
‘Geen dag in de 

zorg is hetzelfde’

In deze uitgave
Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Venray

‘Samen aan het werk in de tuin, dat verbindt’

‘Een foute houding is net zoals roken’
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Ze zijn alle drie werkzaam als verpleegkundige op de afdeling endoscopie van 
VieCuri en werken afwisselend in Venlo en Venray. “Toen ik tien jaar geleden 
mijn diploma haalde, waren er bijna geen banen in de zorg”, vertelt Astrid Alaerds, 
“ik werkte eerst met jaarcontracten en parttimebanen.” Hoe anders is dat nu. 
Zorginstellingen staan te springen om personeel en campagnes als Ikzorg moeten 
mensen enthousiast maken voor een baan in de zorg. Een tijdje geleden vond er zelfs 
voor het eerst een landelijke staking van zorgpersoneel plaats. Ook Astrid, Mirjam 
en Ans deden hier aan mee. Al was dat wel met een dubbel gevoel. “Het liefst wil 
je er gewoon voor de patiënten zijn”, zegt Ans, “we willen niemand tekort doen.” 
“Maar alleen samen sta je sterk”, vult Astrid aan. 

Het antwoord op de vraag waarom ze voor de zorgsector hebben gekozen, luidt 
eensgezind: “Omdat we voor mensen willen zorgen.” Mirjam: “Bij mij zat dat er al 
van kleins af aan in. Als ik wel eens in het ziekenhuis kwam om iemand te bezoe-
ken, dan keek ik mijn ogen uit.” Voor Ans was het feit dat ze als klein kind zelf 
langere tijd in het ziekenhuis lag, de reden dat ze voor de zorg koos. “Dat was voor 
mij geen leuke ervaring. Ik lag alleen op een kamer en mocht bijvoorbeeld van de 
verpleegkundige niet Sinterklaas op tv zien aankomen. Ook lustte ik geen spruitjes, 
maar werd ik toch gedwongen om ze te eten. Ik dacht: dat ga ik later anders doen.” 
Ans behaalde in 1984 haar diploma en kreeg een baan in Geldrop. Nadat ze er enkele 
jaren uit was geweest om voor de kinderen te zorgen, ging ze vervolgens aan de slag 
als typiste voor de afdeling neurologie, waarna ze na een tijdje haar werk als ver-
pleegkundige weer oppakte. Astrid werkte eerst in de kinderthuiszorg. Sinds vijf 
jaar is zij werkzaam in de in de ziekenhuiszorg, waarvan nu 1,5 jaar op de endosco-
pieafdeling van Viecuri. Mirjam volgde de A inservice opleiding en slaagde in 1999. 
Zij werkt sinds 1996 bij Viecuri. 

Werken in de zorg is niet voor iedereen weggelegd, zeggen de drie. “Je moet het 
in elk geval niet voor het salaris doen”, grapt Mirjam. “Je doet het vanuit je hart.” 
“Niet iedereen die start met de opleiding verpleegkundige maakt deze ook af, omdat 
het vak niet bij iedereen zo goed past”, zegt Astrid. Mirjam: “Je pikt de mensen die 
de opleiding volgen en hart hebben voor de zorg, er ook meteen uit. Dit werk is 
ook zoveel meer dan alleen maar zorgen. Op onze afdeling komen mensen voor een 

maagdarmonderzoek en je weet dat ze daar tegenop kijken. Hoe mooi is het dan als 
je hen daar doorheen kunt helpen. Toen ik nog op de klinische MDL (maag darm 
lever) afdeling werkte vond ik stervensbegeleiding ook heel bijzonder.” 

