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VAN DE VOORZITTER 
VISION 2020 Netherlands voert zelf geen projecten uit en is niet rechtstreeks  betrokken bij 
patiëntenzorg. Daardoor is het niet altijd zichtbaar te maken wat we doen. Maar er is in 2008 
wel degelijk flinke vooruitgang geboekt. 
 
De samenwerking met de landelijke ouderenbonden, met een gezamenlijke achterban van 
meer dan een half miljoen leden, is in 2008 verder uitgebouwd. Samen met de Unie KBO 
hebben we gewerkt aan het opstellen van een voorlichtingsproject waarin veel aandacht zal 
worden gegeven aan het zien op oudere leeftijd.  
World Sight Day werd door ons dit jaar georganiseerd in het VUmc ziekenhuis te Amsterdam 
met een symposium rond het thema ouderen en zien. Ook op dit druk bezochte symposium 
werd het belang van goede oogzorg voor ouderen benadrukt in de presentatie van de 
voorzitter van het Centraal Samenwerkingsverband Ouderenbonden. 
 
Jammergenoeg werd een aanvraag voor subsidie om het gezichtsvermogen van zelfstandig 
wonende ouderen te laten screenen door medewerkers van de thuiszorg afgewezen. We 
proberen nu elders steun voor dit onderzoek te krijgen.   
 
We hebben veel overleg gehad met Stivoro; het feit dat roken blindheid kan veroorzaken 
wordt nu duidelijk op hun website vermeld. De volgende stap is om een waarschuwing op het 
pakje sigaretten te krijgen: “Roken geeft een verhoogd risico op blindheid.” Het Europese 
Parlement heeft al een resolutie met die strekking aangenomen. 
 
Twee publicaties over de omvang van visuele beperkingen in Nederland en onder ouderen in 
het bijzonder zijn ingediend voor publicatie. Hiermee hopen we de verschillende 
beroepsgroepen in de oogzorg en de ouderenzorg bewust te maken van de noodzaak meer 
aan preventie en vroegtijdige herkenning van visuele beperkingen te doen.   
 
We zijn zeer verguld met de toezegging van onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Margriet 
om het jubileum symposium ‘75 jaar Blindheidbestrijding in Nederland’ officieel te openen. 
Dit symposium is ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Algemene Nederlandse 
Vereniging ter Voorkoming van Blindheid en zal gehouden worden op 23 maart 2009 tijdens 
het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.  
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ACHTERGROND 
Visuele beperkingen wereldwijd 
Volgens de laatste schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er 
wereldwijd ongeveer 314 miljoen mensen met een visuele beperking: 45 miljoen blinden en 
269 miljoen slechtzienden. Recent onderzoek liet zien dat 145 miljoen mensen visueel 
beperkt zijn door ongecorrigeerde refractie-afwijkingen. Met een goede bril zouden zij 
normaal kunnen zien. Ongeveer 80% van alle blindheid en slechtziendheid (250 miljoen 
mensen) is gemakkelijk te behandelen of had voorkomen kunnen worden. Dan gaat het over 
refractie-afwijkingen, staar, diabetische retinopathie (netvliesbeschadiging bij suikerziekte) 
en glaucoom. De meeste mensen met een visuele beperking (90%) bevinden zich in 
ontwikkelingslanden en twee derde van hen is vrouw.  
 
Infectieziekten als trachoom en rivierblindheid nemen af als gevolg van hygiënische 
maatregelen en grootschalige interventieprogramma’s. Minder dan 80 miljoen mensen lijden 
op dit moment aan trachoom tegen 360 miljoen in 1985. Het aantal blinden ten gevolge van 
vitamine A gebrek neemt af door toevoeging van vitamine A aan voedingsmiddelen en 
intensieve vaccinaties tegen mazelen. 
 
