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Dit boek gaat over kinderen met een cerebrale visuele inperking. In de tekst gebruiken 
we verder de afk orting CVI. Kinderen met CVI zien wel, maar kunnen niet goed kij-
ken. Toch vindt de oogarts bij hen vaak geen ernstige oogafwijking. De oorzaak van de 
problemen ligt in een stoornis in de hersenen.

Een cerebrale visuele inperking is een ingewikkeld probleem, dat in het gedrag en 
de ontwikkeling van kinderen op heel verschillende manieren tot uiting komt. Deze 
verschillen hebben ook te maken met andere moeilijkheden, die vaak met CVI samen-
gaan: verminderde aandacht en concentratie, een motorische beperking, een algemene 
ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, epilepsie 
… Kinderen met CVI zijn heel vaak kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.

Het boek gaat over kinderen met CVI op basisschoolleeft ijd, specifi ek over kinderen 
die in staat zijn tot (een minimum niveau van) schools leren: lezen, schrijven, rekenen, 
kennis opdoen in het algemeen. Sommige van deze kinderen kunnen in de gewone 
school met intensieve ondersteuning het gewone leerprogramma volgen. Ze gebrui-
ken hulpmiddelen. Voor bepaalde leerstofonderdelen worden ze soms vrijgesteld. Een 
grotere groep kinderen gaat naar een school in het buitengewoon speciaal onderwijs.

Voor veel kinderen start het schools leren op de leeft ijd van 6 jaar, in het eerste leerjaar 
(België) of groep 3 (Nederland). Vanaf 12 à 13 jaar ben je basisschoolkind af en klaar 
voor de secundaire school (België) of het voortgezet onderwijs (Nederland). In dit boek 
hanteren we geen strikte leeft ijdsgrens, omdat heel wat kinderen met CVI pas later star-
ten met schools leren of ook met vertraging stappen zetten naar zelfstandigheid. We be-
spreken thema’s die in deze fase van de ontwikkeling belangrijk zijn. De leeft ijd waarop 
kinderen met CVI met deze thema’s bezig zijn, is hierbij minder belangrijk.

Kinderen die naast CVI ook een motorische beperking hebben, komen in dit boek in 
beperkte mate aan bod. Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen vormen een 
belangrijke groep. Maar voor de bespreking van hun problemen en begeleiding is veel 
bijkomende achtergrondinformatie nodig over de motorische, visuele en verstande-
lijke beperkingen en hoe die elkaar onderling beïnvloeden. De begeleiding van deze 
kinderen moet het onderwerp zijn van een ander boek.
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Iedereen die kinderen met CVI op basisschoolleeft ijd begeleidt, kan met dit boek aan 
de slag: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ambulante begeleiders, therapeuten en ou-
ders.

Voor het theoretisch gedeelte baseerden we ons vooral op de bevindingen van de Schotse 
oogarts G. Dutton en de Nederlandse neuropsychologe Marjolein Dik. De theorie werd 
aangevuld met eigen ervaringen, observaties en de resultaten van uitwisseling met tal-
loze collega’s en natuurlijk de verhalen van ouders en kinderen met CVI zelf.

We reiken een handleiding aan voor de beschrijving en de begeleiding van 
kinderen met CVI in de basisschool.

Voor het beschrijvend gedeelte biedt het Visueel Profi el (Looijestijn, 2004) een goed ka-
der. Dit pedagogisch kader geeft  de interactie weer tussen slechtziendheid, ontwikkeling 
en de opvoedingssituatie. Het is een toepassing – voor mensen met visuele beperkin-
gen – van de Internationale Classifi catie van Stoornissen Beperkingen en Handicaps 
(ICIDH) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het Visueel Profi el reduceert 
het ‘zien’ niet tot gezichtsscherpte en gezichtveld. Het gaat op veel meer niveaus zoeken 
naar wat ‘zien’ betekent voor het functioneren. Daarom de keuze voor het woord ‘profi el’. 
De verschillende niveaus van het Visueel Profi el staan in dit schema. 

