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Hoe houd jij je ogen gezond?

Je staat er niet altijd bij stil, maar gezonde ogen zijn enorm  
belangrijk. Zijn je ogen in goede conditie dan zie je scherp,  
kijk je comfortabel en heb je minder snel last van klachten zoals 
droge ogen. In dit e-book lees je hoe de oogfunctie wordt  
beïnvloed door bijvoorbeeld het ouder worden. Ook vind je 
informatie over voedingsstoffen die je helpen om je ogen zo 
gezond mogelijk te houden, zoals omega. 

Natuurlijke beschermers
Je ogen zijn kwetsbaar. Om ervoor te zorgen dat ze geen beschadiging oplopen, heeft moeder natuur voor een aantal  
natuurlijke beschermers gezorgd. Zo worden je ogen omringd door wimpers die insecten en stofjes uit het oog helpen te 
weren. 

Daarnaast gaan je ogen tranen als er toch iets in komt wat er niet thuishoort. Traanvocht is van groot belang voor de gezond-
heid van je ogen. Het bevat namelijk een speciaal enzym dat bacteriën doodt. Zo krijgen ziekteverwekkers geen kans.

En natuurlijk worden je ogen ook beschermd door je oogleden. Dit is huid die als een soort ruitenwisser steeds even het opper-
vlak van je oog vrijmaakt van stofjes en andere dingen die er niet horen. Telkens als je met je ogen knippert, worden je ogen  
bevochtigd, waardoor je minder snel droge ogen krijgt.  
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Als je lang achter elkaar naar iets staart - bijvoorbeeld naar je beeldscherm of in een boek - dan knipper je automatisch minder met 
je ogen. Het gevolg kan zijn dat je last krijgt van droge ogen. Mensen die veel met de computer werken of de echte boekenwurmen 
onder ons zullen dit vast herkennen. Ook als je contactlenzen draagt, heb je een verhoogde kans op het ontstaan van droge ogen. 
Door contactlenzen krijgt de traanklier namelijk een minder sterk signaal door vanuit het oog dat er traanvocht geproduceerd moet 
worden. 

Naarmate je ouder wordt, neemt bovendien de productie van traanvocht af. Dit betekent dat er minder traanvocht beschikbaar is 
om het oogoppervlak vochtig te houden. Veel ouderen merken dan ook dat ze vaker last hebben van droge, branderige ogen dan 

voorheen. 

Oorzaak van droge ogen

De uitdrukking ‘iets scherp op het netvlies hebben’ bestaat niet voor niets. Het netvlies zorgt er namelijk voor dat je scherp kunt zien. 
Als het netvlies veroudert (doordat we zelf ouder worden) neemt dat vermogen af. Dit noemt men ook wel maculadegeneratie. De 
macula is namelijk de gele vlek in het midden van het netvlies waarmee je scherp kunt zien. Bij het ouder worden treedt als het ware 
slijtage van de macula op. 

Scherp op het netvlies

Wist je dat:

Je dankzij je netvlies kleuren goed kunt 
waarnemen en in het donker kunt zien? Dat 
gebeurt onder andere met de zogenoemde 
kegeltjes en staafjes in het netvlies, die licht 
opvangen en doorsturen naar je hersenen. Je 
hebt wel zes miljoen kegeltjes per oog en zo’n 
50 miljoen staafjes! 

De kegeltjes gebruiken we bij het rechtdoor 
kijken, bijvoorbeeld naar een boek en om 
kleuren te kunnen zien. Ze bevinden zich dan 
ook in het midden van het oog. De staafjes 
hebben we nodig om in het donker en opzij te 
kunnen zien. De staafjes bevinden zich aan de 
buitenkant van het netvlies.

Wist je dat:

Alles waar je naar kijkt op z’n kop (onderste-
boven) op het netvlies wordt geprojecteerd? 
Ook links en rechts zijn verwisseld. Pas als de 
beelden bij de hersenen aankomen, maken 
die er het plaatje van zoals we dat vervolgens 
‘echt’ zien. 
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Voedingstoffen voor je ogen
Een aantal voedingsstoffen is van belang voor het behoud van een goed, 

scherp gezichtsvermogen en gezonde ogen. Je kunt dus zelf met de juiste 

voeding veel doen om voor je ogen te zorgen. Welke voedingsstoffen je daar 

precies voor nodig hebt, lees je hieronder. 

Flinndal Omega-3 Oog

Je kunt als aanvulling op een gezond voedingspatroon kiezen voor een 
supplement om je ogen gezond te helpen houden. Flinndal Omega-3 Oog 
bevat DHA, zink, vitamine B2 en luteïne, allemaal nuttige voedingsstofjes 
voor je ogen! 

1. Vitamine A
Het netvlies heeft vitamine A nodig om licht om te kunnen zetten in elektri-
sche signalen aan de hersenen. Daardoor zijn we alleen overdag in staat 
om kleur waar te nemen en zien we ’s avonds niets anders dan zwart-wit 
contrasten. Bij een gebrek aan vitamine A kan nachtblindheid ontstaan. 
Het lichaam kan zelf vitamine A aanmaken uit bètacaroteen. Dit stofje vind 
je in plantaardige producten zoals wortelen. Daarom wordt gezegd dat 
wortelen goed zijn voor de ogen. 

2. Vitamine B2
Vitamine B2 is belangrijk voor de zuurstofvoorziening rondom en in het 
oog en speelt een rol bij de activiteit van bepaalde enzymen die de ogen 
beschermen. Zo ondersteunt het de conditie van het oog en helpt het om 
scherp te blijven zien. Vitamine B2 vind je onder andere in yoghurt, melk, 
champignons, eieren, amandelen en quinoa.

3. Zink
Zink speelt een rol bij de opname van vitamine A. Daarnaast ondersteunt 
zink de conditie van het oog, helpt het scherp te blijven zien (ook in het 
donker) en is het van belang voor het functioneren van het netvlies. Zink is 
te vinden in allerlei etenswaren, onder andere in rood vlees, gevogelte, vis 
en schaaldieren, graanproducten, gemengde noten, eieren en soja.

4. Omega 3 vetzuur DHA
Het omega 3 vetzuur DHA is een belangrijk bestanddeel van het netvlies. 
Vanaf een inname van 250 mg per dag helpt het omega 3 vetzuur het oog 
in goede conditie te houden en  scherp te blijven zien. DHA zit vooral in 
vette vis zoals haring, zalm en makreel. 
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5. Luteïne
Luteïne (een gele kleurstof ) bevindt zich, net als DHA, in het netvlies van de 
ogen. Het behoort tot de zogenaamde carotenoïden; natuurlijke plantpig-
menten die groente en fruit hun kleur geven. Deze pigmenten kunnen de 
ogen beschermen. Je vindt luteïne vooral in spinazie, eieren, boerenkool, 
broccoli, witlof en spruitjes.

6. Vitamine C en E
Vitamine C en E zijn beide antioxidanten en belangrijk voor de ogen. Ze 
weren namelijk vrije radicalen af in ons lichaam en beschermen onze 
cellen, ook die in de ogen. Vitamine C vind je bijvoorbeeld in sinaasappels, 
kiwi’s en paprika’s. Vitamine E zit onder andere in walnoten, amandelen, 
pinda’s en pistachenoten.
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