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Gezondheid
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Deze heeft 
u niet meer 

nodig
Wat als het nu mogelijk is je ogen 
zo te trainen dat je zonder bril of 

lenzen scherp kunt zien?  
DOOR ELLEKE BAL
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HET HAD NIET VEEL GESCHEELD 
of ik had rijst in mijn kof-
fiezetapparaat gegooid. Wat een 
vreemde gewaarwording, om 

mijn ochtendroutine te doorlopen zonder 
lenzen in mijn ogen. Met een sterkte van -3 
in beide ogen red ik me best in huis, maar 
de pakken van koffie en rijst op de boven-
ste plank van de kast lijken verdacht veel op 
elkaar. De wereld zit ineens achter een waas 
verschuild. 

‘Laat je lenzen ’s ochtends eerst een 
tijdje uit’, had Kim van der Hoeven me een 
week eerder aangeraden. Ik was bij haar op 
bezoek geweest om te bespreken of ik kan 
leren zien zonder lenzen of bril. Van der 
Hoeven helpt als coach mensen om op een 
natuurlijke manier hun zicht te verbeteren. 
Ze is er van overtuigd dat je de sterkte van 
je bril kunt afbouwen. Zelf droeg ze ooit een 
bril met een sterkte van -7, inmiddels heeft 
ze die vervangen door een exemplaar van -2.

Van der Hoeven, een jonge vrouw uit het 
Westland, vertelt nuchter over het afbouwen 
van haar brilsterkte. We zitten bij haar thuis 
aan de keukentafel waar ze vertelt dat een 
vriendin haar eens een tijdschrift gaf van-
wege een artikel over natuurlijk zien. ‘Ik las 
daarin voor het eerst dat je zelf invloed hebt 
op je zicht’, zegt Van der Hoeven. 

Zelf invloed op je zicht? Ik laat haar 

woorden tot me doordringen. Het is moei-
lijk te geloven, de opticien heeft me dit nog 
nooit verteld. Ik draag nu al zo’n tien jaar 
lenzen en een bril, nooit met plezier. De 
bril schuift van mijn neus en beslaat om de 
haverklap, de lenzen irriteren en geven me 
droge ogen. Zou ik van ze af kunnen? 

Tot dusver is mijn poging om zonder len-
zen te leven nog niet echt geslaagd, maar 
wel valt me op dat het gespannen gevoel in 
mijn ogen is verdwenen en dat ze soepeler 
heen en weer bewegen. Ik heb weinig zin 
om mijn lenzen weer in te doen. Het geeft 
me een merkwaardig gevoel van vrijheid.

William Horatio Bates zou me waar-
schijnlijk adviseren mijn bril nooit meer op 
te zetten. Hij noemde brillen ‘oogkrukken’ 
en zag ze als obstakel bij het natuurlijk her-
stel van het gezichtsvermogen. Bijna een 
eeuw geleden beweerde deze Amerikaanse 
oogarts dat de meeste oogafwijkingen ge-
corrigeerd kunnen worden als je leert je oog-
spieren te ontspannen. Volgens zijn theorie is 
het juist de inspanning om beter te zien die je 
gezichtsvermogen achteruit doet gaan.

Destijds was dit een controversiële ge-
dachte, en eerlijk gezegd, is het dat nu nog 
steeds. Reguliere oogartsen en opticiens 
bestrijden het idee. Maar tienduizenden 
mensen overal ter wereld gebruiken zijn 
methode om hun zicht te verbeteren: door 

te leren hoe ze hun oogspieren kunnen ont-
spannen, herstellen ze hun zicht. En zij ver-
tellen zulke enthousiaste verhalen, dat het 
ongelooflijk is hoe weinig bekend en geac-
cepteerd de ideeën van Bates zijn. 

De laatste tijd krijgen zijn ideeën ech-
ter bijval uit onverwachte hoek: van we-
tenschappers die zich bezighouden met 
neuroplasticiteit – een nieuwe tak van de 
neurowetenschap die al heeft aangetoond 
dat het brein tot veel meer zelfherstel in staat 
is dan we ooit voor mogelijk hielden. Men 
heeft al diverse gevallen ontdekt waarin her-
senen nieuwe patronen ontwikkelden als ge-
volg van leerervaringen.

