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Kiezen

Een heel enkele keer sla ik nog wel 
eens een verkiezing over, maar 
hoe ouder ik word, hoe meer ik 
me realiseer hoe waardevol het is 
dat ik kán kiezen. Ik herinner me 

nog goed hoe trots een van de kinderen was, toen 
zij voor het eerst mocht stemmen. Zo bepalen we 
samen hoe ons dorp, onze stad, onze provincie, 
ons land eruitzien. Stemrecht en stemgeheim zijn 
fundamentele rechten, daar is onze democratie op 
gestoeld. Maar voor mensen die de stembiljetten 
niet kunnen lezen is dit verre van vanzelfsprekend. 
Altijd is hulp nodig. Voor een van mijn collega’s ligt 
dit heel zwaar: hij gaat pas weer stemmen als het 
mogelijk is zelfstandig te stemmen. 
Misschien komt die wens binnenkort uit, want 
er zijn serieuze pogingen stembiljetten toegan-
kelijk te maken. Als het aan de Veldhovense 

fractievoorzitter Daan de Kort (zie pagina 
14–1) ligt, zal hij niet rusten voor dit recht is 
verwezenlijkt. 
Dit voorjaar vindt nóg een belangrijke verkie-
zing plaats. Voor het eerst kiezen leden van de 
Oogvereniging van 19 tot 30 maart rechtstreeks 
de Ledenraad. In dit nummer van OOG stellen 
we de kandidaten (pagina 28 en 29) voor waarop 
u kunt stemmen. Mensen die in de komende jaren 
uw stem laten doorklinken in het beleid van de 
Oogvereniging. Geef hun uw steun, want of u nu 
oud bent of jong, uw stem is waardevol.

Joep Aarts
Directeur Oogvereniging




4  Jan Bloem
 Onafhankelijk door hulp

‘Kan niet’ komt in het 
woordenboek van Jan 
Bloem niet voor. Hij kon 
geen boer worden maar 
ging werken bij een 
proefstation voor de 
agrarische sector. Van 

daaruit rolde het balletje door en nu vliegt hij de 
wereld over als salesmanager van een bedrijf dat 
software en hulpmiddelen ontwikkelt. Het lukt 
hem omdat hij hulp vraagt … als het nodig is.

8  Dossier Zorg verandert
 Rolverdeling communiceren

De ene keer oogarts A, dan weer 
oogarts B, of optometrist C of 
zelfs optometrist D. Door de 
inzet van optometristen naast 
oogartsen ontstaat verwarring bij 
patiënten. Kan dat niet anders?

14 Partner van
 Fractievoorzitter en co

Op je 18e de gemeentelijke 
 politiek in en ambities hebben. 
Daan de Kort (25) timmert 
stevig aan de weg. Samen met 
zijn mentor Peter Saris vertelt 

hij hoe hij fractievoorzitter van een plaatselijke 
politieke partij werd. 

18 Toekomst
 Gaan blinden weer zien?

Er worden proeven gedaan met 
een implantaat waardoor mensen 
die slechtziend zijn of blind zijn 
geworden weer kunnen zien. Is 
dit een zin uit een science fi ction-
serie? Of is het echt mogelijk?

22 Handig Hackaton
 Winkelen

Ga eens boodschappen doen 
zonder iets te zien en dan ontdek 
je dat het lastig is om je weg te 
vinden in een supermarkt. Daar 
moet iets op gevonden worden. 
Sterker nog: daar is iets op 
gevonden. 

2 Drijfveren van
 De orthoptist

Kinderen komen niet bij een 
optometrist maar bij een 
 orthoptist terecht. Yvonne 
Reurich vertelt wat haar 
 fascineert aan haar vak.
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 JAN BLOEM 

Onafhankelijk 
door hulp te vragen
Jarenlang blufte Jan Bloem zich een weg door de ziende wereld. 
Totdat hij ontdekte dat hulpmiddelen zijn leven konden 
vereenvoudigen. Hij maakte het tot zijn doel om mensen van 
over de hele wereld hiermee kennis te laten maken – van Nepal 
tot Nigeria.
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‘In Nigeria heb ik weleens per ongeluk een ezel 
begroet, terwijl ik dacht dat er iemand voorbijliep. 
En o, wat ben ik vaak in putten gevallen tijdens 
mijn reizen. Dan stond ik snel weer op en hoopte 
ik dat niemand me had gezien.’ 
Jan Bloem vertelt met veel humor over zijn avon-
turen in binnen- en buitenland. Ook over die ene 
keer dat hij er pas na een tijdje achter kwam dat 
hij aan het verkeerde voetbalveld stond om zijn 
zoon aan te moedigen. En in zijn huis in Den Haag 
laat hij lachend zien hoe hij soms niet de deur naar 
de gang, maar die van de kast neemt. 
Maar als we eenmaal aan de keukentafel zitten 
met koffi  e uit het espressoapparaat, waarvan hij 
de knopjes kan bedienen met een aanpassing, 
bespreekt hij ook de andere kant van zijn leven als 
zeer slechtziende. ‘Ik ga soms door diepe dalen. 
Maar ik kom er altijd wel uit. Door open te staan, 
vertrouwen te hebben en veel te praten.’

Welkom bij de club
Achttien jaar oud was Jan Bloem en hij zat op de 
middelbare landbouwschool. Boer worden, dat 
was zijn droom. Op een dag knalde hij met zijn 
brommer op een fi etser. ‘Die had ik volledig over 
het hoofd gezien.’ De oogarts in het ziekenhuis 
zag dat er beginnende littekens op zijn netvlies 
zaten. Bij Jan werd retinitis pigmentosa vast-
gesteld. ‘De professor zei: “Welkom bij de club. 
En maak zo snel mogelijk je studie af.” Daar hield 
ik me aan. Na de middelbare vertrok ik naar de 
hogere landbouwschool. Als kind al speelde ik 
heel graag bij vriendjes op de boerderij. Ik was 
dol op koeien. De techniek en het tractor rijden 
fascineerden me.’ Met zijn kokervisie kon hij 
zich net redden in het dagelijks leven: hij ging 
dichtbij school op kamers wonen met twee 
vrienden die hem konden helpen, vroeg aan 
docenten of ze met dikker krijt op het bord 
wilden schrijven en of hij hun sheets uit de les 
mocht meenemen. Het was, met het zicht wat 

hij toen had, nog te doen. ‘Hoewel ik af en toe 
al wel een paaltje miste.’ 

Bluff en
Later werd ook nog maculadegeneratie bij hem 
vastgesteld. Inmiddels is zijn zicht nog 5 procent. 
Jan Bloem heeft een vrouw en kinderen van  en 
8. Hij werkt veel thuis. Elke avond kookt hij. Bij de 
knopjes van de inductiekookplaat heeft zijn vrouw 
malletjes gemaakt, zodat hij de juiste stand kan 
vinden. 

Van dit soort hulpmiddelen maakte hij de eerste 
jaren geen gebruik. ‘Na de diagnose heb ik me 
lange tijd door het leven gebluft. Ik vond een baan 
in Lelystad als IT’er op een proefstation voor 
de agrarische sector. Op slinkse wijze wist ik 
mijn slechte zicht te compenseren. Mijn droom 
om boer te worden had ik moeten laten varen, 
maar dit werk schuurde er dicht tegenaan. De 
computer was in opkomst: het is een goede zet 
geweest om me hierin te specialiseren.’
Toen hij niets meer kon zien op de schermen 
zei zijn baas: ga iets aan jezelf doen. Jan begon in 
1993 bij Het Loo Erf in Apeldoorn aan een interne 
revalidatietraining voor werkenden met een 
visuele handicap. 
‘Ik ontdekte de loep en de braille leesregel. 
Daarop hadden ze me in het ziekenhuis niet geat-
tendeerd. Ik leerde er blind typen en nummers 
opzoeken in het telefoonboek. Het gaf me echt 
een gevoel van vrijheid. Ik heb fanatiek mijn 
‘gereedschapskist’ gevuld. Hiervan maak ik nog 
dagelijks gretig gebruik.’
Hij vond snel een stage en kwam op beurs een 

Ik ga soms door diepe dalen, 
maar ik kom er altijd weer uit
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bedrijf tegen dat de brailleleesregels verkocht. 
‘Het klikte en zij boden mij een baan aan als 
trainer. Door heel Nederland heen mocht ik die 
leesregels op computers installeren.’ 

Niet onmogelijk
Werk vinden met een visuele handicap is niet 
gemakkelijk maar zeker niet onmogelijk, denkt 
hij. ‘Ik weet ook niet wat er met mij was gebeurd 
als ik niet deze sector in was gerold. Er is denk 
ik wel 0 procent werkloosheid binnen onze 
doelgroep. En toch is het niet nodig. Er zijn heel 
veel aanpassingen mogelijk, maar dan moeten die 
wel geregeld kunnen worden en aansluiten op de 
ict-omgeving van de werkgevers.’ 

Daarvoor vindt hij het wel noodzakelijk dat 
mensen blijven leren met computers te werken 
en niet alleen met tablets of smartphones. 
Spraaksystemen als Siri zijn geweldige uitvin-
dingen, maar behoud ook basisvaardigheden zoals 
spelling, mailen en internetten op de computer 
omdat daarop in het bedrijfsleven nog steeds het 
meeste werk wordt verricht. 

