Oogtest voor de
Automobilist

HANDLEIDING
5m
Zorg voor een goede verlichting van de VISUSKAART.

Toepassing:
Behalve bij de voorbereiding op een (rijbewijs) keuring
is deze oogtest ook in andere situaties een betrouwbaar
instrument om het gezichtsvermogen te controleren.
Door bij herhaaldelijk gebruik van de test de resultaten
steeds nauwkeuring te noteren en deze met elkaar te
vergelijken kunnen kleine veranderingen in het gezichtsvermogen zeer vroegtijdig worden vastgesteld.

Inhoud van de enveloppe:
VISUSKAART, HANDLEIDING met de uitleg over het
RESULTAAT, 2x formulier voor de TEST.
www.rijbewijskeuringen.com

Gebruiksaanwijzing:
1.	Zorg voor een goede verlichting van de VISUSKAART.
Fel (zon)licht dient echter vermeden te worden.
2.	Plaats de VISUSKAART nauwkeurig op een leesafstand
van 5 meter. Houd deze afstand gedurende de test
gelijk. Anders is de test niet meer betrouwbaar!
3.	Leg een pen of potlood, de twee formulieren voor de
TEST en een bekertje of stukje karton (voor het
afdekken van uw oog) voor u op tafel.
4.	De oogtest wordt voor ieder oog afzonderlijk uitgevoerd.
Als u bril- of lensdragend bent, dan voert u deze test uit
zowel met als zonder bril. Het resultaat van de oogtest
zonder bril bepaalt namelijk of het dragen van een bril
tijdens het autorijden door het Centraal Bureau voor
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verplicht wordt gesteld.
5.	Dek één van beide ogen af met het bekertje of het
kartonnetje. U kunt uw oog ook gewoon met uw hand
afdekken, vermijd dan druk op de oogbol.
6.	Geef met de pen of het potlood op het formulier
voor de TEST precies aan waar zich de openingen in
de ringen bevinden die op de VISUSKAART staan
afgebeeld.
7.	Herhaal dit voor het andere oog en vervolgens voor
elk oog met bril of lenzen.

RESULTAAT

0.5

U neemt alle openingen in de ringen van de rij
met 0.5 duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is sterk verminderd.

0.6

U neemt alle openingen in de eerste twee rijen
duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is nog niet voldoende voor
de rijbewijskeuring.

0.7

U neemt alle openingen in de eerste drie rijen
duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is net voldoende voor de
rijbewijskeuring.

0.8

U neemt alle openingen in de eerste vier rijen
duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is ruim voldoende voor de
rijbewijskeuring.

0.9

U neemt alle openingen in de eerste vijf rijen
duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is bijna volledig in orde.

1

U neemt alle openingen in alle rijen duidelijk waar.
Het gezichtsvermogen is 100%.
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EISEN VOOR DE RIJBEWIJSKEURING:
Voor de rijbewijskeuring is het vrijwel altijd voldoende
als het gezichtsvermogen van één van beide ogen, met
of zonder bril, 0.7 of meer bedraagt.