Dat de zorg verandert, merken ook zij. Zo neemt door veranderende regels de 
werkdruk toe. “Al kun je dat op onze afdeling niet vergelijken met de verpleegafde-
ling. Zij hebben veel patiënten tegelijk onder hun hoede en bij ons is dat anders”, 
zegt Ans. “Wat ik jammer vind is dat er daardoor minder tijd is om even een praatje 
te maken met de mensen.” Mirjam: “Wij werken volgens een planning, maar er 
kan altijd een spoedgeval tussenkomen. En wij hebben ook bereikbaarheidsdienst.” 
Ook het toenemende papierwerk kost veel tijd, al gebeurt dat tegenwoordig allemaal 
digitaal. Astrid: “Elke stap en elk gesprek moeten we noteren. Alles moet worden 
verantwoord.” Maar niet alleen de zorg zelf verandert, zegt ze, ook de behoefte aan 
zorg. “De vergrijzing neemt nu eenmaal toe, mensen worden ouder en de complexi-
teit van de zorg neem toe.” 

Werken in de zorg geeft hen veel voldoening, zeggen ze. Ans: “Geen dag is het-
zelfde, het is heel afwisselend.” “Je krijgt er zoveel voor terug”, vult Mirjam aan. 
“Ik krijg er energie van.” 

‘Geen dag in de zorg
 is hetzelfde’

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn (bron: CBS). Met een personeelstekort en oplopende 

werkdruk, staat de sector onder druk. Toch zouden Mirjam Craenmehr uit Horst, Ans Claessens uit Leunen en Astrid Alaerds 

uit Horst niet voor een ander beroep willen kiezen. 

Werken in de zorg 
doe je vanuit je hart

Van een ‘Enkeltje Venray’ naar online behandelingen

Geschiedenis van de 
psychiatrische zorg 

in Venray

Venray is van oudsher verbonden met de psychiatrie door 

de instellingen Sint Anna en Sint Servatius. Een verblijf in de 

Venrayse psychiatrische inrichtingen werd ook wel een ‘Enkeltje 

Venray’ genoemd. In de tussentijd is er binnen de psychiatrische 

zorg veel veranderd en wordt er tegenwoordig gestreefd naar zo 

min mogelijk opnames. Online behandelingen zijn de toekomst. 

Marcel van Ewijk, woordvoerder van Vincent van Gogh, vertelt 

over die ontwikkelingen. 

Mirjam Craenmehr, Ans Claessens en Astrid Alaerds



05gezondheid magazine04

Vroeger kreeg iemand met vreemd, 
onbegrepen gedrag, een ‘Enkeltje 
Venray’. Deze persoon werd uit de 
maatschappij gehaald en keerde niet 
meer terug. Vanuit de katholieke kerk 
kregen de broeders en zusters het uit-
gangspunt mee om voor mensen met 
afwijkend gedrag te zorgen. “Vóór 1960 
zaten mensen met psychische problemen 
samen met mensen met een verstan-
delijke beperking. Over psychiatrische 
klachten was er in die tijd nog veel onbe-
kendheid. Toch vonden op Sint Anna 
en Sint Servatius de 
eerste onderzoeken 
plaats. Geleidelijk aan 
kregen de zusters en 
broeders die studeer-
den meer inzicht. In 
1952 kwam er medi-
catie op de markt die 
psychoses kon onder-
drukken. Voordat dit 
gebeurde, onderdruk-
ten de broeders psy-
choses door mensen 
af te zonderen en vast te binden of door 
ze in een warm bad met een zeil erover 
te zetten. Dit dagen lang. Dat was in de 
tijd normaal”, legt Van Ewijk uit.

In 1965 kwam er kritiek op de 
Venrayse psychiatrische inrichtingen, 
omdat de buitenwereld vraagtekens zette 
bij de behandelmethodes. Geleidelijk 
leidde dit tot het einde van het ‘Enkeltje 
Venray’. Langzaamaan verlieten de 
broeders het Sint Servatius en in 1990 
kreeg de instelling de naam Vincent van 
Gogh. “Psychiatrische zorg is vanaf het 

begin in Venray vernieuwend geweest. 
En die innovatie loopt door de eeuw 
heen. We zijn binnen Vincent van Gogh 
constant aan het nadenken over nieuwe 
vormen van zorg.”

