
Karen Koen 
 

Een oog siener 

Ek was geskok, hartseer en oorweldig toe Amélie, my jongste dogter, in 2017, met ‘n oogkondisie 

(“alternating esotropoia”) gediagnoseer is waar haar brein met net een oog op ‘n slag sien. Sy is skeel in 

albei oë. Dis erg veral omdat ons nie weet hoekom dit op 2½ jaar oud met haar gebeur het nie. Maak 

gerus jou een oog toe en kyk hoeveel jy van die beeld voor jou verloor. Doen dit nou met die ander oog 

en let die verskille op. As jy nog nooit inligting so moes insamel nie, dan het jy, nes ek, nog nooit oor die 

verskil tussen sien en visie gedink nie.  

Meeste van ons is al getoets om te kyk hoe goed ons kan sien. Jy staan voor ‘n letterkaart en hou een oog 

toe terwyl jy kyk of jy die letters van groot na klein kan lees. Visie laat jou toe om te verstaan wat jou oë 

sien. Dit help jou byvoorbeeld om die afstand tussen jou motor en dié om jou te skat; en om die spoed 

van daardie motors te skat sodat jy kan bestuur sonder om ‘n kar vol duike te hê. Wanneer visie getoets 

word, kyk hulle hoe vinnig jy kan sien, hoe goed jou oë saam as ‘n span werk; of jy dit moeiteloos kan 

doen, en dit gedurende die hele dag kan volhou. 

As jy ‘n probleem met jou visie het is jy meer onseker oor die inligting wat jou oë vir jou brein gee; jy 

prosesseer die lewe stadiger; dit beïnvloed hoe jy lees, LO doen, van jou skoollessenaar na die swartbord 

kyk, fietsry – alles! Amélie het geen stereokopie (3D) en binokulêre visie nie.  

Mense vra gereeld hoekom ek nie al aan haar oë laat opereer het nie. Met ‘n operasie werk hulle aan die 

oog se spiere. Haar oë sal moontlik reguit voorkom, maar daar is nie ‘n standard vir ‘reguit’ nie en in 

meeste gevalle is meer as een operasie nodig; én daar is ‘n kans dat sy slegter af is na die operasie as voor 

dit. En buitendien, haar probleem is nie ‘n spierprobleem nie, so ‘n operasie is nie die antwoord nie. 

Daarom het ons besluit om eerder die visieterapieroete te volg by die gedragsoogkundiges, Lambert Fick 

en Maree. Met visieterapie doen mens oefeninge wat help om die oë akkuraat te rig op ‘n betrokke 

voorwerp en om fokus vinnig te verskuif terwyl perfekte samewerking tussen die twee oë behou word. In 

Amélie se geval, is ons einddoel binokulêre visie en stereokopie (3D). Sy moet soos ek en jy kan sien. Maar 

dit gaan nie oornag vir haar gebeur nie en daarom lyk dit asof ons niks doen nie. Maar glo my, ons sit alles 

in, elke dag! Sy weet haar oë lyk nie soos ander kinders s’n nie en is nou en dan skaam daaroor. Dit breek 

my hart dat sy nie in die koor wil sing nie, al kan sy, omdat sy nie wil hê mense moet vir haar kyk nie. 

Gedurende die grendeltydperk het ons agtergekom dat ons oudste dogter, Kinga, sukkel om klein skrif te 

lees. ‘n Sig en visie ondersoek by Lambert Fick en Maree het gewys dat sy ook sukkel met haar visie. Sy is 

nou besig met haar tweede rondte van 12 afsprake en wys alreeds ‘n verbetering. Sy lees beter, stamp 

minder goed om, is minder lomp en dagroom minder. Haar oë interpreteer die wêreld om haar beter. 

Visieterapie alleen help nie. Suiker en gluten inname moet eintlik nul wees, maar in vandag se samelewing 

is dit bitter moeilik. As ons ‘n gesonde gebalanseerde dieet kan volhou, sien ons beter resultate met die 

terapie. Hulle kry baie min skermtyd omdat dit ongelukkig nie goed vir hulle is nie. Fynmotoriese 

aktiwiteite soos inkleur en Lego speel word so min as moontlik gedoen omdat hulle dit alreeds in die skool 

doen. Hulle moet gedurig aangemoedig word om grootmotoriese aktiwiteite te doen. Dit terwyl ons ‘n 

tipiese klein stadstuin het. Mens leer maar om jou tekkies aan te trek en elders dinge saam met hulle te 

doen! 

Aangesien Amélie se kondisie so komplek is, leer ek gedurig meer oor visie. Ek deel graag my ondervinding 

met enige iemand wat belangstel en sal graag ander s’n wil hoor. Kontak my gerus op 082 413 9372 in die 

oggend of na 20:00 saans. 


