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Kunnen ogen
bevriezen?

Vragen: mevr. Vogten en
dhr. Thielen
Uit: Born en Sittard

D e 83-jarige heer Thielen uit Sittard
heeft heel wat barre winters mee-
gemaakt. Zeker bij de Elfsteden-
tocht hoorde hij regelmatig dat
voeten, vingers en handen bevro-

ren. Maar hij hoorde nooit dat ook ogen bevro-
ren waren terwijl deze toch het minst worden
bedekt.

Volgens oogarts Martin Buissink van het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht kunnen ogen
wel degelijk bevriezen. Er is zelfs een aandoe-
ning die aangeduid wordt als ‘Elfstedentocht-
ogen.’ Bij koud weer en bij tegenwind kan
het traanvocht in de ogen bevriezen. Dit
gebeurt samen met een deel aan de
voorzijde van het hoornvlies.
Door het knipperen van de oogle-
den wordt een buitenste laag
hoornvliesweefsel er als het ware
afgeveegd zodat een erosie van
de cornea ontstaat. Het hoorn-
vlies of de cornea is het door-
zichtige deel van de buiten-
kant van het oog waar het
licht door naar binnen
valt.
Een collega-arts van
Buissink reed twee
keer de Elfstedentocht,

in 1985 en 1986. Tijdens die tochten heeft hij
geen schaatsers meegemaakt die moesten afha-
ken wegens bevroren ogen, maar tijdens eerde-
re Elfstedentochten kwam het wel eens voor.
Wie bevroren ogen heeft, merkt dat aan het
wazige zicht. Veel hoeft er niet aan gedaan te
worden. De pijn en de bevriezing gaan na een
tijdje vanzelf over; wel kan er wat zalf ge-
smeerd worden. Het kan overigens flink pijn
doen wanneer iemand met bevroren ogen van-
uit de kou een warme ruimte binnenkomt.
Het bevriezen van ogen is te voorkomen door
een bril te dragen. Een gewone bril is echter
niet voldoende. Ook de zijkanten van de ogen

moeten helemaal afgesloten worden, zodat
de temperatuur van het oogoppervlak

hoger is dan die van de buitenlucht.
Tegenwoordig bevriezen nauwe-

lijks nog ogen, omdat alle
schaatsers brillen dragen die

de ogen volledig afscher-
men.

Het antwoord werd
gegeven door

oogarts Martin
Buissink van het

AZM in
Maastricht.
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