Zo is de instelling begin 2019 begon-
nen met online nazorg van patiënten 
met angst- en dwangstoornissen. De cli-
ent kan na twaalf, in plaats van zestien, 
weken naar huis om de behandeling daar 
voort te zetten. Alle patiënten krijgen 
een iPad mee zodat ze elke dag contact 
kunnen maken met een behandelaar die 

oefeningen geeft 
en virtueel aanwe-
zig is bij confron-
terende situaties. 
“Met het beeldbel-
len loopt de behan-
deling thuis door 
en daar reageren 
patiënten positief 
op. Daarnaast is 
het ook effectief 
voor het Angst- en 
Dwangstoornissen 

Centrum, want er zijn lange wachtlijsten 
voor de behandelingen. Doordat patiën-
ten korter in het Centrum verblijven is 
er weer ruimte voor nieuwe patiënten”, 
zegt Van Ewijk. Online behandelen is 
volgens Van Ewijk de toekomst bin-
nen de psychiatrische zorg. Onlangs 
startte de instelling ook met een volle-
dige online behandeling voor gedrags-
verslavingen. “In de toekomst is de 
huisarts nog meer een poortwachter en 
verandert klinische zorg in ambulante 
zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat een 

opname in een instelling bijna nooit 
beter is dan thuis behandelen. We gaan 
naar een Vincent van Gogh toe met 
bijna geen bedden, alleen voor noodge-
vallen. Maar daar zijn enkele ontwik-
kelingen voor nodig. Techniek helpt 
ons hierbij.” Per januari start Vincent 
van Gogh bijvoorbeeld met een online 
systeem waarbij huisartsen, GGZ basis-
artsen en artsen uit de specialistische 
zorg met elkaar kunnen communice-
ren. “Het is te ingewikkeld en te duur 
om als artsen met elkaar af te spreken. 
Via een online systeem kunnen ze nu 
elkaar ondersteunen en adviseren. 
Hierdoor kunnen mensen die psychia-
trische zorg nodig hebben ook sneller 
doorverwezen worden.” Het verbeteren 
van de samenwerking binnen artsen in 
de verschillende ketens en het inzetten 
van technologie leidt tot kortere wacht-
lijsten. Van Ewijk stelt dat de wacht-
lijstproblematiek al jaren aanwezig is. 
Aan het verlenen van psychiatrische 
zorg zitten volgens hem zo veel facetten 
dat het moeilijk is om meteen hulp te 
krijgen. Vroegsignalering is belangrijk. 
“Hoe eerder je klachten herkent, hoe 
sneller je geholpen kunt worden. Vaak 
hebben we ook de neiging om alles te 
medicaliseren, daarin is de maatschappij 
doorgeschoten. Sommige klachten zijn 
ook zonder ingrijpen te verhelpen.”

Maar lange wachtlijsten zijn niet 
alleen het gevolg van het doorverwijs-
probleem van artsen. Van Ewijk stelt 
dat ook een toename van mensen met 
psychische klachten hiervoor zorgt. 
Volgens van Ewijk is dit weer te wij-

ten aan de complexiteit van het leven. 
“De huidige maatschappij vraagt veel 
van ons. Iedereen moet zich staande 
kunnen houden in een veranderende 
wereld. Suïcidaal gedrag onder jongeren 
is enorm toegenomen. Daarnaast gaat 
ouder worden soms gepaard met psy-
chische klachten.”

