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VOORBEELD doorverwijzingsbrief 
voor ouders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doorverwijzing na oogtest op school 

 

Datum:   Aan: de ouder(s)/voogd van  
Hieronder vindt u de resultaten van de oogtest van uw kind: 
De ogen van uw kind zijn getest op school. Oogtests op school worden stelselmatig uitgevoerd in 
overeenstemming met de lokale wetgeving. De oogtests op school worden uitgevoerd om te bepalen 
of uw kind een oogprobleem heeft dat leerproblemen kan veroorzaken. 

 

Oogtest Rechteroog  Linkeroog  Gezichtsvermogen 

Gezichtsscherpte 
veraf GESLAAGD 

NIET 
GESLAAGD GESLAAGD NIET GESLAAGD 

Het vermogen om veraf 
gelegen objecten te zien 

SureSight 
Vision Screener GESLAAGD 

NIET 
GESLAAGD GESLAAGD NIET GESLAAGD 

Het vermogen om veraf 
gelegen objecten te zien 

Retinomoax 
Autorefractor GESLAAGD 

NIET 
GESLAAGD GESLAAGD NIET GESLAAGD 

Het vermogen om veraf 
gelegen objecten te zien 

Diepteperceptie Beide ogen GESLAAGD NIET GESLAAGD 
Hoe goed de ogen van 
uw kind samenwerken 

Gezichtsscherpte 
dichtbij 
*Optionele test 

Beide ogen GESLAAGD NIET GESLAAGD 
Vermogen om 
voorwerpen dichtbij  
te zien 

Kon niet getest worden: opmerkingen 

Resultaten 

Uw kind is GESLAAGD 
 voor de oogtest en er zijn op dit moment geen verdere maatregelen nodig. (Denk erom dat een oogtest 
niet alle oogproblemen of aandoeningen aan het licht brengt. Een screening vormt geen vervanging voor 
een uitgebreid oogonderzoek door een optometrist of een oogarts. Als u verdere vragen hebt, kunt u 
contact opnemen met een oogspecialist .) 

Uw kind IS NIET GESLAAGD voor de oogtest. (Zie hieronder voor de stappen die u moet volgen om uw kind 
te helpen). Indien de kleurwaarneming een probleem was, zal een brief toegevoegd worden over de 
kleurwaarneming. 

Doorverwijzingsformulier 

Neem dit doorverwijzingsformulier en het rapport van de oogspecialist met u mee. Het is belangrijk dat de 
oogarts of de optometrist het oogspecialistrapport invult, en dat het wordt terugbezorgd aan de school. De 
aanbevelingen kunnen dan op school worden toegepast om de leerervaring van uw kind te verbeteren. 

Een oogarts vinden bij u in de buurt 
Als u hulp nodig hebt bij het vinden van een oogspecialist, het betalen voor het onderzoek en/of de bril 
(indien die wordt voorgeschreven) of als u vragen hebt over de oogtest van uw kind, kunt u contact met mij 
opnemen. Als u kind al oogzorg krijgt van een specialist, laat u het oogspecialistrapport (Formulier I) 
invullen door de optometrist of de oogarts en geeft u het terug aan de school. 

 
Contactpersoon oogtest  Telefoon/Fax/E-mail 
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