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Opening

College van bestuur van de Universiteit Utrecht, Raad van bestuur van 

het Universitair Medisch Centrum, Dames en heren,

Voor u staat een dankbaar mens. Een bijzonder dankbaar mens. 

Dankbaar omdat ik 36 jaar het prachtige vak oogheelkunde heb mogen 

uitoefenen, waarvan 22 jaar als hoogleraar aan deze Universiteit.

Dankbaar zijn betekent dat je gedragen wordt door een groot netwerk 

van mensen die samenwerken.

Deze afscheidsrede gaat eerst over dank, dan over de vooruitgang in de 

oogheelkunde en tot slot over leren zien. Daarmee staat dit college op 

zijn kop, want het dankwoord staat vandaag aan het begin.

Zoals u mag verwachten van een oogarts en leraar, wordt deze rede 

ondersteund door beelden en door een gedrukte versie waarin u kunt 

nalezen of het wel waar is wat er is gezegd.

Colofon

Uitgever

Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Lay-out

Cluster Multimedia

Druk

ZuidamUithof drukkerijen
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Dank

Op 1 november 1987 heeft de voorzitter van het college van bestuur,  

Jan Veldhuis, de volgende eed afgenomen:

“Ik zweer getrouwheid aan de wetten van de Staat der Nederlanden en 

alle plichten die het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht mij oplegt getrouw te zullen vervullen.”

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Aan deze eed heb ik vaak gedacht tijdens het afnemen van de eed van 

het artsexamen.1 De benoeming kwam tot stand na een pittig onder-

handelingsproces waarbij vijf partijen waren betrokken. De directie van 

het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders, het college van 

regenten van het Gasthuis, de directie van het Academisch Ziekenhuis 

Utrecht, de faculteit Geneeskunde (benoemingscommissie en decaan) 

en tot slot het college van bestuur.

Ik dank alle toenmalige en huidige bestuurders2 dat u mij het 

 ver trouwen en de ruimte heeft gegeven om die taak te vervullen.

De persoon die in een afscheidsrede meestal als laatste wordt genoemd, 

komt nu direct.

Lieve Kootje, wij zijn elkaar tot vreugde en troost gegeven. Wij trouw-

den met de woorden: “Wees niet bang wanneer je door het water trekt, 

wees niet bang wanneer je door het vuur gaat.”3 Deze woorden hielpen 

ons bij problemen in Nederland en in de oorlogsgebieden Mozambique 
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Beste Peter Ringens, nu hoogleraar oogheelkunde aan de Vrije 

Universiteit: jij dacht dat het VU-busje op vier wielen stond, maar het 

echte VU-busje was een collectebus met een afbeelding van Abraham 

Kuiper. Een symbool van een groep mensen die met dubbeltjes een 

 universiteit bij elkaar collecteerden. Wat een visie en een moed!  

Het busje stond bij mijn ouders op de schoorsteenmantel.  

De keuze voor de VU was snel gemaakt. Via dit symbool dank ik de 

opleiders geneeskunde.4 De oogarts Hans de Jong in de Maria Stichting 

in Haarlem leerde mij voor het eerst in het oog te zien. Zijn referenties 

en Sierra Leone. Wat hebben wij genoten en gelachen bij een potje thee, 

zoals bij de theepot waarin een blanke stijlvol ondergaat hoe hij met 

vlinderstrikje en al tot soep wordt gekookt. Jij bent mijn meest geliefde, 

mijn engel, moeder van onze fantastische dochters Willemke en Dorien, 

Beppe van AnnaVera en Stella. Onverwoestbaar optimistisch, spiritueel 

en flexibel. Jij hebt jouw visie over mij samengevat in een van je eerste 

schilderijen (zie binnenpagina omslag).

De persoon staat in het licht. Hij heeft twee zeer grote ogen die alle 

 kanten op kijken en vlammen van vuur. Zijn hele wezen wordt om geven 

door een hart. Hij danst, of rent hij? Van binnen houdt hij het licht van 

een kaars brandende.

Het derde dankwoord gaat naar de Vrije Universiteit te Amsterdam, 

waar ik de medische studie, de specialistenopleiding en promotie heb 

verricht.

Collectebus voor de VU, 1950.
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hielpen mij direct aan een opleidingsplaats oogheelkunde bij mevrouw 

prof. Tine Velzeboer†, de eerste vrouwelijke hoogleraar oogheelkunde 

in Nederland. De patiënten waren toen nog niet gewend aan een 

 vrouwelijke arts, laat staan een vrouwelijke hoog leraar. Tijdens de grote 

visite kwam een hele stoet mensen binnen.  

Niet zelden zei de oogpatiënt dan tegen de mannelijke coassistent  

“Dag dokter” en tegen mevrouw prof. Velzeboer “Dag zuster.” 

Mevrouw Velzeboer was not amused: “Ik ben de professor!”.  