Reisvirus
Na vijftien jaar kreeg hij de reiskriebels. ‘Ik raakte 
als vrijwilliger betrokken bij de stichting Dark 
and Light Blindcare, die in Nepal slechtziende 
en blinde mensen helpt. Met drie containers 
vol spullen ging ik er naartoe.’ Zes bijzondere 
maanden in hoofdstad Kathmandu en twee 
maanden in Tibet volgden, waarin hij mensen liet 
kennismaken met brailleleesregels, computers, 
brailleprinters en tv-loepen. ‘Ik raakte besmet 

met het reisvirus. En ik werd zo blij dat ik door 
deze middelen te installeren andere mensen kon 
laten kennismaken met een groter gevoel van 
onafhankelijkheid.’
De daaropvolgende drie jaar deed hij hetzelfde 
soort werk voor vrijwilligersorganisatie VSO in 
Nigeria. ‘Ik kon dat allemaal doen omdat mijn 
omgeving vertrouwen in mij had. Te beginnen met 
mijn ouders. Ook al stonden ze doodsangsten uit, 
ze hebben me laten gaan. Eerst naar mijn studen-
tenstad Leeuwarden en jaren later naar andere 
uiteinden van de wereld.’

Autonomie
In Nigeria ontmoette hij de Nederlandse Chantal. 
Samen keerden ze terug naar Nederland, vonden 
werk en kregen kinderen. Jan is sindsdien interna-
tional salesmanager bij een bedrijf dat software, 
optische en elektronische hulpmiddelen ontwik-
kelt. Hiervoor reist hij de wereld over: Nigeria, 
Ghana, Kenia, Inda en Australië. ‘Het reizen gaat 
prima’, vertelt hij. ‘Ik moet gewoon op tijd hulp 
vragen aan anderen. Soms vraag ik of iemand 
van het hotel mij van de kamer wil komen halen. 
Dat scheelt mij een half uur zoeken.’ Zo was hij 
vroeger dus echt niet. ‘Maar ik heb ontdekt: door 
hulp te vragen kun je juist je autonomie behouden. 
En de techniek doet de rest. Het brengt je in 
beweging, zo ver als je wilt.’

Tekst: Josephine Krikke
Fotografi e: Martine Sprangers


Zo blij dat ik anderen 
 onafhankelijker kon laten zijn



Oog februari 2018

KORT

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID IN ZORG kan beter

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een 
visuele beperking is in de zorg niet goed gere-
geld. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting 
Accessibility en Vereniging Bartiméus. De Monitor 
‘Digitale Toegankelijkheid in de Zorg’ is uitge-
voerd onder ruim  websites. Uit technisch 
onderzoek bleek dat geen enkele website volledig 
toegankelijk is. Onder zorgverleners is digitale 
toegankelijkheid vaak nog een onbekend begrip. 
Aan de andere kant wordt wel steeds meer 
gevraagd van de zelfredzaamheid van patiënten. 
Zij moeten in staat zijn om e-health toe te passen, 

het elektronisch patiëntendossier te raadplegen 
en zelfstandig online zorgafspraken maken.
De overheid zet er druk op om digitale toegan-
kelijkheid op de agenda te zetten. Nederland 
heeft in  het VN Verdrag voor de rechten 
van personen met een handicap bekrachtigd. Er 
ligt bovendien een verplichting om digitale infor-
matie toegankelijk te maken. De overheid heeft 
inmiddels een implementatieplan geschreven met 
 specifi eke aandacht voor de toenemende digitali-
sering, ook in de Zorg.
 

Museum Van Loon: ‘VOEL’-RONDLEIDINGEN 

Museum Van Loon in Amsterdam organiseert 
vanaf februari rondleidingen voor blinden en 
slechtzienden. De bezoekers mogen tijdens de 
tour objecten uit de collectie vasthouden om te 
onderzoeken. De rondleiding gaat langs het grach-
tenhuis, de tuin en het koetshuis. Tijdens de tour 
wordt informatie gegeven over het huis uit de 
Gouden Eeuw en hoe de familie hier woonde. Het 
museum is het voormalige woonhuis van de regen-
tenfamilie Van Loon, die vanaf 1884 in het pand 

aan de Keizersgracht woonde. De familie ontving 
dagelijks bezoek en had gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan. De rondleidingen zijn iedere eerste 
zondag van de maand. Ook blindengeleidehonden 
zijn dan welkom. 
Andere musea die sinds kort ook een toegankelijk 
aanbod hebben zijn het Amsterdam Museum, 
Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en 
het Bakkerijmuseum in Hattem.


7

GROTE VERSCHILLEN gemeentelijke toeslag student met beperking

Voor studenten met een beperking maakt het veel 
uit in welke stad ze wonen. Van de ene gemeente 
krijgen ze elke maand een paar tientjes, van de 
andere meer dan 300 euro. Dit onderscheid is er 
gekomen nadat in 2015 deze toeslag is overgegaan 
van UWV naar gemeenten. CNV Jongeren en 
de Landelijke Studentenvakbond hebben de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd om 
een minimumbedrag vast te stellen van 282 euro 

per maand voor studenten met een functiebeper-
king. Bovendien moet duidelijker worden dát deze 
toeslag aan te vragen is en wat de voorwaarden 
zijn, want veel studenten met een beperking zijn 
hiervan niet op de hoogte. In OOG besteden 
we in een van de komende nummers uitgebreid 
aandacht aan studeren met een beperking.
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Rolverdeling oogzorg 
voor patiënt noodzakelijk
Ieder jaar één of meerdere controles is voor veel mensen met een oogaandoening 
normaal. Maar steeds een andere behandelaar krijgen, is vaak vervelend. Kan daar wat 
aan worden gedaan? OOG stelde deze vraag aan verschillende partijen in de oogzorg. 
Het doel van de oogpatiëntenverenigingen is duidelijk: ‘Onze prioriteit ligt bij het 
terugdringen van de wachtlijsten.’ 

Patrick Looys (49) moet eens in de acht tot tien 
weken langskomen voor controle of behandeling 
omdat hij staar, glaucoom, natte maculadegene-
ratie en glasvochtloslating heeft. Hij krijgt vrijwel 
altijd een andere oogprofessional voor zich. 
'Mijn situatie is complex. Het is vervelend dat ik 
iedere keer weer nieuwe gezichten zie, ook al is 
de hoofdbehandelaar aanwezig en komt deze zo 
nodig meekijken. Een bekend gezicht kan ver-
trouwen geven.' 

Theo van Ee (49) is het daarmee eens. Hij heeft 
aangeboren staar en gaat eens per jaar op con-
trole. ‘Bij een vaste behandelaar heb ik meer 
het gevoel dat hij of zij echt weet wat er bij mij 
speelt. Bij de laatste controle onderzocht een 
optometrist mij. Het onderzoek duurde vrij lang 
en aan het einde ervan vertelde zij dat ze bang 
was dat mijn netvlies aan het loslaten was. Dat 
vond ik vreemd, want ik had zelf nergens last van. 

Daarna kwam een leidinggevende kijken, kreeg 
ik oogdruppels en een lamp in mijn oog. Het was 
allemaal behoorlijk pijnlijk. De conclusie was dat 
ik toch geen netvliesloslating had. Ik kon over een 
jaar terugkomen. Dan denk ik dus: eerst twijfel je 
of er iets ergs is en dan stuur je me weg voor een 
jaar. Heel vervelend.’
Hij gelooft dat dit niet was gebeurd als hij zijn 
vaste behandelaar had gehad. ‘Ik hoef maar 
eens per jaar te komen, dan kun je mij toch bij 
dezelfde persoon neerzetten? Ik begrijp het 
echt wel als een arts een keer ziek is, maar als ik 
steeds iemand anders heb, vind ik dat als patiënt 
heel onrustig. Ook omdat er niet wordt verteld 
waarom dit zo is.’

Vertrouwensband
Thiska Venema, medewerker van Oogziekenhuis 
Zonnestraal snapt dat probleem goed. ‘Wij 
streven ernaar om mensen zoveel mogelijk 
bij dezelfde behandelaar te laten’, vertelt ze. 
Oogziekenhuis Zonnestraal heeft 9 locaties. 
‘De vertrouwensband tussen arts en patiënt is 
volgens ons belangrijk. Vooral ook wanneer een 
arts een operatie uitvoert. Het geeft patiënten 
vertrouwen als zij in hun behandelproces dezelfde 
persoon tegenkomen.’ 

Als ik steeds iemand anders 
heb, vind ik dat als patiënt 
onrustig
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Toch weet ook zij dat het niet altijd kan om een 
patiënt dezelfde behandelaar te geven. De zorg is 
immers in ontwikkeling en om wachtlijsten in de 
oogzorg te verkorten, worden taken herschikt. De 
laatste jaren zijn diverse pilots gestart om bepaalde 
taken van oogartsen over te dragen aan optome-
tristen. Vooral op het gebied van screening. ‘Voor 
veel mensen is de optometrist nog onbekend’, 
weet Thiska. ‘Daar proberen wij op in te spelen. 
Bij onze vestiging in Doetinchem worden optome-
tristen steeds meer ingezet. Dat communiceren 
we duidelijk naar de patiënten, zodat ze begrijpen 
waarom ze een afspraak bij de optometrist 
hebben. Door die heldere  communicatie hopen 
we dat patiënten zich realiseren dat ze bij een 
optometrist goed gescreend kunnen worden.’ 

