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Laurens eggen 

Druppelen in te grote 
kinderogen 
Smartphones en tablets kunnen een desastreus effect hebben op de 
zich nog ontwikkelende ogen van kinderen. Uren achter elkaar 
gamen of swipen leidt aantoonbaar tot ernstige bijziendheid. In het 
VieCuri-ziekenhuis ziet Marjolein van Engelen-Nouwens de 
gevolgen. Ze biedt hulp met een relatief nieuwe ‘druppeltherapie’. 

Op het computerscherm in de spreekkamer staan foto’s van wat iemand bij 
wie het netvlies losgescheurd is nog ziet: het (schrik)beeld van een 
permanente zwarte hoek en van vlekken in je gezichtsveld. „Dat kan, op 
latere leeftijd, in het uiterste geval het gevolg zijn van ernstige bijziendheid”, 
zo waarschuwt Marjolein van Engelen-Nouwens. Ze is orthoptist, een 
paramedische discipline op de afdeling oogheelkunde in VieCuri. 
 
We zijn een ochtend aangeschoven op haar spreekuur. Niels Reumkens (12) 
en Alex Prins (9) melden zich, met hun moeders. Beide jongens zijn al 
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langer onder behandeling bij Van Engelen-Nouwens, vanwege hun 
bijziendheid. Ze krijgen een bril op die één oog verduistert en proberen 
letters en cijfers aan de andere kant van de kamer te lezen. 
Vorige maand schreef deze krant over onderzoek van Rotterdamse 
oogartsen onder zo’n tienduizend kinderen. Een kwart van hen bleek, in 
meer of mindere mate, bijziend. Veel meer dan bij vorige generaties. Van de 
huidige 80-plussers bijvoorbeeld is maar 10 procent bijziend. 
Wie bijziend is, heeft moeite met scherp zien in de verte. Dat lijkt vrij 
onschuldig. Je kind krijgt een bril en klaar is Kees. De waarheid is anders. 
Zorgwekkender. 
 
Bijziendheid, of myopie, is de snelst toenemende oogafwijking wereldwijd, 
lezen we in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over het 
onderzoek dat de afdeling oogheelkunde van het Erasmus MC er al jaren 
naar doet. Aziatische landen als Taiwan en Zuid-Korea zijn koploper: 80 tot 
90 procent van de twintigers aldaar is bijziend. 
En de trend waait over naar Europa. Nu al is ook hier één op de twee 
jongeren bijziend. De voorspellingen stemmen somber: in 2050 zullen 
mondiaal vijf miljard mensen bijziend zijn. Dat is twee derde van de totale 
wereldbevolking. 
 
De Rotterdamse onderzoekers zien bij die sterke toename van bijziendheid 
onmiskenbaar een relatie met ons nieuwe mediagebruik: de onstuitbare 
opmars van smartphones en tablets. Op het werk, thuis en op school. We 
kunnen niet meer zonder en leiden steeds meer een zittend, passief bestaan. 
Vaker binnen dan buiten ook. 

Onnatuurlijke groei 
Uren achter elkaar staren we naar lichtgevende schermpjes. Op korte 
afstand van het oog. Dat is vooral voor kinderen funest. Je oog focust 
tijdens het appen, facebooken en googelen op die tablet of dat mobieltje. Zo 
is het centrum van je beeld scherp, maar de zijkant niet. Het kinderoog, dat 
zich nog aan het vormen is, reageert hierop. „Het wil die ‘fout’, dat wazige 
beeld, herstellen en dat doet het door te groeien. Te veel computeren 
forceert zo een onnatuurlijk snelle groei van het oog. Het wordt feitelijk te 
groot”, legt Van Engelen-Nouwens uit. 
 
Als baby word je geboren met een bol oog. Je oog heeft dan een doorsnee 
van gemiddeld 17,5 millimeter. In de jaren tot ongeveer je dertiende wordt 
je oog langzaam steeds wat ovaler tot je oogas zo’n 23,5 millimeter lang is. 
Maar bij bijziende kinderen zijn de ogen doorgegroeid tot 26, of in extreme 
gevallen zelfs tot 30 millimeter. 
 



Normaal wordt het licht dat in je oog valt, precies op je netvlies 
geprojecteerd. Bij myopie gebeurt dat vlak voor het netvlies, waardoor je 
beeld onscherp wordt. 
 
Een beetje bijziend, dat gaat nog. Maar bij hogere min-sterktes komen de 
risico’s. Mensen met een correctie van -3 bijvoorbeeld lopen tien keer zoveel 
kans dat het netvlies loslaat, weet Van Engelen-Nouwens. Ze tekent het uit. 
De oogas, de lens, de iris en het glasachtig lichaam. Ooit hebben we het 
allemaal op school geleerd. 
 
„Bij bijziendheid is je oog te groot geworden. Dat kan leiden tot verdunning 
van je netvlies, de binnenbekleding van je oog. Tot je veertigste merk je daar 
niets van, daarna kunnen er echter problemen optreden. Er kunnen 
slijtageplekken van de gele vlek ontstaan (myope maculadegeneratie) of je 
netvlies kan loslaten. Dat kan op zich weer worden vastgezet, gelaserd, maar 
zo’n operatie is ingewikkeld.” 
 
