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WHO norm slechtziendheid / blind

� 1. Visus < 0.3 en ≥ 0.10 Gezichtsveld >10°of <30°

� 2. <0.10 en ≥ 0.05                           B3

� 3. <0.05 en ≥ 0.02                           B2

� 4. <0.02 en ≥ LP                GV ≥ 10° B1

� 5. Geen lichtperceptie

� (< 20° radius = < 40° diameter)

� (  < 5° radius = < 10° diameter)



Relevante gegevens 

� Oogarts stelt diagnose en levert gegevens aan

� Standaard formulier

� VAODS MEC/SC

� Gezichtsvelden, Humphrey, Goldman. 

� ERG / EOG / VEP / OCT / NFA

� Congenitale aandoening altijd vergezeld van aanvullende informatie.

� Visus >0.10 = Log < 1.0 => Valt buiten de classificatie => Valide sport

� NOC*NSF krijgt verzoek van sporter om geclassificeerd te worden

� Sporter komt uit op Nationaal niveau en mogelijk Internationaal of later Olympisch

� Panel bestaat uit oogarts en optometrist, of 2 optometristen  



Welke classificatie  10 

� Beperking spierarbeid

� Permanente afwezigheid van bewegen

� Afwezigheid van een lichaamsonderdeel

� Beenlengte verschil

� Korte lichaamslengte

� Hypertonie

� Ataxie

� Athetose

� Visuele stoornis, gezichtsvermogen, structuur – adnexa, oogzenuw, cortex

� Intellectuele stoornis.



Visuele Stoornis

� Drie standaard sport klassen:

� B1: geen licht perceptie tot visus 0.002 Log 2.9 -2.7

� B2: visus tussen 0.0025 tot 0.033 of Log 2.6 - 1.5 

� gezichtsveld < vijf (5) graden radius. (10°)

� B3: visus tussen 0.04 tot 0.10 Log 1.40 - 1.0

� gezichtsveld is < twintig (20) graden radius. (40°)

� < Log 1.0 géén bevoegdheid om in de VI sport te acteren. 

� T11 / F 11 = B1



De classificatie zelf

Vooraf

� Sporter levert zelf de gevraagde 
documentatie aan van oogarts;

� NOC*NSF verwerkt in databank;

� Classifier controleert Nat. niveau

� Gebruik van hulpmiddelen

Onderzoek / Internationaal

� Observering

� Data controle, ID

� Refractie pasbril AVODS

� Spleetlamp / Keratometer, 

� 90D lens.

� Uitspraak classificatie

� “Protest”

� NE





De opdracht is “lezen” van letters op de kaart
Hiervoor is de limiet 1.5 Log = 0.03

6,3 meter => richting strepen aangeven
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Malingering
Kepler 3X9

Galilei 2.1

Tangent screen

Low Contrast



Zomersporten

� Atletiek; strijden in 3 sport klassen van B1, B2, B3. B1 altijd blinddoek.

� Wielrennen: Tandem B1, B2, B3 

� Paardensport: B1 en B2

� Football 5-a-side: B1 allen blinddoek. (keeper valt buiten de classificatie)

� Goalball: B1-B2 en B3 allen spelen geblinddoekt

� Judo: B1,B2,B3  allen komen uit in dezelfde competitie

� Roeien: B1, B2, B3 geblinddoekt, altijd bij training en wedstrijd

� Zeilen: klas 3 + B1 klas 5 + B2 klas 7 + B3

� Zwemmen: B1 = zwarte goggle, + tapper B2 en B3 men mag kiezen

� Triatlon: B1,B2 en B3 in een competitie, tandem en hardlopen met gids



Wintersport

� Alpine skiën: B1, B2, B3 alleen B1 geblinddoekt, 

� allen met gids.

� Noorse combinatie:  skiën en schieten, B1, B2 en B3 B1 met gids, B2 B3 
keuze. 

� Schieten gaat met geluid signalen





Classificatie research 

� Gebruikte apparatuur goed inzetbaar, objectief, onafhankelijk toepasbaar, en 
geen ruimte bieden voor eigen interpretatie;

� Metingen moeten stoornis specifiek en op activiteit gericht zijn;

� Metingen moeten geen leercurve kunnen bieden;

� Tools inbouwen om manipulatie tijdens onderzoek vast te leggen;



Hartelijk dank voor uw aandacht

Vragen?