Gezonde oog
Een optometrist kan ook ‘complexe ogen’ prima 
onderzoeken, weet Gabriëlle Janssen, voorzitter 
van de Optometristen Vereniging Nederland 

(OVN). Zelf heeft ze ruime ervaring als optome-
trist in ziekenhuizen. ‘Ik ben ervoor opgeleid om 
afwijkingen in de ogen te kunnen constateren’, 
vertelt ze. Optometrist worden in principe opge-
leid als ‘expert van het gezonde oog’ waardoor 
zij in staat zijn om afwijkingen aan het oog te 
ontdekken. Door intensief samen te werken met 
een oogarts en congressen te bezoeken kan een 
optometrist ook ingezet worden bij de zorg voor 
mensen met (complexe) oogaandoeningen. ‘Als 
afwijkingen buiten een bepaalde grens vallen, roep 
ik er een oogarts bij om mee te kijken. Ook al 
heeft een patiënt meerdere aandoeningen, toch 
kan het zo zijn dat er de ene keer bij de oogarts 
afgesproken wordt en de andere keer bij de 
optometrist in het ziekenhuis. Dit kan prima als 
er goede onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen 
oogarts en optometrist.’
Oogarts Ivan Gan van het Nederland 
Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is van 
mening dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen 

De situatie van mijn ogen is complex, daarom wil ik één specialist
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optometristen. Dat moet, wat hem betreft, duide-
lijker worden gecommuniceerd. ‘Optometristen 
in ziekenhuizen kunnen meestal het screenen 
van diverse aandoeningen prima overnemen van 
oogartsen. Dat maakt de zorg effi  ciënter en goed-
koper.’ Bovendien is die ontwikkeling noodzakelijk 
volgens hem. Want hoewel hij er begrip voor 
heeft dat het wisselen van behandelaars vervelend 
kan zijn voor patiënten, ziet het NOG daarin juist 
de oplossing voor de oplopende wachtlijsten. De 
vraag naar oogzorg stijgt immers snel, terwijl het 
aantal oogartsen beperkt is. ‘Daar ligt onze priori-
teit. Het herschikken van taken is daarom bittere 
noodzaak. Op die manier kunnen oogartsen meer 
patiënten behandelen. De pilots waarin optome-
tristen bepaalde taken overnemen lijken hoopvol. 
Dat is de toekomst. Maar het is wel belangrijk dat 
je patiënten hierover goed blijft informeren.’

Daar schort het soms aan, vindt een lid van de 
Oogvereniging dat liever anoniem wil blijven. 
Ze heeft al veel meegemaakt met haar ogen. 
‘Normaal gesproken kom ik altijd bij de oogarts, 
maar de laatste keer stond ik bij de optometrist 
ingepland. Zonder dat ik hierover van tevoren 
duidelijk ingelicht was. Ik hield er een katterig 
gevoel aan over, want de situatie met mijn ogen is 
complex. Ik wil zeker weten dat ik bij iemand kom 
die mijn ogen goed kan beoordelen.’

Kwetsbaar
Thiska Venema van Oogziekenhuis Zonnestraal 
begrijpt dat mensen niet blij zijn met een verande-
ring van hulpverlener. ‘Je bent kwetsbaar als je een 
aandoening aan je ogen hebt. Je wilt vertrouwen 
hebben in een oogarts. Bij ons mag de patiënt ook 

een voorkeur aangeven. Dat zal soms betekenen 
dat iemand langer moet wachten om geholpen 
te worden. En in andere gevallen is het vanwege 
relatieve spoed niet mogelijk. Dan gaat de veilig-
heid uiteraard voor.’
Toch is het niet alleen de vertrouwensband die 
patiënten stoort. Er gaat, als de verhalen van 
patiënten worden beluisterd, meer mis. Zo 
heeft Patrick Looys soms het gevoel dat niet alle 
professionals zijn dossier kennen. ‘De ene keer 
heb ik iemand die bijzonder scherp is en alles goed 
onderzoekt. De andere keer moet ik zelf infor-
matie aandragen en heb ik het gevoel dat ze mijn 
dossier totaal niet kennen of hebben ingezien. Ik 
vind het vooral vervelend dat ik niet goed weet 
welke kennis ik kan verwachten.’
Dat moet natuurlijk niet kunnen, vindt Gabriëlle 
Janssen van de OVN. ‘Ik verbaas me hierover. 
Voordat je aan het onderzoek begint, neem 
je namelijk het dossier door. Zo heb ik ooit 
de afspraak van een patiënt verzet omdat zijn 
aandoening te complex voor mij was. Hem heb ik 
verwezen naar de oogarts. Dat vertrouwen moet 
er zijn, dat optometristen echt alleen het onder-
zoek doen als zij dat kunnen.’ 

Ook specialisten
Als patiënt is het belangrijk om je te realiseren 
dat optometristen ook specialisten kunnen zijn, 
vertelt Ivan Gan van het NOG. ‘Ik ben zelf ver-
bonden aan het Oogziekenhuis in Rotterdam en 
daar zie ik veel gespecialiseerde optometristen. 
Die richten zich volledig op één bepaalde oog-
aandoening en weten daar ontzettend veel van. 
Ook zie je steeds meer ‘physician assistants’. 
Dat zijn HBO-opgeleide zorgprofessionals, vaak 
optometristen, die een aanvullende master van 
3 jaar hebben gevolgd en bepaalde verrichtingen 
van de arts mogen overnemen. Bijvoorbeeld het 
toedienen van ooginjecties en het voorschrijven 
van medicatie. Ik snap dat het voor patiënten niet 

Ziekenhuizen moeten patiënten 
uitleg geven over hun werkwijze



COLUMnZORG VERANDERT 11

Oog februari 2018

altijd prettig is om al die verschillende titels te 
horen, maar ik geloof dat de oogzorg door deze 
hervorming alleen maar zal verbeteren.’
Volgens Gan en Janssen komt het uiteindelijk 
vooral neer op communicatie. Patiënten moeten 
duidelijk worden geïnformeerd over waarom 
bepaalde keuzes worden gemaakt. Dat verschilt 
enorm per ziekenhuis. Sommige ziekenhuizen 
doen het heel goed, maar is nog een grote slag te 
maken. Janssen: ‘Zij moeten de patiënten uitleg 
geven over hun werkwijze. Want mensen met 
een oogaandoening moeten zich veilig voelen en 
weten dat zij de allerbeste zorg krijgen.’

Tekst: Rianne van der Molen
Fotografi e: Shutterstock


Bang voor honden
Na het boodschappen doen, rijd 
ik met mijn hond door het park. 
We komen tegelijk met een trim-
mende papa en zijn zoon in het 
park aan. Ik hoor aan zijn stem-
metje dat hij ongeveer 3 jaar oud 

is én dat hij panisch is voor de hond. Op zijn fi etsje 
vlucht hij weg met papa achter zich aan.
Zonde, denk ik, zo voed je zijn angst.
Op weg naar de uitgang komen ze ons weer 
tegemoet. Ik lijn de hond aan en roep: ‘Ik houd de 
hond stevig vast, dan durf je er met papa vast wel 
langs’. Gelukkig kiest papa voor deze optie. 
Het ventje scheurt langs op zijn fi etsje. Ik ga een 
stapje verder: ‘Weet je dat dit een heel bijzondere 
hond is?’ Ik vertel dat ze de deur kan openen, 
pakje drinken uit de koelkast kan pakken én zorgt 
dat ik met de rolstoel niet tegen een boom bots.
Ik hoor dat hij stopt.
‘Weet je wat ook bijzonder is?’, vervolg ik. ‘Als je 
haar aanraakt, lijkt ze wel een schaap. Die krullen 
voelen als een schapenvacht, zo gek! Durf je mis-
schien wel te voelen?’
Papa snapt de trukendoos en valt me bij. De 
nieuwsgierigheid wint het van de angst. Langzaam 
komt hij naar me toe en raakt voorzichtig de rug 
van de hond aan.
Ik prijs hem de hemel in en papa bedankt me als ze 
verdergaan. Ik voel de trots van beiden!
En ik? Ik knuff el mijn hond voor haar bijzondere 
bijdrage.

Yvonne Wiersma is een van de columnisten van OOG. 
Ze heeft een geleidehond en maakt gebruik van een 
rolstoel.

Kwaliteitscriteria

In de Kwaliteitscriteria goede oogzorg die vijf 
oogpatiëntenorganisaties hebben opgesteld is 
eveneens opgenomen dat de patiënt één vaste 
persoon als aanspreekpunt krijgt toegewezen. 
Daarnaast is een van de criteria dat zorgverleners 
uitleggen aan patiënten wie ze zijn en wat ze 
doen. Ook het inzichtelijk maken van de kennis 
en ervaring van de oogartsen (en andere zorg-
verleners) wordt erin genoemd. En dat de zorg-
verlener altijd op de hoogte is van de informatie 
uit het medisch dossier. Deze kwaliteitscriteria 
zijn gemaakt voor zorgverleners, maar kunnen 
ook patiënten houvast bieden. Ze zijn te vinden 
op www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/
oogaandoening-of-oogklachten/kwaliteitscriteria.



Oogontstekingen, 
wie heeft er geen last van?
Welke rol speelt ouder worden bij oogontstekingen? En hoe zit het met andere infecties 
in relatie tot oogaandoeningen? Het immuunsysteem blijkt een grote rol te spelen, maar 
er is ook echt wat aan te doen. Prof. dr. Martine Jager uit het LUMC legt uit.

Een vrouw met glaucoom vertelt aan haar oogarts 
dat ze denkt dat haar gezichtsveld achteruit 
gaat nadat ze griep heeft gehad. Glaucoom lijkt 
geen verband te houden met de griep, maar dit 
blijkt dus wel zo te zijn. ‘Het heeft alles met ons 
immuunsysteem te maken’, vertelt oogarts en 
hoogleraar Martine Jager van het LUMC. ‘Als dat 
wordt geactiveerd dan zijn de gevolgen daarvan 
ook merkbaar op een oogaandoening. Wat die 

mevrouw beweert, komt bij veel meer mensen 
voor, maar niet iedereen merkt het op.’

Griepprik
En toch is het geen gemeengoed dat mensen 
met oogaandoeningen aangeraden wordt om 
bijvoorbeeld de griepprik te halen. ‘Dat doe ik 
wel’, benadrukt ze. ‘Het punt is dat een infectie 
je immuunsysteem stimuleert. Allerlei andere 
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weefsels worden bij de ontsteking betrokken, en 
dat kan ook je oogweefsels betreff en. Als je al een 
oogaandoening hebt, kan die dan ook verslech-
teren. Veel mensen denken dat het onzin is, die 
griepprik. Maar dat is niet zo. Eerder in het jaar 
worden alle bekende virussen verzameld en op 
basis daarvan wordt een cocktail samengesteld. 
Die is meestal wel goed. Het heeft dus zeker zin.’