Het punt is, je ziet eigenlijk met je her-
senen. Je brein verwerkt de signalen die via 
de oogzenuw binnenkomen vanuit het net-
vlies en verwerkt die tot het beeld dat je in 
je bewustzijn waarneemt. Dit zou wel eens 
de verklaring kunnen zijn voor de theorieën 
die Bates ontwikkelde. Psychiater Norman 
Doidge, expert op het gebied van neuro-
plasticiteit, schijft in zijn nieuwste boek The 
brain’s way of healing: ‘De natuurlijke prin-
cipes die ten grondslag liggen aan wat Bates 
deed, kunnen op veel meer gebieden worden 
toegepast dan nu het geval is, van lichte ge-
vallen van vaag zien tot ernstiger oogafwij-
kingen en ze kunnen bovendien toekomstige 
oogklachten helpen voorkomen.’

NORA URANGA 
apotheker uit San Sebastián, Spanje

‘IK WAS ZES TOEN IK EEN BRIL KREEG. 
Bijna 35 jaar lang heb ik afwisselend een bril 
en lenzen gedragen. Ik zag mijn ogen nooit als 
een bijzonder deel van mijn lichaam. Maar op 
een bepaald moment werden mijn ogen ineens 
moe en kreeg ik problemen met mijn contact-
lenzen. Op een dag vertelde een vriend me over 
de Batesmethode. Ik kon het niet geloven, zo 
sceptisch was ik.

Iedereen zei dat ik mijn ogen moest laten 
laseren, maar dat was geen optie voor me. Ik 

wilde niet dat er iemand aan mijn ogen zat. Dus 
besloot ik me aan te melden voor een kennisma-
kingsweekend met de Batesmethode in Madrid. 
En meteen bij aanvang van de cursus vroegen 
ze me om mijn contactlenzen – sterkte -5 – uit 
te doen. Ik had het gevoel dat ik bijna blind was, 
echt vreselijk. Maar de volgende dag begon ik 
me te realiseren wat ik wél kon zien in plaats 
van wat ik niet kon zien. Ik kon vormen ontwa-
ren, kleuren en beweging. En ik kon nog steeds 
goed zien wat dicht bij me was.

Daarom besloot ik om elke ochtend een paar 
uur lang geen lenzen te dragen. Ik koos vaker 
voor een bril, omdat je die makkelijker af kunt 

doen. Ik kocht er een met sterkte -4 en later -3 
en -2. Na een paar maanden realiseerde ik me 
dat ik steeds minder vaak een bril op had. Op 
een dag vergat ik zelfs mijn bril mee te nemen. 
En nu draag ik alleen nog een bril van -2 bij het 
autorijden. Voor de rest ga ik zonder bril door het 
leven. En ik voel me prima!

Het heeft mijn leven veranderd. Voor mij 
hangt goed kunnen zien samen met mijn 
vermogen om te ontspannen, om los te laten. Je 
ogen zijn een deel van je lichaam en als ze zich 
constant moeten inspannen, is dat een belasting 
voor je hele lichaam. Het loslaten van die span-
ning is iets heel waardevols. Het levert je veel 

Twee verhalen over herstel van 
het natuurlijk gezichtsvermogen.Zien is geloven
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Hoe groot is het probleem eigenlijk? 
Volgens schattingen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie zijn 246 miljoen mensen 
wereldwijd ‘zeer slecht ziend’, wat wil zeg-
gen dat ze niet blind zijn (zoals 39 miljoen 
andere mensen) maar wel ernstig verlies van 
gezichtsvermogen hebben, ook al dragen ze 
een bril. Daaronder vallen aandoeningen als 
myopia (bijziendheid), hypermetropia (ver-
ziendheid), astigmatisme (ook wel ‘cylinder’ 
genoemd) en presbyopia (verziendheid als 
gevolg van verminderde elasticiteit van de 
ooglens). Let wel, deze cijfers zijn aan de 
conservatieve kant.

