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Signalen die kunnen wijzen op een beperking in 
horen en/of zien bij kinderen en jongvolwassenen 

 

Deze signaleringslijst is bedoeld om een algemene indruk te 
krijgen van het horen en/of zien van kinderen en 
jongvolwassenen. De lijst bestaat uit 3 delen en wordt ingevuld 
door iemand die de persoon goed kent. U vult de lijst in door de 
hokjes aan te vinken die overeenkomen met uw observatie en 
ervaring. Indien u de lijst op regelmatige basis wil gaan gebruiken, 
bijvoorbeeld omdat u als leerkracht alert wil zijn op eventuele 
problemen in horen en/of zien van uw leerlingen, dan kunt u de 
naam van de persoon, geslacht, geboortedatum en datum 
invullen. 
 
Het is van belang dat u de hele lijst doorneemt. Als u één of meer 
hokjes heeft aangevinkt, kán het zijn dat er problemen zijn in zien, 
horen, of een combinatie hiervan. U kunt dan voor vrijblijvend 
advies contact opnemen met DB-connect: tel. 085-0654590 of 
mail: contact@dbconnect.info.  

 
 
Naam   : _____________________________  M/V 
 
Geboortedatum : _____________________________ 
 
Datum invulling : _____________________________ 
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Zien 
o Opvallende uiterlijke kenmerken van de ogen, bijv. 

scheelzien, wiebelbewegingen. 
o Het hoofd in een vreemde houding houden bij kijktaken of 

scannend kijken. 
o Met de ogen knijpen, in de ogen wrijven. 
o Overmatige interesse in lichtbronnen. 
o Bril weigeren, bril afgooien. 
o Verkorten van de kijkafstand, moeite met zien van details of 

lezen van kleine lettertjes, dicht bij tv zitten, materiaal vast 
willen houden om te bekijken. 

o Moeite met zien van het materiaal wanneer iets op een 
oppervlak met laag contrast ligt. 

o Meer tijd nodig hebben voor schoolwerk dan anderen. 
o Vermoeidheid aan het einde van de schooldag. 
o Schrikken wanneer voorwerpen of personen van opzij komen. 
o Struikelen over voorwerpen op de grond. 
o Botsen tegen dingen die zich boven het hoofd bevinden. 
o Meer tijd nodig hebben om van een donkere plaats naar een 

plaats met meer licht te komen en andersom. 
o Onzeker worden op een plaats met minder licht of in het 

(schemer)donker. 
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Horen 
o Heeft regelmatig een loopoor, oorontsteking, is vaak 

verkouden. 
o Schrikt bij ‘plotseling’ iemand zien of wanneer degene van 

achteren benaderd wordt. 
o (Schijnbaar) niet luisteren of niet begrijpen in een holle 

ruimte of in rumoerige omgeving. 
o Vaak vragen om iets te herhalen. 
o Hard of eentonig praten, zelf hard praten of harde geluiden 

maken. 
o Veel zelf aan het woord blijven om maar niet te hoeven 

liplezen of om te maskeren. 
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Horen én zien 
o Vermoeidheid. 
o Hoofdpijn. 
o Schrikt van aanraking. 
o Gedragsverandering bijv. boosheid, achterdocht, 

teruggetrokken. 
o (Schijnbaar) niet luisteren of niet begrijpen wanneer het 

schemerig/donker is, of bij fel licht. 


