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Deze Nederlandse vertaling van de zeven klinische hoofdstukken van de White Papers van het IMI uit 2019 is 
op verzoek van en met goedkeuring van het IMI tot stand gekomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen, fotokopieën, of enige andere 
manier zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of IMI.



Holden et al. 2016

Coverfoto: Gestileerde artistieke interpretatie van MRI-beelden van een patiënt met het Donnai Barrow-syndroom, 
genomen in 2015 (https://www.omim.org/clinicalSynopsis/222448) op 5-jarige leeftijd met een axiale lengte van 
het rechteroog 37,71 mm en het linkeroog 37,61 mm. Skiascopie toonde ongeveer R-34.00D en L -35.00D. 
Deze oorspronkelijke beelden zijn te zien op de IOVS IMI white paper special edition front cover (Volume 60 Issue 3).

Coverfoto: Gestileerde artistieke interpretatie van MRI-beelden van een patiënt met het Donnai Barrow-syndroom, 
genomen in 2015 (https://www.omim.org/clinicalSynopsis/222448) op 5-jarige leeftijd met een axiale lengte van 
het rechteroog 37,71 mm en het linkeroog 37,61 mm. Skiascopie toonde ongeveer R-34.00D en L -35.00D. 
Deze oorspronkelijke beelden zijn te zien op de IOVS IMI white paper special edition front cover (Volume 60 Issue 3).

50%
van de wereld

is naar schatting

in 2050...
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Wijlen Professor Brien Holden 
bezoekt het Brien Holden 
Vision Institute Vision Centre, 
Danila Dilba Health Centre, 
Darwin, Australië.
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             et International Myopia Institute (IMI) is 
             geïnitieerd door wijlen Professor Brien Holden 
na de gezamenlijke Wereldgezondheidsorganisatie - 
Brien Holden Vision Institute Global Scientific 
bijeenkomst over myopie gehouden in maart 2015.

Het IMI heeft vooraanstaande onderzoekers, clinici, 
opleiders en beleidsmakers samengebracht om 
de groeiende prevalentie van myopie, de risico’s voor 
het gezichtsvermogen en hoe clinici het beste met 
myopie kunnen omgaan, aan te pakken, en verder 
onderzoek naar myopie te bevorderen.

Via het IMI is inmiddels door meer dan 85 internatio-
nale deskundigen een reeks ‘white papers’ ontwikkeld. 
De onderwerpen in deze ‘white papers’ zijn van cruci-
aal belang om het snel toenemende aantal gevallen van 
myopie aan te pakken, en om de capaciteit van 
de oogzorgsector te vergroten.

H
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Vertaling door: 
 

Procornea Nederland/ CooperVision Specialty Eyecare Division 
Gabi Steenbekkers BOptom, Myopia Management Specialist 

 

VOORWOORD 
 

“Je ogen helpen je de wereld om je heen te ervaren. Ze helpen je te leren, te 
ontdekken en te genieten. Maar goed zicht is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend.” 

Bij Procornea zijn we – als onderdeel van de Specialty EyeCare Division van CooperVision – 
blij dat we kunnen bijdragen aan het bieden van maximale gezichtsscherpte aan mensen 

wereldwijd met zoiets ‘simpels’ als een contactlens. Het is onze missie om ieder mens zijn of 
haar wereld maximaal te laten beleven.   

Door niet alleen te focussen op het corrigeren van de oogfout voor de korte termijn, maar 
ook verder te kijken naar de lange termijn en door alle betrokkenen hierin mee te nemen 

kunnen we als oogzorgprofessionals bijdragen aan het voorkomen van ernstige 
oogproblemen in de toekomst.  

 
Myopie management is de sleutel tot die toekomst. In deze gebundelde samenvatting van 

white papers delen deskundigen hun kennis, ervaring en bevindingen op het gebied van 
myopie management. Door te blijven leren, innoveren en kennis te delen hopen we 

gezamenlijk onze missie te behalen en staan we sterk in de strijd tegen de myopie epidemie.  

 

Meer weten over Procornea, kijk dan op www.procornea.nl 
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Procornea Nederland B.V.
Kollergang 9 
Postbus 60, 
6960 AB Eerbeek
Netherlands

T. +31 (0)313 677 677
F. +31 (0)313 677 676
     
www.procornea.nl
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