Het immuunsysteem is complex. Dat geeft ze 
meteen toe. ‘Ontstekingsreacties komen in je hele 
lichaam voor: ook in en om je oog. De ontste-
kingen aan de buitenkant van het oog zijn zichtbaar. 
We zien rode ogen. We hebben het dan over ont-
stekingen aan het ooglid, droge ogen, rode ogen, 
hoornvliesontstekingen en klachten dat mensen 
slechter zien. Een van de belangrijkste dingen is op 
dat moment hygiëne: hou ook bij lichte irritatie het 
oog en de oogleden goed schoon. Gewoon met 
een gaasje en wat water. Dat is al voldoende. Maar 
doe het ook als je een oogontsteking hebt!’

Droge ogen
Een van de gevolgen van de vooruitgang is het 
droge oog door computergebruik. ‘Droge ogen 
zijn veel gevoeliger voor ontstekingen. Door 
 computergebruik knipperen we te weinig en 
worden de ogen droger. Als er niet genoeg olie 
op het oog zit, wordt het droog en raakt het 
slijmvlies ontstoken. Je kunt dit alleen maar 
voor zijn door steeds het oog goed schoon te 
houden en jezelf te dwingen te knipperen. Heb 
je verstopte kliertjes dan moet je die met beleid 
en warme compressen weer open krijgen zodat 
het oog oppervlak weer vochtig kan blijven. Veel 

druppelen? Dan krijg je weer dat mensen gevoelig 
zijn voor conserveringsmiddelen. Ook dat is weer 
een ontsteking.’

Herpes
Ze waarschuwt voor slecht gebruik van contact-
lenzen en voor de kwaliteit van contactlenzen. 
Nog een? Herpes, ook zo’n onbekende veroor-
zaker van enorme klachten. ‘De koortsblaasjes die 
iedereen kent van rondom de mond kunnen ook 
overgedragen worden op de ogen. Waterpokken 
en gordelroos idem dito. Als het eenmaal op het 
oog zit, krijg je het niet meer weg. Er is een goed 
vaccin tegen herpes zoster (gordelroos), maar 
dat zit niet in het vergoedingenpakket van de 
zorg verzekering. Er is voldoende bewijs om te 
adviseren dat elke gezonde persoon tussen de 50 
en 70 deze injectie moet vragen via de huisarts. 
Doen! Het kan heel veel ellende voorkomen.’

Ouder worden
Met het ouder worden komen allerlei soorten 
oogontstekingen voor. ‘De oorzaken daarvan zijn 
divers. Bij vrouwen is het vaak een hormonale 
kwestie. Het kan komen door aandoeningen 
die meer optreden bij het ouder worden. Onze 
afweer gaat echt anders reageren op het moment 
dat we ouder worden. Dat betekent dus dat we 
meer vatbaar zijn voor oogontstekingen. Het is 
goed daarop beducht te zijn. Goede ooghygiëne 
en het voorkomen van virussen is echt wel aan te 
raden. Vooral als mensen al een oogaandoening 
hebben. Het is geen fabeltje dat die ook verslech-
tert op het moment dat het immuunsysteem 
reageert op aanvallen. De een zal er alleen meer 
van merken dan de ander.’

Tekst Rietje Krijnen
Fotografi e Saar Rypkema
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oog en de oogleden goed schoon
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Peter & Daan
Daan de Kort (25) is een van de jongste fractievoorzitters van een plaatselijke politieke 
partij. Sinds november 201 leidt hij de VVD-fractie Veldhoven. Hij nam die functie over 
van zijn oud-docent Peter Saris (47). 

‘Daan is gedreven. In tegenstelling tot de meeste 
jongeren die politiek saai en een ver-van-mijn-
bedshow vinden.’ Peter Saris is enthousiast over 
Daan de Kort, zijn oud-leerling. ‘Ik was zijn 
docent op de middelbare school. Daan toonde al 
vroeg belangstelling voor politieke en maatschap-
pelijke onderwerpen. Vandaar dat ik hem een 
keer uitnodigde voor een fractievergadering van 
de VVD Veldhoven. Ik was destijds fractielid.’ 
Daan luistert aandachtig: ‘Ik was een jaar of 
vijftien toen ik in de Leerlingenraad zitting nam. 
Vanaf het moment dat ik bijna blind werd – 
ook rond die leeftijd – is mijn interesse in politiek 
alleen maar toegenomen. 

Veel instanties willen invullen hoe ik mijn leven 
moet leiden. Terwijl ik graag zelf bepaal wat ik wel 
of niet kan en moet. Laten we uitgaan van wat 
mensen wel kunnen. Een veel beter en eerlijker 
startpunt. Een poosje geleden sommeerde een 
arts dat ik mij voor tachtig procent af moest laten 
keuren. Zo’n man zegt dan eigenlijk: “Beste Daan, 
je bent nog maar twintig procent waard.” Twintig 
procent, dat klinkt alsof ik vrijwel waardeloos ben. 
Nou, integendeel!’

Daan verloor tien jaar geleden zijn zicht. 
Peter kan het zich nog goed herinneren. ‘Ik werd 
op een avond, het was begin maart, door mijn 
zus gebeld. Ze was mentor van Daan. Ze vertelde 
dat Daan naar het ziekenhuis in Maastricht was 
gebracht omdat hij niets meer zou zien. Ik schrok 
me kapot.’ Daan vertelt wat er destijds aan de 
hand was: ‘Tijdens een voetbalwedstrijd zag ik 
de bal niet goed. Een paar dagen later durfde ik 
niet meer naar huis te fi etsen. Mijn zicht werd 
steeds minder. Binnen een week was ik mijn zicht 
volledig verloren. Heel bizar. In het ziekenhuis 
bleek dat ik een botziekte had. Een bot groeide 
tegen mijn oogzenuw, waardoor mijn zenuw 
beschadigde. Gelukkig waren de dokters er op 
tijd bij en ben ik niet volledig blind. Ik zie slechts 
vier procent. Tot een meter afstand zie ik alles 
schimmig.’

Kijk naar talenten
Na zijn herstelperiode is Daan weer naar school 
gegaan. ‘Ik wilde niet naar een blindeninstituut, 
maar begreep ook dat het lastig zou zijn om naar 
mijn eigen school terug te gaan. Ik heb geluk 
gehad. Een aantal klasgenoten en docenten, 
waaronder Peter, ontfermden zich over mij. 
Veel docenten lazen hele hoofdstukken uit de 
lesboeken voor, zodat ik gewoon mee kon doen. 
Mijn belangstelling voor politiek én voor de VVD 
groeide. Deze partij heeft een sociale paragraaf 
die mij erg aanspreekt. Kijkend vanuit het individu 
en vanuit iemands talenten.’ Peter Saris, op dat 

Burgemeester zijn lijkt mij ook 
wel gaaf. Of een plek in de 
landelijke politiek.
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moment fractielid van de VVD Veldhoven, nodigde 
Daan uit voor een fractiebijeenkomst. Peter: 
‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Vooral 
naar jongeren.’ Daan was direct enthousiast: ‘Het 
klinkt zo suffi  g, maar het voelde echt als een warm 
bad. Ook al was ik pas achttien, ik wist direct dat 
ik hier iets kon betekenen.’

Politiek bemoeit zich met jou
Peter heeft Daan onder zijn hoede genomen en 
leerde hem de kneepjes van het politieke spel. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
stelde Daan zich kandidaat. Peter, op dat moment 

fractievoorzitter: ‘Daan toonde een enorme drive 
en wilskracht. Hij stond op een onverkiesbare 
plaats, maar dankzij een persoonlijke campagne 
verwierf hij zoveel voorkeursstemmen dat hij toch 
in de gemeenteraad kwam.’ 
Eind 201 deed Peter een stap terug. ‘Ik was 
inmiddels vader van twee kleine kinderen en 
wilde meer thuis zijn. Ik zag in Daan een goede 
vervanger. Ook al is hij jong, hij kent de dossiers 
en manoeuvreert schijnbaar eenvoudig van het 
ene onderwerp naar het andere. Menige fractie 
is jaloers. Juist omdat Daan zo goed een jonger 
publiek weet aan te trekken. In een vaak oude, 

Daan is een goed debater, bereidt zich voor en formuleert helder
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grijze mannenwereld frist een jeugdig lid de boel 
natuurlijk ook wel op.’ Daan: ‘Ook als je niets 
met politiek te maken wilt hebben, de politiek 
bemoeit zich wel met jou. Neem onderwerpen als 
horecasluiting of sportvoorziening. Daar kun je als 
jongere je invloed uitoefenen.’ 

Daan is alweer anderhalf jaar fractievoorzitter. 
Peter: ‘Soms vragen mensen weleens of Daan 
fractievoorzitter is geworden omdat hij een 
beperking heeft. Dat is echt onzin. Wie Daan aan 
het werk ziet, weet dat deze functie hem op het 
lijf is geschreven. Hij is een goed debater, bereidt 
zich uiterst zorgvuldig voor, formuleert helder en 
geeft duidelijke antwoorden op gestelde vragen. 
Daan: ‘In de raadsvergaderingen zijn de leden van 
andere fracties en het publiek soms verbaasd. 
Ik lees niets voor, doe alles uit mijn hoofd. Dat 
betekent dat ik de dossiers ontzettend goed 
moet kennen. Ik krijg alle stukken digitaal. Met 
spraaksoftware worden de stukken voorgelezen. 
Gelukkig heb ik een goed geheugen.’