In Nederland is er een enorm tekort 
aan gespecialiseerd zorgpersoneel. 
Volgens Van Ewijk heeft Vincent van 
Gogh daar nog niet zo’n last van, maar 
de hoge werkdruk zorgt wel voor een 
neerwaartse spiraal. “Ook de negatieve 
beeldvorming die mensen hebben van 
werken binnen de psychiatrie helpt niet 
tegen het probleem. In algemene zin 
zitten psychiatrische inrichtingen in 
een black box doordat er niet openlijk 
over gepraat wordt”, vertelt Van Ewijk. 
Volgens hem komt dit omdat psychia-
trie complex is en er vaak niet meteen 
een vinger op het probleem gelegd kan 
worden. “Ieder mens is uniek, maar 
waar zit de kern van het probleem?” 
Daarnaast is er veel onduidelijkheid 
over wat er zich afspeelt binnen een 
inrichting. “De meeste mensen weten 
niet wat er binnen Vincent van Gogh 
gebeurt. Dat geldt ook voor huisart-
sen die patiënten naar ons door moe-
ten verwijzen. Er wordt een soort van 
stempel op psychiatrie gedrukt en het is 
van belang om het taboe weg te halen 
en de black box te openen. Het nieuwe 
Museum Psychiatrie (onderdeel van 
Vincent van Gogh), waar verleden, 
heden en toekomst in beeld gebracht 
zijn, moet daar aan bijdragen.”

We zijn constant
aan het nadenken 
over nieuwe vormen 
van zorg
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metggz.nl

Kom het team versterken
en solliciteer als begeleider 
bij MET de wijk.

onderdeel van MET ggz

“Het mogen bijdragen aan het herstel van een cliënt met psychische 

klachten zodat deze weer op eigen benen kan staan in de maatschappij, 

vind ik het mooiste aan mijn werk. Iedere client heeft zijn eigen verhaal 

en toekomst voor ogen, wat zorgt voor diversiteit in mijn werk.

Daarnaast krijg ik bij MET de wijk ook voldoende mogelijkheden om

mijzelf verder te ontwikkelen.”

Maan – Teamcoördinator bij MET de wijk.

met 
mij 

 magazine02

Magnifique gaat voor zichtbare resultaten!

huidverjonging zonder het gebruik van 

botox en fillers. Wie wil er nou niet 

jonger uitzien? Magnifique kan met één 

behandeling, zie voor en na foto’s, rimpels 

en lijntjes duidelijk zichtbaar verminderen 

waardoor u er meteen jonger uitziet!

De specialistische huidbehandelingen met 

of zonder geavanceerde apparatuur zorgen 

ervoor dat er met elke behandeling het 

WOW-effect gecreëerd kan worden.

Wilt u weten of en hoe wij uw huid kunnen 

verbeteren en/of verjongen, kom dan voor 

een eenmalige kennismakingsbehandeling 

en zie zelf het verschil.

onder controle te krijgen, en te houden, 

met als eindresultaat een mooie en gezonde 

huid.

Ontsierende bruine vlekjes/pigmentvlekken 

in het gezicht kunnen verminderen of zelfs 

volledig worden verwijderd, waarna u een 

mooie en egale huid heeft.

Naast huidproblemen is Magnifique 

ook gespecialiseerd in anti-aging en 

Denk hierbij aan acne bij onze jeugd. 

Wanneer acne niet behandeld wordt 

kan dit zelfs ontsierende acnelittekens 

veroorzaken. De voor en na foto’s van acne 

bewijzen dat na twee behandelingen in ons 

instituut de acne al erg is verminderd.

Rosacea komt tegenwoordig voor bij veel 

vrouwen. Dit probleem is niet op te lossen, 

maar met de juiste behandelingen en 

thuisverzorging is dit huidprobleem goed 

Steeds meer mensen hebben last van huidproblemen en willen graag een gezonde en 

mooie huid. Huidproblemen zijn momenteel veel voorkomend en kunnen zelfs een 

minderwaardigheidscomplex en/of psychische klachten geven. Bij Magnifique gaan we op 

zoek naar de oorzaak van het huidprobleem en pakken we het probleem bij de kern aan, alleen 

zo kun je echte huidproblemen oplossen.

