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Oogyoga

Maak je 
ogen sterk

Diepere, intensere kleuren zien. Scherper zien. Geen droge, 
geïrriteerde of vermoeide ogen meer. Dág hoofdpijn.  
Yogadocent José van de Grootevheen verdiepte zich een paar 
jaar geleden in oogyoga en ontwikkelde de workshop ‘Verbeter 
je zicht en verruim je blik’. Ze staat nog altijd versteld van de 
effecten. “Van de tien mensen die de workshop volgen - van 

Omdat we vaak binnen zitten - achter 

een beeldscherm en in kunst licht - en 

nog maar weinig in de verte kijken of 

echt donker ervaren, hebben onze ogen 

het soms zwaar te verduren. Oogspieren 

gaan vaster zitten, zicht wordt slechter. 

Meer bewegen en af en toe in de verte 

kijken maakt al een wereld van verschil, 

en met oogyoga houd je je ogen flexibel. 
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wie niet iedereen een bril draagt - kunnen er twee ineens 
weer zien zonder bril. Dit effect houdt meerdere dagen aan, 
zelfs tot een week,” vertelt ze. “Het mooie: de oefeningen  
kalmeren ook de geest, omdat de ogen rechtstreeks met de 
hersenen in ver binding staan. Van een oefening als sunning 
(zie kader) word je zelfs instant vrolijk.” 

Gebaseerd op ayurveda
Oogyoga. Het klinkt misschien wat gek en roept op z’n minst 
de vraag ‘hóe dan?’ op. Het antwoord is vrij eenvoudig: het oog 
wordt op z’n plek gehouden en beweegt dankzij zes oogspieren. 
En net zoals je met gewone yoga de spieren in het lichaam 
soepel houdt, ontspant en versterkt, kun je dat ook doen met 
de spieren van het oog. 
Oogyoga is zo’n drie- tot vierduizend jaar geleden ontstaan 
binnen de ayurveda, de hindoeïstische gezondheidsleer uit 
India. In het Westen werd het in het begin van de twintigste 
eeuw geïntroduceerd door de Amerikaanse oogarts William 
Bates. Geïnspireerd op de ayurveda ontwikkelde hij oog-
oefeningen om het gezichtsvermogen te verbeteren, waarmee 
hij de basis legde van de huidige westerse oogyoga.  
Hoewel Bates goede resultaten behaalde, is er pas de laatste 
jaren écht belangstelling voor. Er verschenen meerdere boeken 
over zijn methode, bijvoorbeeld ‘Licht’ van Karl Ryberg, die 
op zijn zeventigste dankzij de oefeningen nog prima kan lezen 
zonder bril. En ‘Zonder bril leren zien’ van de beroemde Britse 
schrijver Aldous Huxley, die tweemaal bijna blind werd, maar 
zijn gezichtsvermogen herwon door oogyoga te beoefenen.  
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Hoewel reguliere artsen er soms nog sceptisch tegenover staan, 
zijn er steeds meer oogartsen die de oefeningen voorschrijven. 
En Paul McCartney’s ontboezeming dat hij zijn ogen regel-
matig uitdaagt met verschillende asana’s, gaf de methode nog 
een extra boost. 

Onze ogen hebben het zwaar
Al die aandacht voor oogyoga is niet zo gek, want onze ogen 
hebben het zwaar te verduren tegenwoordig. Alleen al vanwege 
de hoeveelheid prikkels. We doen zo’n beetje alles wat slecht 
is voor onze ogen, zegt José van de Grootevheen. “We zitten 
veel achter een beeldscherm, dat is stressvol voor onze ogen. 
We knipperen dan bijvoorbeeld minder, waardoor de ogen 
droger worden en ook de spieren verslappen. Daarnaast ver-
blijven we voornamelijk in kunstlicht en zijn we vrijwel nooit 
meer in échte duisternis.” We gebruiken onze ogen ook een-
zijdig: we kijken voornamelijk naar dingen die dichtbij zijn, 
zoals de krant of mobiele telefoon, en ook doordat we veel 
binnen vertoeven. Van de Grootheveen: “En wanneer we 
buiten zijn, belemmeren huizen of andere gebouwen ons om 
ver van ons af te kunnen kijken.” Gevolg: we zetten de oog-
spieren te veel vast, waardoor ze verkrampt raken, de oogbol 
vervormt en het zicht achteruit holt. De ooglens heeft steeds 
meer moeite om scherp te stellen op verschillende afstanden. 
Van de Grootheveen: “Hoe we met onze energie omgaan, is 
ook van invloed. Emoties en stress kunnen zich vastzetten in 
het lichaam. Overal, op elke spier, dus ook in de ogen. Ook 
daardoor kun je slechter gaan zien.” beelden via de oogzenuw door aan de hersenen. Valt het licht 

net vóór het netvlies, dan ben je bijziend (en zie je niet meer 
scherp in de verte). Valt het erachter, dan ben je verziend.  
“Je wilt natuurlijk dat het óp je netvlies terechtkomt, en dat 
kun je beïnvloeden door de oogspieren te ontspannen en in 
een betere conditie te brengen,” zegt Van de Grootheveen. 
Dat doe je al met eenvoudige hatha-oogyogaoefeningen, zoals 
tien keer van boven naar beneden kijken (terwijl je je hoofd 
stilhoudt), tien keer van links naar rechts kijken, vijf keer met 
de klok mee een rondje draaien en daarna vijf keer tegen de 
klok in.