De grootste partij
Daan, die inmiddels een hbo-studie bestuurs-
kunde succesvol heeft afgerond, volgt in deeltijd 
een kopstudie bestuurskunde aan de Universiteit 
van Leiden. Met de verkiezingen voor de deur is 
zijn agenda goed gevuld. Daan: ‘Ik wil dat de 
VVD de grootste partij van Veldhoven wordt. 
Dat is nog nooit gelukt. De kansen liggen er. 
Ik wil mij de komende jaren blijven inzetten 
voor Veldhoven. En de verre toekomst? Ach, 
dat zien we dan wel weer. Burgemeester zijn 
lijkt mij ook wel gaaf. Of een plek in de landelijke 
politiek.’ Peter: ‘Dat laatste zou eigenlijk wel mooi 
zijn. Er zitten veel te weinig Brabanders in de 

Tweede Kamer. Wellicht dat onze ambitieuze 
Daan daar ooit verandering in kan brengen.’ 

Politiek dichtbij
De verhouding leerling en docent is niet meer. 
De twee zijn nu sparringpartner. Peter: ‘We zijn 
aan elkaar gewaagd. Daan heeft zijn eigen weg 
gevonden. Hij komt met nieuwe initiatieven. Zoals 
de maandelijkse liberale borrel. Dan nodigt hij een 
politicus uit waarmee het publiek in debat kan. 
Uiterst geanimeerde avonden.’ 
Daan vertelt dat hij ook regelmatig fi lmpjes maakt 
over zijn leven als jonge politicus. ‘Het is dé 
manier om politiek dichterbij jongeren te brengen. 
Ja, politiek is echt mijn ding. Alhoewel ook 
andere zaken mijn aandacht blijven vragen. Zoals 
het stemmen toegankelijk maken voor visueel 
beperkten. We hebben nog een lange weg te gaan. 
Ik hoop dat er de volgende landelijke verkiezingen 
een goed functionerend systeem is.’ 

Tekst: Trea Scholten
Fotografi e: Eric Borghs


De politiek bemoeit zich met jou

Er worden drie verschillende gemeenten proeven 
uitgevoerd met een systeem waardoor het voor 
mensen met een visuele beperking ook mogelijk is 
zelfstandig te stemmen. Veldhoven is één van die 
gemeenten. Kijk op:
www.oogvereniging.nl/toegankelijkstemmen
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Implantaat om weer 
te kunnen zien
Is het over vijf jaar mogelijk?
Er verschijnen regelmatig berichten in de media waarbij vraagtekens gezet kunnen 
worden. Hoeveel remedies zijn er al gevonden tegen oogaandoeningen? Of hoe 
ingenieus is de uitvinding die de taak van iemands ogen overneemt? Het blijkt vaak iets 
genuanceerder te liggen. Zo ook met een artikel waarin wordt beweerd dat blinden 
over vijf jaar weer kunnen zien. Hoe zit het echt in elkaar?

‘Over vijf jaar kunnen blinden zien’, stond in de 
kop van een artikel in een landelijk dagblad. In het 
artikel komt Pieter Roelfsema aan het woord, 
directeur van het Nederlands Herseninstituut. 
Een serieuze wetenschapper die niet ‘zomaar’ 
wat roept. Tijd dus voor een gesprek met hem. 
‘Wij zijn inderdaad bezig met een onderzoeks-
programma waarop verschillende universiteiten 
zich richten’, vertelt Roelfsema. ‘Het gaat erom 
dat we proberen om beelden in hersenen op te 
roepen zonder daarbij de ogen te gebruiken. In 
feite willen we een camera rechtstreeks aansluiten 
op de hersenen. Helemaal nieuw is dat niet. In 
de jaren zeventig, tachtig van de vorige eeuw is 
William Dobelle – een Amerikaanse arts – al bezig 
geweest om mensen hun zicht terug te geven. 
Dat is niet helemaal goed gegaan.’

Visuele hersenschors
Roelfsema wijst op de ervaringen van de 
Canadees Jens Naumann die als proefpersoon 
gold voor Dobelle. Er werd een chip in de her-
senen geïmplanteerd die ervoor moest zorgen 
dat Naumann die zeer slechtziend was geworden, 

weer ging zien. Naumann leeft nog en kan over 
zijn ervaringen vertellen. Dat is niet helemaal goed 
gelopen.
‘Dobell ging – kort uitgelegd – elektroden op de 
visuele hersenschors aansluiten. Doordat de elek-
troden aan de buitenkant van de hersenen zaten 
moest er behoorlijk wat stroom worden gebruikt 
om eff ect te krijgen. Naumann zag uiteindelijk 
wel wat, maar er waren ook veel ongewenste 
neveneff ecten. Hij had bijvoorbeeld epileptische 
aanvallen. En het zicht is niet blijvend geweest. Wij 
willen het anders doen. Het is de bedoeling dat 
we elektroden de hersenschors in laten gaan. Dus 
in de hersenen, want dan krijg je meer eff ect met 
minder stroom. Daar komt bij dat wij nu de tijd 
mee hebben want het materiaal dat we gebruiken 
is vele malen kleiner dan wat destijds bij Naumann 
is toegepast. Wij werken met microchips en we 
willen zorgen voor een draadloze technologie, 
terwijl Naumann een stekker op zijn schedel had.’

Apen
In feite wordt er een camera in een bril geplaatst. 
Die stuurt het signaal door naar een computer die 
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het omzet in beeld voor de hersenen waardoor – 
vooralsnog – contouren waar te nemen zijn. 

Roelfsema: ‘We testen dit nu op apen want je wilt 
dit eerst zorgvuldig hebben uitgetest voordat je 
naar patiënten gaat en de eerste resultaten zijn 
veelbelovend. De apen zijn hiervoor niet blind 
gemaakt, voor alle duidelijkheid. Ze kunnen al 
oogbewegingen maken naar kunstmatige waar-
nemingen die via elektrische stimulatie worden 
overgebracht. De volgende stap is dat we ze 
letters uit het alfabet willen laten herkennen. Een 
belangrijke vraag is nu: blijft de waarneming stabiel 
over een langere periode? Als dat het geval is, 
dan kunnen we over vijf jaar een werkend model 
hebben voor mensen. En dan moet het mogelijk 

zijn om weer te kunnen waarnemen, ja. Dat vergt 
ook dan nog veel extra werk, maar het zou moge-
lijk moeten zijn.’
De techniek zal niet geschikt zijn voor álle mensen 
die blind zijn, benadrukt hij. ‘Nee, we moeten het 
visuele gebied in de hersenen kunnen stimuleren. 
Bij mensen die heel slechtziend zijn of op latere 
leeftijd blind zijn geworden, bestaat dat visuele 
gebied nog. Dat doet weinig tot niets, maar is ook 
niet overgenomen door andere functies. Dat deel 
in de hersenen zit eigenlijk te wachten op visuele 
beelden. Bij mensen die blind zijn geboren is die 
visuele functie niet meer aanwezig en bij hen kun 
je de beelden dus ook niet oproepen.’

Cochleair Implantaat
Deze ontwikkeling doet denken aan de reis die 
het Cochleair Implantaat (CI) heeft gemaakt. 
Hierdoor kunnen mensen die doof of zeer slecht-
horend zijn geworden weer (beter) gaan horen. 
Die ontwikkeling heeft zich ook in de jaren tachtig 
en negentig afgespeeld. ‘Je ziet bij die ontwikke-
lingen ook dat de eerste prototypes niet zo goed 
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In feite willen we een camera 
rechtstreeks aansluiten op de 
hersenen
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Camera in bril (A) zendt signaal naar implantaat (B) dat wordt verwerkt (C) en omgezet in beeld.
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waren als de latere versies’, zegt Roelfsema, ‘Maar 
de mensen die deze kregen hoorden weer wat. 
Dat zijn de pioniers zeg maar. Een beetje verge-
lijkbaar met Jens Naumann, hoewel bij hem de 
stekkers uit zijn hoofd staken en hij allerlei neven-
eff ecten had, maar toch. Als je nu kijkt dan zie je 
dat het CI een enorme vlucht heeft genomen.’

Zo'n vlucht wil hij ook graag voor zijn visuele 
implantaat. Dat het pionierswerk serieus wordt 
genomen, blijkt uit het samenwerkingsverband 
met drie universiteiten. In het Herseninstituut 
worden proeven met apen gedaan voor het 
ontwikkelen van de elektrodetechnologie. Bij 
de Technische Universiteit Eindhoven wordt 
gewerkt aan de draadloze technologie. Maastricht 
University richt zich op het in kaart brengen van 
de hersenen en waar de elektroden het beste 
geplaatst kunnen worden om het beste eff ect te 
sorteren. In Nijmegen is het Dondersinstituut 
bezig met het omzetten van de camerabeelden 
naar beelden die rechtstreeks kunnen worden 
aangeboden aan de hersenen. 

Gebruikerskant
Het omvangrijke programma heeft ook een 
user committee. Daarvan maakt Dick Onnink 
namens de Oogvereniging deel uit. ‘Ik ben zelf 
geen wetenschapper’, zegt hij. ‘Ik ben wel heel 
slechtziend. Toen de vraag werd gesteld wie wil 
participeren vanuit de gebruikerskant, heb ik me 
aangemeld. De professionals kijken namelijk wat 
er technisch gezien mogelijk is. Dat is allemaal erg 
hoogstaand. Vanuit gebruikersperspectief wil ik 

het geweten door laten klinken.’
Hij was een paar maanden geleden bij een bijeen-
komst waar ook Jens Naumann aanwezig was. Zijn 
ervaringen zijn sowieso erg waardevol. ‘Het is bij 
hem misgegaan en hij bleef uiteindelijk met lege 
handen achter na iets waargenomen te hebben. 
Dat vond ik wel erg confronterend. Naumann 
wilde zien, hij wilde zijn familie en geliefden zien. 
Maar wát hij precies wilde zien, dat is nooit aan de 
orde geweest. Dat speelt in dit programma wel 
een grote rol.’