De patiënten zouden nog leren dat het aantal vrouwelijk geneeskunde-

studenten nu al jaren meer dan 65% van het totaal is. De samenwerking 

met de staf van de VU en later met prof. Adelbert van Balen was buiten-

gewoon intensief en plezierig.

Beste Frits Treffers, twintig jaar hebben wij samengewerkt als een duo 

met verschillende aandachtsgebieden en eigenschappen. Ik waardeer je 

inzet, eerlijkheid en trouw aan de afdeling. Voor het onderzoek waren 

de bijzonder hoogleraren Dirk van Norren en later Aniki Rothova zeer 

gedreven collega’s. Dankzij jullie inzet kwam het oogheelkundig onder-

zoek bij het UMC Utrecht goed op de kaart en vond het aansluiting bij 

de bestaande onderzoeklijnen. Het wetenschappelijk onderzoek werd 

trouw gesteund door de Dr. F.P. Fischer Stichting.5 Deze stichting was 

voortgekomen uit goed financieel beleid van het college van regenten. 

dr. F.P. Fischer was een joodse oogarts die uit Leipzig moest vluchten 

voor het naziregime. Hij kreeg onderdak in het Ooglijdersgasthuis, in 

het bijzonder voor onderzoek. De vriendschap van hoogleraren aan de 

Dr. F.P. Fischer,† 1949.
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buitenland bij uitgeverij Prelum. Dank hiervoor aan Jan Borleffs, nu 

decaan onderwijs in Groningen, de studente Annemarie van Deursen 

en de gastauteurs. Het laatste boek is bedoeld om jonge studenten 

geneeskunde beter voor te bereiden op ‘De alles is anders show’.  

Vorig jaar vertelde een coassistente mij dat het licht was uitgevallen 
 tijdens een nachtelijke keizersnede in Kenia. Hoe moest dat nu verder? 

Het leven van moeder en kind was in gevaar. Welnu, de verpleeg-

kundigen kwamen met de oplossing: ze haalden elk een mobieltje uit 

hun BH en de twee schermpjes gaven genoeg licht om de operatie af te 

maken. De Nederlandse coassistent leerde zien dat je op vele manieren 

kunt overleven.

Het bedanken kan zo nog uren doorgaan. Dat is niet de bedoeling van 

deze rede. Tot slot benoem ik hier alleen groepen en ik noem hen bij 

naam in de geschreven tekst.

De Raad van Bestuur,10 Divisieleiding Heelkundige Specialismen,11  

de duale leiding van de afdeling oogheelkunde,12 de staf van de afdeling 

oogheelkunde,13 de perifere opleiders,14A de super operatieassistenten,14 

de verpleegkundigen,15 de Technisch Oogheelkundig Assistenten 

(TOA’s),16 de orthoptisten,17 de secretaresses,18 de arts-assistenten in 

opleiding,19 de medepromotoren en promovendi,20 doktersassistentes,21 

de Universiteit van Zimbabwe,22 het oogziekenhuis in Sierra Leone,23 

vele stichtingen 24, het Concilium Oogheelkunde,25 de studenten, de 

coassistenten en vooral: de behandelde patiënten.

medische faculteit kwam tot plezierige bloei tijdens de bijeenkomsten 

van het 216-jarige Medicinaal Gezelschap ‘Matthias van Geuns’, 

genoemd naar de eerste hoogleraar geneeskunde die Utrecht in 1791 

kreeg.6

Alle familieleden met wie wij ons verbonden voelen,  meer dan onze 

beperkte bezoeken kunnen aangeven, wil ik hier van harte danken.

Lieve moeder, u was bij de oratie in 1988 en u bent (hopelijk) hier bij 

het afscheidscollege. Uw naam Theodora heeft u getekend; veel dank 

voor uw liefde en voor uw eigenschappen optimisme en werklust.

De studenten geneeskunde dank ik voor hun enthousiasme voor het 

nieuwe keuzeblok Geneeskunde in ontwikkelingslanden.7  

Een begrijpelijk enthousiasme, want ruim 80% van de studenten volgt 

een stage in het buitenland. De wenkbrauwen van het faculteitsbestuur 

gingen wel flink omhoog toen wij de studenten lieten kennismaken met 

de gevaren van autorijden in de tropen. Was dat nu nodig? De studen-

ten vonden het prachtig en wij hadden een goede wetenschappelijke 

motivatie. De meeste tropenartsen overlijden immers niet aan malaria, 

hiv/aids of slangenbeten, maar aan auto-ongevallen.8

De plezierige samenwerking met prof. Theo Voorn, vele docenten en de 

uitgeverij Bohn, Stafleu van Loghum bracht gedurende twintig jaar een 

steeds mooiere uitgave tot stand van het leerboek Oogheelkunde.9  

Als aanvulling verschenen de boeken Klinische oogheelkunde en 

Coschap over de grenzen. Een praktische leidraad voor een stage in het 
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Vooruitgang

De oratie van 1987, getiteld ‘Oogheelkunde tussen nanometers en kilo-

meters’ sprak van grote ontwikkelingen in het klein (nanometers) en in 

het groot (kilometers). De ontwikkeling in het klein, de behandeling 

met laserstralen, was in 1987 beperkt tot het netvlies en nastaar.  

