


1

CVI
Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

Irmgard Bals, e.a.

Bartiméus wil kennis en ervaring over de mogelijkheden van mensen met een visuele beperking 
vastleggen en verspreiden. De Bartiméus reeks is daar een voorbeeld van.
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Voorwoord bij de derde druk
Deze publicatie is oorspronkelijk één van de eindresultaten van het Bartiméus project ‘Bege-
leiding van schoolgaande kinderen met CVI’ (2005-2007). Doelstelling van het boek was een 
overzicht te geven van de informatie over CVI die de afgelopen jaren vanuit de literatuur en 
de praktijk binnen Bartiméus was verzameld. Het boek werd in eerste instantie geschreven 
voor professioneel begeleiders van kinderen met CVI, maar ook bij ouders bleek behoefte aan 
dergelijke informatie. Het boek bevat naast theoretische informatie ook praktische informatie 
en adviezen voor het omgaan met CVI in het dagelijks leven. Er werd gebruik gemaakt van 
recente literatuur, onder andere uit een aantal wetenschappelijke tijdschriften en van ervaringen 
van professionals en ouders. In 2009 verscheen de Duitse vertaling en een tweede druk. In het 
voorjaar van 2012 bleek deze oplage bijna uitverkocht. 
Inmiddels is de kennis over CVI verder toegenomen en staat het onderwerp bovenaan op de 
agenda van nationale en internationale congressen. Hierbij gaat het dan om vragen als ‘hoe 
wordt vastgesteld dat er sprake is van visuele verwerkingsproblemen’, ‘wanneer spreken we 
van CVI en wanneer niet’ en ‘hoe kunnen we kinderen en jongeren met CVI zo goed mogelijk 
begeleiden zodat zij zo min mogelijk beperkingen ondervinden op het gebied van activiteiten 
en participatie.
Besloten werd het boek aan te vullen met relevante (nieuwe) informatie, gebruik makend van 
literatuur en ervaringen vanuit de praktijk. Hierbij is de oorspronkelijke indeling van het boek 
aangehouden. 
In hoofdstuk 1 wordt het begrip CVI (Cerebral Visual Impairment, in het Nederlands: cerebrale 
visusstoornis of cerebrale visuele stoornis) uitgelegd en wordt ingegaan op mogelijke oorza-
ken van CVI  en risicogroepen. Hoofdstuk 2 is gewijd aan signalen en gedragskenmerken van 
CVI. In hoofdstuk 3 wordt uitleg gegeven over het model van de dorsale en ventrale stroom:  
het ‘Waar netwerk’ en het ‘Wat netwerk’ en wat de gevolgen kunnen zijn van beschadiging in 
deze verwerkingsgebieden. In deze derde druk heeft Mies van Genderen, oogarts bij Bartiméus 
meegeschreven aan de hoofdstukken 1 en 3. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het belang van multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met 
CVI en het volgen van het kind in de ontwikkeling. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de gevolgen 
van CVI voor het functioneren in het dagelijks leven. In hoofdstuk 6 worden zowel vanuit de 
literatuur als vanuit de praktijk richtlijnen gegeven voor aanpassingen, omgevingsvoorwaarden 
en omgangsvoorwaarden. 

De doelgroep ernstig meervoudig gehandicapte kinderen met CVI komt in dit boek niet uitge-
breid aan de orde.  In hoofdstuk 7 wordt hier kort bij stilgestaan. 
In de bijlagen worden een signaleringslijst en een observatie-vragenlijst besproken. Een verwij-
zing wordt gegeven voor verdere literatuur en informatie.
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Met dank aan Cornelie Ensing-van Dorp, Mies van Genderen en Florine Pilon voor het kritisch 
meelezen en geven van ondersteunende adviezen voor deze derde druk. 