Schoonheidsinstituut Magnifique

Priscilla Reijnders

Wilhelminastraat 25, Venray

www.schoonheidsinstituutmagnifique.nl

‘Samen aan het werk

in de tuin,

dat verbindt’

De Stadstuinderij in Venlo

Op het kazerneterrein in Venlo-Blerick ontstond een paar jaar geleden de Stadstuinderij. In deze stadstuin kunnen 

deelnemers meewerken in de gezamenlijke tuin en in hun eigen moestuinbed. “Het is een ontmoetingsplek.”
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In 2014 startte het project vanuit de stichting ‘t Beleg. Secretaris Marjolein van 
der Linden legt uit: “Aan de ene kant waren mensen bezig met het promoten van 
stadslandbouw. Aan de andere kant kwam het kazerneterrein leeg te staan en wilde 
gemeente Venlo dat het er wel levendig bleef. Toen die twee dingen samen kwa-
men, ontstond de Stadstuinderij.” In de beginfase werd er nog heel klein gedacht. 
“We begonnen met een paar bakken, zonder bedden en zonder teelt in de volle 
grond.” De tuinderij liep echter steeds beter en na een jaar verhuisde ze naar de 
andere kant van het kazerneterrein. “Toen kwam ook de mogelijkheid om met telen 
in de grond aan de slag te gaan.”

Chaos

Zo ontwikkelde de Stadstuinderij zich langzaam maar zeker steeds verder tot 
een gestructureerde organisatie, die inmiddels zo’n vijftig deelnemers telt. “Toen we 
hier begonnen was het chaos”, lacht Marjolein. “Het concept was hetzelfde: deelne-
mers die dat wilden, konden hun eigen stukje moestuin aanleggen, maar ze moes-
ten ook hun aandeel leveren in de gezamenlijke tuin, de Meente. Alleen toen lag 
alles nog door elkaar. Nu is er meer structuur. De Meente is het middelpunt van de 
Stadstuinderij en de eigen moestuinbedden liggen er omheen.”

Ontwikkelingen

Inmiddels wordt er in de Stadstuinderij van alles geteeld, van frambozen tot 
tomaten en van courgettes tot paprika’s. De oogst van de Meente wordt wekelijks op 
zaterdagochtend bij de tuinderij verkocht. “En de opbrengsten daarvan steken we in 
het verbeteren van de tuin”, aldus Marjolein. Behalve de tuin, zijn er inmiddels ook 
twee kleine kassen gebouwd. Ook is er een geavanceerder watersysteem aangelegd. 
In dat soort ontwikkelingen zijn de deelnemers heel belangrijk. Peter Heijkoop van 
de Stadstuinderij vertelt: “Er zijn mensen die vooral in de tuin bezig zijn, maar ook 
mensen die juist het klussen leuk vinden, of zich bezighouden met bestuurstaken. 
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en daar proberen we zo veel mogelijk gebruik 
van te maken.”

Biologische producten

Het sociale stukje is volgens Peter en Marjolein dan ook één van de grootste 
krachten van de Stadstuinderij. “Iedereen is hier welkom. De Stadstuinderij is echt 
een ontmoetingsplek, waar we met z’n allen aan het werk zijn in de tuin. Dat ver-
bindt”, zegt Peter. Marjolein voegt toe: “Ook organiseren we activiteiten voor de 
deelnemers, van workshops en cursussen tot ons jaarlijkse Oogstfeest.” Een ander 

belangrijk element van de tuin is het ecologische aspect. “We werken zonder kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen”, legt Peter uit. “Waar het kan gebruiken we zo veel 
mogelijk biologische producten.” Marjolein: “We willen de grond niet uitputten, 
maar voeden.” De huidige locatie op het kazerneterrein heeft de Stadstuinderij in 
bruikleen van de gemeente. Het is nu dan ook al duidelijk dat er binnen enkele jaren 
verhuisd zal moeten worden. De Stadstuinderij komt dan waarschijnlijk aan de 
andere kant van de weg te liggen. “Definitief een eigen plek, waar er mogelijkheden 
zijn om verder te ontwikkelen, dat is de droom”, zegt Marjolein. “Zo hopen we uit-
eindelijk uit te kunnen groeien tot een groot stadslandbouwproject.”

