
KERKBEZOEK VEROORZAAKT CATARACT
WAAR of VALS  ?

• In kerken treft men meer oudere dan jongere 
personen aan

• en sinds cataract een ouderdomsgebonden 
aandoening is

• zou een studie kunnen aantonen dat kerkbezoek 
een risicofactor is voor cataract

• Indien men geen rekening houdt met de leeftijd van 
de kerkbezoekers
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De bal rolt verder in 2 dan in 1 – met minder kracht
rolt de bal dus verder! .
Newton was dus fout? NEEN er is een verwarring
stichtende variabele : de hoek van de helling is 
verantwoordelijk is voor de afstand die de bal aflegt.
Hou dus rekening met alle variabelen
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BEDROG FALSIFICATIE -PLAGIAAT  
SUPPRESSIE
ER ZIJN VELE MANIEREN WAAROP

-opzettelijke manipulate ,vervorming van het 
onderzoek door data text en hypothesen te 
fabriceren”

• methoden van andere onderzoekers gebruiken

• andere onderzoekresultaten niet te vermelden

• Wees kritisch- lees en luister aandachtig.."
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Bedrieg en verbeter het resultaat !

wat “oogt” best ?
0 tot 50            of       48 tot  50
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0 to 50 48 to 50



VERBERG EEN DEEL VAN DE SLIDE

Resultaat over tijd
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Hoeveel wetenschappers vervalsen 
resultaten?

A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data Daniele Fanelli
PLoS ONE. 2009; 4(5): e5738. published online 2009 May 29. 

-1.97% gaven toe data te hebben gefabriceerd of 
gewijzigd 

-33.7% gaven niet aanvaardbaar gedrag toe.

-wanneer zij ondervraagd werden omtrent het 
gedrag van anderen verklaarden 72% dat 
anderen misschien wel onnauwkeurig te werk 
gingen.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fanelli D[auth]


De waarden van P 0.05 en 0.01 zijn 
enkel gebaseerd op traditie

• Het concept -statistisch significant- werd gebracht door Ronald 
Fisher ,gebaseerd op  p-waarden in het begin van de 20e eeuw.

• De term statistisch significant is verschillend van klinisch significant 
– want dat refereert naar het praktisch belang.

• Goebels et al.2015.Three biometry devices Axl diff up  tot 0,05 mm; 
statistically significant P ≤.05  clinically not=diff of 0,003/  0,02 D 
IOL power calculation 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher


BRIGHT EYES  ICE GRAY
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COSMETIC IRIS IMPLANT

Studies Panama

Geen FDA approval

128 ogen 69 verwikkelingen-15% 
BLINDHEID 
J Cata Refr Surgery- 2016;42:1518-1526
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GOES OOGCENTRUM  ANTWERPEN LINKEROEVER

REPETITIO EST MATER SAPIENTAE
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▪ Eerste oorzaak van blindheid in westerse wereld

▪ 1/10 ouder dan 65 getroffen; 

▪ 2x zoveel vrouwen 

▪ Eén oog aangetast, 60 % kans ander oog idem 

LMD       LEEFTIJDSGEBONDEN 
MACULAIRE DEGENERATIE  
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▪ Twee vormen droog en vochtig

▪ Leidt nooit tot volledige blindheid

▪ Lezen en herkennen moeilijk tot onmogelijk

Leeftijdsgebonden macula degeneratie
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VROEGE  DETECTIE  IS BELANGRIJK



Preventie
▪ Niet ?  rookstop

▪ Beschermen tegen UV

▪ Gezonde evenwichtige voeding

Behandeling
▪ Momenteel geen voor droge vorm-hoge doses 

vitaminen remt af ?

▪ Inspuitingen in het oog voor vochtige vorm -VEGF 

remmers(avastine etc.)
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CATARACT WELKE LENS? 
• Belgie 150.000     USA 3M    PER JAAR
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IS ER HIER EEN TAAK VOOR DE HUISARTS ?

MF implantlenzen zijn niet meer 
experimenteel !

Wat verwacht uw patient en wat is het hem 
waard ?

Uitgebreide info  door de oogarts
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DROGE OGEN
KOMT HET VEEL VOOR?

• 100 MILLIOEN WERELDWIJD

• Erg storend !! 

• 60 percent  van alle patiënten die bij de oogarts komen 
hebben het-huisartsenpraktijk %?

• Kan extreem vervelend en  pijnlijk zijn.

Karva 2017
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• Hoe komt de patiënt tot bij de huisarts
GETRAAN !!! oogirritatie,jeuk,pikken,steken ,branden

Wat kan U doen?
1.Meer laten knipperen

2.Omgevingsfactoren –lifestyle wijzigen

3.R/Kunsttranen-zonder bewaarmiddel- Gels 

- ook preventief en frequent

4.R/Ga naar de oogarts –

traanpunten sluiten-R/restasis cyclosporineKarva 2017 19



• https://youtu.be/rGW84S0LTUQ?t=212
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OOGDRUPPELS ZONDER BEWAARMIDDELEN
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DANK VOOR DE AANDACHT
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