De afgelopen tientallen jaren zien we een 
dramatische toename van het aantal geval-
len van bijziendheid. Volgens het Australi-
sche Brien Holden Vision Institute (BHVI), 
dat wereldwijd onderzoek doet naar de be-
handeling van oogklachten, hebben ‘steeds 
meer kinderen in de schoolgaande leeftijd 
last van myopia en is het hard op weg een 
ernstige bedreiging van de volksgezondheid 
te worden’. Het instituut gaat ervan uit dat 
op dit moment al 1,45 miljard mensen kam-
pen met myopia en verwacht een toename 
tot 2,5 miljard binnen vijf jaar.

In China is zelfs sprake van een myopia-
epidemie. Zestig jaar geleden was slechts 10 
tot 20 percent van de bevolking bijziend; te-
genwoordig lijdt tot wel 90 percent van de 

middelbare scholieren in grote Aziatische 
steden aan myopia, zo blijkt uit onderzoek 
dat in The Lancet werd gepubliceerd. Vol-
gens het BHVI is het aantal bijzienden in de 
Verenigde Staten en Europa in de afgelopen 
vijftig jaar verdubbeld.

De onderzoekers schrijven dit toe aan het 
feit dat we veel vaker en langer naar beeld-
schermen kijken en veel minder tijd buiten 
doorbrengen. Dat is slecht voor de ogen om-
dat juist in de verte kijken onze ogen de kans 
geeft zich te ontspannen. Je kunt je dus voor-
stellen wat er gebeurt als je het grootste deel 
van de dag naar een klein beeldscherm zit te 
turen, zoals we tegenwoordig gewend zijn 
te doen. Hele bedrijfstakken danken hun be-
staan aan bijziendheid – brillenglazen, con-
tactlezen en laserbehandelingen zijn volop 
verkrijgbaar. En zodra je begint een bril of 
lenzen te dragen, zul je de rest van je leven 
telkens nieuwe moeten kopen. Dat is wat je 
een duurzaam verdienmodel noemt. 

Maar de vraag is: als ons gezichtsver-
mogen vooral achteruit gaat door de manier 
waarop we onze ogen gebruiken, is het dan 
niet logisch dat onze ogen zich kunnen her-
stellen als we leren ze beter te gebruiken?

ESTHER VAN DER WERF WERD ROND 
haar zeventiende bijziend. Eerst leek 
het haar wel leuk om een bril te dra-

GIOVANNELLA PATTAVINA
arts in een revalidatiecentrum in Treviso, Italië

‘AL TIJDENS MIJN STUDIE ZOCHT IK IN DE 
bibliotheek naar boeken over holistische 
manieren om oogklachten te behandelen. Ik 
droeg een bril met een sterkte van -3 en wilde 
er van af. Ik vond een Italiaans boek over de 
Batesmethode en begon aan een paar van de 
oefeningen, maar werd vervolgens afgeleid en 
zette niet door.

Een paar jaar later kwam ik er achter dat ik 
de kleuren van stoplichten niet meer kon zien. 
Ik schrok daarvan en begon weer te lezen over 
de Batesmethode. Ik vond een leraar in Italië 
en begon aan de oefeningen, maar spande me 
daarbij te veel in. De oefeningen bezorgden 
me een hoop stress, terwijl ik op dat moment 

juist dacht dat ik niet hard genoeg oefende.
Twee jaar geleden las ik het boek van 

Bates opnieuw, dit keer in het Engels. Ik nam 
contact op met Bates-lerares Esther van der 
Werf en volgde een paar lessen bij haar via 
de mail. Pas toen ging ik begrijpen dat ik een 
paar slechte ooggewoonten had ontwikkeld 
en dat ik die moest vervangen door goede. 
Maar nog veel belangrijker was dat ik moest 
leren hoe ik mijn oogspieren kon ontspannen. 
Ik leerde vriendschap sluiten met mijn waas 
en spanningen loslaten. Op dit moment draag 
ik geen bril meer en kan ik op natuurlijke wijze 
goed zien. Vorig jaar moest ik mijn rijbewijs 
verlengen en bij de oogtest bleek dat mijn 
gezichtsvermogen ook zonder bril voldoende 
bleek. Ik ben bevrijd.’ | OPGETEKEND DOOR 

ELLEKE BAL

‘Telkens als je je bril op 
zet en je oogafwijking 
daarmee perfect 
compenseert, bevestig 
je het probleem.’ 
 ESTHER VAN DER WERF 
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gen. ‘Ik dacht, misschien zie ik er dan wat 
intelligenter uit’, lacht ze. Van der Werf is 
een vrolijke en vriendelijke vrouw. Ze zit 
achter de computer in haar huis in Ojai, Cali-
fornië, we spreken elkaar via Skype. 