We hopen uit te groeien tot een 
stadslandbouwproject
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Op de bank hangen met de telefoon, tablet of laptop is voor de jeugd de normaalste zaak van de wereld. Steeds minder jongeren 

zien de noodzaak in van bewegen, waardoor begrippen als de tabletnek, app-duim en gameboy-rug bij specialisten regelmatig 

voorbij komen. Ruud Franssen uit Kessel, fysiotherapeut en bewegingswetenschaper bij VieCuri, en Okke Lambers Heerspink uit 

Venray, orthopeed bij VieCuri, leggen uit waarom bewegen zo belangrijk is en wat de gevolgen zijn als de jeugd de huidige leefstijl 

niet verandert.

Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar 
zouden volgens de bewegingsnormen elke dag één uur 
moeten bewegen. Daarnaast wordt er verwacht dat 
jongeren minstens drie keer per week spier- en bot-
versterkende activiteiten  doen. Uit onderzoek blijkt 
dat maar liefst vijftig procent van de jongeren niet vol-
doet aan deze normen. Ruud Franssen, fysiotherapeut 
en bewegingswetenschaper bij VieCuri, stelt dat juist 
op deze leeftijd het belangrijk is om te bewegen. “In je 
jeugd tot aan je 35e maak je sterke en goede botten 
aan. Beweging, goede voeding en vitamine D zorgen 
voor een goede botaanmaak waar je op late leeftijd 
profijt van hebt. Als je op jonge leeftijd sterke spieren 
en botten hebt ontwikkeld, heb je op latere leeftijd 
sneller je conditie terug als je een keer ziek wordt. 

Bewegen wordt gezien als een medicijn. Maar als je 
altijd met een tablet op de bank zit, gaat dat je manier 
van bewegen beïnvloeden, omdat weefsels zich zo 
ontwikkelen dat ze vergroeien. Ook zorgt het voor 
een toename van overgewicht.”

Als volwassenen gemiddeld acht uur zitten, dan 
zitten jongeren gemiddeld tien uur, legt Okke Lambers 
Heerspink orthopeed bij VieCuri uit. Volgens hem 
zorgt het gebruik van een telefoon of tablet voor een 
voorovergebogen houding, waardoor de schouders 
meer naar voren komen te staan. “Toch zie ik op dit 
moment nog geen jongeren die met klachten als een 
tabletnek naar het ziekenhuis komen. De klachten van 
een foute houding, door het gebruik van telefoons of 
tablets, ontstaan op latere leeftijd. Denk daarbij aan 

rug- en nekklachten. Een foute houding is net zoals 
roken: nu merk je er niets van, maar op langere ter-
mijn krijg je er last van.” 

Volgens Franssen komt het door de huidige maat-
schappij dat jongeren minder bewegen. “Ons lichaam 
is op oerdriften en jagen ingesteld, maar die noodzaak 

Jong fit is oud fit

van bewegen is tegenwoordig afgezwakt. Onze economie gaat beter en steeds meer 
mensen werken op kantoor en hebben daardoor een zittende baan. Jongeren zien 
ook minder uitdaging om naar buiten te gaan en te bewegen. Ze zitten liever binnen 
op de bank te gamen en daar is de omgeving ook op aangepast.”

Franssen vindt dat de jeugd meer gemotiveerd dient te worden om te bewegen. 
“De beweegnormen zijn makkelijk te halen, omdat kinderen primair juist willen 
bewegen. Om die normen te halen zouden jongeren hun levensstijl kunnen aanpas-
sen. Ga buiten spelen of in het bos wandelen, dit is veel uitdagender voor je lichaam. 
Ook ontwikkel je een betere balans als je op bospaden loopt dan op vlakke gron-
den.” Drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten  doen, klinkt volgens 
Franssen lastig. Maar volgens hem denken we daar te moeilijk over. “Traplopen of in 
een boom klimmen is ook krachttraining. Ik zie elektrische fietsen onder jongeren 
ook toenemen, maar tegen de wind in fietsen wordt ook gezien als krachttraining.”