Visuele beperkingen nemen exponentieel toe boven de leeftijd van 50 jaar. De wereldwijde 
vergrijzing is de belangrijkste reden voor de snelle toename van het aantal gevallen. De 
toename van het aantal mensen met overgewicht leidt tot meer overgewicht en meer 
slechtziendheid door diabetische retinopathie. Zonder actieve en effectieve interventies zal 
het aantal mensen met een visuele beperking waarschijnlijk oplopen van 45 miljoen in 2008 
tot 72 miljoen in 2020. 
Behandeling en preventie van visuele beperkingen vallen onder de meest kosteneffectieve 
interventies in de gezondheidszorg.1 
 
 
Visuele beperkingen in Nederland 
Recent onderzoek liet zien dat er in Nederland in 2008 ruim 300.000 mensen waren met een 
visuele beperking: 77.000 blinden en 234.000 slechtzienden. De hoogste percentages 
blindheid en slechtziendheid in Nederland worden gezien in drie groepen van de bevolking.2 
  
Groep 1: Ouderen in verpleeg en verzorgingshuizen. 

Deze mensen vormen 1% (160.000) van de bevolking en 41% van alle blinden in 
Nederland vallen in deze groep. Van alle 160.000 ouderen in instellingen is 20% blind 
(32.000) en 22% slechtziend (34.000). Dus 42%, dat is 2 van de 5, hebben een visuele 
beperking. Meer dan 60% daarvan is te behandelen of had voorkomen kunnen worden. 

Interventie:  
screening door lokale optometrist, verpleeghuisarts of huisarts en zonodig doorverwijzen 
naar oogarts. 

 
Groep 2: Mensen met een verstandelijke beperking. 

Dit zijn in 2008 ongeveer 108.000 mensen. Van hen zijn 5% blind (5.000) en 14% 
slechtziend (16.000). Dus 19%, dat is 1 op de 5, heeft een visuele beperking. Meer dan 
75% daarvan is te behandelen of had voorkomen kunnen worden. 

Interventie:  
screening door lokale optometrist, verpleeghuisarts of huisarts en zonodig doorverwijzen 
naar oogarts. 

 
 
 

                                                
1
 VISION 2020. http://www.v2020.org/page.asp?section=0001000100090002 

2
 Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Limburg H, InZicht/ZonMw, februari 2007 

(http://www.zonmw.nl/fileadmin/cm/langdurende_zorg/InZicht/InZicht_project_94306001_versie_21.pdf 
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Groep 3: Zelfstandig wonende ouderen (50+)  
Er zijn 5,23 miljoen zelfstandig wonende 50-plussers in Nederland. Van hen is 0,6% blind 
(31.000) en 3,3% slechtziend (173.000). Dus 3,9%, dat is 1 op de 20 50-plussers, heeft 
een visuele beperking. Daarvan is 56% te behandelen of had voorkomen kunnen worden. 
Van alle zelfstandig wonende 65-plussers heeft ongeveer 10%, dat is 1 op de 10, een 
visuele beperking. 

Interventie:  
Voorlichting, b.v. door ouderenbonden en lokale optometristen.  
Mogelijk screening van ouderen met medische problemen door de thuiszorg. 

 
 
 
DE ORGANISATIE 
VISION 2020 Netherlands 

Het wereldwijde initiatief VISION 2020 – The Right to Sight is in 1999 gelanceerd door de  
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het International Agency for Prevention of 
Blindness (IAPB), de koepelorganisatie van grote internationale niet-gouvernementele 
organisaties actief in de bestrijding van blindheid. Het doel is alle blindheid die behandeld en 
voorkomen kan worden vóór het jaar 2020 de wereld uit te helpen.  
 
Alle lidstaten van de WHO werden in resolutie WHA 26.56 van mei 2003 gevraagd een 
VISION 2020 Comité op te richten, een nationaal actieplan op te stellen en activiteiten te 
starten om vermijdbare blindheid en slechtziendheid in hun land te elimineren. Nederland 
heeft deze resolutie onderschreven. 
 