De YAG-laser voor nastaar had een golflengte van nanometers (dat is 

10-9). Nu bestaat er een ooglaser met een nog kortere golflengte van 

femto seconden of wel 10-15. Daarmee worden snijvlakken gemaakt in 

het hoornvlies die nauwkeuriger en gevarieerder zijn dan de snijvlakken 

die met de hand onder de microscoop worden gemaakt.27

De laser is ook niet meer weg te denken uit de operatiekamer, waar hij 

gebruikt wordt bij netvliesoperaties. In het UMC Utrecht gaat het om 

circa 20-25 patiënten per week. Weg met de bril! De excimer-laser  (PRK 

en LASIK) is beschikbaar gekomen voor het slijpen van hoornvliezen 

om van de bril af te komen. De voorspelbaarheid van de behandeling is 

sterk verbeterd.28 Veelzeggend is dat nu ook oogartsen en arts-assisten-

ten zich hebben laten behandelen. Nieuw was de fotodynamische thera-

pie (PDT). Het concept is interessant. De lasergolflengte werkt specifiek 

in op het middel Verteporin®, dat tevoren is ingespoten en zich hecht 

aan de afwijkende bloedvaten in het oog. De behandeling werkt goed bij 

vaatgezwellen van het vaatvlies (choroideahemangioom29) Het resultaat 

bij maculadegeneratie viel op de langere duur wat tegen, al lijkt er nog 

wel een plaats te zijn voor PDT in combinatie met anti-VEGF-middelen 

en/of corticosteroïden.30

Woorden schieten tekort. Per jaar ruim 400 patiënten geopereerd,  

33 jaar achter elkaar, dat is een rij van ruim 13.000 patiënten.

Hoor wat een van hen schrijft: “Bedankt dokter, nu kan ik eindelijk 

weer fietsen! En veters strikken! En alle blaadjes van de bomen zien!”  

Of een andere patiënt, Gijs, met een verstandelijke beperking. “Hij kan 

weer rondlopen en meehelpen op de boerderij. Hij is een ander mens 

geworden.” Een zee van dankbaarheid voor hun vertrouwen en hun 

geluk. Een NIVEL-onderzoek in 1982 en 2006 naar het aanzien van 

achttien verschillende beroepsgroepen toonde aan dat de top-drie-

beroepen waren 1) chirurg, 2) rechter en 3) hoogleraar. Een hoogleraar/

chirurg zit dan tweemaal in de top drie!26

We komen nu bij het tweede deel van dit afscheidscollege, vooruitgang.
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een gat in de gele vlek (maculagat) is een mooi voorbeeld van deze 

vooruitgang.32 Als oogartsen hadden wij tot 1995 niets te bieden. Nu 

opereren we al tien jaar patiënten met een maculagat met vitrectomie. 

De techniek vergt het uiterste van de handvaardigheid van de chirurg. 

Een vliesje van nog geen 4 mm in diameter en 0,003 mm dikte 33 wordt 

van het netvlies getrokken. De vergroting van de operatiemicroscoop 

staat op het maximum, dat is 20x. Bij die vergroting wordt je hartslag 

bijna zichtbaar in de beweging van je hand. Bij meer dan 90% van de 

patiënten sluit het gat zich en gaat de patiënt beter zien.

De aantallen glasvochtoperaties namen zo sterk toe dat ik van harte heb 

meegewerkt aan het trainen van zogeheten ‘fellows’, oogartsen die een 

speciale opleiding kregen in de theorie en operatietechniek van netvlies-

operaties. De ziekenhuizen van Deventer, Eindhoven, Apeldoorn en 

Willemstad (Curaçao) profiteren ervan.34

Te verwachten valt dat in de toekomst een chip zal worden geïmplan-

teerd in het netvlies. De keel-, neus- en oorartsen zijn ons al 25 jaar 

voor: zij implanteren chips in het gehoorbeen bij totaal dove mensen en 

krijgen dan enige gehoorfunctie. Technisch ligt de operatie voor de oog-

arts binnen handbereik. De beperking zit hem nog in de aansluiting op 

de zenuwvezels en de te hoge verwachtingen bij mensen met een macu-

ladegeneratie. Zij zien nog ‘te goed’ voor een implantatiechip.

De behandeling van glaucoom kost meer tijd en is moeilijker uit te 

 leggen aan patiënten dan die van staar. Dankzij de copromotor  

Het valt te verwachten dat de ontwikkelingen in de lasertechniek zich 

nog zullen uitbreiden. Het oog is buitengewoon toegankelijk voor de 

laserstraal en het effect is direct zichtbaar.

De staaroperatie heb ik nog geleerd met een koude stift waarmee de 

gehele lens werd verwijderd en waarna een staarbril werd aangemeten. 

