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Wat is er met mijn ogen gebeurd?
Informatie voor kinderen die een spreekbeurt willen houden

Wil je een spreekbeurt houden over wat er met je ogen is gebeurd? Hier vind je allerlei informatie die je kunt gebruiken om 
je eigen spreekbeurt te maken. Kijk maar wat er allemaal te vinden is en kies dan zelf uit wat je wilt gebruiken. Dit materiaal 
is  gemaakt voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool, maar iedereen die dat wil mag de informatie natuurlijk 
gebruiken.

Wat is er te vinden?

• Lezen en plaatjes
 Hier vindt je allerlei informatie en uitleg met plaatjes en foto’s. 
• Doen
 Hier vindt je ideeën om dingen te doen met je klasgenoten.
• Links en Filmpjes
 Meer weten? Hier vind je links naar andere sites.

Heb je een tip, een vraag of wil je jouw spreekbeurt ook op de site hebben? Mail naar info@retinoblastoom.nl.

Veel plezier!
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Lezen en Plaatjes

Wat is er met mijn ogen gebeurd?
Retinoblastoom is een ziekte die kanker heet. Mensen kunnen kanker krijgen op verschillende plaatsen in het lichaam en 
retinoblastoom is kanker in het oog. 

Wat is kanker?
Het lichaam bestaat uit heel veel cellen, die zo klein zijn dat je ze alleen kunt zien door een microscoop. Cellen vormen samen 
de verschillende onderdelen van ons lichaam, zoals bijvoorbeeld onze botten, huid, spieren en organen. Onze cellen werken 
hard om ons gezond te houden. Zij delen in tweeën om nieuwe cellen te maken en om te helpen groeien. Soms, worden een 
paar cellen ziek en werken niet goed meer samen met de gezonde cellen. Deze cellen kunnen heel snel groeien en delen 
waardoor er nog meer zieke cellen komen. Als cellen zich op deze manier gedragen, heet het kanker.

Wat is retinoblastoom?
Retinoblastoom is een soort kanker die in één of in twee ogen kan groeien. Dit is wanneer er zieke cellen groeien achter in 
het oog waardoor er een klompje (tumor) ontstaat in het deel van het oog dat retina heet. Dit deel van het oog stuurt de 
signalen, via de oogzenuw, naar je hersenen, die er voor zorgen dat de signalen in beelden worden omgezet. Zo kun je zien. 
Als er een tumor (zieke cellen) op de retina zit, is het heel moeilijk om te zien. 
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Retinoblastoom is een zeldzame vorm van kanker, het komt dus niet 
vaak voor. In Nederland zijn er ieder jaar ongeveer 12 kinderen waarbij 
de ziekte ontdekt wordt. De meeste kinderen met retinoblastoom krijgen 
het als ze heel jong zijn, nog voor hun vijfde jaar. 

Hoe werkt je oog?
Dit is een plaatje van een oog vanaf de voorkant. Je kunt de pupil zien: 
het zwarte gedeelte in het midden en de iris, het gekleurde gedeelte 
daaromheen.
       
Dit is een plaatje van het oog van de zijkant, alsof je aan de binnen-
kant ervan kan kijken. Het groene gedeelte is het gekleurde deel wat 
je ziet als je van de voorkant naar het oog kijkt en heet iris. Het 
kleinere zwarte rondje in het midden heet de pupil. De pupil wordt 
groter als het donker is en kleiner als het licht is. Dit zorgt er voor dat 
de juiste hoeveelheid licht door de lens op de retina (netvlies) komt. 
De lens is het ovale deel  vlak achter de iris en helpt om dat wat je ziet 
scherp te zien. De oogzenuw zendt de signalen die opgevangen zijn 
door het netvlies door naar de hersenen.



Lezen en Plaatjes

Hoe wordt retinoblastoom opgemerkt?
Meestal wordt retinoblastoom door de ouders opgemerkt doordat ze zien dat de zwarte pupil een andere kleur heeft gekregen, 
meestal wit. Soms kun je de tekenen van retinoblastoom zien op een foto. Als je retinoblastoom hebt gehad toen je jong was 
kun je aan je ouders vragen of zij het konden zien op foto’s van jou.

Bij de meeste kinderen zie je wanneer er een foto van ze gemaakt wordt dat de pupil in het midden van het oog rood is. Dat 
komt omdat het �itslicht van het fototoestel door de pupil en de lens op het vaatvlies achter de retina aankomt en rood licht 
teruggekaatst wordt. Maar, bij kinderen die retinoblastoom hebben, ziet de pupil er wit uit omdat het licht van het fototoestel 
weerkaatst op witte tumor in het netvlies. 

Hoe vindt de dokter het?
Om de tumor (soms zijn het er zelfs meer dan één) te vinden moet je de achterkant van het oog van heel dichtbij bekijken.
De oogarts in het ziekenhuis doet dit met een speciaal instrument, dat oogspiegel heet. Het is een lamp en het schijnt een 
helder licht in het oog. Met de oogspiegel en een lens (vergrootglas) kan de oogarts het netvlies bekijken en zien of er een 
tumor in het oog zit. Eerst worden er druppels in het oog gedaan om de pupil, het zwarte rondje in het midden, groot te 
maken om goed in het oog te kunnen kijken.
  
