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Is dit E-book Iets voor Jou? 
 

Dit e-book is voor jou als je: 

• Op dit moment een bril of contactlenzen draagt om scherp te kunnen zien, 

maar op zoek bent naar een alternatief 

• Irritaties ervaart omtrent het dragen van een bril 

• Last hebt van vermoeide ogen, droge ogen en/of lichtgevoeligheid 

• De oorzaak van jouw wazige zicht en andere klachten wil aanpakken 

• Gelooft in het zelfhelende vermogen van het lichaam en dus ook in het 

zelfhelende vermogen van je ogen 

 

Je bent afhankelijk geworden van je leesbril. In allerlei situaties. Dat is toch hartstikke 

vervelend?! Ik hoor je denken: ‘Daar is niets aan te doen. Het hoort erbij. Ik ben de 

40 gepasseerd en moet dus aan een leesbril.’ Maar dit hoeft niet zo te zijn. 

 

Of je hebt een bril voor veraf en 

• De bril zakt van je neus af of klemt achter je oren 

• Er komen regendruppels op, waardoor je zicht belemmerd wordt 

• Je bril beslaat als je vanuit de kou een warme ruimte in gaat 

 

En bij contactlenzen: 

• Je hebt last van droge en/of geïrriteerde ogen 

• Je hebt last van stof of vuiltjes onder je lenzen 

 

Door je bewust te worden van jouw huidige kijkgewoonten en die te veranderen, kun 

je voorkomen dat je ‘aan de bril of lenzen moet’. Het is zelfs ook mogelijk om weer 

van jouw bril en lenzen af te komen, als je die nu al gebruikt. 

 

Wat het lezen van dit e-book jou oplevert: 

• Je leert wat de oorzaak is van wazig zicht 

• Je ontdekt wat voor effect het dragen van een bril heeft op jouw ogen 

• Je zet de eerste stap naar Scherper Zien 

• En nog veel meer  
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Oorzaak van Wazig Zicht 
 

Wazig zicht wordt veroorzaakt doordat je oogbol op een bepaalde manier vervormd 

is. Als je bijziend bent (de veraf-bril), dan is je oogbol te lang, waardoor het 

brandpunt van de lichtstralen voor het netvlies valt. Als je verziend bent (de leesbril), 

dan is je oogbol te kort, waardoor het brandpunt van de lichtstralen achter je netvlies 

valt. Als het brandpunt van lichtstralen voor of achter het netvlies valt, dan ontstaat er 

wazig zicht. 

 

De vervorming van de oogbol wordt veroorzaakt door chronische spanning op de 

oogspieren. Dit klinkt enger dan het is, want feitelijk is de oogbol maar een fractie van 

een millimeter vervormd. Dit is wel genoeg om wazig zicht te veroorzaken. Als de 

oogspieren zich weer ontspannen, keert de oogbol terug naar de oorspronkelijke 

vorm en verbetert je zicht. 

 

Chronische spanning op de oogspieren 
De drie belangrijkste oorzaken van chronische spanning op de oogspieren zijn:  

• Het (onbewust) toepassen van onnatuurlijke kijkgewoonten 

• Mentale spanning en stress 

• Het gebruik van brillen/ contactlenzen 

 

Door je kijkgewoonten te veranderen, kunnen de oogspieren zich weer gaan 

ontspannen en verbetert het gezichtsvermogen op een natuurlijke manier. Oftewel:  

 

Anders Kijken Is Scherper Zien! 
 

Je kunt door de tips uit dit e-book toe te passen meteen al ‘De Eerste Stap naar 

Scherper Zien’ zetten. Eén van de volgende hoofdstukken gaat hierover.  

 

Maar eerst dit… 
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Wat er Gebeurt als Je een Bril Gaat Dragen 
 

Helaas is het niet algemeen bekend dat het mogelijk is om je zicht te verbeteren op 

een natuurlijke manier. Als je met wazig zicht naar de opticien of de oogarts gaat, 

zullen zij in bijna alle gevallen vertellen dat hier niets aan te doen is. Een bril of 

contactlenzen dragen (of ingrepen zoals laseren of het plaatsen van een nieuwe 

lens) is volgens hen de enige oplossing om weer scherp te kunnen zien. Maar het 

kan dus anders. Er is een alternatief. 

 

De Bril Is Niet het Juiste Medicijn 
Als je ziek bent of klachten hebt, wordt er een medicijn voorgeschreven. Een medicijn 

zou ervoor moeten zorgen dat de klachten verminderen of verdwijnen.  