Daarna heb ik alle ontwikkelingen meegemaakt.

De ontwikkelingen in de staaroperatie hebben de oogheelkunde nieuwe 

vleugels gegeven. Omdat de technische ontwikkelingen voldoende aan-

dacht krijgen, wil ik nu wijzen op de logistieke prestatie van oogartsen 

wereldwijd. Het aantal staaroperaties is de laatste vijftien jaar meer dan 

verdubbeld, terwijl het aantal oogartsen maar beperkt is toegenomen. 

In Nederland nam het aantal operaties toe van 60.000 naar 140.000 

operaties per jaar. In India van 0,5 miljoen in 1982 naar 5 miljoen in 

2005, dat is tienmaal zoveel in twintig jaar tijd.31 Een groot compliment 

voor alle oogartsen! 

Het succespercentage ligt boven de 95. De 100% is niet haalbaar door 

infecties, de ‘onvoltooide staaroperatie’ (dropped nucleus), of latere net-

vliesloslating. Verbetering is nog wel mogelijk als alle oogartsen gaan 

meedoen aan de landelijke kwaliteitsregistratie die is opgezet door de 

beroepsgroep, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. De deelname 

kan beter. Kom op, collega’s schiet eens wat op! De mogelijkheden voor 

netvliesoperaties zijn de afgelopen periode gigantisch gegroeid, van nul 

naar circa duizend per jaar in het UMC Utrecht. De behandeling van 
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mensen verloren een deel van hun gezichtsvermogen, dat zijn er evenveel 

als er hier op het podium kunnen zitten. Bij 14 mensen moest het oog 

zelfs worden verwijderd. Zij moeten de rest van hun leven met een 

 glazen oog verder. De enige bekende, bewezen en evidence-based 

 maatregel is het alleen nog laten afsteken van vuurwerk door deskundige 

pyrotechnici en een verbod op het afsteken van vuurwerk door burgers.40 

In maart 2009 nam de beroepsgroep een unieke motie aan om het 

 afsteken van vuurwerk te reguleren in bovengenoemde zin. Het maat-

schappelijk draagvlak hiervoor neemt toe, zoals blijkt uit de actie ‘Staakt 

het vuren’.41 De landelijke regering aarzelt, maar op gemeentelijk niveau 

begint de steun te komen. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, zet 

door! De antirookcampagne heeft wel twintig jaar geduurd. Ik verwacht 

dat de vuurwerkcampagne sneller zal gaan. 

De wachttijden en toegangstijden zijn sterk verbeterd. In 1980 bedroeg 

de wachttijd voor de oogarts nog dikwijls zes tot negen maanden. 

Wanhopige vrienden die mij om raad vroegen heb ik toen wel eens 

geadviseerd: “Zeg maar dat je soms last hebt van lichtflitsen.” Dat is 

voor iedere oogarts een alarmsymptoom en zal leiden tot een afspraak 

binnen 24 uur. Dat werkte goed, totdat vriend Roel opeens op mijn 

spreekuur kwam. Ik dacht, hoe komt hij hier zo gauw? Heb je last van 

lichtflitsen? Nou ja, zei hij, alleen in de achterruit van de auto!

prof. Leo Dake heb ik het chronische karakter van glaucoom leren 

zien.35 De vooruitgang is bij de glaucoomoperatie niet zo spectaculair 

geweest als bij de staaroperatie. De ontwikkeling van ‘buisjes’ of glau-

coomfilterimplants is een aanwinst gebleken bij zogenoemde hardnek-

kige  glaucomen en bij kinderen met jeugdreuma en glaucoom.36

Tot zover de vooruitgang in het klein, op het gebied van de operatiemi-

croscoop en nanometers. Welke vooruitgang hebben wij gezien in het 

groot? Allereerst in Nederland. De oogartsen hebben een mooie evolu-

tie doorgemaakt: van solist in een huispraktijk naar een groepspraktijk 

in een modern uitgerust ziekenhuis. De kwaliteit van werken is sterk 

verbeterd door richtlijnen, visitaties en nascholing. De beroepsgroep 

neemt steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoor-

beeld door goede richtlijnen op te stellen voor diabetes37 en staar-

behandeling. 

Om verwisseling van patiënten of van een rechter- met een linkeroog 

uit te sluiten is de afdeling oogheelkunde binnen het UMC Utrecht twee 

jaar geleden gestart met een beknopt Time-Out Protocol. Daarin zitten 

de drie kernvragen: bent u de juiste patiënt, welke oog gaan we opereren 

en welke operatie gaan we doen? Hiermee lijkt de kans op vergissingen 

tot vrijwel nul afgenomen.38

Het laatste jaar heb ik mij ingezet om het aantal slachtoffers van vuur-

werk te beperken. Het afgelopen jaar werden minstens 269 ogen behan-

deld, dat zijn meer mensen dan er in deze zaal kunnen zitten.39 45 jonge 
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deze onderzoeken is nog niet voltooid. De arts in opleiding ziet niet 

