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Op zaterdag 13 april vergaderde de ledengroep 
Glaucoom in Utrecht. Op uitnodiging van de 
Oogvereniging verzorgde oogarts Toosje 
Snepvangers na afloop een presentatie over 
de behandeling van glaucoom vanuit de 
holistische visie.  

Niet alleen lokaal kijken naar bijvoorbeeld be-

schadigd weefsel of een aangetaste oogzenuw. 

Of niet zomaar een medicijn voorschrijven om ter 

plekke een verstoring te bestrijden. De crux bij de 

holistische benadering van een klacht is een heel 

andere: benader de mens als geheel. Lichaam en 

geest zijn niet te scheiden. Ben je al enige tijd 

vermoeid? Heb je oogklachten omdat er wellicht 

sprake is van een te hoge of lage bloeddruk? Hoe 

voel je je, ben je geëmotioneerd of is er sprake van 

hormonale schommelingen? Hoe functioneren 

de organen?

‘Al vanaf de eerste blik in de wachtkamer krijg ik 
informatie mee van de patiënt met wie ik zo in 

gesprek zal gaan’, zegt holistisch oogarts Toosje 

Snepvangers (zie kader) op enig moment tijdens 

haar presentatie. ‘Mensen met glaucoom zijn méér 
dan hun zieke oog. Hoe snel staat iemand op als ik 

hem of haar roep? Hoe beweegt mijn patiënt zich 

voort? Al binnen drie seconden vormt zich een 

eerste beeld, dat mij meer over iemand vertelt.’

Eenmaal in haar spreekkamer gaat dit verder. Ze 
kijkt de persoon in kwestie goed aan. Hoe staan 

de ogen? Is de neus recht of is die in het verleden 

misschien een keer gebroken geweest? Ze infor-

meert naar het gebit en de mond, om uit te sluiten 

dat er bijvoorbeeld een ontsteking speelt van 

tanden, kiezen of holtes. ‘Het gebied van keel, 

neus en ogen kan direct van invloed op zijn op de 

ogen.’ Ook besteedt ze aandacht aan eventuele 

neurologische problemen van de patiënt: een 

bleke oogzenuw – zoals bij glaucoom – kan ook 

door neurologische ziektes worden veroorzaakt.’ 

Natuurlijk, benadrukt Snepvangers: wat niet 

verandert bij glaucoom zijn de karakteristieke 

kenmerken van de aandoening. Er verdwijnt 
steeds meer beeld en uiteindelijk kan een koker-

visie ontstaan door een beschadigde en lang-

zaam verslechterende oogzenuw. Meestal komt 
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Project 
relatiebeheer 
ziekenhuizen

Het project relatiebeheer 

ziekenhuizen is in januari 2017 

op initiatief van vijf oogpatiën-

tenverenigingen opgezet. Het 
project behelst de opbouw 

van een netwerk van contact-

personen met afdelingen 

Oogheelkunde van alle zieken-

huizen in Nederland. Doel van 

De meeste regio’s hebben 

voldoende contactpersonen, 

maar in de regio Gelderland/

Overijssel kunnen we nog men-

sen gebruiken. Informatie over 

de functie van contactpersoon 

kunt u krijgen bij Inez Dupuis. 

E: inez.dupuis@gmail.com. 

Glaucoomweek 
2019

In de Glaucoomweek hebben, 
verspreid over het land, diverse 

activiteiten plaatsgevonden. 

In Groningen, Alkmaar en 
Rotterdam waren informatie-

bijeenkomsten. In Maastricht en 

in Tilburg waren gedurende de 

hele week vrijwilligers aanwezig 

om tijdens de glaucoomspreek-

uren mensen van informatie te 
voorzien. De actie om je eigen 

optiekzaak van informatie over 

glaucoom te voorzien heeft een 
vijftiental leden geënthousias-

meerd om dit te gaan doen. We 

bedanken al deze vrijwilligers 

voor hun inzet. 

het netwerk is het verbeteren 

van de informatievoorziening 

voor met name beginnende 

oogpatiënten en het versterken 

van de relatie met de afdelingen 

Oogheelkunde. Het land is 
verdeeld in zes regio’s. Onder 

aansturing van en met onder-

steuning van een regiocoördi-
nator zijn contactpersonen 

op pad gegaan. Er zijn al veel 

contacten opgebouwd en 

mooie activiteiten opgezet. 

De info-avond over glaucoom 

in Groningen tijdens de 
Glaucoomweek was een groot 

succes. Er waren ongeveer 90 

belangstellenden aanwezig in 

het UMCG. De avond begon 

Visio vertelde daarna over 

een kijktraining voor mensen 

met glaucoom. Tenslotte 

was er een lezing van 

Nomdo Jansonius. 

met een verhaal door ervarings-

deskundige Wia Koers die 
vertelde over acuut glaucoom, 

een aandoening die gelukkig 

maar zelden voorkomt. Een 

medewerkster van Koninklijke 

Glaucoomweek 2019: Glaucoomavond UMCG groot succes
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bloeding. Als die in het oog onvoldoende is, kan 

dat de oogzenuw beschadigen. Om die reden 

zoek ik naar risicofactoren. Heb je bijvoorbeeld 

vaak last van koude vingers of voeten of van een 
koud aanvoelende neus?’