Lambers Heerspink waarschuwt de jeugd om niet gebogen te gaan zitten of 
een liggende houding aan te nemen. “Toch denk ik dat de jeugd wel weet wat een 

‘Een foute houding is net zoals roken’

Colofon
H-magazine verschijnt enkele malen per jaar in de 
gemeente Venray.

Oplage /// 19.500 exemplaren
Redactie /// 0478 74 55 01 / redactie@hallo-venray.nl 
Kempen Media
Fotografie /// Kempen Media

Advertentieverkoop /// 0478 74 55 05 
adverteren@kempen-media.nl 
Bezoek- en correspondentieadres ///  

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst serieus! 

Aanvulling of vervanging van het eigen haar is de basis voor herstel 

van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Horst, T 06 49055325
 www.taritakleeven.nl

“ HET HAAR VAN MONIQUE  
WORDT STEEDS DUNNER”

Kempen creëert

creatieve
ideëen

#kempencreëert

Weten en doen is totaal anders

Klachten ontstaan 
op latere leeftijd

goede houding is en dat ze moeten bewegen, maar het weten en het doen is weer 
totaal anders.” Lambers Heerspink verwacht dat het aanpassen van de houding, 
om een app-duim, tabletnek of gamerug te voorkomen, in de toekomst het nieuwe 
thema wordt. 
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Dag ouders van Nederland

Wat is bijziendheid?

De wetenschappelijke term voor bijziendheid is ‘myopie’. Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, 

terwijl je veraf juist wazig ziet. Dit wazige zicht komt omdat je oog in de (as)lengte zo sterk 

groeit dat de afbeelding waar je naar kijkt niet meer óp het netvlies afgebeeld wordt, maar ervóór. 

Je hebt dan een correctie met een negatieve sterkte (min-sterkte) nodig om weer scherp te zien.

 

Waar moet ik op letten?

als je één of meer van deze signalen herkent bij je kind, is je kind mogelijk bijziend:

• Klachten over hoofdpijn of ‘vermoeide ogen’.

• Moeite op school door het niet goed kunnen lezen van het bord.

• Dicht bij de televisie, computer of andere beeldschermen gaan zitten.

• Een boek heel dichtbij houden bij het lezen.

• Objecten in de verte niet goed kunnen zien.

• Veel knipperen.

• Veel in de ogen wrijven.

• Ogen vaak dichtknijpen.

Dit zijn slechts indicaties. Het is belangrijk om de ogen van je kind regelmatig te laten controleren 

door een specialist, óók als er geen indicaties voor bijziendheid zijn. Hierdoor kan er tijdig 

worden ingegrepen en kunnen vervelende oogproblemen in de toekomst zoveel mogelijk 

voorkomen worden.

 

De risico’s

bijziendheid hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn. Echter, vooral bij jongeren is bijziendheid vaak 

sterk progressief. De grootste progressie vindt meestal plaats tussen de 6 en 17 jaar oud. 

Deze groep loopt gevaar om hoogbijziend te worden. De problemen met hoge bijziendheid:

• Grotere kans op staar: een vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht minder scherp 

wordt. Zonder behandeling kan dit tot ernstige slechtziendheid leiden.

• Verhoogde kans op glaucoom: verhoogde oogdruk die de oogzenuw beschadigt 

Bij aanhoudende verhoogde oogdruk sterven de oogzenuwvezels geleidelijk af, waardoor delen 

van het buitenste gezichtsveld verdwijnen. Kan tot slechtziendheid en zelfs blindheid leiden.

• Grote kans op netvliesloslating: het netvlies raakt los, bijvoorbeeld door één of meerdere 

scheurtjes. Wordt een netvliesloslating niet behandeld, dan leidt dit tot slechtziendheid of 

blindheid.