Het verhaal van haar bril is een korte ge-
schiedenis. ‘Die zette ik snel weer af’, zegt 
ze. ‘Hij gaf me het gevoel dat ik niet meer 
deelnam aan de wereld; ik was een toe-
schouwer.’ Zo’n 16 jaar lang liep ze eigen-
wijs rond met wazig zicht, totdat ze tijdens 
het autorijden de borden niet meer goed kon 
zien. Haar ogen hadden een afwijking van -1 
en -1,25. ‘Toen moest er iets gebeuren.’ 

Per toeval liep ze tijdens een health expo 
Tom Quackenbush tegen het lijf, die daar 
zijn boek Relearning to see: Improve your 
eyesight naturally aan de man probeerde te 
brengen. In zijn boek stonden ontspannings-
oefeningen, zoals palmeren, waarmee je je 
ogen rust geeft door ze met je handpalmen 
te bedekken, en zonnen, waarbij je je gezicht 
met gesloten ogen naar de zon toe keert en 
vervolgens heen en weer beweegt. 

‘Toen ik eenmaal begreep dat het om de 
ontspanning van de ogen gaat, had ik binnen 
twee weken weer 100 procent zicht’, vertelt 
ze. Dat is vijftien jaar geleden, en nu is Van 
der Werf zelf een gerenommeerd expert en 
leraar op het gebied van de Batesmethode. 
Ze schreef onder meer het boek Read wit-
hout glasses at any age.

Dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder 
de Batesmethode blijkt als je met Van der 
Werf spreekt. Zij zegt meteen dat er vaak on-
terecht wordt gedacht dat de Batesmethode 
slechts uit ‘oogoefeningen’ bestaat. ‘Het is 
beslist geen regime van oogoefeningen’, 
zegt ze stellig. Het is kwalijk om je alleen 
op die oefeningen te richten, zegt ze, want 
‘steeds als je harder probeert en oefent om 
beter te zien, komt er meer spanning op je 
ogen, terwijl je juist moet leren om die los te 
laten.’ Oogoefeningen zijn geforceerde be-
wegingen, zegt ze, ontspanning is de kern. 
Bates heeft een aantal technieken ontwik-
keld die je ogen kunnen helpen ontspannen.

Bates zelf had geen idee hoe hij zijn me-
thode moest noemen, vertelt Van der Werf, 
omdat hij gewoon een natuurlijke ontspan-
nen manier van kijken propageerde. Hij 
schreef al zijn bevindingen op in verschil-
lende teksten. Zijn eerste boek Perfect sight 
without glasses, uit 1920, is het meest be-
kend, maar hij schreef ook over zijn werk in 
de Better Eyesight Magazines, die in de ja-
ren twintig maandelijks verschenen. Van der 
Werf raadt iedereen aan om die magazines 

te lezen, ‘daar wordt de methode het beste 
in uitgelegd.’ De magazines zijn gebundeld 
op verschillende plekken online te koop, en 
soms zijn er losse exemplaren gratis te lezen.

De Batesmethode is vooral succesvol 
bij functionele problemen als bijziendheid, 
verziendheid, astigmatisme en strabisme 
(scheel zien). Oogziektes als grauwe staar 
(het zogeheten cataract) zijn van een andere 
orde, aldus Van der Werf. Volgens haar had 
Bates wel degelijk succes met zijn behande-
ling van die oogziektes. Maar succes is niet 
altijd verzekerd en vereist ook meer dan al-
leen ontspanning van de oogspieren.

Bates vond dat iedereen met bij- of ver-
ziendheid zijn bril af zou moeten doen, en 
liever eerder dan later. ‘Telkens als je je bril 
op zet en je oogafwijking daarmee perfect 
compenseert, bevestig je het probleem’, zegt 
Van der Werf. In onze moderne wereld is 
het lastig om het meteen helemaal zonder 
bril te doen. ‘Je moet immers naar je werk 
en je wilt wel autorijden. Maar wat je wel 
kunt doen, is stap voor stap minderen door 
telkens glazen of lenzen te kiezen met een 
iets lagere sterkte dan degene die je draagt.’