Heel kleine kinderen kunnen nog niet stil zitten als er in het oog gekeken wordt. Om er voor te zorgen dat de oogarts 
toch heel goed in het oog kan kijken worden jonge kinderen kort in slaap gebracht. Dat heet narcose en 
gebeurt door een andere dokter (anaesthesist).
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De jongen op de foto hiernaast heeft retinoblastoom in zijn rechteroog. 
Dat kun je zien omdat het rechteroog er heel anders dan normaal uit ziet en 
omdat de pupil wit is. 

Een ander teken van retinoblastoom kan zijn dat je scheel ziet. Dan kijken de 
twee ogen niet allebei dezelfde kant op. Dit komt doordat het oog met de 
tumor niet samen met het gezonde oog beweegt.

De jongen op de foto hiernaast heeft retinoblastoom omdat zijn linkerpupil 
er wit uit ziet. Zijn ouders zagen dat zijn oog er anders uitzag en zijn met hem 
naar de dokter gegaan.  De dokter wist dat er iets niet goed was en stuurde 
de jongen en zijn ouders naar het ziekenhuis waar ze alles weten van 
retinoblastoom.   



Wat is er aan te doen?
Er zijn verschillende manieren om je weer beter te maken. Hoe de oogarts dat doet hangt af van de grootte van de tumor, of 
er één of meer tumoren  groeien, en of het in één of twee ogen groeit. 

Opereren
Als de tumor heel groot is kan het oog zo beschadigd zijn dat het bijna niet meer kan zien. Er is dan ook een kans dat de zieke 
cellen uit het oog in het lichaam komen. Dan is er geen andere manier dan een operatie, waarbij het zieke oog weggehaald 
wordt. Deze operatie heet enucleatie. Daarna krijg je een kunstoog. Met een kunstoog kan je niet zien, wel wordt geprobeerd 
het zo mooi mogelijk te maken, zodat het kunstoog niet opvalt. Hierover kun je meer lezen bij Een kunstoog, hoe zit dat?
Als er in het oog kleiner(e) tumor(en) zitten dan zijn er andere behandelingen mogelijk.    

Laserbehandeling 
De oogarts gebruikt een machine die een hete, niet zichtbare, straal in het oog brengt. Door de hitte van de laserstraal gaan 
de zieke cellen kapot. De oogarts richt de laserstraal precies op de tumor. Dat is een heel precies werkje dat alleen kan als het 
oog helemaal stil ligt. Daarom wordt het kind voor deze behandeling in slaap (narcose) gebracht.  

Cryotherapie 
Cryotherapie is een moeilijk woord voor bevriezen. De oogarts gebruikt een soort pen, die op de buitenkant van het oog 
wordt gehouden,  waarmee de zieke cellen bevroren worden en ze kapot gaan. Ook voor deze behandeling wordt het kind in 
slaap (narcose) gebracht omdat de oogarts heel precies moet werken. 

Medicijnen (chemotherapie) 
Soms is het nodig om het retinoblastoom met geneesmiddelen te behandelen. Dit heet chemotherapie. Deze speciale 
geneesmiddelen zorgen ervoor dat de zieke cellen zich niet meer kunnen delen. Dit kan met een injectie of een infuus in je 
bloed worden gebracht. Tegenwoordig kunnen de artsen er ook voor zorgen dat het medicijn alleen in je oog komt. 
Dit heet intra-arteriële chemotherapie en is een nieuwe behandelingsvorm.

Een radioactief plaatje 
Hiervoor wordt je in slaap (narcose) gebracht. De oogarts brengt een soort plaatje op het oog. Dit plaatje geeft heel erg veel 
straling af waardoor alleen de zieke cellen kapot gaan. De behandeling duurt een paar dagen in het ziekenhuis.

Radiotherapie 
Ook dit is een manier om het groeien van de zieke cellen te stoppen. De dokter gebruikt een speciale machine die onzichtbare 
stralen stuurt naar de tumor  in het oog. De stralen zijn zo sterk dat de zieke cellen kapot gaan. Jammer genoeg kunnen de 
stralen ook gezonde cellen, zoals het bot in het gezicht, kapot maken. Deze behandeling wordt daarom tegenwoordig alleen 
gebruikt als het echt niet anders kan. Vaak wordt er een combinatie van verschillende manieren gebruikt om de beste be-
handeling te krijgen. Als de zieke cellen kapot zijn en de tumor niet meer groeit, is de behandeling klaar. Het is dan nog 
wel nodig om regelmatig naar de oogarts te gaan. De dokter kan dan kijken of het nog steeds goed gaat. Als je zelf 
retinoblastoom hebt gehad toen je klein was dan heb je waarschijnlijk 1 of meer van deze behandelingen gehad. 
Als je vragen hebt praat er dan over met je ouders of iemand anders die je kan helpen om het te begrijpen. 
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Een kunstoog, hoe zit dat?