Schema 1: Visueel profi el

Visueel Profi el

externe factoren persoonlijke factoren

ziekte / aandoening

functies /
anatomische

eigenschappen
(stoornissen)

activiteiten
(beperkingen)

participatie
(participatie-
problemen)
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In het eerste vak van het schema staat de ziekte of aandoening die aan de basis ligt van 
de visuele problemen – bijvoorbeeld albinisme, een aandoening die veroorzaakt wordt 
door een tekort aan pigment, o.a. in het oog. Daaronder komen de stoornissen in de vi-
suele functies. In het voorbeeld van albinisme is er een stoornis in de gezichtsscherpte. 
In het derde vak staan de beperkingen die ervaren worden bij dagelijkse activiteiten. 
Iemand met albinisme zal cijfers en letters op afstand niet kunnen lezen. Daarnaast 
komen de problemen in participatie, die deze stoornis oplevert. In ons voorbeeld zou 
het kunnen zijn, dat iemand niet alleen de bus kan nemen omdat de nummers van de 
bus niet leesbaar zijn.

Externe factoren – bijvoorbeeld de grootte van de busnummers – en persoonlijke facto-
ren – bijvoorbeeld de houding tegenover het gebruik van een hulpmiddel of het durven 
vragen van hulp – beïnvloeden de mate waarin stoornissen als beperkingen of partici-
patieproblemen ervaren worden. Ze komen in de onderste vakken van het schema.

Voor meer informatie over het Visueel Profi el en de samenhang tussen de verschil-
lende delen van het schema verwijzen we naar de publicaties van Looijestijn en naar 
de website www.visualprofi le.com

Het Visueel Profi el werd eerst uitgewerkt voor personen die slechtziend zijn ten ge-
volge van een oogprobleem.

In dit boek hebben wij de verschillende onderdelen van het Visueel Profi el 
uitgewerkt voor kinderen met CVI.

In de indeling van het boek herkent men ook de structuur van het Visueel Profi el. Deel 
1 gaat over de diagnose van CVI als stoornis. Bij de diagnosestelling onderzoekt een 
diagnostisch team welke ziekte of aandoening aan de basis ligt van de visuele proble-
men die een kind ervaart. Dat is het eerste vak in het schema.Daarvoor bekijkt men 
de bouw en werking van het oog, de oogspieren, de zenuwbanen en de betrokken 
hersendelen en de stoornissen die zich daarin kunnen voordoen. Daarnaast doet men 
onderzoek van de visuele functies en de stoornissen daarin. Dit is het linkse vak uit de 
tweede laag van het schema.

In deel 2 van het boek bespreken we uitgebreid de visuele functies van kinderen met 
CVI en het concrete gedrag dat daarmee overeenstemt.

In deel 3 staan we stil bij de gevolgen van de visuele problemen voor het functioneren in 
het dagelijks leven. In het Visueel Profi el noemt men dit ‘oordelen over visuele activiteiten 
en participatie’. Daarbij spelen ook de persoonlijke en externe factoren een rol. We be-
spreken het functioneren van kinderen met CVI op een aantal belangrijke domeinen, die 
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bijzonder relevant zijn voor de leeft ijdsgroep van schoolgaande kinderen: het schoolse 
leren, de sociale en emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van zelfstandigheid.

In deel 4 komen de ‘externe en persoonlijke factoren’ terug in de bespreking van de 
begeleiding van kinderen met CVI.

Met deel 5 kan je zelf aan de slag en kan je een visueel profi el opmaken voor het kind 
met CVI dat jij kent. Je gebruikt daarvoor de informatie die je zelf verzameld hebt door 
de vragen te beantwoorden aan het einde van elk voorafgaand deel. In het profi el ga je 
onderzoeksgegevens en eigen observaties bundelen voor het kind
met CVI dat jij kent.

Het individuele profi el dat je zo bekomt, geeft  per functioneringsdomein een overzicht 
van de informatie over de visuele mogelijkheden en problemen van een kind en van de 
specifi eke aanpassingen, oplossingen en compensaties hiervoor. Door deze gegevens 
samen te voegen met gegevens over andere ontwikkelingsdomeinen (verstandelijke 
ontwikkeling, motoriek, taalontwikkeling …) kunnen voor een kind haalbare leer- en 
ontwikkelingsdoelen worden opgesteld. Die doelen worden opgenomen in een indivi-
dueel handelingsplan of begeleidingsplan.

Op het einde van ieder deel in het boek stellen we telkens twee kinderen voor: Jolien en 
Lander. Jolien en Lander zijn kinderen met CVI. Na elk deel wordt het beeld van de 
kinderen wat verder uitgewerkt. Hierdoor hopen we de algemene beschrijving concre-
ter te maken.

De vakspecifi eke termen werden in de verklarende woordenlijst achteraan in het boek 
opgenomen.

Joke Luyten


