INTENTIEVERKLARING
De Wereldgezondheidsorganisatie streeft er naar om in het jaar 2020 via het mondiale programma
VISION 2020: The Right to Sight alle vermijdbare blindheid en slechtziendheid geëlimineerd te
hebben.
Ieder land kent een eigen VISION 2020 organisatie, zo ook Nederland. Binnen het landelijke
platform VISION 2020 Netherlands werken alle beroepsgroepen in de oogzorg samen met
huisartsen, patiëntenverenigingen en landelijke ouderenbonden.
Ons land kent ruim 300.000 inwoners die blind of slechtziend zijn. Bij meer dan de helft van hen is
dit goed te behandelen of had de visuele beperking, met tijdig ingrijpen, zelfs voorkomen kunnen
worden (vermijdbaar). Blindheid en slechtziendheid neemt exponentieel toe vanaf de leeftijd van
50 jaar. Risicogroepen zijn ouderen in zorginstellingen, zelfstandig wonende ouderen en mensen
met een verstandelijke beperking. Een zeer snel groeiende risicogroep is het aantal ouderen met
diabetes.
Recent zijn nieuwe behandelmethoden ontwikkeld voor eerder onbehandelbare oogaandoeningen.
Hierdoor zal de vraag naar oogzorg de komende 10 jaar met 200 tot 300% toenemen. Dat vereist
een grotere capaciteit in de oogzorg en een taakherschikking tussen de verschillende
beroepsgroepen. Door voorlichting, door screening op maat en door goede ketenzorg kan
onnodige blindheid en slechtziendheid verder teruggedrongen worden.
Op donderdag 13 oktober is het World Sight Day en wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor
onnodige blindheid. Het is ook de start van de landelijke Week van het Zien. Alle beroepsgroepen
binnen de oogzorg, huisartsen, patiëntenverenigingen en nationale ouderenbonden verklaren
vandaag dat zij nog nauwer en efficiënter zullen gaan samenwerken om vermijdbare blindheid en
slechtziendheid in Nederland volledig uit te bannen in het jaar 2020.
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