April 2013 

Irmgard Bals 
Gezondheidszorgpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP/Neuropsycholoog
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Voorwoord bij de eerste druk
In de geïndustrialiseerde landen is ongeveer 1 op de 1000 kinderen slechtziend of blind. Het 
inzicht in de oorzaken van visuele beperking op de kinderleeftijd is de afgelopen dertig jaar be-
langrijk veranderd. Aanvankelijk stonden aangeboren oogheelkundige afwijkingen op de voor-
grond, zoals netvliesafwijkingen, aangeboren staar en aandoeningen van de oogzenuw. Toen 
het echter mogelijk werd het gezichtsvermogen te bepalen van kinderen met een verstandelijke 
beperking kwam daar verandering in: een aanzienlijk deel van deze kinderen bleek visusstoor-
nissen te hebben. Inmiddels staat CVI (Cerebral Visual Impairment, cerebrale visusstoornissen) 
bovenaan als oorzaak van een visuele beperking bij kinderen: ongeveer 1/3 van de slechtziend-
heid en blindheid op jonge leeftijd wordt hierdoor veroorzaakt. 

Door onderzoek bij volwassenen begon steeds meer bekend te worden hoe hersenbeschadi-
ging de visuele interpretatie van de wereld kan verstoren. Er verschenen bijvoorbeeld artikelen 
over mensen die na een ongeluk geen gezichten of voorwerpen meer konden herkennen. Ver-
volgens werd in toenemende mate duidelijk dat ook kinderen met cerebrale schade soortge-
lijke stoornissen kunnen hebben. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en 
gevolgen van CVI bij kinderen. Aanvankelijk betrof dit onderzoek voornamelijk kinderen met bij-
komende neurologische problemen. Tegenwoordig weten we echter dat ook normaal begaafde 
kinderen CVI kunnen hebben en dat CVI niet altijd gepaard hoeft te gaan met een lage visus. 

Minstens een derde van ons brein houdt zich bezig met visuele functies. Deze functies zijn zeer 
divers, waardoor het ene kind met CVI heel andere problemen kan ondervinden dan een kind 
met een andere vorm van CVI. Dit boekje is tot stand gekomen om duidelijkheid te scheppen 
in het scala van visuele stoornissen ten gevolge van hersenbeschadiging en om handvatten te 
geven voor een optimale aanpak. Wij hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het uitge-
breide onderzoek naar CVI dat gedaan is door prof. Gordon Dutton, oogarts in Glasgow. 
Wij hopen dat deze informatie ondersteuning zal gaan bieden aan iedereen die te maken heeft 
met kinderen met CVI, zoals onderzoekers en begeleiders, maar ook ouders en anderen die 
vanuit hun werk of persoonlijke betrokkenheid meer over CVI willen weten. 

dr. Mies van Genderen, oogarts.
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1. CVI: definitie en risicogroepen 
Definitie 
CVI is de afkorting van Cerebral Visual Impairment, het Engelse begrip voor wat in het Neder-
lands cerebrale visusstoornissen of cerebrale visuele stoornissen wordt genoemd. Cerebrale 
visusstoornissen zijn stoornissen in het zien tengevolge van een afwijking of beschadiging van 
de hersenen voorbij het chiasma opticum. CVI is de oorzaak van 25%-30% van de blindheid 
en slechtziendheid bij kinderen in de westerse wereld en is daarmee de meest voorkomende 
oorzaak van een visuele beperking op de kinderleeftijd. 
De visuele verwerkingsproblemen bij CVI zijn niet onder één noemer te vangen en er is er is 
geen erkend classificatiesysteem waarmee beoordeeld kan worden of er sprake is van CVI.  Er 
wordt in de literatuur dan ook wel gesproken van een ‘parapludiagnose’ of ‘containerbegrip’, 
waarbij de visuele problemen afhankelijk van de oorzaak, de aard en plaats van het hersenlet-
sel in ernst en uitingsvorm kunnen verschillen. 
Als er bij een kind wordt geconstateerd dat er sprake is van CVI, betekent dat niet per definitie 
dat de visuele verwerkingsproblemen statisch zijn. Bij kinderen zijn de hersenen nog volop in 
ontwikkeling en door het overnemen van functies door andere hersengebieden, oefening en 
ervaring, kunnen sommige visuele waarnemingsproblemen in de loop van het leven verbeteren.