VISION 2020 Netherlands beoogt een onafhankelijk platform te zijn voor een grote groep 
organisaties die zich bezighouden met onderzoek en educatie op het gebied van preventieve 
oogzorg, visuele rehabilitatie, zorg voor slechtzienden en blinden en sociale organisaties die 
actief zijn in Nederland en in ontwikkelingslanden. VISION 2020 Netherlands voert zelf geen 
oogzorg activiteiten uit, maar probeert door betere coördinatie en samenwerking tussen de 
participerende organisaties, de effectiviteit van de oogzorg in Nederland te verhogen.  
 
 
Doelstelling 
De doelstelling van VISION 2020 Netherlands is het terugdringen en uiteindelijk opheffen 
van vermijdbare blindheid slechtziendheid in Nederland en in de wereld.  
 
 
Strategie 
De eerste stap was het in kaart brengen van de omvang van (vermijdbare) blindheid en 
slechtziendheid in Nederland.3 Hierin staan ook in grote lijnen de verschillende interventies 
aangegeven. 
 
In 2006 hebben heeft VISION 2020 Netherlands groot ingezet op het ontwikkelen van een 
nationaal actieplan voor het terugdringen van vermijdbare visuele beperkingen. Een aantal 
vergaderingen zijn georganiseerd met deskundigen uit de zorgverlening, vertegenwoordigers 
van zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De start was goed maar het bleek steeds 
moeilijker om alle deelnemers regelmatig bij elkaar ter krijgen. Ook kwam er twijfel naar 
boven wat precies de status van het beoogde nationale actieplan zou zijn omdat de overheid 
en de ziektekostenverzekeraars niet aan dit overleg deelnamen. Daarnaast was er een acuut 
tekort aan geld om de met de uitvoering belastte consulent aan het werk te houden. 
 

                                                
3
 Vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland - samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en 

slechtziendheid. VISION 2020 Netherlands. Maart 2005. http://www.vision2020.nl/contents/V2020NLrapport.pdf 
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Om bovenstaande redenen heeft het bestuur van VISION 2020 Netherlands medio 2007 
besloten haar strategie te wijzigen en zich meer op de praktijk situatie te richten en met 
wetenschappelijke argumenten en pilot studies de zorgverleners te informeren en te laten 
zien welke interventies succesvol zijn. VISION 2020 Netherlands zal bij pilot studies vooral 
een faciliterende en geen uitvoerende rol spelen. 
Het werk aan het nationaal actieplan heeft veel waardevolle contacten opgeleverd en het zijn 
veelal dezelfde individuen en organisaties waar VISION 2020 Netherlands de pilot studies 
mee gaat uitvoeren. 
 
 
 
ACTIVITEITEN 2008 
Publicaties  
Om de professionals in de oogheelkundige zorg te informeren over de het aantal mensen 
met een visuele beperking in Nederland hebben wij twee artikelen geschreven over de 
omvang van vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland.   
Het eerste artikel gaat over de uitkomsten van het in 2007 gepubliceerde onderzoek voor de 
Stichting InZicht/ZonMw en zal gepubliceerd worden in Ophthalmic Epidemiology. Het 
tweede artikel wordt gepubliceerd door het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, is 
speciaal gericht op ouderen en bedoeld voor verpleeghuisartsen en andere professionals die 
met ouderen en gezondheid te maken hebben.  
 
Presentaties over het voorkomen van blindheid en slechtziendheid zijn ook gegeven op het 
jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap in 2007 en 2008, tijdens 
symposia op World Sight Day 2007 en 2008 en tijdens het internationale congres van de 
IAPB in Argentinië in 2008. 
 
 
Samenwerking thuiszorg 
Nederland telt 2,4 miljoen zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. Onder hen zijn 
ruim 150.000 mensen met een visuele beperking waarvan ruim de helft te behandelen of te 
voorkomen is. Het probleem is om de mensen met een visuele beperking te identificeren. 
VISION 2020 Netherlands een onderzoeksvoorstel ingediend bij de Stichting UitZicht om een 
onderzoek uit te voeren waarbij verpleegkundigen die in de thuiszorg werken bij hun cliënten 
een visustest afnemen. Het doel is vast te stellen of de thuiszorg een rol kan spelen bij het 
vinden van zelfstandig wonende ouderen met een visuele beperking en hen te motiveren 
zich te laten onderzoeken en eventueel behandelen. 
Helaas is het voorstel niet gehonoreerd. We proberen het onderzoek nu elders gefinancierd 
te krijgen. 
 