 

In het geval van wazig zicht, wordt de bril voorgeschreven als medicijn. Als je het 

juiste medicijn (een bril speciaal op jouw sterkte) krijgt voorgeschreven, zou je 

logischerwijs verwachten dat de klachten (het wazige zicht) daardoor zouden moeten 

verminderen of verdwijnen. Wat er echter gebeurt als je een bril draagt: je ziet scherp 

met je bril op, maar zodra je de bril weer afzet, zie je nog steeds niet scherp. Sterker 

nog: in bijna alle gevallen dat mensen aan een bril beginnen, wordt het zicht zonder 

bril alleen maar steeds slechter en waziger.  

 

De bril is een vorm van symptoombestrijding; de oorzaak wordt niet aangepakt. Het 

dragen van een bril is zelfs één van de oorzaken van wazig zicht. Het is een 

onnatuurlijke situatie voor je ogen om door een bril te kijken. Het levert spanning op, 

waardoor het zicht alleen maar verslechtert. 

 

Vicieuze cirkel 
Veel mensen moeten regelmatig terug naar de opticien, omdat hun zicht, ook tijdens 

het dragen van hun bril, minder scherp is geworden. Dan wordt er een meting 

gedaan en worden er vaak weer sterkere glazen voorgeschreven. Dit levert meer 

spanning op, waardoor jouw zicht nog verder verslechtert en je na een tijdje weer 

een nieuwe bril met sterkere glazen nodig hebt. Je komt in een vicieuze cirkel 

terecht. 
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Als je met een leesbril bent begonnen en eenmaal de sterkte van +2.00 of +2.50 hebt 

bereikt, kom je op een punt dat je in de verte ook minder scherp gaat zien en wordt 

er vaak een multifocale bril geadviseerd. Vanaf dat moment draag je dus permanent 

een bril. 

 

Doorbreek nu de vicieuze cirkel van steeds waziger zicht. En voorkom dat jouw zicht 

nog verder achteruit gaat. 
 

Als je een been breekt, blijf je toch ook niet je hele leven lang met krukken lopen? 

Dan ga je er toch ook alles aan doen om te revalideren, zodat je weer zonder 

hulpmiddelen kunt lopen? Best gek toch, dat iedereen het dan zomaar accepteert om 

een bril te dragen?! 

 

Je hebt zelf invloed op de kwaliteit van jouw zicht. Kom in actie! 
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De Eerste Stap naar Scherper Zien 
 

Oké, nu je weet dat het mogelijk is om je zicht te verbeteren, is het tijd om in actie te 

komen. In dit e-book deel ik met jou de eerste stap van het stappenplan naar 

Scherper Zien. Deze stap is essentieel in het proces naar Scherper Zien.  

 

De Eerste Stap naar Scherper Zien: 

Bewustwording van Spanning en Onnatuurlijke Kijkgewoonten 

 

Het is belangrijk om je bewust te worden van de spanning die je voelt en van de 

manier waarop je nu kijkt. Pas als jij je bewust bent van hoe de situatie nu is, kun je 

dingen gaan veranderen. Waarschijnlijk heb je er nog nooit bewust op gelet hoe je 

kijkt en hoe je jouw ogen gebruikt. Ik wil je uitnodigen om vanaf nu eens bewust te 

gaan letten op de volgende punten. 

 

Word je Bewust van Spanning 
Ga op een rustig plekje zitten, met een rechte rug en je voeten plat op de grond. Sluit 

je ogen. Adem even diep in en langzaam weer uit. Ga nu met je aandacht naar je 

ogen. Hoe voelen jouw ogen aan? Merk je een vorm van spanning op in en rondom 

je ogen? Hoe voelt jouw linkeroog aan? En jouw rechteroog? Voelen beide ogen 

hetzelfde aan of zit er een verschil tussen de één en de ander? Voel je spanning in 

jouw ogen? Of merk je misschien iets anders op? 

 

Heb je misschien regelmatig last van hoofdpijn en/of nekklachten? De spanning in 

jouw ogen kan ook doorwerken naar deze gebieden.  

 

Let er eens op in welke situaties je meer spanning ervaart in jouw ogen, nek en 

hoofd. Op welke momenten zie jij wazig en wat ging daaraan vooraf? Je kunt 

bijvoorbeeld tijdens het lezen van hele kleine letters meer spanning ervaren. Of als je 

leest bij slecht licht. Misschien merk je spanning op tijdens het televisie kijken of 

tijdens computerwerk? Of als je in een drukke ruimte bent? Merk de spanning op, 

maar geef er geen oordeel aan. Wees je ervan bewust, maar ga je er niet tegen 

verzetten. 
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Vraag jezelf af: wat kan ik doen om de volgende keer minder spanning te ervaren? 

 

Staren 
Zit jij weleens voor je uit te staren? Denk je dat je daardoor even helemaal tot rust 

komt? Dat voelt misschien zo aan voor jouw lichaam en geest. Voor jouw ogen levert 

het echter veel spanning op. 

