
•  Mijn kindje heeft een te klein oogje.  

Wat nu? 

•  Ik sta voor een oogverwijderings  operatie. 

Wat houdt dat allemaal in? 

•  Ik wil graag iemand ontmoeten  

die ook een oogprothese draagt.

•  Kan ik met één oog nog wel  

autorijden en sporten?

U heeft veel vragen en zoekt  
naar mensen zoals u.

Vereniging OOG in OOG
Veldhuizenstraat 75

1106 DG  AMSTERDAM

T 0653 836 774
www.ver-ooginoog.nl   

E info@ver-ooginoog.nl

Bankrekeningnr. NL42 INGB 0005 4496 94

KvK 50709011

 

Volg ons ook op   

Word lid of steun Vereniging OOG in OOG

Wilt u meer informatie of wilt u lid of donateur 

worden van Vereniging OOG in OOG? Bel dan 

met Maaike Oosterhof 0653 836 774 of ga naar 

www.ver-ooginoog.nl. Het lidmaatschap van OOG 

in OOG kost slechts € 25,- met automatische 

incasso en wordt door een aantal ziektekosten-

verzekeringen vergoed.

Donateur worden?

Als zelfstandige patiëntenvereniging is Vereniging 

OOG in OOG mede afhankelijk van contributies 

en donaties. Uw gift is daarom zeer welkom op 

rekeningnummer NL42 INGB 0005 4496 94. 

De Belastingdienst heeft 

Vereniging OOG in OOG  

de ANBI-status verleend,  

waardoor uw gift aftrekbaar  

is van de Inkomstenbelasting.

 

Lid of donateur worden  

Ik meld mij aan als lid*/donateur* van Vereniging 

OOG in OOG.  (*omcirkelen wat gewenst is)

Naam  .................................................................................

Adres  .................................................................................

Postcode  ...........................................................................

Woonplaats .......................................................................

Telefoonnummer ..............................................................

Geboortedatum ...............................................................

E-mail  ..............................................................................

Vereniging OOG in OOG 

Informatie  

Lotgenotencontact 

Belangenbehartiging

In Nederland zijn ongeveer 20.000 

mensen met een oogprothese. Wie voor 

een oogverwijderingsoperatie staat of 

voor het eerst met een oogprothese of 

orbitaprothese te maken krijgt, heeft 

ongetwijfeld veel vragen. Ook mensen die 

al jaren een oogprothese dragen, hebben 

vaak behoefte aan informatie of het 

uitwisselen van ervaringen. Bij medische 

instanties is niet altijd voldoende en 

goede informatie voorhanden. Ook in de 

vrienden- of kennissenkring zal men niet 

snel een lotgenoot ontmoeten. 

Vereniging OOG in OOG zet zich in 

voor de behartiging van de belangen 

van deze groep mensen en voor ouders 

van kinderen met de aandoening anof-/

microftalmie. 

Wij zorgen voor lotgenotencontact en 

goede informatievoorziening over anof-/

microftalmie, oogprothesen, orbita-

prothesen, de oogverwijderingsoperatie 

en het zien met één oog. 



Wie voor een oogverwijderings operatie 

staat 

Als bij u binnenkort een oog verwijderd wordt dan 

heeft u vast veel vragen over de operatie, over het 

kijken met één oog of over de oogprothese zelf. 

Misschien wilt u ook graag eens met iemand praten  

die dit al achter de rug heeft. 

Dan is het goed lid te worden van een vereniging 

die u direct antwoord kan geven en u snel helpt met 

lotgenotencontact. 

Wie meer wil weten over het dragen van 

een oogprothese en het zien met één oog

Ook mensen die al jarenlang een oogprothese 

dragen, hebben vaak praktische vragen als: ‘Hoe 

vaak moet ik de prothese schoonmaken’ of ‘Wat 

moet ik doen als mijn oogprothese niet meer goed 

zit’ of ‘Ik wil graag eens wat mensen ontmoeten 

zoals ik’, of: ‘Kan ik met één oog nog wel mijn 

sport blijven beoefenen en heeft u tips voor het 

autorijden?’

Ouders van kinderen met een te klein 

oogje of zonder oogje(s)

Vereniging OOG in OOG is er ook voor ouders van 

kinderen met de zeldzame aandoening anof- of microf   - 

talmie. De vereniging geeft uitgebreide informatie en 

brengt u graag in contact met ouders die in dezelfde 

situatie verkeren. U kunt elkaar steunen en ervaringen 

uitwisselen. Tijdens de jaarlijkse Familiedag kunnen uw 

kinderen onder goede begeleiding met elkaar spelen, 

terwijl er voor de ouders een speciaal programma is.

Elke Knaven: “Minke is 

geboren met één te klein oogje 

(microftalmie) en draagt nu een 

oogprothese. Deze kan Minke nu 

zelfstandig inzetten. Via OOG in 

OOG hebben wij veel contact met 

andere ouders en kinderen. De 

Familiedag slaan wij nooit over!”

Dianne de Bruin: “Vereniging 

OOG in OOG heeft mij geholpen 

in de tijd vóór en na mijn 

oogverwijderingsoperatie. Sindsdien 

help ik graag anderen die voor 

dezelfde keuze staan. Ook geef ik 

jaarlijks een spreekbeurt over mijn 

oogprothese aan mijn leerlingen.”

Guido Ongena:  “Dankzij het 

lotgenotencontact via Vereniging 

OOG in OOG heb ik de keuze voor 

een oogverwijderingsoperatie durven 

maken. Door de ervaringen van lot-

genoten kreeg ik er vertrouwen in om 

te leven met een oogprothese. Dat 

heeft mij enorm veel goed gedaan!”

Dit zijn onze activiteiten
 

Vereniging OOG in OOG organiseert tal van 

activiteiten voor haar leden. Ons Nieuwsmagazine 

verschijnt driemaal per jaar en regelmatig verzenden 

wij een digitale Nieuwsbrief met de allerlaatste 

nieuwtjes en ontwikkelingen. Onze website 

www.ver-ooginoog.nl staat boordevol nuttige 

informatie. 

We zijn actief op Facebook, Twitter en Instagram. 

Op Facebook kunnen onze leden ook via een besloten 

pagina met elkaar ervaringen uitwisselen. 

Jaarlijks organiseren wij twee informatieve en gezellige 

Contactdagen voor volwassenen én een Familiedag 

voor ouders en kinderen met een oogprothese. 
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