vanzelf. ‘Wat je niet ziet, dat zie je niet’. Daarom hebben de opleiders in 

Nederland met succes een introductietoets ingevoerd – de beroemde 

KANSKI toets – die gebaseerd is op vele beelden en plaatjes. Je moet 

leren zien en leren kijken.Het vernieuwen van de opleiding tot specialist 

is door alle specialistenverenigingen aangepakt. Het voorstel oogheel-

kunde is de laatste jaren ontwikkeld door dr. Stevie Tan van het AMC 

Amsterdam, Ward Bijlsma van het UMC Utrecht en ondergetekende.51 

Het Centraal College Medische Specialisten heeft het voorstel in mei 

2009 goedgekeurd. Tijdens de modernisering zal het leren zien nog 

worden uitgebreid met een ‘beeldtoets’. Belangrijk worden ook de 

KPB’s, klinische praktijkmomenten, waarbij opleider en arts tegelijker-

tijd een patiënt onderzoeken en behandelen. Het oude meester-leerling-

model is onverslijtbaar en daarom nieuw leven ingeblazen.

Zien en leren zien vormen de basis voor het specialisme oogheelkunde.

Een foto geeft alle aspecten van het leren zien weer. Je werkt samen, 

leraar en leerling. De leerling is vaker een vrouw. Het instrumentarium 

is duur, daarom ligt het aan de ketting. Je oefent de hand-oogcoördina-

tie met de operatiemicroscoop. Dat oefenen doe je eerst in een labora-

toriumsituatie. Je oefent niet op mensen maar leert kijken met varkens-

ogen uit het slachthuis. Zo leert de arts in opleiding hoe er in een oog 

kan worden gesneden en gehecht. 

Een nieuwe aanvulling op de operatietraining komt uit de wereld van 

de computerspelletjes: de namaakoperatie met een computer. In Iowa 

Het werken in deeltijd is enorm toegenomen bij zowel mannen als 

vrouwen en bij oogartsen en arts-assistenten. Voor de patiënt is dat niet 

altijd een voordeel, zoals blijkt uit een cartoon in Medisch Contact. 

Het grote voordeel is natuurlijk dat het specialisme veel toegankelijker 

is geworden voor artsen die ook andere prioriteiten hebben in het leven. 

Ik heb het deeltijdwerken de laatste jaren gesteund, mits er goede 

afspraken zijn over overdracht en waarneming.

VISION 2020 is een programma van de Wereldgezondheidsorganisatie, 

dat tot doel heeft vermijdbare blindheid uit te roeien vóór het jaar 

2020.42 Er zijn al grote successen geboekt: veel landen hebben een eigen 

V2020-programma opgezet, het aantal staaroperaties is toegenomen,43 

het aantal gevallen van rivierblindheid is sterk verminderd,44 blindheid 

door vitamine-A-gebrek wordt aangepakt, de farmaceutische industrie 

stelt geneesmiddelen gratis of zeer voordelig beschikbaar (MSD: 

Mectizan®=ivermectine45 en Pfizer: Zithromax®=azitromycine46) en de 

opleidingsmogelijkheden zijn sterk verbeterd.47 

Nederland is gekomen met een rapport vol aanbevelingen voor het aan-

pakken van knelpunten.48 Deze knelpunten zijn suikerziekte, glaucoom 

en staar in bejaardenhuizen, verpleeghuizen en bij mensen met een ver-

standelijke beperking. De laatste groep is op de kaart gezet door het 

promotieonderzoek van Jacques van Splunder, Anneke Meuwese-

Jongejeugd en Liesbeth Sjoukes.49 Vijf procent van de mensen met een 

verstandelijke beperking blijkt blind en doof.50 De implementatie van 
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op het gebied van genetica, maar handig met netvliesoperaties. Op het 

ene gebied kun je handig zijn, op een ander gebied niet. Voor de ene 

patiënt ben je een heilige, voor de andere een hork. De lat wordt wel 

hoog gelegd. Als streven is dat goed, maar de werkelijkheid is weer-

barstiger.

In Amerika zag ik één keer het schoolvoorbeeld van een handige heilige. 

Het was een vrouw (natuurlijk). Haar voordracht was geweldig. De ope-

ratiefilm sprak boekdelen. Ze had publicaties in de belangrijkste tijd-

schriften. Ze was mooi om te zien en kleurig gekleed. ’s Avonds was er 

een concert door oogartsen waar ze prachtig piano speelde. Ik was per-

plex. De volgende morgen ging ik naar een ontbijtbijeenkomst om 

07.00 uur. Zij kwam als een gazelle in joggingpak het hotel binnen-

huppelen na een 6 km loop. Ik was verslagen, daar kunnen grijze 

bejaarde mannen niet tegenop. Vrouwen, grijp je kans!

(VS) hoorde ik dat jonge artsen die ervaring hebben met computer-

spelletjes het beter deden dan ervaren oogchirurgen. Enkele middagen 

training gaf wel een beter inzicht in de hand-oogcoördinatie.