Keuzes maken
Onnink is er met een aantal andere ‘eindgebrui-
kers’ bij betrokken. Aan hen is gevraagd wat ze 
belangrijk vinden om te kunnen waarnemen. ‘Het 
is de bedoeling om een aardig beeld te produ-
ceren, maar dan nog: er moet een selectie worden 
gemaakt. Dat iemand datgene ziet waar hij ook 
iets aan heeft. Als er ergens keuzes gemaakt 
moeten worden, leg de vragen dan voor aan de 
mensen om wie het gaat. Ga niet als onderzoeker 
zelf aannames doen dat iemand die blind of slecht-
ziend is het wel fi jn zal vinden als … Nee, vraag 
het. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik kan dit 
binnen de Oogvereniging prima voorleggen.’
Onnink is onder de indruk van de professionaliteit 
van het programma. Ook als het gaat om de 
inbreng van de gebruikers. ‘Ik voel me erg welkom 
en serieus genomen. Het is niet zo dat zij de 
gebruikers in het programma betrekken omdat 
dat goed zou staan in de eindrapportage. Nee, ze 
vinden het echt waardevol! Ik ben zeer nieuws-
gierig hoe dit alles gaat verlopen.’

Tekst: Rietje Krijnen
Illustratie: Conefrey/Koedam


Aan gebruikers is gevraagd 
wat ze belangrijk vinden om te 
kunnen waarnemen
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De winkel van de 
toekomst is inclusief
De meeste mensen met een visuele beperking doen zelfstandig hun boodschappen. 
Maar hoe vind je je weg in de winkel en kom je met de juiste producten thuis als je 
niet goed ziet? Visio organiseerde de hackathon Super Toegankelijk, waarbij allerlei 
deskundigen samen slimme oplossingen bedachten om het winkelen makkelijker en 
leuker te maken. En dat niet alleen voor blinden en slechtzienden.

‘Het is alsof ik mijn lenzen niet in heb, maar dan 
nóg slechter.’ Saskia loopt met een speciale bril en 
een stok door de winkel. Op haar boodschappen-
briefje staat onder meer een anderhalveliterfl es 

Coca-Cola. ‘Volgens mij staat de drank altijd vlak 
bij de kassa's, maar, eh, waar zijn de kassa's?’ 
Saskia's groep moet net als twaalf andere groepjes 
binnen een half uur drie producten zien te vinden 
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in de reusachtige Albert Heijn XL in Eindhoven. 
Natuurlijk moeten de boodschappen worden 
afgerekend en o ja, ze moeten ook een lege fl es 
inleveren. Iedere groep gaat op pad met iemand 
die blind of slechtziend is. Geen overbodige luxe, 
zal vanavond blijken. 

Boodschappenbriefje niet te lezen
Wat Saskia door de bril ziet, komt grofweg 
overeen met 20 procent gezichtsvermogen. ‘Ik kan 
wel kleuren onderscheiden, maar het boodschap-
penbriefje lezen, is eigenlijk niet te doen.’ Een 
groot geluk is dat in deze winkel de categorieën 
producten met enorme witte lichtgevende letters 
worden aangeduid, ook met deze bril zichtbaar. 
‘Dat is echt een uitkomst’, vindt ervaringsdeskun-
dige Ton die in deze groep meeloopt. Ondanks 
dat hij maar één procent zicht heeft, kan hij deze 
letters lezen, al moet hij er dan wel vlak voor 
staan. Ton doet altijd boodschappen met zijn 
vrouw, die net als hij één procent zicht heeft. 
Thuis zoeken ze online uit welke aanbiedingen 
er zijn. In hun kleine, vaste winkel kunnen ze de 
boodschappen wel aardig vinden. Lukt dat niet, 
dan zijn medewerkers over het algemeen heel 
behulpzaam, is Tons ervaring. Met een klein loepje 
kan hij de prijzen in de winkel nog net zien. 

Foto maken
Inmiddels heeft groepsgenoot Ard de bril en de 
stok overgenomen. Terwijl hij een poging doet het 
volgende product op het boodschappenlijstje te 
lezen, geeft Ton een tip. ‘Je kunt een foto maken 
en die vergroten. Maar het kan nóg mooier, de app 
Seeing AI kan de tekst op het briefje voorlezen.’ 
Hoewel niet direct duidelijk is welke borrelnoten 
op het briefje staan – de uitspraak van Basic zorgt 
voor wat verwarring – is Ard onder de indruk van 
de app. Dat neemt niet weg dat de borrelnoten 
nog best moeilijk te vinden zijn. ‘Volgens mij heeft 
Basic altijd een witte verpakking. Dat helpt al. 

Maar dan nog. Cocktail Nuts, Japanse Mix ...’
Het derde item, een pak appelsap, lijkt niet zo 
moeilijk, maar welk pak moet het nu zijn? Toch 
maar even aan iemand vragen. Intussen krijgt een 
ander groepje dat alles al heeft gevonden een 
extra opdracht: jong belegen kaasblokjes van het 
huismerk. Vind je die bij de verse kaas of ergens 
in een koeling? Uiteindelijk blijken ze op het 
onderste schap in de koeling te liggen, helemaal 
achteraan omdat het schap niet is bijgevuld. Bijna 
een mission impossible. 

Op naar de kassa. Saskia neemt de bril weer over 
en gaat in de rij staan. Met een briefje van vijf euro 
en de goede bonuskaart in de aanslag kan het 
nauwelijks meer misgaan. Een klein detail: pas als 
ze het balkje op de lopende band ziet, ontdekt ze 
dat ze bij een pinkassa staat. ‘Ik greep wel even 
mis toen ik het bonnetje kreeg, maar goed, de 
boodschappen zijn binnen,’ zegt ze opgelucht.

De groepen hebben de shopping experience tot 
een goed einde gebracht, maar alle deelnemers 
hebben ervaren hoe lastig het is om je weg in de 
winkel te vinden en vervolgens te zorgen dat het 
juiste product in het mandje belandt. Ook merken 
ze dat wel erg lastig wordt als je niet met een 
vast boodschappenbriefje werkt. ‘Ik laat me altijd 
inspireren als ik in de winkel ben,’ merkt een deel-
nemer op. ‘Als je niet goed ziet, is dat veel lastiger 
omdat je niet alle producten kunt onderscheiden 
en het dan makkelijker is om maar gewoon een 
lijstje af te werken.’

Volgens mij heeft Basic altijd 
een witte verpakking. Dat 
helpt al. Maar dan nog …



De ervaringen in de supermarkt leveren fl ink wat 
ideeën op. De volgende twee dagen gaan tien 
teams (zie kader) intensief aan de slag om een 
ontwerp voor een betere winkelervaring uit te 
werken. Aan het einde van de tweede dag presen-
teert ieder team zijn idee aan een jury, die bij de 
presentatie kritische vragen stelt en de drie beste 
ontwerpen kiest. 

Winnaars
Op de derde plaats eindigt team Andere Kijk. 
Zij werkten een ontwerp uit waarin de klant 
auditieve aanwijzingen krijgt om binnen de super-
markt te navigeren totdat het gezochte product is 
gevonden. Lukt dat niet, dan kan de klant met een 
knop een medewerker of andere klanten om hulp 
vragen. 

Ook Team Blikopener heeft aan het sociale aspect 
gedacht. Daarmee wordt winkelen makkelijk en 
leuk voor iedereen. Het team heeft een prototype 
gemaakt van een winkelwagentje met oplichtende 
en trillende knoppen voor navigatie naar links en 
rechts en een knop om assistentie in te schakelen. 
Het team pakt hiermee de tweede plaats. 
Het meest onder de indruk is de jury van team 
iGlobal. Deze groep presenteert een app voor 
de complete winkelervaring SHOPON. Thuis 
kan de klant makkelijk producten vinden op 
merk en prijs, maar bijvoorbeeld ook op allergie-
informatie. De navigatie in de winkel kan visueel 
en auditief. Ieder product is te scannen voor meer 
informatie. Zelfs het betalen gaat automatisch. 
De jury vindt dit de slimste combinatie van tech-
nieken die bovendien allemaal al beschikbaar zijn. 
Wie slecht ziet of blind is, kan mogelijk in de nabije 
toekomst gaan iGlobalen in plaats van winkelen. 
Het is de bedoeling dat de ideeën op den duur in 
de praktijk worden uitgeprobeerd.

Tekst: Martijn Vet
Fotografi e: Eric Borghs


HACKATON 24

Oog februari 2018

De snelkookpan van de hackathon

Een hackathon is een evenement waarbij specia-
listen, ontwikkelaars, studenten en designers hun 
krachten bundelen om een probleem op te lossen. 
Deze hackaton van Visio vond eind januari plaats. 
Eerst konden teams winkelen om ervaringen op te 
doen. Daarna werkten tien teams oplossingen uit. 
Bedrijven als Philips, Microsoft, TNO, de TU Delft 
en de Universiteit Twente deden mee. De jury 
bestond uit experts van Visio, Albert Heijn en de 
Oogvereniging.
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WACHTTIJD OOGARTS loopt op

Het is vaak lang wachten voor je voor een eerste 
afspraak bij de oogarts terecht kunt. De wachttijd 
voor poliklinieken oogheelkunde blijft stijgen. 
De oogpatiëntenorganisaties maken zich grote 
zorgen over de oplopende wachttijden. De vrees 
bestaat dat als er niets verandert in de organisatie 
van de oogzorg de wachttijden voor een afspraak 
bij de oogarts alleen maar langer worden. Met 
de vergrijzing neemt de vraag naar oogzorg naar 
verwachting de komende jaren namelijk nog 
meer toe. In december 201 was de gemiddelde 
toegangstijd 7,57 weken. Een jaar later (december 
2017) is dit opgelopen tot 9,8 weken.

