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Wat is myopie? Wat zijn de symptomen van myopie? 

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een afwijking van het oog waarbij een  

min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt 

het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van 

erop en dit zorgt voor een onscherp beeld. Zonder bril of contactlenzen ziet men dichtbij 

goed en veraf slecht.  

 Brandpunten van normaal en bijziend oog 

 

Hoe vaak komt myopie voor?  

Bijziendheid komt voor bij ongeveer een derde van de Westerse bevolking. Ongeveer 

5% is hoog bijziend (brilsterkte ≤ -6 dioptrieën). In Azië ligt dit percentage vele malen 

hoger; in sommige streken daar is meer dan driekwart van de bevolking myoop en meer 

dan 10% hoog myoop. 

 

Hoe wordt de diagnose myopie gesteld? 

Myopie is eenvoudig te diagnosticeren. Meestal wordt dit door de opticien of oogarts 

vastgesteld bij slecht zicht in de verte. Met behulp van een zogenaamde autorefractor of 

skiaskopie kan de brilsterkte worden vastgesteld. De exacte lengte van het oog kan ook 

opgemeten worden (bijvoorbeeld met behulp van een Lenstar of IOL-master). 

 Autorefractor 
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Hoe is het verloop van de aandoening? 

Bijziendheid openbaart zich meestal op kinderleeftijd en heeft een progressief verloop 

gedurende de puberteit en jong volwassenheid. Het oog is uitgegroeid op de leeftijd van 

25 tot 30 jaar; op dat moment is de maximale brilsterkte of refractie bereikt. Complicaties 

van bijziendheid ontstaan relatief vroeg, dit kan al op de leeftijd van 30 jaar.  

 

Wat is het risico op het ontwikkelen van macula-degeneratie en 

andere complicaties bij myopie? 

Myopie is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid (gezichtsscherpte <30%) en 

blindheid (gezichtsscherpte <5%) bij personen jonger dan 65 jaar. Een lange oogbol (26 

mm of meer) gaat gepaard met veel structurele veranderingen van het oog die kunnen 

leiden tot complicaties, zoals macula-degeneratie, netvliesloslating, glaucoom en staar. 

 

Myope macula-degeneratie 

Ernstige veranderingen van de gele vlek van het netvlies komen bij hoog myopen 

ongeveer 10x zo vaak voor. Deze veranderingen kunnen leiden tot functionele blindheid. 

Myope macula-degeneratie kan van het natte of het droge type zijn. De oogarts kan dit 

opsporen door het netvlies te bekijken met behulp van een spleetlamp en een 

oogspiegel, nadat de pupil met oogdruppels wijder is gemaakt. Bij een droge macula-

degeneratie is er sprake van slijtage van het netvlies met verlies van de lichtgevoelige 

cellen. Dit leidt tot ernstige slechtziendheid. Helaas is voor deze vorm nog geen goede 

therapie. Bij een natte vorm van macula-degeneratie wordt meestal bloed of vocht in de 

gele vlek gezien, afkomstig van nieuwgevormde bloedvaten (neovascularisaties) onder 

het netvlies. De klachten bestaan dan uit plotseling wazig, slecht, of vervormd zien, 

vergelijkbaar met de klachten bij leeftijdgebonden macula-degeneratie (LMD). Net als bij 

deze aandoening kan de oogarts dan behandelen met anti-VEGF injecties in het oog, 

die het bloed en vocht doen verdwijnen. Gezonde voeding kan een beschermend effect 

hebben op de ontwikkeling van macula-degeneratie. Hoewel dit wetenschappelijk nog 

niet hard gemaakt is, gebruiken wel veel patiënten vitaminepreparaten.  
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Netvliesloslating 

Een netvliesloslating is pijnloos, maar kenmerkt zich door het zien van lichtflitsen, het 

plotseling ontstaan van een zwarte vlek(ken) of een gordijn voor het oog. Het risico op 

een netvliesloslating is 1,6x verhoogd bij iemand met een hoge bijziendheid. Ook dit kan 

door het bekijken van het netvlies met behulp van oogspiegelen worden geconstateerd. 

De behandeling van een netvliesloslating bestaat uit een operatie waarbij getracht wordt 

het netvlies weer aanliggend te krijgen. Dit kan met een uitwendige techniek gebeuren 

(cerclage en plombe) of met een inwendige techniek (vitrectomie). De oogarts maakt bij 

elke patiënt een afweging welke techniek het meest geschikt is.  

Het is van groot belang dat een netvliesloslating in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 

behandeld (bij voorkeur zelfs binnen 24 uur), zodat gevolgen voor de gezichtsscherpte 

beperkt blijven.  

