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E
en Chinees zonder bril of len-
zen wordt een zeldzaamheid.
Was zestig jaar geleden nog tien
tot twintig procent van de Chi-
nese bevolking bijziend, inmid-
dels is dat onder jongeren ge-
groeid tot negentig procent. In

Seoul ziet maar liefst 96,5 procent van de 19-
jarige mannen slecht in de verte. In Nederland,
de rest van Europa en Amerika ligt het aandeel
op 50 procent van de jongvolwassenen. Ter ver-
gelijking, vijftig jaar geleden was dat nog 25
procent. Volgens sommige schattingen is rond
2020 een derde van de wereldpopulatie bij-
ziend.
Iemand die bijziend is, heeft een te lange oog-

bol. Hierdoor focust de lens het licht dat van
voorwerpen in de verte komt, net iets voor het
netvlies. Dat is het deel van het oog dat de zin-
tuigcellen bevat waarmee we zien.
De oogafwijking wordt uitgedrukt in dioptrie.

Bij -1 tot -6 dpt spreek je van milde bijziend-
heid. Daarboven wordt het ernstiger. Iemand
met -6 dpt ziet zonder bril nog maar tien pro-
cent van de wereld om hem heen. In zulke ge-
vallen kan het oog zo opgerekt zijn dat bepaal-

de oogdelen te dun worden. Met als gevolg dat
de cellen van het netvlies in het centrum ver-
dwijnen, het netvlies los kan laten, er staar op
kan treden, glaucoom of zelfs blindheid. In
Azië heeft inmiddels 20 procent van de jong-
volwassenen een afwijking van meer dan -6. In
Nederland ligt dat nog op 5 procent. Maar vol-
gens artsen gaat het ook hier die kant op.

Niet te lang lezen zonder pauze

Die dreiging zorgt ervoor dat het onderzoek
naar bijziendheid wereldwijd nieuw leven
wordt ingeblazen. Begin dit jaar ontving Caro-
line Klaver, hoogleraar epidemiologie en gene-
tica van oogziekten aan het Erasmus MC, een
subsidie van 1,5 miljoen euro voor haar onder-
zoek naar bijziendheid. Daarnaast kreeg ze nog
eens 2 miljoen euro van de EU. Daarmee hoopt
ze te achterhalen wat de belangrijkste oorza-
ken zijn van het achteruit hollen van onze
ogen en werkt ze aan nieuwe therapieën.
Lang werd gedacht dat de grootste oorzaak

voor bijziendheid terug te vinden was in onze
genen. Zo liet tweelingonderzoek vijftig jaar
geleden zien dat eeneiige tweelingen vaker bij-
ziend waren dan twee-eiige tweelingen. Klaver:

“In 2010 hebben wij het eerste gen voor bij-
ziendheid gevonden. Inmiddels zijn er 100 ge-
nen bekend. Allemaal dragen ze een beetje bij,
maar het gaat om de som van genen. We zijn
er nog lang niet. We verwachten dat er in to-
taal zo’n 500 genen bij betrokken zijn.”
Maar genetische veranderingen alleen kun-

nen niet verklaren waardoor bijziendheid nu
twee keer zo vaak in Nederland voorkomt als
vijftig jaar geleden. Genetische aanpassingen
doen veel langzamer hun intrede in families.
Klaver: “Er moeten dus meer factoren zijn die
een rol spelen. Bijziendheid lijkt mij bij uitstek
een ziekte die ontstaat door erfelijkheid en om-
geving.”
Ruim 400 jaar geleden gaf de astronoom Jo-

hannes Kepler zijn studiegedrag al de schuld
voor zijn slechte ogen. Naar die hypothese is
veel onderzoek gedaan. “We weten inmiddels
dat langdurig lezen op een afstand van minder
dan 30 centimeter het risico verhoogt”, zegt
Klaver. Werken op een laptop, WhatsAppen of
Facebooken op een telefoon of een boek lezen,
kun je dus maar beter niet te veel doen.
“Daarbij gaat het niet om het totaal aantal

uur dat je dit doet, maar om het aantal uur dat

je dit achter elkaar doet, zonder een pauze te
nemen”, legt Klaver uit. Wanneer je van dicht-
bij op een voorwerp focust, moet je oog hard
werken. “De randen van je gezichtsveld zijn op
dat moment onscherp. Uit dierexperimenten
weten we dat dit ervoor zorgt dat het oog gaat
groeien en bijziend wordt.” Door tussendoor
het oog rust te gunnen en even iets anders te
doen, ga je dit tegen. Kinderen tussen de 5 en
20 jaar vormen de grootste risicogroep, bij hen

De bijziendheidsepidemie

Bijziendheid neemt epidemische vormen aan. Steeds meer mensen hebben
een bril nodig om scherp te zien in de verte. Kinderen komen te weinig buiten
en staren te lang naar boeken of telefoonschermpjes.
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Dragen deze jonge voetballertjes straks allemaal een bril? Het aantal brildragende jongeren neemt toe. Inmiddels ziet de helft van alle jongvolwassenen in Nederland slecht in de verte. Vijftig jaar geleden