 

Staren is één van de onnatuurlijke kijkgewoonten die je beter kunt vermijden. Het is 

slecht voor de kwaliteit van jouw zicht. Tijdens het staren zet jij je ogen stil, gefixeerd 

op één bepaald punt. Hierdoor neemt de beweging in jouw ogen af. Ogen zijn van 

nature gewend om altijd in beweging te zijn. Ze verspringen constant van punt naar 

punt. Als jij jouw ogen in de ‘parkeerstand’ zet, dan levert dit veel spanning op, 

waardoor jouw zicht op den duur verslechtert. 

 

Ga er vanaf nu eens op letten of jij weleens zit te staren. Probeer dit zoveel mogelijk 

te vermijden. Als je merkt dat je toch zit te staren, sluit jouw ogen dan even om ze 

weer tot rust te laten komen. 

 

Turen 
Je spant je in, knijpt je ogen samen tot kleine spleetjes, fixeert je op wat je wilt zien 

en stopt met knipperen. Op het moment dat je tuurt, zal je het beeld misschien iets 

scherper zien. Op de lange termijn levert turen echter spanning op en hierdoor zal 

jouw zicht juist verslechteren. Turen is ook een onnatuurlijke kijkgewoonte, die je 

beter kunt vermijden. 

 

In welke situaties betrap jij jezelf op staren en turen? Wat kun je doen om dit in de 

toekomst te voorkomen? 

 

Doe Alles met Aandacht 
Stel je voor: je zit met je bord op schoot op de bank te eten. De televisie staat aan en 

tegelijkertijd check je WhatsApp en Facebook nog even op jouw telefoon. Voordat je 

het doorhebt is jouw bord leeg. Heb je nu genoten van jouw maaltijd? Waarschijnlijk 
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niet. Je was er niet bij met je aandacht. Als je vaak met je gedachten ergens anders 

bent, dan draagt dit niet bij aan goed zicht. 

 

Probeer de dingen die je doet met aandacht te doen. Als voorbeeld het nuttigen van 

een maaltijd: doe dit bewust en eet met aandacht. Neem echt even de tijd voor je 

maaltijden. Dek de tafel, zet kaarsjes aan en leg jouw telefoon weg. Kijk naar de 

kleuren van het voedsel, merk de geur op en voel de structuur op jouw tong. Merk 

ook het geluid op van het bestek dat het bord raakt. En natuurlijk: hoe smaakt het 

voedsel dit keer? Gebruik al jouw zintuigen. Dat zorgt voor een hele andere beleving. 

 

Een ander voorbeeld: tandenpoetsen. Voel hoe de tandenborstel over je gebit heen 

gaat en proef en ruik de tandpasta. Blijf met je aandacht bij het tandenpoetsen. En 

maak oogcontact met jezelf in de spiegel.  

 

Ook leuk om eens uit te proberen: poets je tanden met de andere hand dan je 

gewend bent. Je zult merken dat je meer je aandacht erbij moet houden om dit voor 

elkaar te krijgen. Het gaat dan niet meer op de automatische piloot. 

 

Door alle dingen die je doet met aandacht te doen, leef je meer in het huidige 

moment. Je bent meer in het hier en nu. Dit zorgt op den duur voor scherper zicht. 

 

Steeds als je merkt dat je gedachten afdwalen, ga je met je aandacht weer terug 

naar waar je mee bezig was. 
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Hoe nu verder? 
Nu je weet waar wazig zicht vandaan komt en welke rol het dragen van een bril hierin 

speelt… zou je daar verandering in willen brengen? Zou je weer op een natuurlijke 

manier scherp willen zien? 

 

Je kunt zelf al aan de slag gaan met deze eerste stap naar scherper zien. Maar je 

hoeft het niet alleen te doen. Ik kan jou helpen bij het veranderen van jouw 

kijkgewoonten, waardoor je sneller stappen zult maken.  

 

Graag wil ik jou, als lezer van mijn e-book, uitnodigen voor om mee te doen aan het 

online programma ‘Anders Kijken Is Scherper Zien’. 

 

Alle informatie vind je hier: 

https://detoekomstvoorogen.nl/anders-kijken-is-scherper-zien/ 

 

Ken je mensen die dit e-book misschien ook interessant vinden? Attendeer hen dan 

op mijn website www.detoekomstvoorogen.nl. Daar kunnen ze het e-book zelf gratis 

downloaden. 

 

Veel succes en plezier met jouw eerste stap naar Scherper Zien! En ik hoop je 

binnenkort te zien in het online programma. 

 

 

Hartelijke groet,   

 

Kim van der Hoeven 

EYE mentor 

 

 
www.detoekomstvoorogen.nl 

www.facebook.com/detoekomstvoorogen.nl 

www.instagram.com/detoekomstvoorogen/ 


