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Onderzoek
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: prof. Caroline Klaver van het Erasmus MC is
afgelopen najaar prominent in het nieuws geweest met haar onderzoek naar
bijziendheid. NRC kopte over de volle breedte van de voorpagina: “Forse
toename blindheid dreigt” (13-12-2017). Ook andere dagbladen en het NOSJournaal besteedden die dag aandacht aan dit onderwerp. Wat is er aan de
hand? Kinderen spelen te weinig buiten en kijken te veel dichtbij op schermen
en boeken. Daardoor worden ze onnodig bijziend. Bijziendheid is volgens Klaver
op weg “de grootste oorzaak van blindheid in Nederland te worden”. Kinderen
moeten naar haar mening zeker twee uur per dag buiten zijn om zo hun ogen te
sparen. Klaver heeft met haar team veel onderzoek in Oost-Azië gedaan waar
de toename van bijziendheid een groot probleem vormt. Daar is in de grote
steden ruim 90 procent van de twintigers bijziend. Dat was de conclusie van het
promotieonderzoek van Virginie Verhoeven, dat het Glaucoomfonds mede heeft
gefinancierd en waarvan verslag is gedaan in onze Nieuwsbrief 28 (2015).
Bijziendheid is namelijk een belangrijke risicofactor voor glaucoom. In Europa is,
volgens het artikel in NRC, de helft van de twintigers bijziend. Bij het Erasmus
MC behandelen de onderzoekers nu enkele honderden bijziende kinderen met
oogdruppels en speciale lenzen, om zo de verslechtering van hun
gezichtsvermogen te remmen.

Najaarsmailing
Het doel van onze najaarsmailing was een project van dr. ir. Johan Pel en zijn
team van het Erasmus MC: het ontwikkelen van een kindvriendelijke, snelle en
betrouwbare methode om het gezichtsveld van kinderen met een aangeboren
visuele afwijking, zoals glaucoom, in kaart te brengen. Het meten van het
gezichtsveld van zeer jonge kinderen is moeilijk. De onderzoekers willen de al
eerder aan het Erasmus MC ontwikkelde methode om het gezichtsveld te meten

met behulp van de Eyetracker geschikt maken voor jonge kinderen door deze te
koppelen aan een displaymonitor met kindvriendelijke stimuli. Er zullen kinderen
deelnemen met verschillende oogziekten, waaronder glaucoom. Doel is een in
de klinische praktijk te gebruiken hulpmiddel. Voor dit praktische project hebben
het Glaucoomfonds en het Oogfonds samen 50.000 euro gevoteerd.

In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat de opbrengst wat tegenviel: nog geen
4.000 euro. De teller staat nu, eind januari, op ruim 5.100 euro. Wij danken
uiteraard de gevers zeer hartelijk. Maar wij hebben wel een vraag aan u. Hebt u
een idee waarom de opbrengst van deze mailing zoveel lager is dan wat
gebruikelijk is? Doorgaans is dat zo’n 10.000 euro. We zouden het op prijs
stellen om uw mening hierover te horen. Reacties graag op
info@glaucoomfonds.nl

Voorjaarsmailing
Onze voorjaarsmailing is alweer in voorbereiding. De mailingbrief zal op 20
maart bezorgd worden, meteen na de internationale glaucoomweek (van 11 tot
en met 17 maart). Er zullen in die week allerlei activiteiten plaatsvinden die de
bekendheid met glaucoom moeten vergroten. Dat is nog steeds dringend
noodzakelijk! Aan projectaanvragen voor studies met betrekking tot glaucoom
zal het zeker niet ontbreken. UitZicht, het samenwerkingsorgaan van een
twaalftal fondsen op het gebied van oogheelkundig onderzoek, heeft weer een
groot aantal ontvangen.

De door het Glaucoomfonds ingezamelde gelden worden besteed aan
wetenschappelijk onderzoek. Wij doen daarvan verslag in onze Nieuwsbrieven
en op onze website. De bestuursleden doen hun werk belangeloos. De kosten
worden zo laag mogelijk gehouden. U kunt het Glaucoomfonds op allerlei
manieren financieel steunen. Bijvoorbeeld door:
- donateur te worden; voor periodieke giften is op de website van de
Belastingdienst een formulier te downloaden (Overeenkomst Periodieke
gift in geld).

- een eenmalige gift, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of
verjaardag, over te maken op bankrekening NL37 RABO 0136.6573.54, of
- een legaat op te stellen.
Wij sturen u graag onze uitgebreide informatie toe over hoe u het
Glaucoomfonds financieel kunt steunen. Een email aan info@glaucoomfonds.nl
of een telefoontje aan een van onze bestuursleden is voldoende.
Meer informatie over de activiteiten van het Glaucoomfonds vindt u op de
website (www.glaucoomfonds.nl) of door een gesprek met één van onze
bestuursleden (via tel. nr. 030 – 294 54 44).
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief? Mailt u dan naar info@glaucoomfonds.nl