Met veel voorbereiding en training kan het resultaat van staaroperaties 

van artsen in opleiding vergelijkbaar zijn met dat van oogartsen, zoals 

wij in een studie hebben aangetoond.52 Het door het Centraal College 

gedane voorstel tot vernieuwing heeft één beperking die nog niet is 

besproken. Dat doe ik vandaag. 

Het voorstel is gebaseerd op de hypothese dat je aanstaande chirurgen 

kunt verdelen in vier categorieën:

De ‘handigen’ en ‘stoethaspels’, de ‘horken’ en de ‘heiligen’.

De ‘heilige’ dokter begrijpt haar patiënt helemaal. Zij belt de patiënt  

’s avonds op om te vragen hoe het gaat. Zij staat altijd klaar bij vragen 

en beantwoordt haar e-mail dezelfde dag. De ‘handige’ dokter hanteert 

het operatiemes met één natuurlijke, vloeiende beweging. Iedere bewe-

ging is raak, treft doel. Hij of zij is al klaar met opereren voordat je er 

erg in hebt. U wilt natuurlijk geen arts die een stoethaspelende hork is.  

Maar wat vindt u van een handige hork? Ik zou me daar wel door laten 

opereren.

Het Centraal College droomt ervan dat de we allemaal ‘handige 

 heiligen’ kunnen opleiden. Maar zijn die er wel? Het aanbod van arts-

assistenten is in werkelijkheid meer gevarieerd. Ik ben een stoethaspel 
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Leren zien

 You silently destroy our eyes,

 Nibbling at our optic nerves,

 Providing no clue or warning,

 No pain, no discomfort we feel.

 You make us feel all's well,

 While silently stealing our sight.  

 Reducing our visual field to a tunnel,

 You dig deeper and deeper,

 And suddenly, you strike the final blow,

 Leaving us in perpetual darkness and gloom,

 Stealing our most valuable possession.

 You insolent thief of vision!

 Why do you quench the light

 And turn day to night?

 Why are you so merciless

 And refuse the sacrifice of drops and tablets

 Offered daily for your appeasement?

 Why? You silent destroyer of sight!

 Even when we accept to worship at your feet,

 And the surgeon carves out a channel in our eyes

 That you may find your way out

 And leave us in peace,

 You ignore our pleas.

 Why? You insolent thief of vision!

Wat zien wij nu met al deze vooruitgang? 

Dames en heren, bereidt u voor op een korte, donkere fase in deze rede.

 

Wij zien een wereld waarin nog te veel mensen onnodig blind zijn.

Wij zien een gezondheidszorg waarin managers patiënten zien als 

 kaskoeien.

Kaskoeien? Ik had nog nooit de oogziekte kaskoeien gezien en ik wil het 

onze assistenten ook niet leren zien. De wereld telt nog te veel vermijd-

bare blindheid. Glaucoom bijvoorbeeld is door de Wereldgezondheids-

organisatie nog niet eens genoemd in het VISION 2020-programma, 

omdat er nog zoveel andere dingen te doen zijn. Wereldwijd moeten wij 

oogartsen ons schamen. Glaucoom is nog een belangrijke oorzaak van 

blindheid, ook al valt er veel te winnen bij de trabeculectomie.  

Dat komt door te late opsporing en doordat te weinig oogartsen de 

glaucoomoperatie willen uitvoeren.

Luister eens naar de schreeuw van de voorzitter van de oogartsen van 

Nigeria, B.K.G. Ajayi .53
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Op zoek naar een antwoord ga ik eerst terug naar het 

Ooglijdersgasthuis.

Op een gevelsteen staat: ‘Liefdadigheid de grondslag van ’t geheel’.  

Zo is het Gasthuis door Donders en Snellen bij elkaar gebracht.  

Licht in natuurkundige zin brengt uit zichzelf nog geen liefdadigheid.  

Er moet meer zijn.

Dit probleem ervaar ik jaarlijks als ik werk als Honorair Consulent in 

Sierra Leone. Daar is één oogarts op 1 miljoen mensen. In Nederland is 

dat 1:30.000 mensen. Uit vorige studies 54 was gebleken dat van de nieu-

we blinden 50% kon worden geopereerd vanwege staar. De andere 50% 

was niet (meer) te behandelen. Vaak betrof het daarbij glaucoom. 50% 

is een gemiddelde. Het afgelopen jaar zag ik twintig nieuwe blinden op 

één dag. Twee konden worden geopereerd, tegen achttien moest ik zeg-

gen… ja wat moest ik zeggen? Was u maar eerder gekomen? Waarheen 

dan? Die patiënt zou ook tegen mij kunnen zeggen: Was u maar eerder 

gekomen! Ik hoop dat jonge oogartsen in de toekomst de uitdaging 

 willen aangaan om zich in te zetten voor dit wereldwijde probleem. 