Oogheelkundige kenmerken 
De gezichtsscherpte bij kinderen met CVI kan variëren van een relatief goede tot een zeer lage 
gezichtsscherpte. Ongeveer 2/3 van de kinderen met CVI heeft een visus < 0.3 en ongeveer de 
helft heeft gezichtsvelduitval. Gezichtsvelduitval is gespiegeld t.o.v. de plaats van de hersen-
beschadiging. Zo leidt linkszijdige hersenschade tot uitval van de rechterhelft van het gezichts-
veld, en schade bovenin leidt tot gezichtsvelduitval onderin. Omdat bij de hersenschade door 
vroeggeboorte (periventriculaire leucomalacie, PVL) de witte stof aan de bovenzijde van de 
hersenkamers is aangedaan, is er frequent uitval van de onderhelft van het gezichtsveld. 
Soms lijkt er In dagelijkse situaties sprake van een gezichtsveldbeperking, bijvoorbeeld door-
dat een kind vaak struikelt over voorwerpen die voor zijn voeten liggen, terwijl dit onder op-
timale condities bij het oogheelkundig onderzoek niet wordt vastgesteld. De oorzaak hiervan 
kan zijn dat bij een teveel aan visuele prikkels de aandacht niet gelijktijdig gericht kan worden 
op verschillende informatie. Dit leidt er toe dat het “functionele” gezichtsveld kleiner is dan bij 
oogheelkundig onderzoek is gemeten.

Risicogroepen 
De oorzaken van CVI kunnen prenataal (tijdens de zwangerschap), perinataal (rond de ge-
boorte) of postnataal (na de geboorte) zijn. Prenatale oorzaken zijn aanlegstoornissen van de 
hersenen als holoprosencephaly en lissencephaly, chromosoomafwijkingen en infecties van het 
ongeboren kind. Postnatale oorzaken zijn ondermeer infecties van het centrale zenuwstelsel en 
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hersentrauma. CVI wordt echter het meest veroorzaakt door perinatale problemen als vroegge-
boorte en zuurstofgebrek tijdens de geboorte. Vroeggeboorte kan leiden tot beschadiging van 
de witte stof rond de hersenkamers (periventriculaire leukomalacie, PVL) en beschadiging van 
thalamus en basale kernen. Omdat de visuele banen nauw verband houden met deze structu-
ren heeft beschadiging hiervan vaak stoornissen in het zien tot gevolg. Een herseninfarct, zoals 
gezien kan worden bij zuurstofgebrek tijdens de geboorte bij voldragen kinderen, kan ook CVI 
tot gevolg hebben.  Er is een duidelijke relatie tussen de ernst van de afwijkingen zoals vastge-
steld met MRI en de ernst van de cerebrale visusstoornissen. 
De meeste kinderen met CVI hebben afwijkingen op de MRI, maar soms is er sprake van CVI 
zonder zichtbare anatomische laesies, bijvoorbeeld bij epilepsie of stofwisselingsstoornissen. 
De beschadigingen in het visuele systeem in de hersenen kunnen divers zijn. Veel kinderen met 
CVI zijn bekend met een complexe medische voorgeschiedenis en naast de visuele waarne-
mingsstoornissen kunnen ook houdings- en bewegingsstoornissen, problemen op het gebied 
van de coördinatie en spierspanning, een achterstand in de verstandelijke ontwikkeling of 
andere ontwikkelingsproblemen voorkomen (vaak samenhangend met een neurologische aan-
doening, zoals kinderen met cerebrale parese). 
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2. Signalen/gedragskenmerken 
Er zijn verschillende gedragskenmerken die kunnen opvallen bij kinderen met CVI. Deze gedra-
gingen komen enerzijds voort uit de stoornis en anderzijds uit de aanpassing aan de stoornis. 
In dit hoofdstuk worden die gedragingen genoemd die bekend zijn vanuit de literatuur en vanuit 
de ervaring met het werken met kinderen met CVI. Hèt kind met CVI bestaat niet, dus niet alle 
kinderen laten hetzelfde kijkgedrag zien of hebben moeite met dezelfde vaardigheden. Het  
visueel gedrag van een kind met CVI hangt ook samen met de aard en plaats van de beschadi-
ging. De problemen die voortkomen uit een beschadiging in het ‘Waar netwerk’ in de hersenen 
laten een ander gedrag zien dan een beschadiging in het ‘Wat netwerk’. Hierover wordt meer 
verteld in hoofdstuk 3. 