Van der Werf wijst er bovendien op dat 
de brekingsafwijking van het oog niet sta-
tisch is. Ons gezichtsvermogen fluctueert 
gedurende de dag. He ene moment stellen 
we makkelijk scherp, het volgende lukt dat 
minder goed. Brillenglazen en lenzen zorgen 
constant voor dezelfde compensatie en dat 
is een belasting voor de ogen. Die verliezen 
daardoor het vermogen zich aan elke situatie 
aan te passen – nog een reden waarom bril-
len en lenzen voor vermoeide ogen zorgen.

Om dit alles te begrijpen, is het van be-
lang te weten hoe Bates het oog zag. Hij 
was een van de eersten die zich verzetten 
tegen de gangbare opvatting. Destijds was 
de Duitse oogarts Hermann von Helmholtz 
de voornaamste autoriteit op dit gebied. 
Volgens Helmholtz stelt het oog op verschil-
lende afstanden scherp door de ooglens van 
vorm te veranderen. Volgens zijn theorie 
gebeurt dat met behulp van een kleine spier 
rondom de lens, die zich kan samentrekken. 
Deze theorie wordt ook vandaag nog alom 
geaccepteerd.

Maar volgens Bates is het vermogen tot 
scherpstellen niet alleen afhankelijk van 
vervorming van de lens. Bij zijn eigen on-
derzoek naar patiënten met grauwe staar, 
bij wie de ooglens verwijderd was en ver-
vangen door een niet buigzaam exemplaar, 
bleek dat sommigen van hen nog steeds in 
staat waren scherp te stellen.

Bates herhaalde de experimenten van 
Helmholtz op de ogen van vissen, honden, 
katten en konijnen en ontdekte zo dat bij 
het scherpstellen het gehele oog van vorm 
verandert. Zes verschillende spieren spelen 
daarbij een belangrijke rol en volgens Bates 
veranderen deze externe spieren de instelling 
van het oog door de oogbol langer dan wel 
korter te maken. Hij stelde vast dat als hij bij 
de proefdieren deze spieren door sneed, ze 
niet langer scherp konden zien.

Later ontdekten ook andere onderzoe-
kers dat de lengte van de oogbal een indica-
tor van verminderd gezichtsvermogen kan 
zijn. Zo hangt myopia bijvoorbeeld samen 
met een enigszins langwerpige oogbol, wat 
betekent dat de lens het beeld van veraf-
gelegen voorwerpen iets vóór het netvlies 
projecteert in plaats van precies erop. Over 
de vraag waarom oogbollen verschillen qua 
lengte, lopen de theorieën uiteen. Volgens 
Bates spannen de spieren zich aan op een 
specifieke manier die tot vervorming van de 
oogbol kan leiden. Reguliere oogartsen zijn 
meestal van mening dat het oog vooral van 
vorm verandert als gevolg van erfelijke fac-
toren of onherstelbaar letsel.

Bates ontwikkelde een serie ontspan-
ningsoefeningen voor de oogspieren. Vol-
gens hem is het van cruciaal belang de ogen 
op de juiste manier te bewegen. Hij kreeg 
al snel wereldwijd navolging en begon met 
het opzetten trainingsprogramma’s. Maar 
oogartsen in de Verenigde Staten noemden 
hem een charlatan en dwongen hem ontslag 
te nemen bij de New York Post-Graduate 
Medical School. Zijn ideeën bleven ech-
ter aanslaan en zijn volgelingen behalen er 
sindsdien opmerkelijke resultaten mee.

‘Bates had de pech het belang van men-
tale ervaring bij het oefenen van de visuele 
waarneming te hebben ontdekt in een tijd 
waarin de reguliere geneeskunde nog geen 
weet had van neuroplasticiteit’, aldus Nor-
man Doidge. Deze Canadees, die zowel aan 
de Universiteit van Toronto als aan Colum-
bia University psychiatrie doceert, schreef 
een aantal populaire werken en wordt be-
schouwd als internationaal expert op het ge-
bied van neuroplasticiteit.