 
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) 
Prof. Keunen was aanwezig bij de 8e Algemene Vergadering van de International Agency for 
the Prevention of Blindness in Buenos Aires, waar hij de situatie van VISION 2020 
Netherlands presenteerde. Dr. Limburg toonde daar een poster over het voorkomen van 
visuele beperkingen in Nederland en een presentatie over toekomstige ontwikkelingen van 
het aantal mensen met en visuele beperking. 
 
 
World Sight Day 2008 (10 oktober 2008) 
VISION 2020 Netherlands organiseerde in samenwerking met het Vrije Universiteit Medisch 
Centrum op World Sight Day een symposium over blindheid en slechtziendheid bij ouderen, 
het internationale thema van World Sight Day 2008. In het symposium werd aandacht 
gegeven aan de belangrijkste oorzaken van dit probleem in Nederland. 
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Als meest bekende spreker was mevr. Agnes Kant, fractieleider van de SP, uitgenodigd. 
Helaas was zij op het laatste moment verhinderd. Wel konden wij een interview met haar 
over deze problematiek opnemen welke op het symposium vertoond werd en ook op onze 
website te zien is. 
In haar plaats sprak de heer W. van Minnen, voorzitter van het Centraal Samenwerkings-
verband Ouderenbonden.  
 
 
Voorbereiding project Unie KBO 
VISION 2020 Netherlands is één van de kennispartners van de Unie KBO, één van de 
grootste ouderenbonden in Nederland, voor een grootschalig voorlichtingsproject ‘Gezond 
ouder worden en blijven’. Het doel is om door middel van voorlichting en vroege signalering 
van gezondheidsrisico's 550.000 ouderen meer bewust te maken van hun eigen gezondheid 
en gezondheidsrisico’s waaraan zij blootstaan om daarmee ziekte en beperkingen op het 
gebied van Slaap, Zien, Gehoor en Bewegen te voorkomen. Voorlichting zal gegeven 
worden door getrainde groepsvoorlichters uit de gelederen van de Unie KBO via 
themabijeenkomsten, brochures, nieuwsbrieven, ledenbladen en internet. VISION 2020 
Netherlands zal zich bezig houden met de technische informatie betreffende het zien. 
 
 
Blindheid en slechtziendheid bij kinderen in Nederland 
Er zijn nauwelijks gegevens over het voorkomen van blindheid en slechtziendheid bij 
kinderen in Nederland. In de prognoses die VISION 2020 Netherlands uitgeeft over visuele 
beperkingen In Nederland worden gegevens uit Scandinavië gebruikt, omdat daar alle 
kinderen met een visuele beperking centraal geregistreerd staan. Bartiméus is één van de 
regionale organisaties voor zorg aan mensen met en visuele beperking. Zij houden sinds 
1987 bij hoeveel kinderen door hun oogartsen onderzocht zijn, wat hun visus was en wat de 
oorzaak was van de visuele beperking. VISION 2020 Netherlands probeert samen met 
Bartiméus deze gegevens toe te passen op de prognoses voor Nederland. 
 
 
Overleg Stivoro 
Er is intensief overleg geweest met Stivoro om ook aandacht te geven aan de schadelijke 
invloed van roken op het gezichtsvermogen. Roken geeft een duidelijk verhoogd risico op het 
ontstaan van macula degeneratie, staar en glaucoom. Dit overleg heeft er in geresulteerd dat 
nu duidelijk op de Stivoro website wordt aangegeven wat de gevaren van roken zijn voor het 
gezichtsvermogen. 
 
 
JAARREKENING 2008  
Zie bijvoegsel 1 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
Zie bijvoegsel 2 
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