Bloedverdunners kunnen 
helpen om de doorbloeding van 
de oogzenuw te verbeteren

Bij normale druk-glaucoom hebben patiënten 

weliswaar een normale oogdruk, maar door 
een slechte doorbloeding is de oogzenuw 

toch beschadigd. Deze patiënten worden vaak 

gemist bij een onderzoek bij een opticien. Bloed-

verdunners kunnen helpen om de doorbloeding 

dit door een verhoogde oogdruk, maar ook de 

zuurstofvoorziening en de doorbloeding van de 

oogzenuw speelt een rol. 

‘Glaucoom kun je bestrijden met medicijnen in de 

vorm van bijvoorbeeld oogdruppels. Ook kan de 

afvoer van het kamerwater worden verbeterd met 

een laserbehandeling, waarbij extra afvoerkanaal-

tjes worden gemaakt. Een derde optie is micro-
chirurgie, waarbij een implantaat of buisjes 

worden ingebracht, ook nu met als doel die 

afvoer te bevorderen.’

Maar, zoals gezegd, mogelijk ga je als arts dan 

voorbij aan andere onderliggende klachten. In 

de reguliere gezondheidszorg merkte Snepvan-

gers dat ze veel te weinig tijd kreeg om met 

patiënten dieper hierop in te gaan. ‘Ik wil bij-

voorbeeld graag meer weten over de door-

Wie is Toosje 
Snepvangers?

Al als 9-jarig kind wist Toosje 
Snepvangers het zeker: ze 

wilde huisarts worden én een 

groot gezin. Een droom die is 

uitgekomen, met dit verschil dat 

ze oogarts is geworden met 

praktijk aan eigen huis. Ze volgde 

de opleiding geneeskunde aan 

de Radboud Universiteit in 

Nijmegen en de specialistische 

opleiding oogheelkunde in het 

Academisch Medisch Centrum 
in Amsterdam. Ze kreeg vier 

kinderen. 

Ze startte haar loopbaan in 

1991 in het Tergooi Ziekenhuis 

in Hilversum, waar ze werk-

zaam was tot 2018. Vanaf 1992 

heeft ze haar eigen thuis-

praktijk in het nabijgelegen 

Kortenhoef, waar ze op woens- 

en vrijdagen spreekuur houdt. 

Anderhalve dag in de week 

werkt ze als consulent voor 

Visio in Huizen en als revalida-

tieoogarts in Apeldoorn. 

‘Kinderoogheelkunde, scheel-
zien en neuro-ophthalmologie 

(zijn er afwijkingen in de samen-

werking tussen ogen en de 

hersenen, AK) zijn mijn specia-

lisaties. In mijn praktijk heb ik 

veel ervaring met glaucoom en 

diabetes. In Kortenhoef kan het 

volledige oogheelkundige 

onderzoek, brilmeting, 
oogdrukmeting, spleetlamp-

onderzoek, oogspiegelen en 

gezichtsveldonderzoek plaats-
vinden. Voor uitgebreider 

onderzoek of grotere ingrepen 

aan de ogen werk ik nauw 

samen met het andere oog-

artsen en met deskundigen 

uit andere disciplines.’

van de oogzenuw te verbeteren en daarmee de 

glaucoom te stabiliseren. 

In een adem voegt Snepvangers hier waar-

schuwend aan toe: ‘Hier zijn nog niet voldoende 

wetenschappelijke studies naar gedaan. Weet 

dat niet iedere glaucoompatiënt zomaar bloedver-
dunners mag gebruiken. Verder is extra onderzoek 

nodig om te weten welke voedingsmiddelen 

zenuwversterkend en zenuwbeschermend 

werken.’ Bekend is wel dat oogarts Wishal Ramdas 

in het Rotterdamse Erasmus MC momenteel de 

effecten van voeding op glaucoom bestudeert.

ANDERE FACTOREN
Meer factoren kunnen de oogdruk beïnvloeden. 

Eén ervan noemt Snepvangers het stropdaseffect. 

Wanneer een kledingstuk zoals een stropdas 

of shawltje te strak rondom de hals zit, dan 

neemt de afvoer van bloed uit het hoofd af en 
de oogdruk toe. Eenzelfde effect bemerk je als 

je de adem inhoudt. ‘Het blijkt dat als je dit, al 

dan niet bewust, doet tijdens een oogmeting, 

de oogdruk drie punten hoger ligt dan wanneer 

je rustig doorademt.’

