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Meer informatie?? 
Bel of mail ons gerust

Download de Myopie app!

Wat is de
sterkte van je 

ogen?

Is één van je 
ouders 

bijziend?

Zijn smartphones slecht voor je ogen?
Dat is wat wij willen weten! Doe mee met het oog 
onderzoek en help ons!

Doe mee!

Hoeveel gebruik 
jij je 

smartphone?

Ben je veel 
buiten?



Wat is myopie?

Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, betekent dat je in de verte 
niet scherp kunt zien. Myopie is de snelst toenemende 
oogaandoening wereldwijd. In Azië is al >90% van de twintigers 
myoop en van onze twintigers in Europa is inmiddels 50% myoop. 
Dat is een groot probleem, want vooral bij de hogere sterkten van 
myopie is er een grote kans om op latere leeftijd slechtziend of 
zelfs blind te worden. 

Wat gebeurt er met je gegevens?
Wie zijn wij?

Wij zijn onderzoekers 
uit het Myopie-team van 
het Erasmus MC in 
Rotterdam. We willen 
achterhalen waarom 
sommige jongeren wel 
myoop worden en 
anderen niet. 

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Wij vermoeden dat het toenemende gebruik van smartphones 
onder jongeren tot meer myopie zal leiden. We weten alleen nog 
niet wanneer smartphone gebruik ongezond gaat worden. 

Bij een normaal oog valt het brandpunt van een lichtstraal 
precies op het netvlies. Een myoop oog is te lang waardoor het 
brandpunt van een lichtstraal vòòr het netvlies valt. 

Myopie-app
We vragen je om de myopie-app op je 
smartphone te installeren. Deze app meet 5 
weken lang: smartphone gebruik, leesafstand, 
lichtomstandigheden en schermhelderheid. Ook 
ontvang je af en toe vragen via de app, 
zoals hoeveel je overdag buiten bent geweest 
en of je veel leest. Heb je alles goed 
doorlopen? Dan krijg je van ons een bol.com 
tegoedbon!

           Oogmetingen
Vervolgens krijg je een les in oogheelkunde 
georganiseerd door het Erasmus MC. Weet jij 
het verschil tussen bijziendheid en verziendheid? 
En ben je benieuwd of je zelf bijziend of 
verziend bent? Dit kom je dan te weten! We 
sluiten de les af met een leuke quiz! 

We verzamelen alleen informatie die 
door de app gemeten of gevraagd 
wordt. We krijgen geen andere 
informatie, zoals je locatie of je foto’s.  
Als je aan dit onderzoek meedoet, kun 
je je altijd bedenken en op elk moment 
stoppen, ook tijdens het onderzoek. 

Doe je 
mee? Mail 

ons!

T: 010 704 34 82
E: myopie.app@erasmusmc.nl

Spaar zoveel mogelijk punten en verdien een 
bol.com tegoedbon t.w.v. €7,50!




