Gebruiksaanwijzing ooglapje ogenschool Eye-Tools
Is er een verschil tussen de ogen?
Bekijk de letterkaart A4 EOCF op een afstand van 3 meter. Welke letters kun je zien? Welke regel
kun je zien? Met beide ogen, met je linkeroog en je rechteroog? Noteer dit in het formulier ogenzelf-test ogen of in je dagboekje. Hoe groot is het verschil tussen je rechter- en je linker oog?
Wanneer er een verschil is in sterkte tussen je linker en rechteroog is je visuele systeem uit balans.
Een oog is dominant en waarschijnlijk gebruik je dit dominante oog meer dan je zwakkere oog. Het
doel is dat beide ogen even sterk zijn. Door je dominante oog tijdelijk af te dekken ga je je
zwakkere oog meer gebruiken. Hierdoor wordt dit oog sterker en komt je visuele systeem meer in balans. Het in
balans zijn van je visuele systeem is belangrijk voor de goede diepte en driedimensionaal (3D-zien). Voor het 3D-zien
heb je nodig twee beelden van gelijke kwaliteit. Deze beelden van je linker- en je rechteroog vormen in je hersens het
driedimensionaal beeld. Doe dit ook met de letterkaart A4 Dichtbij.

Hoe ooglapje te gebruiken
•
•
•
•

•
•
•
•

Probeer het ooglapje voor een periode per dag te dragen. In het begin kun je een schema
gebruiken om de draagtijd te verlengen.
Start met 15 minuten per dag tot max. vier uren.
Draag het ooglapje alleen in een veilige omgeving, zoals in je huis, de tuin of het park.
Bepaal welke activiteiten je kunt doen met dit oog. Dit kan zijn bijvoorbeeld koken,
gymoefeningen, lezen, werken aan een bureau of computer, telefoneren, praten met een vriend
Letterkaart
of vriendin.
Het dragen van het ooglapje activeert herinneringen. Je kunt fysieke en emotionele reacties
krijgen.
Wanneer je draagtijd van het ooglapje om is verwijder dan langzaam het ooglapje. Laat je oog rustig weer aan het
licht wennen.
Observeer wat er gebeurd is met je ogen en je fysieke en emotionele balans.
Geniet van het licht, de kleuren, wanneer je weer met beiden ogen kunt zien.

Ooglapje

Observaties bij gebruik van een ooglapje
•
•
•
•

Je kunt een dagboekje bijhouden welke reactie het dragen van het ooglapje bij je oproepen.
Observeer of je spreeksnelheid verandert of dat het moeilijker is om te horen wat andere mensen zeggen.
Je activiteiten zullen vertragen. Maar je zult meer zien op een andere wijze van het leven.
Je leert om te gaan met de onscherpte van je zwakkere oog. Dit is een belangrijke stap in het proces van beter zien.

Waarschuwing: Gebruik een ooglapje bij kleine kinderen alleen onder voortdurend toezicht van een
volwassenen. Dit voor het gevaar van verstikking door het elastiek van het ooglapje.
Zie www.ogenschool.nl voor meer informatie over ooglapjes, andere producten en de ogencursus van de ogenschool
Eye-Tools. Een leven zonder afhankelijkheid van brillen, contactlenzen of oogoperaties. Veel mensen is het gelukt!
Met de ogencursus “Beter leren zien” heb je de gelegenheid om stappen te doen in de gezonde richting. Voor meer
informatie zie de website www.ogenschool.nl of je kunt bellen met Peter Ruiter tel: 030-2881696.