 

Wat doen we het toch goed hè, voor onze kinderen? We geven ze liefde, gezond eten en aandacht. Maar hoe zorgen wij voor hun ogen? Op dit moment is al een kwart van de 13-jarigen in 

Nederland bijziend. Een bril helpt niet, omdat dit het risico op verergering niet tegen gaat. En ze hebben hun ogen nog hun hele leven nodig. Toch? Tijd voor actie! Te beginnen met een oogcheck 

bij Camps Optiek (Myopie Management Expert). Lees hier hoe je voor de ogen van je kind kunt zorgen.

De risicofactoren

Vooral voor kinderen met een grote kans op het ontwikkelen van hoge bijziendheid is het van 

belang om de progressie tijdig zoveel mogelijk te managen. De exacte oorzaak van bijziendheid is 

nog steeds niet bekend, maar er zijn wel belangrijke factoren die een rol spelen, zoals:

• Erfelijkheid: als één of beide ouders bijziend zijn, is er een grotere kans op bijziendheid voor 

het kind. Let ook op of netvliesloslating voorkomt in de familie.

• Etniciteit: onder de Aziatische bevolking komt bijziendheid veel voor (tot wel 80%).

• Leefpatroon: kinderen die weinig buiten spelen en veel tijd doorbrengen op de smartphone of 

tablet (dichtbijwerk) ontwikkelen vaker bijziendheid.

 

En nu?

Het is belangrijk om progressieve bijziendheid bij kinderen als het kan zoveel mogelijk te 

remmen. De kans dat iemand met een hoge min-sterkte (bijziend) ernstige oogproblemen 

krijgt is groot. Helaas bestaat er geen wondermiddel tegen bijziendheid, maar er zijn gelukkig wel 

genoeg acties die je als ouder of verzorger kunt ondernemen om kinderen zoveel 

mogelijk te behoeden hiervoor.

Is jouw kind al bijziend? Dan zijn er verschillende ‘myopie management’ therapieën om uit te 

kiezen zoals lifestyle advies, atropine oogdruppels of speciale contactlenzen. 

Voor meer informatie over deze speciale lenzen ga naar Camps Optiek.

Al deze therapieën zijn bedoeld om de progressie van de bijziendheid zo veel mogelijk te 

remmen, zodat de uiteindelijke hoogte van de min-sterkte beperkt blijft.

Vraag Camps Optiek naar de beste optie voor jouw kind.

Hoe zorg jij voor de ogen van jouw kind?

Ook als jouw kind (nog) niet bijziend is, is het heel belangrijk om rekening te houden met de 

risicofactoren. Laat kinderen voldoende buiten spelen (minstens twee uur per dag) en niet 

te veel en te lang achter elkaar hun ogen alleen maar dichtbij gebruiken. Ga ook regelmatig 

(minstens één keer per jaar) naar een Myopie Management Expert om de ogen van jouw kind te 

laten controleren. Zo kun je beginnende bijziendheid op tijd aanpakken.

De myopie management expert

De naam zegt het al: de Myopie Management Expert doet er alles aan om myopie (=bijziendheid) 

bij jouw kind te managen. Dit betekent o.a. in kaart brengen of jouw kind risico loopt om bijziend 

te worden, of – als jouw kind al bijziend is – een behandelplan op te stellen welke het beste bij 

jouw kind past. Dit om de verergering van de bijziendheid zo veel mogelijk tegen te houden. 

Myopie Management Experts zijn hier speciaal voor opgeleid. Je herkent een gecertificeerde 

specialist aan de Kijk Verder -Sticker. 

Ga naar Camps Optiek voor meer informatie.

Oogpersoonlijk.

Steenstraat 120, 5831 JJ Boxmeer • 0485 - 57 18 12 

Sint Lambertusplein 2, 5961 EW Horst • 077 - 82 00 262

Grotestraat 48, 5801 BH Venray • 0478 - 58 24 09

www.campsoptiek.nl


