MYOPIEBEGRIP

Begrijpend lezen over Bijziendheid
tekst niveau B

Hoe zorg jij voor je ogen!?
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Introductie tekst
Hoeveel kinderen in je klas hebben een bril? Of misschien heb je zelf wel een bril. Een bril
met minglazen lijkt niet zo erg, maar dat is niet helemaal waar. Het kan wanneer je ouder
wordt wel een probleem worden. Daarom is het heel belangrijk dat je goed voor je ogen
zorgt en weet wat myopie. Myopie wordt ook bijziendheid genoemd.

10

Wat is myopie?
Myopie of bijziendheid 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. Dit is op zich niet zo erg, als het maar niet teveel wordt.
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Oorzaak
Bijziendheid krijg je van je ouders. Maar het is niet zo dat ieder kind met bijziende ouders ook
bijziend wordt. Hoe je met je ogen omgaat is ook belangrijk. Veel dichtbij kijken zoals lezen of
op je telefoon of tablet heeft invloed op de (lengte) groei van je ogen. Én buitenlicht, dus
buiten zijn zorgt voor gezonde ogen.

20

25

30

Risico’s van Myopie
veel minnen in je bril, -6 of meer verhoogt de kans op een oogziekte wanneer je ouder bent
(boven de 40 jaar). Het groeien van je ogen gebeurt nu, tot je twintigste jaar ongeveer.
Bij brilsterkte van -6 of meer of bij een (heel) lang oog kunnen er op latere leeftijd problemen
ontstaan. Je kunt er zelfs slechtziend van worden. Dat is niet bij iedereen zo, maar hoe meer
minnen, hoe meer problemen.
Niet teveel minnen
Je zelf iets doen om je ogen gezond te houden:
na 20 minuten dichtbij kijken neem je een pauze van 20 seconden om in de verte te kijken en
je probeert minimaal 2 uur per dag buiten zijn/spelen. (lopen naar school telt ook mee)
Een onderbreking van 20 seconden klinkt misschien saai, of zelfs irritant terwijl je net een
level wilt uitspelen van je favoriete spel. Maar in 20 seconden kun je een hoop leuks doen!
Denk er eens over na…
Naar buiten
Buiten is er 15x meer licht dan binnen. Al dat licht zorgt ervoor dat de binnenste laag van je
oog een stofje aanmaakt. Dat stofje heet dopamine. Dit stofje remt de groei van je oog en
zorgt er dan voor de je niet teveel minnen in je bril krijgt. Het werkt het beste als je per dag
meer dan 2 uur buiten bent.
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VRAGEN
Wat is bijziendheid?

Hoe krijg je bijziendheid?

Bij hoeveel minnen kan myopie op latere leeftijd problemen geven?

Wat kun je zelf doen voor gezonde ogen?

Hoe lang moet je per dag buiten zijn?

DOEN
Wat kun jij in 20 seconden?
Kijk samen de uitzending van het klokhuis
Lees op de website www.20202.nl hoe jullie samen verder kunnen werken aan gezonde
ogen in de klas.
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