In The brain’s way of healing beschrijft 
Doidge het verhaal van David Webber, 
die zijn gezichtsvermogen vrijwel ge-
heel verloor als gevolg van uveitis (een 
auto-immuunziekte), maar die dankzij de 
Batesmethode en andere technieken zoals 
visualisatie en Feldenkreis weer kan zien. 
Hij leerde zijn ogen, brein en lichaam op 
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een andere en nieuwe manier gebruiken, en 
slaagde er tot verbijstering van zijn artsen in 
zijn gezichtsvermogen te herstellen.

Doidge schrijft het herstel van Webbers 
gezichtsvermogen toe aan ‘de plasticiteit 
van het visuele systeem’. Neuroplasticiteit 
veronderstelt dat het brein geen statische 
massa is, maar dat er voortdurend nieuwe 
verbindingen worden aangemaakt als gevolg 
van veranderingen in gedrag, neurologische 
processen, gedachten en emoties. Doidge er-
kent dat het onderzoek naar neuroplasticiteit 
nog jong is, maar tot dusver lijkt het er op te 
wijzen dat geest en lichaam nauwer verbon-
den zijn dan we dachten.

Neem visualisatie, een fundamenteel on-
derdeel van de Batesmethode. Bates vroeg 
zijn studenten om een perfect beeld van een 
object in gedachten te nemen, voordat ze er 
naar zouden kijken. Als je dat doet, dacht hij, 
ontspannen je ogen, omdat je hersenen al 
een perfect beeld van het object hebben, en 
ze dus niet zo hard hun best hoeven te doen. 
Bates maakte in zijn ontspanningstechnie-
ken veelvuldig gebruik van de manier waar-
op de ogen met de hersenen in contact staan. 

Doidge is ervan overtuigd dat Bates een 
waardevolle bijdrage leverde aan de manier 
waarop we naar het oog kijken, schrijft hij 
in zijn boek. Hij schrijft ook dat hij zich zor-
gen maakt over de manier waarop kinderen 
hun ogen leren te gebruiken op dit moment, 
vooral als het gaat om de tijd die ze turend 
naar schermpjes doorbrengen. 

‘Hun perifere gezichtsvermogen wordt 
daardoor onvoldoende benut. Het onbedoel-

de gevolg van het gebruik van dergelijke ap-
paraten, die niet aansluiten bij onze biologie, 
is dat we steeds verder verwijderd raken van 
de principes van natuurlijk gezichtsvermo-
gen die ons in staat stellen goed te zien.’ 

Ironisch genoeg worden er op dit moment 
ook computerspellen ontwikkeld om zicht 
te verbeteren, door de hersenen te trainen en 
gebruik te maken van het concept neuroplas-
ticiteit. Bedrijven als Posit Science en Nova-
vision zijn daarmee bezig. Novavision helpt 
bijvoorbeeld mensen die een hersenbloeding 
hebben gehad en daardoor een gedeelte van 
hun blikveld hebben verloren. Een com-
puterspel helpt ze om een gedeelte hiervan 
weer terug te krijgen. 

Vorig jaar werd UltimEyes op de markt 
gebracht, een game-app die inwerkt op dat 
deel van de cortex dat visuele informatie 
verwerkt. Het spel dwingt je ogen anders te 
functioneren dan ze gewend zijn te doen en 
wetenschappelijk onderzoek met honkbal-
spelers als proefpersonen toonde aan dat het 
spel zeer effectief is. Volgens de resultaten 
van het onderzoek, die verschenen in Cur-
rent Biology, ‘gaven de spelers aan de bal 
beter te kunnen zien, meer waar te kunnen 
nemen in hun perifere blikveld en gevoeliger 
te zijn voor kleine contrastverschillen.’ 

Als Bates nog geleefd had, was hij zeker 
opgetogen geweest over alle nieuwe ontdek-
kingen op het gebied van neuroplasticiteit. 