De oogpatiëntenorganisaties hebben contact 
gezocht met de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa). Deze organisatie doet onderzoek naar 
de oplopende wachttijden bij verschillende 
specialismen. De NZa reageerde zeer positief op 
de actie en heeft voorgesteld een bijeenkomst 
te organiseren in regio noordoost, de regio met 
de grootste problemen. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in de tweede helft van februari. Uitgenodigd 
worden oogartsen, optometristen en zorgverze-
keraars. Besproken wordt welke maatregelen er 
genomen kunnen worden. 
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Orthoptist Yvonne Reurich 
heeft een missie
Yvonne Reurich () uit Purmerend is een orthoptist met een missie. Niet alleen wil 
ze dagelijks in haar praktijk mensen helpen, ook wil ze het vak van orthoptist bekender 
maken én ouders van kinderen met dyslexie aanraden om vooral ook de ogen te testen. 
‘Een oogcontrole kost weinig tijd en kan grote problemen voorkomen.’ 

Haar praktijk in Purmerend is een vrolijke 
bedoening. Op het plafond zijn stickers van vlin-
ders geplakt – ‘als kinderen gedruppeld worden 
moeten ze omhoog kijken’ – en aan de wand 
hangen posters met vrolijk gekleurde soorten 
pleisters die kinderen kunnen kiezen als ze een 
lui oog hebben. Van Cars tot Superman en van 
Disney Princess tot Frozen; voor ieder kind is 
er wat. ‘Een groot verschil met toen ik begon’, 
vertelt Yvonne. ‘Toen kregen die kinderen een 
witte of een huidkleurige pleister. Dat vindt 
natuurlijk niemand leuk. Nu ze zelf mogen 
uitkiezen, verlaten ze mijn praktijk een stuk 
opgewekter.’ 

Twee-ogig
Als orthoptist ziet ze regelmatig kinderen met 
een lui oog. Ze plakt het goede oog af en in veel 
gevallen herstelt daardoor het andere oog. Het 
is één van de taken van een orthoptist. Het 
beroep bestaat al sinds 1958, maar is nog altijd 
vrij onbekend, merkt Yvonne. In Nederland 
zijn er ongeveer 500 orthoptisten. De meeste 
van hen werken op de oogafdeling van een 
ziekenhuis, slechts enkelen hebben een eigen 
praktijk. Simpelweg houdt een orthoptist zich 
bezig met het behandelen van twee-ogig zien, legt 
Yvonne uit. Mensen met klachten van scheelzien, 

dubbelzien, oncomfortabel zien of leesproblemen 
komen bij haar in de praktijk. Op basis van een 
uitgebreid onderzoek krijgen ze een bril voor-
geschreven, oefeningen, een pleister voor op het 
oog of een doorverwijzing naar de oogarts. ‘In 
Nederland is het zo geregeld dat optometristen 
kinderen mogen zien vanaf 8 jaar. Als orthoptisten 
zijn wij bevoegd om kinderen te druppelen en 
brillen voor te schrijven, dat mag een optometrist 
niet. Een optometrist mag een diabetesscreening 
of glaucoomscreening doen en dat kunnen wij 
weer niet.’ 

flexibele spieren
De belangrijkste reden dat jonge kinderen niet 
naar een optometrist mogen, is dat ze op een 
andere manier onderzocht moeten worden. 
‘Kinderen hebben heel veel macht over hun 
oogspier. Die spier hangt in de lenszakjes en zorgt 
ervoor dat de lens boller en platter wordt. Zoals 
kleine kinderen bijvoorbeeld makkelijker hun 
benen in hun nek kunnen leggen, is die oogspier 
ook fl exibeler. Omdat die spier fl exibel is, kun 
je niet goed meten wat de sterkte is. Daarom 
gebruiken orthoptisten een pupilverwijdende 
druppel (Cyclogyl). Die druppel legt de hele spier 
lam, waardoor het oog de natuurlijke stand aan-
neemt. Dan kun je goed meten.’ 



Yvonne is al 25 jaar orthoptist. Langdurig werkte 
ze in ziekenhuizen, maar sinds drie jaar heeft ze 
haar eigen praktijk. In de meeste gevallen worden 
kinderen en volwassenen vanuit huisartsen en 
opticiens naar haar doorverwezen. ‘Ik zie bijvoor-
beeld veel kinderen met leesproblemen’, vertelt 
ze. ‘Bij sommigen is dyslexie vastgesteld. Maar 
soms blijkt dat ze óók een oogprobleem hebben. 
Of dat kinderen een enorme plussterkte blijken te 
hebben en met de juiste bril ineens diverse leesni-
veaus omhoog waren gegaan.’ 

Bekender
Op haar website zet ze regelmatig een blog over 
een onderwerp uit haar praktijk. Bijvoorbeeld 
over waarom een oogtest op scholen niet altijd 
voldoende is, omdat alleen het zien in de verte 
wordt gemeten. Ze raadt ouders aan om alert 
te zijn als een kind vaak moe is, hoofdpijn heeft, 
weinig geconcentreerd is, heel druk is of zich juist 

traag ontwikkelt. ‘Een oogcontrole kost iets meer 
dan een uurtje van je tijd en kan grote problemen 
voorkomen. Er zijn zoveel mensen die niet lekker 
zien, maar pas heel laat bij mij komen. Terwijl ik ze 
met de juiste bril of met oefeningen kan helpen. 
Daarom moet het vak bekender worden.’
Zelf vindt ze het na 25 jaar nog altijd het mooiste 
vak. ‘Ik vind het gaaf om mensen vooruit te 
helpen. Dat dubbelzien bijvoorbeeld te maken 
heeft met diabetes: niet een fi jne diagnose, maar 
mensen kunnen wel verder. Het mooiste zijn 
misschien wel de kinderen die worstelden met 
leesproblemen en later stralend vertellen dat ze 
vooruit zijn gegaan met lezen. Dan ben ik ontzet-
tend trots om orthoptist te zijn.’

Tekst: Rianne van der Molen
Fotografi e: Michel Wijnbergh


Door de fl exibele oogspier kun je bij kinderen de sterkte niet goed meten
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Breng uw stem uit voor 

de Ledenraad!
Vanaf 2018 heeft de Oogvereniging een gekozen ledenraad. Op deze pagina vind je 
alle  kandidaten. Tussen 1 en 0 maart 2018 kun je je stem uitbrengen. Als lid van de 
Oogvereniging ontvang je hierover automatisch bericht. Wat doet de Oogvereniging 
op het gebied van belangenbehartiging, samenwerking met andere organisaties, 
informatievoorziening? De Ledenraad van de Oogvereniging bepaalt de koers. En jij, 
als lid, bepaalt wie er in de Ledenraad zitting hebben. Je kunt één stem uitbrengen 
voor het Patiëntendomein (oogaandoeningen en oogzorg) en één stem voor het 
Participatiedomein (leven en werken met een visuele beperking of doofblindheid).
De Ledenraad telt straks 1 leden, 8 per domein. 
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Patiëntendomein
• Peter van Bleijswijk () uit Naarden, 

ongeveer 3 jaar lid. Hij werkte in onderwijs en 
bedrijfsleven en was actief als vrijwilliger bij diverse 
verenigingen en activiteitencommissies. 

• Astrid van der Gaag (1972) uit Amsterdam, 
ongeveer 25 jaar lid. Ze is voorzitter geweest 
van de revalidantenraad van Visio Het Loo Erf. 
Zelf heeft ze LOA/LHON en is ze ook draagster 
hiervan. 

• Else van der Kooij (1958) uit Molenhoek, 
sinds 2007 lid. Ze is werkzaam geweest als 
intensivecare(hoofd-)verpleegkundige en is onder 
andere lid van de wetenschapscommissie van de 
Oogvereniging. Ze is slechtziend als gevolg van de 
ziekte van Stargardt. 

• Hennie Lasker (1945) uit Appingedam, sinds 
2001 lid. Ze is voorzitter van de Oogvereniging 
patiëntengroep Albinisme (voorheen NVBS) en is 
daarnaast actief in verschillende adviesraden. 
Zelf heeft ze albinisme. 

• Lidy van der Lugt (1955) uit Wageningen, 
3 jaar lid. Ze werkt als redactioneel assistent bij 
ESG-WUR. Ze ziet slecht met één oog.

• Fred van Marle () uit Uden, ongeveer  jaar 
lid. Hij heeft onder andere gewerkt als sales repre-
sentative in de medisch-technische sector. Hij heeft 
glaucoom. 

• Stefan Molenaar (199), woont met zijn partner 
en zoontje (7) in Assendelft, ruim 25 jaar lid. 
Hij werkt als zelfstandig vertrouwenspersoon 
en voorheen als senior-jurist bij de Gemeente 
Amsterdam. Hij heeft Retinitis Pigmentosa (RP).

• Peter Nievaart (195) uit Voorburg, ongeveer 
5 jaar lid. Hij werkt als projectmanager, consultant 
en bestuurder. Hij heeft glaucoom. 

• Annie Struijk () uit Naaldwijk, ongeveer 
20 jaar lid. Ze deed werk en vrijwilligerswerk met 
mensen met verschillende beperkingen. Daarna 
werkte ze als administratief medewerkster op een 
boekhoudingafdeling. Ze heeft het Ushersyndroom.

• Bas van Treek (19) uit Vierlingsbeek, ongeveer 
20 jaar lid. Hij is lid van de cliëntenraad Koninklijke 
Visio Zuid en werkte voorheen bij Rabobank. Hij 
heeft Retinitis Pigmentosa (RP). 

• Leny van der Wal (1952) uit Gouda, sinds 2002 
lid. Ze werkt sinds 199 als verpleegkundige en was 
secretaris en later voorzitter van de patiënten-
groep Uveïtis. Zelf heeft ze ook uveïtis. 
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Participatiedomein
• Anita Beenen (1970) uit Olst, sinds ongeveer 

1990 lid. Anita Beenen is jurist en werkt bij een 
gemeente. Ze is blind sinds haar 2e jaar. 