 

Glaucoom 

Glaucoom is een verzameling van oogaandoeningen waarbij er verlies van zenuwvezels 

bij de oogzenuw ontstaat. De oogdruk kan hierbij te hoog zijn. Het gevolg hiervan is dat 

het gezichtsveld van de patiënt, vanuit de ooghoeken naar het midden toe, steeds 

kleiner wordt. Als glaucoom niet wordt behandeld, kan het uiteindelijk tot blindheid 

leiden. Hoog myopen hebben een risico dat 1,6x groter is op het krijgen van glaucoom.  

Glaucoom kan worden gediagnosticeerd aan de hand van het meten van de oogdruk en 

het beoordelen van de oogzenuw met behulp van het oogspiegelen. Ook kan de 

hoeveelheid zenuwvezels bij de oogzenuw worden vastgesteld met behulp van een HRT 

(Heidelberg Retina Tomograph, is een laserscanning systeem). Een gezichtsvelddefect 

ten gevolge van glaucoom kan worden onderzocht met een gezichtsveldtest 

(perimetrie).  

Glaucoom wordt behandeld met medicatie (oogdruppels), laserbehandeling, een 

microchirurgische behandeling of een combinatie van deze behandelingsopties. Met een 

goede behandeling in een vroeg stadium kan de progressie van schade aan de 

oogzenuw en dus de gezichtsvelduitval worden gestopt of vertraagd.  
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Staar 

Staar of cataract is een vertroebeling van de ooglens waardoor de gezichtsscherpte 

vermindert. Cataract komt veel voor op oudere leeftijd, maar ook myopen hebben een 

grotere kans op het krijgen van cataract, meestal op jongere leeftijd dan de 

ouderdomscataract. Het risico op cataract is bij hoog myopen 2x verhoogd. 

Als de gezichtsscherpte door cataract daalt, kan de troebele lens vervangen worden 

door een heldere kunstlens door middel van een staaroperatie. (Hoog) myopen hebben 

echter niet alleen een grotere kans op het ontwikkelen van staar, ook het risico op een 

complicatie na een staaroperatie neemt toe naarmate iemand bijziender is. Met elke 

dioptrie toename in brilsterkte neemt het risico op een netvliesloslating na een 

staaroperatie met ongeveer 1,25 toe. Bij hoog myopen is de kans op een 

netvliesloslating na cataractextractie ongeveer 4x verhoogd. 

 

Slechtziendheid en blindheid  

Uit onderzoek in het ErasmusMC binnen het Erasmus Rotterdam Gezondheids 

Onderzoek (ERGO), een groot bevolkingsonderzoek bij mensen ouder dan 55 jaar, is 

gebleken dat lage tot gemiddelde myopie (brilsterkte tussen -1 dioptrie en -5 dioptrie) 

voorkomt bij 11% van de ouderen, maar dat de kans op ernstige bijziendheid niet 

significant verhoogd is binnen deze groep. Hoge myopie (brilsterkte ≤-5 dioptrie) komt bij 

2% van de ouderen voor; bij hoge myopie aan twee ogen is de kans op slechtziendheid 

9x verhoogd en de kans op blindheid 13x verhoogd (eigen data).  

 

Hoe ontstaat myopie?  

De huidige hypothese over het ontstaan van bijziendheid is dat er na belichting van het 

netvlies een visuele stimulus in gang gezet wordt die door alle lagen van het netvlies 

gaat en die tot vervorming van de de sclera (de harde oogrok) en groei van het oog leidt. 

Welke factoren deze signaalcascade precies veroorzaken is onduidelijk. We weten 

echter wel dat bijziendheid ontstaat door een combinatie van genetische factoren en 

omgevingsfactoren.  
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Genetische factoren 

Het is bekend dat bijziendheid sterk erfelijk bepaald is. Kinderen met bijziendheid 

hebben vaak ouders die ook bijziend zijn. Ook uit studies bij één- en twee-eiige 

tweelingen blijkt een belangrijke mate van erfelijkheid. Het is echter nog niet helemaal 

duidelijk welke delen (genen) van ons erfelijkheidsmateriaal (DNA) verantwoordelijk zijn 

voor die erfelijkheid. De eerste genetische bewijzen zijn recent gevonden in het ERGO 

bevolkingsonderzoek, waarin 2,5 miljoen genetische markers getest zijn bij 15.000 

personen. Gevonden is dat mensen met een genetische variant op chromosoom 15 een 

hogere kans op bijziendheid hadden. Deze bevinding bleek in een vervolgstudie op 

Engelse tweelingen overeind te blijven. Genen in de buurt van de gevonden genetische 

varianten hebben een functie in de lichtgevoelige cellen (staafjes en kegeltjes) en de 

sclera, en gedacht wordt dat door deze bevindingen nu twee belangrijke pijlers in het 

ontstaan van myopie zijn geïdentificeerd.  

 

Huidige hypothese rondom de ontstaanswijze van bijziendheid 



Wilt u verder lezen, dan
dient u lid te worden van
de MaculaVereniging. De
special is dan te vinden
achter inloggen.
 
Lid worden
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