P…E…C…D. IK KNIJP MET MIJN OGEN 
en doe heel hard mijn best om het re-
geltje letters op te lezen. ‘Haal eens 

Tips voor bij de opticien
ALS JE EEN NIEUWE BRIL OF CONTACTLENZEN NODIG HEBT, 
laat je vaak eerst je ogen opmeten bij de opticien. De situatie tijdens 
zo’n meting is vaak niet optimaal, zegt Kim van der Hoeven, leraar in 
de Batesmethode. Het is belangrijk om toch tot een goede meting te 
komen, zodat de glazen die worden aangemeten niet te sterk zijn. Te 
sterke glazen veroorzaken mogelijk spanning op je oogspieren. Daarom 
geeft Van der Hoeven deze tips voor bij de opticien:

These are Van der Hoeven’s tips when visiting the optometrist:
  Het beste tijdstip om je ogen op te laten meten is in de ochtend, als  

 je ogen nog uitgerust zijn van een goede nachtrust. 
 Zet in de uren voor de meting je bril niet op (althans, wanneer dit  

 veilig en mogelijk is met jouw sterkte). Hierdoor blijven je ogen meer  
 ontspannen.

  Vraag aan de opticien om de sterkte aan te houden waarmee je 100  
 procent ziet (dus niet meer dan 100 procent). Buiten in het daglicht  
 zie je vaak al beter dan in het donkere hokje tijdens de meting.

  Ga zo ontspannen mogelijk zitten tijdens de meting en neem je tijd. 
  Vermijd een oogmeting in een voor jou stressvolle periode. Stress  

 veroorzaakt spanning, ook in de oogspieren. 
  Er wordt gevraagd of je je kin op het apparaat wilt leggen. Let erop  

 dat je nek hierbij recht is en er dus geen knik in je nek zit. Dit zorgt  
 voor een betere doorbloeding.

  Blijf knipperen en bewegen met je ogen en zorg voor een rustige  
 ademhaling tijdens de meting.

Bron: www.detoekomstvoorogen.nl
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rustig adem en verplaats nu de aandacht 
naar de achterkant van je hoofd’, zegt Van 
der Hoeven tegen mij. Dat gaat al iets beter. 
Ontspannen helpt. 

Om me te kunnen vertellen of ik mijn 
zicht kan verbeteren, doet Van der Hoeven 
eerst wat testjes met me. We kijken naar een 
zogeheten Snellenkaart die op 6 meter af-
stand hangt, het is de klassieke manier om 
te testen hoe goed je zicht is. Als iemand op 
een bepaalde afstand een vastgestelde rij let-
ters kan lezen, wordt het zicht als 100 pro-
cent beschouwd. 

Met mijn lenzen in lees ik bijna de hele 
kaart af. Alleen het laatste regeltje kan ik 
niet goed lezen. Van der Hoeven constateert 
dat ik met lenzen in op 6 meter afstand zie 
wat iemand met gezonde ogen op 4 meter 
afstand kan zien. Conclusie: mijn lenzen 
zijn te sterk. Het komt vaak voor, zegt Van 
der Hoeven, opticiens willen je dan zó goed 
helpen dat ze je een te sterke lens aanme-
ten. (Zie ook het kader.) Dit is geen goed 
nieuws, zegt Van der Hoeven, want het be-
tekent dat mijn oogspieren iedere dag hard 
moeten werken om steeds aan die sterke 
lens te voldoen. Zo bouwen mijn ogen nog 
meer spanning op. 

Samen met Van der Hoeven probeer ik 
een paar ontspanningsoefeningen uit die 
ik later thuis kan herhalen. Een van de be-
langrijkste technieken uit de Batesmethode 
is palmeren – de oogspieren hebben deze 
rustperiode nodig om naderhand beter te 
kunnen zien, zo ontdekte hij. Alleen de ogen 
sluiten zonder ze met de handen te bedek-
ken is meestal minder effectief, zei hij, om-
dat de oogleden nog steeds licht doorlaten. 
Van der Hoeven legt uit hoe palmeren werkt 

en tien minuten later voelen mijn ogen vol-
komen rustig. We oefenen ook enkele an-
dere technieken, zoals ‘zonnen’.

Uiteindelijk gaat het er om dat je leert 
goed voor je ogen te zorgen, zegt Van der 
Hoeven, zoals vaker naar buiten gaan om 
je ogen bloot te stellen aan zonlicht. Elke 
keer als de zon in je ogen schijnt, worden 
de fotoreceptoren die nodig zijn om goed 
te zien, gestimuleerd. Bovendien worden 
je pupillen kleiner, wat belangrijk is om je 
ogen gezond te houden. 