De orthoptist somt nog wat risico’s op. De kritische grens van bijziendheid 
blijkt bij -6 te liggen. Dan spreken we van ‘hoge myopie’ en loeren ook op 
jongere leeftijd al gevaren als een grotere kans op staar (cataract) en 
glaucoom (verlies van zenuwvezels bij de oogzenuw). „Aandoeningen die 
kunnen leiden tot ernstige en blijvende slechtziendheid.” 
Vooral bij patiënt Alex ging het op zeker moment hard. Zijn linkeroog werd 
snel slechter, terwijl het rechter redelijk stabiel bleef. Opvallend. „Dat is iets 
erfelijks”, aldus zijn moeder. Ze heeft hetzelfde. De bijziendheid van Alex’ 
linkeroog liep in twee jaar op van -1 tot -4. „Toen zijn we begonnen met de 
druppeltherapie”, zegt Van Engelen-Nouwens. 

Goede resultaten 
De druppeltherapie is overgenomen uit het oogziekenhuis in Rotterdam, 
waar afgelopen jaren goede resultaten zijn geboekt met atropine. Deze stof 
zorgt ervoor dat de verdere groei van het oog wordt afgeremd. Afhankelijk 
van de dosering tot wel 75 procent. 
 
Bij Alex heeft het goed gewerkt. Zijn bijziendheid is sinds vorig jaar 
nagenoeg gestabiliseerd. In een aparte kamer met digitale apparatuur meet 
de orthoptist de lengte van zijn oogas op. Die is de laatste zes maanden 
minimaal gegroeid: van 24,2 naar 24,4 millimeter. 
De atropine-druppeltherapie gaat niet zonder leefstijladvies. Van Engelen-
Nouwens drukt alle patiëntjes - én hun ouders, die het goede voorbeeld 
moeten geven - herhaaldelijk op het hart: ga meer buiten spelen, lopen of 
fietsen in plaats van met de iPad op de bank te hangen. 
 
Er is een ritme-regel voor bedacht: 20-20-2. „Na twintig minuten op je 
tablet zou je een pauze moeten inlassen en minstens twee minuten twintig 



meter ver weg kijken. Om je ogen rust te geven. De laatste twee staat voor 
ten minste twee uur buiten spelen per dag.” 
Weinig van haar patiëntjes die dat halen, moet de orthoptist erkennen. 

Platteland 
„Bekend is dat kinderen die op het platteland wonen en daar meer buiten 
zijn, vaak gezondere ogen hebben dan leeftijdgenoten in de stad. 
Het heil van buiten spelen heeft mede te maken met de intensiteit van het 
licht. Die is buiten veel groter dan binnen. 
 
Licht op je netvlies zorgt voor aanmaak van dopamine, een stofje dat je ogen 
een signaal geeft te stoppen met groeien. Het slechtste wat je kunt doen, is ’s 
avonds in het donker, onder de dekens, nog op je mobieltje kijken. Als je 
dan toch binnen computert, ga dan bij het raam zitten: vang zo veel 
mogelijk licht”, tipt Van Engelen-Nouwens. 
 
Ze is zelf overigens de eerste die toegeeft dat ze, als kind, exact hetzelfde 
fout deed: te dicht op het scherm bij te weinig licht. „Ik ben ook bijziend, 
een sterkte van -6. Mijn ogen zijn veel slechter dan die van mijn ouders. Dat 
moet dus met de computer te maken hebben.” 
 
Zelf kan ze er niets meer aan doen: je ogen zijn uitgegroeid rond je 
twintigste. Maar haar twee kinderen - een zoon van twee en een dochtertje 
van enkele maanden oud - wenst ze betere ogen toe. „Ik ga elke dag dat ik 
kan met ze naar buiten, een paar kilometer wandelen.” 
 
En toch: „Als ik straks klaar ben met mijn spreekuur, is op mijn iPhone 
kijken ook het eerste dat ik doe. De app waarmee ik kan zien of het op de 
crèche goed gaat met mijn dochter. Hartstikke handig.” 

 
[Kader: ] 

Wat is atropine? 
Atropine, gewonnen uit giftige wolfskers, wordt al van oudsher gebruikt in 
de geneeskunde. Het middel wordt bijvoorbeeld ingezet bij 
hartritmestoornissen. Als werkzame stof in oogdruppels was atropine al in 
de renaissance bekend. Toen vooral als schoonheidsmiddeltje, want 
druppelen met atropine vergroot de pupil. Bij kinderen die bijziend zijn, 
remt het ook de groei van het oog. De werking is afhankelijk van de 
dosering en de mate waarin het middel wordt verdund. Atropine, waarmee 
iedere avond thuis moet worden gedruppeld, kent bijwerkingen. Zo is de 



vergrote pupil gevoeliger voor licht en kunnen kinderen moeite krijgen met 
lezen. Multifocale lenzen of een meekleurende bril kunnen die bijwerkingen 
opheffen. Te vroeg met atropine starten vergroot het risico op het krijgen 
van een lui oog. VieCuri houdt een leeftijdsgrens van zeven jaar aan. 
Druppelen met atropine heeft zin tot ongeveer je twintigste jaar. Dan zijn je 
ogen volgroeid. Overigens wordt de therapie ook in het 
Laurentiusziekenhuis, het AZM in Maastricht en bij Zuyderland 
aangeboden. Het Sint Jansgasthuis in Weert start er binnenkort mee. 
 

[Kader 2] 

5 miljard 
De voorspellingen stemmen somber: in 2050 zullen mondiaal 5 miljard 
mensen bijziend zijn. Dat is twee derde van de totale wereld- 
bevolking. 
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