Bij kinderen met een cerebrale visusstoornis kàn het volgende gedrag opvallen: 
• een korte en wisselende visuele attentie; 
• moeite met fixeren/korte fixatie (de blik ergens op richten, iemand aankijken); 
•  moeite met selecteren van visuele informatie als er veel tegelijk te zien is (bijvoorbeeld veel 

speelgoed op een oneffen ondergrond, moeite met plaatjes vinden in een prentenboek); 
•  moeite met terugvinden van speelgoed als het op een andere plaats ligt of in een andere 

context voorkomt; 
• verkorten van de kijkafstand bij veel visuele informatie; 
• moeite met verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk; 
• moeite met het overbruggen van overgangen in de ondergrond, drempels, afstapjes; 
• moeite met gezichtsherkenning en/of herkenning van gezichtsuitdrukkingen; 
• moeite met het herkennen en benoemen van voorwerpen, plaatjes of letters/cijfers; 
• een zwak visueel geheugen; 
• soms inschakelen van de tast om voorwerpen te herkennen; 
• moeite met oriëntatie en/of moeite met de weg vinden in een bekende omgeving; 
•  teruggetrokken, angstig of onzeker gedrag in een drukke situatie of grote menigte, of juist 

overactief gedrag; 

Het visueel functioneren bij CVI is vaak wisselend. Het is veelal het beste in een vertrouwde 
omgeving. Het visueel functioneren kan worden beïnvloed door factoren zoals vermoeidheid, 
omgevingsgeluiden, lichamelijke gesteldheid, medicatie, epilepsie en onbekendheid met een 
situatie of omgeving. Kinderen met CVI hebben meestal meer tijd nodig om visuele informatie 
te verwerken en de reactie op visuele prikkels kan vertraagd zijn. Het richten en volhouden van 
de visuele aandacht is moeilijker als er afleidende auditieve of visuele prikkels aanwezig zijn. 
Sommige kinderen hebben moeite met waarnemen als ze zelf in beweging zijn of als dingen in 
hun omgeving bewegen. 
In Hoofdstuk 5 wordt uitgebreider beschreven hoe CVI merkbaar kan zijn in dagelijkse situaties.
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3.  Anatomie: het ‘Waar’ netwerk en het 
‘Wat ‘netwerk 

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over hoe visuele informatie die het oog binnenkomt 
verder gaat en verwerkt wordt in de hersenen. 

Oogzenuw

Tractus Opticus

Optische Radiatie

Primaire Visuele Schors

Optisch Chiasma

Corpus Geniculatum Laterale

Linker Hersenhelft 

          

De visuele banen geven de elektrische signalen van het netvlies van het oog door aan verschil-
lende hersengebieden. De visuele banen bestaan uit de oogzenuw (nervus opticus), de kruising 
van de oogzenuwen (chiasma opticum), de tractus opticus, het corpus geniculatum laterale, 
de radiatio optica en de visuele schors. Basale informatie zoals licht of beweging wordt bui-
ten het bewustzijn om verwerkt in diverse subcorticale structuren. Zo regelt de hypothalamus 
het slaap-waak ritme op basis van dagelijkse veranderingen in lichtomstandigheden. De meer 
complexe visuele informatie gaat naar de primaire (striate) visuele schors in de occipitaal kwab-
ben en van daaruit naar een groot aantal extrastriate hersenschorsgebieden waar bewust-
wording van de signalen plaatsvindt. Vanuit een functioneel oogpunt worden er twee visuele 
verwerkingsstromen onderscheiden: een ventrale stroom die uitmondt in de inferotemporale 
schors en een dorsale stroom die loopt naar de posteriore pariëtale cortex . De temporale 
schorsgebieden (ventrale stroom) spelen een rol in bewuste waarneming, herkenning en begrip 
van de visuele wereld, de pariëtale schorsgebieden (dorsale stroom) spelen een rol in de voor-
namelijk onbewuste verwerking van visueel-ruimtelijke informatie. 
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Notities 
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