Ook knipperen is belangrijk, net als je 
ogen bewegen in plaats van te staren. Knip-
peren verbetert de conditie van je ogen, 
onder meer doordat het de traanklieren ac-
tiveert. Zo lang je je ogen open houdt, krijgt 
je brein informatie te verwerken. ‘Een ge-
zond oog knippert ongeveer 22 keer per mi-
nuut’, vertelt ze. ‘Als je achter je computer 
zit, loopt dat terug tot 7 keer, terwijl je tij-
dens het lezen nog altijd 10 keer per minuut 
knippert.’ Volgens haar is de kans groot dat 
ik mijn gezichtsvermogen kan verbeteren. 
Maar het blijft een heel individueel proces 
voor iedereen die er aan begint, zegt ze. 
‘Zien is in feite ontvangen zonder er moeite 
voor te doen’, voegt ze nog toe aan einde 
van ons gesprek.

Nadat ik bij Kim van der Hoeven ben 
langs geweest, komen er in de dagen daarna 
steeds nieuwe vragen op in mijn hoofd. Als 
die Batesmethode nou zo goed werkt, hoe is 
het dan toch mogelijk dat de methode niet 
bekender is, en dat ik, en miljoenen mensen 
met mij, zonder erbij na te denken richting 
de opticien lopen om met een lens of bril 
weer naar huis te gaan? Ik leg het voor aan 
Esther van der Werf. 

‘Het wordt nog steeds vaak als kwakzal-
verij beschouwd’, vertelt ze. Ze weet dat re-
guliere oogartsen en optometristen niet veel 
op hebben met de methode van Bates. ‘Er is 
een meisje met wie ik heb gewerkt aan het 
corrigeren van een loenzend oog. Toen ze 
weer een afspraak had bij de oogarts, kreeg 
ze te horen dat ze niet meer terug hoefde ko-
men voor controle, aangezien haar oog nu 
steeds recht stond. Haar moeder wilde graag 
vertellen hoe het probleem verholpen was, 
maar daar had de oogarts geen belangstel-
ling voor. Ik vraag me altijd af waarom ze 
niet nieuwsgierig zijn.’

Uiteindelijk hoopt Van der Werf dat de 
Batesmethode nog veel bekender wordt. 
‘Het is niet normaal om je hele leven met 
een bril rond te blijven lopen’, zegt ze. 
‘Maar het is ons aangeleerd dat we geen in-
vloed hebben op ons zicht. Het is een cultu-
rele acceptatie. Het is hetzelfde als een been 
breken en je hele leven met krukken blijven 
lopen.’

Zelf ga ik nog even door met ’s ochtends 
een paar uur lensloos door het leven te gaan. 
Je moeten leren om de waas te accepteren, 
zegt Van der Werf tegen me. We willen al-
tijd perfect zien, met als gevolg dat we onze 
natuurlijke manieren om te kijken verleren. 
‘Die waas’, zegt ze, ‘daar moet je proberen 
vrienden mee te worden. Beschouw hem als 
een vriendelijke herinnering aan het feit dat 
je moet ontspannen.’  

ELLEKE BAL besloot door te gaan met oo-
goefeningen om beter te gaan zien. Doe  mee 
en deel uw ervaringen op www.facebook.
com/groups/optimisteyes. In ons volgende 
nummer vindt u een update.

Meer informatie: 

www.theoptimist.nl/

evenementen

Onlinecursus
Data: 29 januari & 5, 
12, 19 februari 2016 
Taal: Engels

Verbeter uw gezichtsvermogen op natuurlijke 
wijze met Esther van der Werf

Zou u graag scherp willen zien zonder bril of contactlenzen? 
Neem dan deel aan deze cursus. Bijna een eeuw geleden stelde 
de Amerikaanse oogarts William Horatio Bates dat de meeste 
oogklachten verholpen kunnen worden door te leren uw 
oogspieren te ontspannen. In deze vierdelige cursus van Esther 
van der Werf, bekend expert en lerares van de Batesmethode, 
word u vertrouwd gemaakt met deze methode en leert u hoe 
u langs natuurlijke weg beter kunt gaan zien. Het kan het begin 
zijn van een proces dat u uiteindelijk in staat stelt zonder bril of 
contactlenzen door het leven te gaan.
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