
Het jaar 2018 in één oogopslag

9 wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten 

zijn gestart door steun van het 
Oogfonds. 3 uitgelicht:

  250.000 Nederlanders blind- of slechtziend zijn?

  meer dan 50% van zichtverlies voorkomen 
had kunnen worden door onderzoek?

  1.2 mln patiënten worden in Nederland 
behandeld voor staar, glaucoom, macula-

  degeneratie of diabetische retinopathie?

  de wachttijd voor oogzorg stijgt en het 
  gemiddeld 6.5 week duurt voor de 1ste afspraak?

  de overheidskosten voor oogzorg 1.3 mld 
bedragen en dit toeneemt?

  het Oogfonds voornemend is om te fuseren 
  met het MaculaFonds en het GlaucoomFonds?

Bron: o.a. Nationale Rapportage Oogzorg i.s.m Specsavers

Team Teun en Anne haalde door 
hun sportieve inzet bij o.a. de 
Eindhoven Marathon

Wist u dat…

Oogfonds online

mensen volgen het Oogfonds 
op Twitter en daardoor is 
Twitter het meest bekeken 
social media account.

€ 2.237.017 ontvangen
Zo is het besteed*:

3.750

19.300

1.7 mln mensen bezochten de 
website van het Oogfonds 
waar je alles kunt vinden 
over ogen; van anatomie tot 
zeldzame oogziektes. 

mensen vroegen een infor-
matiefolder aan en ontvingen 
deze digitaal of per post.

Myopie
Samen met o.a. oogartsen en wetenschappers 
zetten we ons ervoor in om kinderen naar buiten 
te krijgen. Hier werd aandacht voor gevraagd in 
een aflevering van Klokhuis over bijziendheid.

Aantal kijkers? 

Blind voor 1 dag
Met een simulatiebril op ervaren hoe het is om te 
leven met een visuele beperking én geld ophalen 
voor oogonderzoek. 
Dat was het doel van Blind voor 1 dag 2018. 

Aantal deelnemers? 

112 verdeeld over 30 teams

Ziekenhuisserie CMC
Half maart stond een casus van het Oogfonds 
centraal in de aflevering van de Ziekenhuisserie CMC. 

Het gevolg? 

50.000 extra websitebezoekers 

      én 8.000 afgeronde Oogtesten

Het Nationale Oogcongres

Kosten beheer 
en administratie  
€ 160.434

Wervingskosten  
€ 241.060

9,6%

75,9%

14,5%

216.000 kijkersMeer weten?
 oogfonds.nl/over-het-oogfonds/jaarverslagen

€ 17.500
op voor onderzoek naar Retinitis Pigmentosa.
Nog veel meer mensen zetten zich in voor 
oogonderzoek!

Het Oogfonds wil vermijdbare blind- en slechtziendheid zo 
snel mogelijk tot nul reduceren en maakt zich sterk voor een 
toegankelijke maatschappij voor mensen met een visuele 
beperking. Onze aandachtsgebieden:

RAAK Stimuleringsprijs
Een museum stimuleren om een collectie 
toegankelijk te maken voor mensen met 
een visuele beperking. Dat is het doel van de RAAK 
stimuleringsprijs! We ontvingen 15 inzendingen en 

6.282 publieksstemmen. De top-3:

Actief voor Oogfonds

(1.2 mln in 2017)

60.000 mensen voltooiden 
de Online Oogtest en 
Glaucoomtest.

in de doelgroep 6+.

Doelstelling

2
1

3

1. Verzetsmuseum; 
2. Museon; 
3. Voerman Museum.

Maatschappelijke 
toegankelijkheid

Voorlichting en 
preventie

Wetenschappelijk 
onderzoek

Moleculaire pleister (ziekte van Stargardt)
Radboud UMC
De ziekte van Stargardt is een erfelijke vorm van
maculadegeneratie, die ook kinderen kan treffen.
Een behandeling is er niet, maar dankzij een 
belangrijke ontdekking kan hier verandering in komen.

Glaucoom op een chip
Maastricht UMC+
Door het ontwikkelen van een realistisch glaucoom-
model kunnen nieuwe behandelingen en persoonlijke 
behandelplannen ontwikkeld worden.

Genetische aanleg voor oogmelanoom
Leiden UMC
Onderzocht wordt hoe vaak een genetische mutatie 
een rol speelt, zodat oogmelanoom eerder kan 
worden opgespoord en behandeld.

 Lees meer op oogfonds.nl

In samenwerking met de oogpatiëntenverenigingen 
organiseerde het Oogfonds het Oogcongres 
‘Innovatie en Communicatie’. 

Samen ontvingen we 600 deelnemers 
Ons cijfer? 

              Een 8.2

*Eind 2018 ontvingen wij een grote nalatenschap en daardoor waren de 
inkomsten in 2018 hoger dan begroot. Het extra bedrag zal komende 
jaren worden besteed.

Besteed aan 
doelstellingen 
€ 1.266.119