En dan kan ik in deze oogheelkundige rede nog niet eens uitweiden 

over andere rampen van oorlog en geweld. 

Zoals wij lezen in Het stenen bruidsbed,55 Nacht und Nebel,56 Overleven 

in een vrouwenkamp,57 Arts en oorlog,58 Kwakkelend Absurdistan,59  

over de kinderen van Grosny,60 kindsoldaten,61 en bloeddiamanten.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens? 62 

In Amerika werken 9000 Nigeriaanse artsen,63 in Engeland werken meer 

Ghanese verpleegkundigen dan in Ghana.64 Welvaart is zeer ongelijk 

verdeeld. Ik raak in verwarring. Willen wij dit nu graag zien? 

Is dat nu het ultieme doel van onze behandeling, het herstel van het het 

licht in natuurkundige zin? 

Gevelsteen Ooglijdersgasthuis Utrecht.
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Op zoek naar een antwoord kom ik terecht in het Midden-Oosten bij de 

soefi’s, een vrijzinnige mystieke beweging binnen de Islam. De soefi’s 

zoeken naar harmonie, eenheid en schoonheid.66 Het logo vat hun visie 

samen. De mens staat in het licht, weergegeven door de wassende maan. 

Hij kan stralen als een ster als hij op zoek gaat naar de krachten in zijn 

hart. Dan krijgt hij vleugels die hem optillen uit de zichtbare wereld 

naar een ongeziene wereld. De gedachte dat wij allen één en verbonden 

zijn is een uitdaging en een feit.

Verder zoeken brengt ons in de hal van het VU ziekenhuis: ‘Medicina 

ministra misericordiae’. De arts dient de barmhartigheid. Dit beeld is nu 

vervangen door een klok: een teken van de veranderde tijdgeest?

Nu ik toch in Amsterdam ben, zoek ik een antwoord bij de grote 

Nederlandse kunstenaar, Rembrandt van Rijn. Volgens Simon Schama 

is de kern van Rembrandts schilderijen, dat we moeten leren zien dat er 

beweging in zit en dat de beweging gaat van het donker naar het licht. 

We moeten in beweging komen, maar waarheen?65 

Oorspronkelijk logo VU-ziekenhuis. Logo Soefi Beweging.
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President Barack Obama: “The best way not to feel hopeless is to get up 

and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you 

go out and make some good things happen, you will fill the world with 

hope, you will fill yourself with hope.” 71

Of lees de dagboekaantekeningen van voormalig secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties Dag Hammarskjöld (†1961): “Op duurzame oplos-

singen kun je alleen maar hopen in een contact, waarin je de ander van 

buitenaf ziet, maar zijn moeilijkheden toch van binnenuit ervaart”.72 

Dan een wetenschappelijke bijdrage. De kracht van hoop is onderzocht 

door een groep uit Philadelphia.73 De kwaliteit van leven was bij 247 

oogpatiënten aanzienlijk slechter wanneer de oogarts de mogelijke 

negatieve gevolgen van een behandeling sterk benadrukte. Een positie-

vere benadering ging gepaard met een betere kwaliteit van leven. 

Dames en heren, na 36 jaar oogheelkunde ben ik steeds meer tot de 

overtuiging gekomen dat je moet leren zien wat je niet met je ogen ziet. 

Durf te geloven in wat je niet ziet. Dat brengt je verder. Dat maakt het 

leven mooier en leuker. “Wacht even,” zou u kunnen zeggen. ‘We zijn 

hier in een academiegebouw, niet in een tempel of kerk. Darwin, 

Dawkins (God als misvatting 74), minister Plasterk75 en vele anderen 

hebben toch afgerekend met God en geloof?’ ‘Ben je niet een beetje in 

verwarring, net als De Génestet76?’ Moet ik naar een filosoof77 of naar 

een psychiater?

Een voorbeeld. Uw zweetdruppels kunnen watermoleculen bevatten die 

voorheen in de urine van bijvoorbeeld Iwan de Verschrikkelijke hebben 

gezeten en later uw kleinkind voeden. Als je uitgaat van het Ene, dan zul 

je de ander respecteren en het goede in hem/haar willen zien totdat het 

tegendeel blijkt.  

Wat kan Afrika ons leren? Desmond Tutu verwijst naar een droom en 

een visie voor de toekomst.67

Citaat: “Wij moeten leren zien met de ogen van het hart en niet alleen 

de ogen van het hoofd. De ogen van het hoofd kijken naar uiterlijk, 

maar de ogen van het hart kijken naar de essentie”. 

Wat zegt Mahatma Gandhi, de grondlegger van de grootste democratie 

ter wereld?68 “What you think, you become”. ‘Je wordt wat je denkt.’  

Hij zette het materialistische concept op zijn kop: de geest bepaalt de 

omstandigheden, laat niet de omstandigheden de geest bepalen. Als je 

ergens in gelooft, gaat het ook gebeuren. Geloof in wat je niet ziet.

