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Gezond& Wel
deel nu integrijpen, omdat objectieve medicijninformatíe
nu meer dan ooit dringend gewenst is.
Zuivere voorlichting zal tevens tot kostenbesp{ingin de
zorg leiden, amgezien de nadrukkelijke promotionele ef-
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CASTRICU}I/A}ISTBRT
Het aantal Nederlaudsel,
dat eenbril of contactienzer
ligt 30 procentlagerdan h
pees gemitldelde. Boventl
kinrlercndatpeookhet percentagc
riodiekop oogcontrole
gaat ntim de helft lager dan eldersin Buropa. Dat blijkt uit een
oulangsgehouden,rcpresenlatielLrlropees
onderzoek.

kooppraktijken van medicijnen.
Dit spraakmakendc nieurvs
onlangs
werd
bekendgemaakt. Dê medicijngigont,
een van de grootsteter rvereld,
betsalde hieruoor 2,3 miljard
dollar (ca. 1,6miljard euro).
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WiskundeleroorOlly
Sofoer:,,Weergoed
kunnenzien,mookl
het verschiltussen
hovo en vmbo"

De vraag is dan ook gerechtvaddigd: hebben kinderen in dit land nu zulke
goede ogen of is er iets an"
ders aan de hand?
In Nederland lijkt enige
te bêIterughoudendheid
staanom een oogspecialistte
I
bezoeken,stêlt het.Euro.pe!
se bureau voor rnulconcerzoek lpsos. Van de Neder'
Imdse kiuderen gaat 15 proI
cent tenminste elke twee
jaar nau de optometrist;het
I
EuropcesgcmiddetdeIigt oP
I
rulnl zJ procetlr.
Olrvallend in de enquéte
is voorts dat ouders vaker

vástgesteld. Dumee
wordt
kinderen vaak ernstig tekorl
gedaan."
Satoer spree!ít uit eryadng.
Hij is a.lvele jren docent wiskunde aan het Jacques P.
Thijssen College (,,De mooisie
school van Nederland.,.") in
Castricum. Da ontdekte hij
ernstige tekortkomingen in
het zicht van opvallend veel
v a n z i j n l e e r l i n g e n : . , A l sw e
iets klcsikaals
deden, waren er
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TnANSIÍloNS
I Gabriêlle voelt rich veel beter met een bril. En hot staat nog leuk ook. ÊOTO|

Het ant!\,oord op de vraag of
Nederiandse kinderen nLr van
dÍe goede ogen hebben. oí dat
er gezien het geringe bezoek
aan oogspecialiíen
tóch iets
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Oogmeting
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hril, dan rvordt de optometrtst \\'èl rcgelmattg Dezocht: 4?.8procent teunlinste twce keer pcr jaar, 3,1
procent gaat tennriDste
t\$cc kccr per jaar noar de
oogarts.
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kinderen bleken, intelligent als zc waren,
gewoon niet in staat een simpele kubus te t€kenen. Het
werd een taarachtkantig ding
met vreemde dieptelijnen."

|an het zicht zonder dat het

!

"'::':":"

controles.. *:*fï;u,"Ï;l
;:l;'""0;;""Ëï
clanelclers" i:i',sJffi"gï
fr"ïk,
...,*ïï_
ge
ge-

ieeftijd wauop ouders hrtn
klnd meenemen voor een
oogcont.role,Tot aciÍ jad
ligtdit rond de li,5 procent.
van 9 tot 13iaar is het 19Drocent, een vórschil van bijn:r
i() procer)t op een leeftild
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lden concentreren. Ogen die
I niet in staat blekcn een tekstI regel op het bord, in het
I schriftje of op het beeld| scherm te volgên. Er bleek
I werkelijk vm alles mis, zelfs
I gedragsproblemen kwamen er
I uit voort, en de oorzaak was
I nooit eerder ontdêlÍ
,,Ik heb me erover verI
I baud", zegt de Noord-HolIlmdse wiskundelerau. ,,Een
onjuiste samenwerking van de

anders aa))de hand is, wordt
kritisch benaderd door Olly
Sstoer, oprichter van het in
20(13gestárte platiorm Functi"
orrele Oogzorg Nederland

(FON): ,,Heel veel kinderen
liampen met een slechte visue)e rvaanemLrg die te lang onopgernerld is gebleven of die
onterecht noe íeeds niet is

Het intrigeerde Satoer: kinderen zonder bril bij wie visueel erníige hiaten aanwezig
w{en. Wmt daman bieek
sprake, nadat hij hun ouders
had gesprokenen er uiteindelijk een oogmeting had plaatsgevonden. Eên malyse, die
soms al snel veel verder ging
'kleiner
dan de gebruikelijke
wordende letters op afstand lezen'. ,,Kinderen die wazig zagen. Ogen die niet met elkaar
bleken samen te werken,
waudoor ook sprake wás van
een slechte oog-hmdcoórdjnatie. Kinderen diezich niet kon-

dyslexie werd
dacht, teruijl het eigenlijk om
visuele problemen ging... "
Satoer pleit er al jaen voor
dat oogmetingen van de
schooljeugd net zo regelmatig
moeten plaatsvinden als gebitscontroles.Nederimd loopt
volgens hem duideiijk achter
in dat besef.
Hij kan daar nict ovcr uit:
..lloe is dat toch in hemelsnoom mogelijkl lVant 80 ptocerrl.vanoue dagelijkse ilformatie bercikt ons via onze
ogen.Ookbij kinderen, eliedeze informotie in zich opnemen
tijdcns hun groeiproces.Zclfs
geriuge afrvijkingen in het gezichtsvermogen kunncn het
verschil maken tussen havo ol
vmbo."
Zie ook de website van het
p Ia?fo rm Fun ctio neIe Oogzorg
N ederl and : ww. inf o -fo.n L
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FunctioneleOogzorgheefteen belangrijkmaatschappelijk
functie .
Olly Satoer, oprichter FON
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