• Henny Baars (1948) uit Arnhem, 2 jaar lid. 
Henny Baars heeft gewerkt als bedrijfs-
maatschappelijk werker. Ze heeft Retinitis 
Pigmentosa (RP). 

• Richard Bernhard (195) uit Enschede, 1 jaar lid. 
Richard Bernhard werkt bij een sociale werkvoor-
ziening en begeleidt mensen met een beperking. 

• Eelco Brinkman (1955) uit Leidschendam, 
ongeveer 22 jaar lid. Hij heeft onder andere 
gewerkt als beleidsmedewerker bij verschillende 
ministeries en is vrijwillige Wmo-ondersteuner bij 
de Oogvereniging. Hij is zeer slechtziend vanaf zijn 
geboorte. 

• Dick van den Brand (1953) uit Assen, ongeveer 
4 jaar lid. Hij heeft onder andere gewerkt als 
specialist in risico-analyse. Hij heeft een zeldzame 
erfelijke maculadegeneratie (XLRS). 

• Hans Damave () uit Nijmegen, sinds  lid. 
Hij is sinds 2010 betrokken bij de ondergroepering 
visueel en auditief beperkten van de toenmalige 
NVBS. Hij is blind en slechthorend. 

• Josien Damkot (190) uit Eindhoven, lid sinds 
200. Ze werkte als lowvisionspecialist bij 
Theofaan/Visio. Ze is slechtziend als gevolg van 
maculopathie. 

• Ronald Helmink () uit Ulft, sinds ongeveer 
1990 lid. Ronald Helmink werkt als senior-adviseur 
bij de Autoriteit Financiële Markten. Hij is zeer 
slechtziend door Retinitis Pigmentosa (RP). 

• Hans Kuijten () uit Nuenen, sinds ongeveer 
1980 lid. Hij werkt bij een gemeente en is sinds 1995 
actief in besturen, ledenraad en werkgroepen van 
(voorgangers van) de Oogvereniging. Hij is blind. 

• Loek Meijer () uit Nijkerk, lid sinds ongeveer 
195. Hij is vanaf circa 1970 actief in een belangen-
organisatie van blinden en slechtzienden. Van 1998 
tot  was hij directeur van de NVBS. Hij is blind.

• Roxana van Mourik (1984) uit Houten,  jaar lid. 
Ze was voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Geleidehondgebruikers en voelt zich betrokken 
bij onderwerpen als school, studie, werk en toegan-
kelijkheid. Ze is blind. 

• Marijke Osinga (191) uit Voorschoten, 4 jaar lid. 
Ze is jurist en actief als ambassadeur VN-Verdrag 
Handicap voor de Coalitie voor Inclusie. 

• Gerard Post (1941) uit Bentveld. Hij had een eigen 
adviesbureau op het gebied van gezonde voeding en 
was ambassadeur van Visio Het Loo Erf. Hij is 4 jaar 
blind als gevolg van een tropisch virus. 

• Joke Smits (195) uit Rosmalen, sinds 1974 lid. Ze 
was actief onder andere in gehandicapten platforms, 
als voorzitter van de NVBS-diagnosegroep 
Retinabelangen en als bestuurslid van de 
Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers 
(NVG) en NVBS-afdeling Noord-Brabant. Ze is van 
jongs af aan blind. 

• Theo Schoenmakers (1953) uit Schiedam, ongeveer 
5 jaar lid. Hij is voorzitter van regiogroep Rotterdam en 
heeft bestuurlijke ervaring onder andere als wethouder 
en loco-burgemeester van de gemeente Schiedam. 

• Hubert de Vos (193) uit Groningen, ongeveer 
35 jaar lid. Hij was jaren bestuurslid en voorzitter 
van regiogroep Groningen en ledenraadslid van 
de NVBS en is momenteel actief in de werkgroep 
mobiliteit Oogvereniging regio Groningen. 

• Jolanda van Wijk-Knuman (1974) uit Arnhem, 
sinds 1992 lid. Ze werkt als procesondersteuner 
bij ProRail, maakte deel uit van de Nederlandse 
damesselectie goalball en was actief voor de jonge-
rencommissie van de NVBS. Ze is slechtziend als 
gevolg van Aniridie. 

Meer informatie
Kijk op www.oogvereniging.nl/ledenraad of neem contact 
op met Marga Zwanenburg, Verenigingsmedewerker, via 
marga.zwanenburg@oogvereniging.nl of 030-299 28 78.
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Prismabril

Suzanne de Graaf (35) heeft al haar hele 
leven last van scheelzien. Vooral het 

dubbel zien wordt steeds hinderlijker en ze wil 
daar dan ook graag van af. Ze heeft weleens 
gehoord dat een prismabril kan helpen, maar is 
dat wel zo en bij wie kan ze het beste terecht?

Het kan zijn dat beide ogen niet goed 
samenwerken, bijvoorbeeld omdat er 

iets mis is met de stand van de ogen. Als de 
ogen niet goed kunnen samenwerken, hebben 
de hersenen moeite om een kloppend beeld 
van de omgeving te maken. Je kunt dan bijvoor-
beeld dubbel gaan zien. Dit is erg vermoeiend 
en vervelend.
Om beeldvervormingen zoals dubbelzien te 
corrigeren, kan een bril met prismaglazen soms 
helpen. Een prismabril is een bril met speciaal 
geslepen glazen. De prismaglazen zorgen 

ervoor dat het beeld voor (een van) beide 
ogen op het netvlies iets wordt verplaatst, 
zodat het beeld met beide ogen weer enkel 
wordt waargenomen. Prismata kunnen soms 
ook in contactlenzen worden verwerkt of met 
plakprisma’s tijdelijk op gewone brillenglazen 
geplakt worden. 

Wil je weten of een prismabril iets voor jou is, 
vraag dan deskundig advies. Een prismabril moet 
namelijk zorgvuldig worden aangemeten en is niet 
voor iedereen geschikt. Bij onjuist gebruik kunnen 
je klachten zelfs verergeren. Een orthoptist (zie 
ook pagina 2) is gespecialiseerd in het behandelen 
van mensen met kijkproblemen. 

www.orthoptisten.info
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Sportief in actie voor oogonderzoek
In 2018 is het Oogfonds hét goede doel van 
de Halve van Nijkerk. Ben jij (of ken jij) een 
enthousiaste hardloper met hart voor ogen? 
Iedereen is welkom om op zaterdag 21 april 
mee te rennen met het Oogfonds-team voor 
oogonderzoek!

Het Oogfonds heeft startbewijzen voor verschil-
lende afstanden:
• Kidsrun 1,2 km of 2 km (3–14 jaar)
• Vijf kilometer (vanaf 8 jaar)
• Tien kilometer (vanaf 13 jaar)
• Halve marathon (vanaf 18 jaar)

 

Het Oogfonds betaalt je startbewijs en zorgt 
voor een shirt en een persoonlijke actiepagina. 
Meedoen kost je dus niets. Wel wordt van 
iedere deelnemer gevraagd om zijn of haar best 
te doen om minimaal €200 op te halen aan 
donaties. Blindrunners en buddy’s zijn ook van 
harte welkom. Samen wordt zoveel mogelijk geld 
ingezameld voor onmisbaar wetenschappelijk 
onderzoek naar oogziektes.

Inschrijven kan via de speciale actiesite:
www.kominactie.oogfonds.nl/team/team-oogfonds
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Kiezen of delen
Het zal niemand ontgaan zijn: in maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook bij mij liggen 
dan mijn stempas en legitimatie klaar, want dit 
stemrecht gebruik ik. Dan word ik weer met de 
neus op de feiten gedrukt dat stemmen met een 
rood potlood als blinde lastig is. Onmogelijk eigen-
lijk gewoon. Hoe is dat dan opgelost? Het eerlijke 
antwoord is: dit is nog niet opgelost. 
Ik heb hier uit ervaring inmiddels wat listen voor 
bedacht. Ik ga zelfstandig naar het stembureau 
en vraag aan een van de medewerkers mijn stem 
uit te brengen. Hier zijn twee risico's: degene 
weet straks wat ik stem en je moet maar hopen 
dat deze persoon het goede vakje rood maakt. 
Ik geloof in het goede van de mens, maar heb 
hier een controletrucje voor bedacht. Ik stem op 
iemand lager op de lijst, waarvan ik het nummer 
en de naam weet. Dus ik vraag dan graag nummer 
20 van partij x en vraag ter check even welke 
naam daar staat. De andere truc is een bekende 
meenemen naar het stembureau. Dat heeft mijn 
voorkeur, maar dat moet maar net uitkomen. 
Meestal kies ik voor mijn man, want die bewijst al 
jaren betrouwbaar te zijn.

Natuurlijk kan ik ook mijn volmacht afgeven, 
maar zelf bij het moment van je stem uitbrengen 
zijn, heeft wel iets. Mijn politieke voorkeur is niet 
geheim. Toch voelt het iedere verkiezing weer 

vreemd de informatie noodgedwongen te moeten 
delen. Ook wordt er best raar gekeken als je 
samen het stemhokje in duikt.
Helaas is dit bij meer privacy systemen zo. 
Zo kan ik niets zelfstandig in het systeem dat onze 
personeelszaken bevat. Natuurlijk, ook hier heb 
ik zeer betrouwbare en behulpzame collega's die 
dit oplossen, maar ergens klopt het niet. Ik moet 
wachtwoorden en inlognamen delen om verlof te 
registreren of een verslag van een functionerings-
gesprek goed te keuren. Kortom in maart stem ik 
voor meer toegankelijkheid, zodat ik kan kiezen 
wat ik wel en wat ik niet wil delen met anderen.


Ellen Koudijs schrijft blogs over haar gezin, 
kinderen, werk en dagelijks leven via braille-blog.
blogspot.nl. Ze levert voor OOG elke twee 
maanden een nieuwe blog.
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