Grote leiders lijken allemaal dezelfde visie te hebben: leren zien is 

 geloven in wat je niet ziet. Bent u nog niet overtuigd?

Eileen Morgan, die schrijft over de Australische Aboriginals, leert ons: 

Leer mij van achter mijn ogen zien.69 De Tibetaanse Dalai Lama 

beschrijft een manier om godsdienst en wetenschap elkaar te laten 

 versterken.70
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Citaat van den Broek: “In onze geseculariseerde tijd zou een dergelijke 

zinspreuk uit 1634 niet licht als devies van een openbare universiteit 

gekozen worden. Iedere onderzoeker kent echter de opwinding dat hem 

of haar een licht opgaat, waarbij in een flits zin en samenhang van losse 

gegevens zichtbaar wordt. Onze voorouders zagen dit als een verlichting 

van het verstand door een straal van de goddelijke Zon, die de bron is 

van alle kennis en wetenschap. Zonder dergelijke momenten van ver-

lichting kan een universiteit niet bestaan. Met het oog daarop kozen zij 

als devies een kort gebed, dat naar zijn intentie nog zinvol is: 

’Sol Iustitiae Illustra Nos’.”

Tot slot heb ik een samenvatting voor de kinderen, en voor de 

 volwassenen die het kinderlijke in zichzelf blijven koesteren.

Dan graag naar prof. Herman van Praag die in 2008 een boek schreef 

over God en psyche, de redelijkheid van het geloven.78

Hij ziet wetenschap en spiritualiteit, of rede en geloof, als twee volwaar-

dige kanten van de volwassen, uitgerijpte persoonlijkheid.

Citaat: ‘Een leven uitsluitend gericht op wetenschap ontbeert de opwin-

ding die excursies voorbij de horizon kunnen opleveren. De monomane 

gelover loopt de kans te worden misvormd tot een over-Meesterde 

 dweper, de monomane wetenschapper tot een fantasieloze rationalist. 

De uitgerijpte persoonlijkheid biedt aan beide visies ruimte.’ Zijn boek 

staat vol leuke voorbeelden. Geloven is beter voor je persoonlijkheid. 

Aan het einde van deze rede komt de cirkel rond en komen we terug bij 

de Universiteit Utrecht. Onze vorige voorzitter van de raad van bestuur, 

Geert Blijham, nam afscheid met de titel Waarden en waardering.79  

De huidige voorzitter, Jan Kimpen, werkte mee aan het boekje Dromen 

waarmaken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.80 

Beide titels slaan op begrippen die je niet ziet, maar waar je wel in 

gelooft.

Prof. Roelof van den Broek heeft in zijn Diesrede 1995 uitgelegd dat het 

wapen en de zinspreuk van de universiteit, SOL JUSTITIAE ILLUSTRA 

NOS (Zon der gerechtigheid, verlicht ons), geïnspireerd was op de pro-

feet Maleachi.81 Daar staat: “Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam 

hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt, en 

genezing in haar vleugels draagt.”82
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 Gedicht 83

    Je ogen zijn twee hele gekke dingen

   soms zien ze zaken die er niet echt zijn

   het fladderende monster in het donker

   Is ’s ochtends vroeg gewoon weer het gordijn.

   Je ogen zijn twee hele gekke dingen

   De hele lange dag kijken ze rond

   Maar of dat snoep zo smaakt als het eruit ziet,

   Dat zie je meestal beter met je mond.

   Je ogen zijn twee hele gekke dingen

   Je kijkt ermee, toch lijken ze soms blind

   Dan zie je met je huid wel tien keer beter

   Het zachte zuchtje van de zomerwind.

   Je ogen zijn twee hele gekke dingen

   Ze zetten je vaak op het foute spoor

   Want of die knappe zanger ook mooi kan zingen

   Dat zie je toch het beste met je oor.

   Je ogen zijn twee hele gekke dingen

   Je raakt er soms behoorlijk door verward

   Dan kun je ze maar beter even dichtdoen

   En kijken met de ogen van je hart.

   Ik heb gezegd.84
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9   Stilma JS, Voorn TB. Oogheelkunde. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2008.
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84 Wat gaat Jan Stilma nu doen? 

  Deze vraag werd de laatste maanden veel gesteld.

  * Genieten van meer tijd met Kootje Koppe.

  * Meer bewegen.

   *  Buiten leven in Friesland. Dat mooie Friesland werd al verwoord in de Friese eed van 1530:  

’Zweert dat u onverbrekelijk trouw wilt zijn, en met hen in vaste en volle vrede wilt leven, eeuwig en 
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literatuur. Amsterdam: Bert Bakker, 2006.

  * Onderwijs: werken aan een website bij het boek oogheelkunde 

  * Afrika: meer tijd voor lesgeven in Sierra Leone en andere landen.

  *  Continueren werkzaamheden als sectieredacteur oogheelkunde van het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde.

  * Studeren: Godsdienstwetenschappen en cultuur in deeltijd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  * Komt die hond er nog?


