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De opticien als preventiepartner ?



■ Expertise van meerdere partners (tijd = geld)

■ Research grants: ERC-Consolidator (EU-H2020); VICI (NWO); Ammodo

award (KNAW); various grants from Dutch patient organisations

Disclosures

     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzu6iAuMbWAhXOZ1AKHWsnBuIQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/photo/raising-money-for-breast-cancer-research-gm171383806-21536556&psig=AFQjCNHyx-_D8FlVGf4ICWInEjiiTQN0Rw&ust=1506638296067610


Building an eye-healthy lifestyle at home





Hoe wordt een oog bijziend?



jongens meisjes

Groeicurven van de oogaslengte



Groeicurve Anusha



20-20-2 Regel

Dichtbij werken:

Na 20 minuten van dichtbij 

werken, 

20 seconden onderbreken

en in de verte kijken

Naar buiten gaan:

2 uur/dag buiten zijn
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Prevalentie van myopie in volwassenen

15 studies; N=61.000%

47,2%: 25-29 jarigen



Hoge myopie geeft hoge visuele belasting

Verhoogd risico op:

Myope Macula 

Degeneratie

>800x

Netvlies

loslating

>12x

Glaucoom

3x

Nucleair Cataract

3x

SCP Cataract

4.6xHaarman et al. IOVS 2020



Zo wordt de wereld bijziend

■ Risicofactor: Educatie



Zo wordt de wereld bijziend

■ Beschermfactor: buiten zijn

Rose, et al. (2008)



Zo wordt Nederland bijziend



Buiten spelen helpt

■ Bij verhoogd genetisch risico

■ In randomized clinical trials in Azië 

25% reductie in progressie van refractie en aslengte



STELLING EENS/ONEENS

Als het gaat om licht, er is voldoende 

licht binnen, anders schaf ik zo een 

lamp aan.



McKnight, et al., Am J Ophthalmol, 2014

Hoeveel lux is nodig?
■ Zonlicht: 100 000 lux

■ Daglicht: 15 000 lux

■ Bewolkte dag: 1000 lux

■ Kantoor: 500 lux

■ Binnen met minimaal licht: 5-10 lux



Hoeveel buitenzijn is genoeg?

Xiong et al. (2017)



Nog steeds onbekend: smartfoon
gebruik

■ Studies zijn gaande: genen en opleiding/ lifestyle



Factsheet en Standpunt  beeldschermgebruik

In het algemeen geldt dat voor jonge kinderen tot circa 2 jaar het gebruik van 
beeldschermen zoveel mogelijk beperkt moet blijven, voor kinderen tot 5 jaar 
ongeveer 1 uur per dag het maximum is, en voor basisschool kinderen 
ongeveer 2 uur per dag het maximum (American Association of Pediatrics, 
2016¹)
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Het doemscenario 

■ Stijgende prevalentie en ernst van bijziendheid

– Hoge bijziendheid in 2000: 2,7% (163 miljoen) 

– Hoge bijziendheid in 2050: 9,8% (938 miljoen) 

■ Bijziendheid is een substantieel socio-economisch probleem

– 2620 miljoen bijzienden in 2020



20-20-2 Regel

spelen met mate?
Dichtbij werken,

wel met mate!

Na 20 minuten van dichtbij 

werken, 

20 seconden onderbreken

en in de verte kijken

Naar buiten gaan, niet met mate!

2 uur/dag buiten zijn



DANK VOOR UW 
AANDACHT

Nu terugkomend op de vraag: Is de opticien een preventiepartner?

Laten we ze de vraag stellen!
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