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is het oog namelijk nog niet uitgegroeid.
De ‘leeshypothese’ verklaart wellicht deels de

snelle toename in Azië. Daar is de studiedruk
over het algemeen groter dan in Nederland en
kinderen maken langere dagen op school. Vol-
gens het ‘Pisa in Focus rapport’ van de Organi-
sation for Economic Co-operation and Devel-
opment besteedt een 15-jarige in Shanghai ge-
middeld 14 uur per week aan huiswerk. Een
Nederlandse puber haalt krap 6 uur.

Zonlicht beschermt

Een andere hypothese die aan populariteit
wint, is dat kinderen bijziend zijn omdat ze
veel minder buiten zijn. Verschillende studies
lieten de afgelopen jaren een verband zien tus-
sen het aantal uren dat kinderen buiten waren
en de kans dat ze bijziend waren. Dat kwam
niet door de activiteit zelf. Kinderen die veel
binnen sportten, ervoeren dit effect niet. En
kinderen die veel buiten sportten, zaten niet
minder tijd met hun ogen tegen boek of
scherm geplakt.
Het idee achter de beschermende werking

van zonlicht is dat het de afgifte van het hor-
moon dopamine in het netvlies stimuleert. Kla-

ver: “Dopamine gaat de verlenging van de oog-
bol tijdens de groei tegen.” Het duidelijkste be-
wijs voor deze hypothese komt van kippen. In
2010 toonden wetenschappers bij kippen aan
dat de beschermende werking van licht verlo-
ren ging als ze dopamine blokkeerdenmet een
andere stof.
Ian Morgan, bijziendheidonderzoeker in het

Australische Canberra, schat dat kinderen mi-
nimaal drie uur per dag buiten moeten zijn bij
een lichtsterkte van minimaal 10.000 lux. Dat
is ongeveer de intensiteit die je ervaart als je
tijdens een zonnige dag met een zonnebril op
in de schaduw gaat zitten. Klaver: “Ter verge-
lijking, in een klaslokaal ervaar je normaal ge-
sproken een sterkte zo rond de 500 lux.”
In 2009 begon Morgan een studie in China

van drie jaar om te kijken of het zicht van
schoolkinderen zou verbeteren als ze iedere
dag 40 minuten naar buiten gingen tijdens de
schooldag. Van de 900 deelnemende leerlingen
ontwikkelde 30 procent bijziendheid, ten op-
zichte van 40 procent van de leerlingen in de
controlegroepen die gewoon binnen bleven. In
Taiwan werd een nog groter resultaat geboekt.
Daar moesten kinderen een jaar lang de volle

80 minuten pauze die ze hadden naar buiten.
Na een jaar had 8 procent van de kinderen last
van bijziendheid, ten opzichte van 18 procent
van de kinderen op een school in de buurt die
de keuze hadden om binnen te blijven.
“Wij adviseren vanuit het Erasmus MC om 15

uur per week naar buiten te gaan. We weten
uit een groot kindercohort, Generation R,
waarin de groei en ontwikkeling van 10.000
Rotterdamse kinderen wordt gevolgd, dat kin-

deren gemiddeld maar één uur per dag naar
buiten gaan. Je moet dat verdubbelen om een
significante bescherming te krijgen.”
Daarnaast adviseren de oogartsen om het

‘dichtbijwerk’ om het half uur te onderbreken,
om het oog weer even een scherp beeld aan de
randen van het gezichtsveld te geven. “Wat je
in ieder geval niet moet doen als kind, is een
boek onder de dekens lezen. Dat is funest.”
Voor kinderen bij wie het opvolgen van de ad-

viezen niet voldoende is, kunnen atropine-oog-
druppels uitkomst bieden. Die druppel je iede-
re avond voor het slapen gaan in je oog. “Mijn
doel is om kinderen niet verder dan -6 te laten
zakken en daarom doen we momenteel ook
een studie met deze druppels.”
Atropine verwijdt de pupil en ontspant de in-

wendige scherp-stelspieren van het oog. Klaver:
“In Azië is het een heel normaal middel, hier
wordt het veel minder voorgeschreven. Wij ge-
ven het nu aan honderd kinderen. Maar het is
niet de ideale druppel, de bijwerkingen zijn
vervelend. Zo kun je bijvoorbeeld dichtbij min-
der goed zien. Uiteindelijk hoop ik met mijn
verkregen subsidies een ideaal middel te ont-
wikkelen voor deze kinderen.”

‘AlsErasmusMC
adviserenwekinderen
om2uurperdagnaar
buiten tegaan.Nu is
dat gemiddeld 1uur.’
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