

elkaar wordt waargenomen. Onbewust compenseert u deze scheefstand 

met als gevolg een moeizame samenwerking welke zich nooit volledig 

openbaart tijdens een gewone (prisma)oogmeting. Het object waar u in de 

verte naar kijkt komt in feite niet op gelijke hoogte binnen. De hersenen 

compenseren weliswaar deze ´scheve horizon´ door het lichaam schuin te 

zetten. Tijdens onderzoek naar het veraf kijken lijkt er niet veel aan de hand. 

Pas na een verminderde weerstand, snelle hoofddraaibeweging of intensief 

leeswerk wordt men zich bewust van de ´verborgen´ afwijking tussen de 

ogen. 

 

Focusproblemen tijdens het dichtbij lezen zijn een gevolg van de scheve 

horizon voor veraf. 