Met die opmerking slaat de oogarts een bruggetje 

naar slaapapneu. Dan stokt gedurende de nacht 

meermalen en secondenlang de ademhaling 

tijdens het slapen. Mogelijk verhoogt hierdoor op 
die momenten de druk op de oogzenuw en zeer 

waarschijnlijk vermindert dan de zuurstofvoor-

ziening naar de oogzenuw. Slaapapneu gaat 

gepaard met vage klachten gedurende de dag. 

Mensen kunnen zich niet lekker voelen, spierpijn 

hebben, geprikkeld zijn of bijvoorbeeld angst- of 

concentratieklachten ontwikkelen.

Slaapapneu gaat gepaard met 
vage klachten gedurende de dag

Naast de aandacht voor potentiële onderliggende 

klachten, zet Snepvangers ook in op het geven 

van preventieve adviezen. ‘Beweeg voldoende, 

Toosje Snepvangers
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dit stimuleert de bloedsdoorloop. Rook niet: 

roken vernauwt de bloedvaten en vermindert 

daardoor de zuurstofvoorziening naar de 

oogzenuw. Drink niet te veel alcohol, dit be-
schadigt het zenuwstelsel. Eén glas alcohol 

mag wel, dat verbetert de doorbloeding.’

Ze haalt nogmaals voeding aan. Zorg voor een 

gezond eetpatroon. ‘Eet geregeld voldoende 

voeding waarin onder andere vitamine B12 zit. 

Of neem aanvullend tabletten hiervan in. Het 

kruid Ginkgo Biloba verbetert de doorbloeding. 

Wat ook kan bijdragen is het eten van vocht-

afdrijvende groenten en fruit zoals venkel, 

bleekselderij, tomaten, ananas en asperges. 

Drink kruidenthee in plaats van koffie, omdat 

dit de bloeddruk gunstig beïnvloedt.’

WIE BEN JE ZELF?
Een laatste voorname boodschap geeft 

Snepvangers mee aan het einde van haar 
presentatie: ‘Wie ben je zelf? Ik kan je allerlei 

adviezen meegeven, maar het belangrijkste blijft 
hoe je zelf in het leven staat. Hoe makkelijk of 

moeilijk ben je naar jezelf toe? Want al hèb je 

die oogaandoening, ik denk dat je uiteindelijk 

zelf de sleutel in handen hebt om te bepalen 

hoezeer jou klachten jou beperken of niet.’

Haar glaucoom was niet te 
genezen, maar haar positieve 
instelling was haar kracht

Ze sprak eens een vrouw met heel slecht zicht, 

haar echtgenoot was overleden. ‘Vol enthousi-
asme vertelde ze me hoe rijk ze desondanks was. 

Ze genoot van haar kleinkinderen. ‘Ik loop en ik 

hoor goed’. ‘Haar glaucoom was niet te genezen, 

maar haar positieve instelling was haar kracht.’ 

Wat ook helpen kan: ‘Ik raad mensen aan om de 

hulp van Visio in te schakelen om oplossingen te 

vinden voor dingen die moeilijk gaan door het 

beperkte zicht.’  

Tijdens de Glaucoomweek hield Professor 
Jansonius een lezing in het UMCG Groningen, 
met onder andere als onderwerp: Wat te doen 
bij acuut glaucoom? Het was een bijzonder 
boeiende lezing over een onderwerp waar 
gelukkig maar weinig mensen mee te maken 
krijgen: van de 50-60 aanwezigen bleek 
dat ik, naast een patiënt die aan het begin 
van de avond een ervaringsverhaal vertelde, 
de enige aanwezige was die ook acute 
glaucoom had meegemaakt. 

Omdat elke patiënt anders is, en elke ervaring 

dus ook, is het erg belangrijk dat er meer bekend 

wordt over de verschijnselen die kunnen wijzen 

op acuut glaucoom. Hieronder vindt u daarom 

mijn verhaal.

FLINK MIS
Na een onrustige nacht, nu ongeveer een jaar 

geleden, was ik blij dat ik kon opstaan. Maar al 

snel merkte ik dat ik erg misselijk was en de 

neiging had om over te geven. Met veel moeite 

kleedde ik mij aan en besefte dat er iets niet 

goed was. De pijn in mijn linkeroog was heftig, 

en in de spiegel zag ik dat het oog rood was 

met een verwijde pupil. k belde meteen de 

huisarts. Ik ben hartpatiënt en heb in het verleden 

een hartstilstand meegemaakt. Bovendien 

was ik al onder controle voor glaucoom.De 

huisarts, die mijn dossier goed kent, stond al 

snel op de stoep. Zij zag onmiddellijk dat er 

iets moest gebeuren: alles verwees naar een 
verhoogde oogdruk met als mogelijke diagnose 

acuut glaucoom. 

SNEL HANDELEN 
Er werd een ambulance gebeld, en tegen de tijd 

dat ik daarin lag was ik een beetje kwijt wat er 

allemaal om me heen gebeurde, al bleef ik wel bij 

Mijn ervaring met 
acuut glaucoom
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