
 Signaleringslijst zien, horen, horen én zien kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking DB-connect 

 
 
 

Signalen die kunnen wijzen op een beperking in 
horen en/of zien bij kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking 

 

Deze signaleringslijst is bedoeld om een algemene indruk te 
krijgen van het horen en/of zien van kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke beperking. 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 wilt 
gaan gebruiken, bijvoorbeeld om te bespreken tijdens een 
zorgplanbespreking, 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 telefonisch contact opnemen met DB-connect via  
085 065 45 90 of mailen naar: contact@dbconnect.info. 

 
 
Naam    : _________________________________  M/V 
 
Geboortedatum : _________________________________ 
 
Datum invulling : _________________________________ 
 
  

mailto:contact@dbconnect.info
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Zien 
o Opvallende uiterlijke kenmerken van de ogen; uitpuilende 

ogen, troebele ogen, overmatig traanvocht, veel knipperen, 
dwalende beweging, scheel stand, heeft vaak ontstoken 
ogen. 

o Vluchtig, kort kijkgedrag, lijkend op desinteresse. 
o Typisch kijkgedrag; zoals met de kin omhoog/omlaag gericht 

kijken, met het hoofd schuin of gekanteld gedraaid kijken. 
o Variatie in het visueel reageren met als gevolg verwarring bij 

de omgeving (bijv. grote voorwerpen soms niet zien en een 
smartie wel). 

o Vooral reageren op bewegingen (bv volgen langslopende 
begeleider). 

o Veel in het licht kijken of juist lichtbronnen vermijden door 
veel naar beneden te kijken. 

o Verkorten van de kijkafstand. 
o Geen oogcontact maken. 
o Struikelen, tegen voorwerpen of mensen aanlopen. 
o Tactiele controle: met handen vooruit lopend of voelend 

langs objecten bewegen. 
o Beweegt aarzelend bij kleurverschillen in de vloer (drempels, 

strepen, deurmat ed.). 
o Weigeren naar buiten te gaan bij zonnig weer of juist in het 

(schemer)donker. 
o Schuifelend lopen. 
o Veel tijd nemen, langzaam reageren en/of taken uitvoeren. 
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Horen 
o Heeft regelmatig een loopoor, oorontsteking of is vaak 

verkouden. 
o Reageert minder goed op geluid in een drukke omgeving, in 

ruimte met slechte akoestiek, als de geluidsbron ver weg is, 
het geluid zacht is. 

o Sterk gelaatgericht zijn, zich wenden tot de spreker. 
o Herkent een stem niet voordat de persoon in beeld is. 
o Praat zelf hard of onduidelijk. 
o Teruggetrokken in geroezemoes. 
o Snel geïrriteerd van geluid. 
o Reageert op onverwacht geluid met schrikken. 
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Horen én zien 
o Is veel bezig met zelf stimulerend of stereotiep gedrag. 
o Is vaak in zichzelf gekeerd. 
o Is in staat om te lopen, maar neemt opvallend weinig 

initiatief om de ruimte in te gaan. 
o Schrikt van aanraking. 
o Heeft moeite met overgangen van de ene situatie naar de 

andere situatie. 
o Toename of ontstaan van gedragsproblemen (bijv. slaan op 

de ogen, agressie naar de omgeving). 
o Toename of ontstaan van angst (bijv. bij traplopen, in 

onbekende situaties, faalangst, onzeker, veel vragen om 
bevestiging, bepaalde activiteiten niet meer uit willen 
oefenen. 