Waarom een kunstoog?
Een oog kan op allerlei manieren beschadigd raken, bijvoorbeeld door een ziekte zoals retinoblastoom. Het kan zijn dat een 
oog zo beschadigd of ziek is dat het niet te genezen is. Dan is er geen andere manier dan een operatie, waarbij het zieke oog 
weggehaald wordt. Deze operatie heet enucleatie. Kinderen die een oog moeten missen krijgen een kunstoog.

De oogoperatie
De oogoperatie of enucleatie wordt door de oogarts gedaan. Dat is een arts die alles weet van ogen. De operatie gebeurt 
onder narcose. Narcose betekent dat je in slaap gebracht wordt, zodat je helemaal niets voelt tijdens de operatie, en de 
oogarts heel precies kan werken. Nadat de oogarts het oog heeft verwijderd, komt er een implantaat in de oogholte. Dit is 
een soort balletje waar de spieren van het oog aan vast worden gemaakt. Op het plaatje zie je de spieren van het oog. Het is
hun taak om er voor te zorgen dat het oog kan bewegen. Doordat de spieren na de operatie aan het implantaat worden 
vastgemaakt kunnen zij er voor zorgen dat het kunstoog ook mee kan draaien als het andere oog draait!

 

Een kunstoog is niet rond, zoals je gewone oog, maar het is een soort schaaltje, een schelp. Hoe een kunstoog kan bewegen 
kun je wel een beetje vergelijken met als je van je ene hand een vuist maakt en je je andere hand daaroverheen legt. Je vuist 
is dan het implantaat met de oogspieren en je andere hand is dan het kunstoog. 
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Een kunstoog, hoe zit dat?

Het kunstoog
Een kunstoog, heet ook wel oogprothese. Kunstogen worden gemaakt door iemand die hier in gespecialiseerd is. Zo iemand 
heet een ocularist. Een kunstoog wordt zo knap gemaakt dat het er bijna net zo uit ziet als een echt oog. Iedereen heeft andere 
ogen en de ocularist maakt het kunstoog speciaal voor iedereen afzonderlijk zodat het kunstoog zo goed mogelijk op het 
echte oog lijkt.

Het kunstoog wordt van kunststof gemaakt. Dit materiaal is heel geschikt omdat het onbreekbaar is en omdat het even warm 
blijft als het lichaam. Als het nodig is kan het kunstoog ook heel gemakkelijk aangepast worden door de ocularist. Daarom kijkt 
de ocularist regelmatig naar het kunstoog om te zorgen dat het goed schoon blijft en dat het goed blijft passen. Als een kind 
groeit en het kunstoog past niet meer dan wordt er een grotere gemaakt. 

Als je er niet aan gewend bent, omdat je zelf geen kunstoog hebt, dan lijkt het op het eerste gezicht misschien eng een 
kunstoog. Maar als je eenmaal weet hoe het er uit ziet dan valt het allemaal heel erg mee. Kijk maar eens naar de �lmpjes die 
er zijn over het kunstoog.
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Doen, links en �lmpjes

Hier vind je een paar ideeën om dingen te doen met je klasgenoten. Dit kan helpen om wat je hebt verteld nog beter te 
begrijpen. Dat komt doordat je iets nog beter snapt als je het zelf echt hebt meegemaakt. Zo kan je de kinderen een beetje 
laten voelen hoe het is als je minder kunt zien.

Proe�e – hoe is het om met 1 oog te zien?
Als je met 1 oog kijkt dan zie je geen diepteverschillen, dus je kunt moeilijker zien hoe ver iets weg is. Dit kun je nadoen.

Laat de kinderen 1 oog afdekken, bijvoorbeeld met een piratenlapje of gewoon met je hand. Laat ze dan eens proberen hoe 
het is om water in een glas te schenken. Je zult merken dat je heel makkelijk naast het glas schenkt omdat je met 1 oog geen 
diepte ziet.

Wist je? Dat als je leeft met 1 oog, je hersenen zo slim zijn dat je hier op een gegeven moment niet zoveel moeite meer mee 
hebt? Je hersenen zorgen ervoor dat je toch weet hoe ver iets weg is.

Proe�e – hoe het is om slecht te zien
Laat de kinderen in je klas eens kijken naar iets door een plastic mapje en vraag ze wat voor verschil ze merken. Ze kunnen zo 
ervaren hoe het is als je wazig ziet.

Heb je zelf nog een ander idee om iets te doen met je klasgenoten? Laat ons je ervaringen weten op info@retinoblastoom.nl 
zodat andere kinderen er ook iets aan kunnen hebben! 

LINKS en FILMPJES
Meer informatie?

Over het kunstoog: www.kunstogen.nl
Over het oog en slechtziendheid: www.bartkidz.nl
Over kinderen en kanker: www.vokk.nl (Via deze site kun je ook het boekje ‘mijn kunstoog’ bestellen).

In het �lmpje van Kiki, een meisje van vier jaar, kun je zien hoe zij zelf haar kunstoog in- en uit kan doen: 
http://www.youtube.com/watch?v=7j-nfvAuCs4.
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