Vrolijker en meer in balans
Met weer andere oefeningen zoals het ontspannende sunning 
- waarbij de ogen ook extra zonlicht absorberen - en palmeren 
(zie kaders), heeft oogyoga ook een forse uitwerking op andere 
niveaus. Van de Grootheveen: “Zoals op de overdracht van 
informatie naar de hersenen via de oogzenuw. Het netvlies 

filtert de binnengekomen informatie om te bepalen wat wel 
en wat niet belangrijk is. Zijn de hersenen overbelast door 
stress of vermoeidheid, dan werken de ogen minder goed. 
Omgekeerd geldt ook: zijn de ogen verkrampt, dan worden 
niet de juiste signalen naar de hersenen gestuurd.”  
Concreet gevolg is dat je bijvoorbeeld eerder uit balans raakt, 
kunt vallen of jezelf stoot, dat je minder snel kunt nadenken 
of niet op bepaalde woorden kunt komen. En natuurlijk de 
gevolgen voor de stofwisseling en hormoonhuishouding: 
“Het merendeel van het licht dat via onze ogen binnenkomt, 
is ook van belang voor de hypothalamus en de hypofyse”, 
legt Van de Grootheveen uit. De hypothalamus speelt onder 
meer een grote rol in het reguleren van onze lichaamstempe-
ratuur, het honger- en dorstgevoel en de biologische klok. 

Allemaal aan de bril?
Het is bizar zo snel als het gebruik van brillen en lenzen toe-
neemt, zegt Van de Grootheveen: “Negentig procent van de 
55-plussers in Nederland draagt tegenwoordig een bril.”  
Wereldwijd slaan oogartsen en wetenschappers alarm. Volgens 
onderzoek van het Brien Holden Vision Institute (2016) zal 
in 2050 bijna de helft van de wereldbevolking bijziend zijn - 
dat zijn vijf keer zoveel mensen als in 2000. 
Door het gebruik van hulpmiddelen gaan de ogen juist sneller 
achteruit. “De spieren worden luier als het werk van ze wordt 
overgenomen”, zegt Van de Grootheveen. “Zonde. Onze ogen 
zitten zo ingenieus in elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat als 
we ze gebruiken waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn en ze goed 
verzorgen, we ouder kunnen worden zonder een bril nodig  
te hebben.” (Dit geldt overigens niet voor mensen met een 
aangeboren oogaandoeningen of oogziekte, want daar ligt 
een andere oorzaak aan ten grondslag).

Ook in de verte kijken
Een blik op het leven van onze voorouders, de jagers en  
verzamelaars, vertelt wat onze ogen nodig hebben om het 
perfect te blijven doen.  
Van de Grootheveen: “Er waren geen huizen en steden, ze 
konden altijd goed in de verte kijken. Als je dat doet, zijn de 
oogspieren ontspannen. Bij het jagen gebruikten ze zowel het 
centrale als perifere blikveld: terwijl ze zich op de prooi focus-
ten, hielden ze tegelijkertijd de contrasten en bewegingen in 
de wereld eromheen in de gaten om te checken of ze veilig 
waren. Hun ogen waren voortdurend in beweging, waardoor 
de spieren soepel en goed doorbloed bleven. Tot slot waren ze 
veel buiten, zodat ze natuurlijk zonlicht binnenkregen.”
Het is onmogelijk de ongezonde gewoontes van deze tijd volle-
dig te verruilen voor betere. We zijn nu eenmaal afhankelijk 
van kunstlicht en het beeldscherm compleet uit je leven ban-
nen is voor de meeste mensen geen optie. Simpelweg meer 
bewegen met de ogen maakt al een wereld van verschil.

Het licht in je ogen
Maar kan het effect van oogyoga zó groot zijn dat het onze 
ongezonde leefgewoonten grotendeels kan compenseren?  
Om te begrijpen hoe het werkt, is het handig te weten hoe 
onze ogen werken. Licht komt door het hoornvlies en via  
de pupil ons oog binnen. Daar gaat het door de ooglens, die 
ervoor zorgt dat het beeld op de lichtgevoelige cellen in het 
netvlies achterin het oog terecht komt. Die cellen geven de 

5 X GOED VOOR JE OGEN 
Naast oogyoga houd je de conditie van je ogen 
ook op peil met deze gezonde gewoontes: 

1.   Zorg voor een goede ademhaling.  
De ogen hebben van alle organen relatief 
gezien het meeste zuurstof nodig, namelijk 
vier keer zoveel als de hersenen.  

2.  Ontspan, op meerdere manieren:  
•  doe geen moeite - zoals ingespannen 

knijpen - om iets goed te zien. Zicht  
is passief. Probeer met een zachte,  
ontspannen blik te kijken 

 •  Kijk bewust vaker in de verte, dat  
ontspant de oogspieren 

 •  Geef je ogen rust door te ‘palmeren’  
(zie oefeningen) of door een nacht-
wandeling te maken. 

3.  Beweeg! Met de ogen, en ook met de rest 
van je lichaam. Sport of ga even lekker 
‘shaken’ om de bloedsomloop aan te  
jagen vastzittende energie los te laten. 

4.   Knipperen is belangrijk voor je ogen.  
Wie vaak naar het beeldscherm kijkt, 
knippert veel minder vaak dan we van  
nature doen. Knipperen houdt de ogen 
goed vochtig en de spiertjes op peil.  

5.   Eet gezond.  
Met name vitamine C, E, zink, omega 3  
en spirulina zijn goed voor de ogen.  
Wees matig met suiker, zout en alcohol.  

Oogyoga werkt in op 
het derde-oogchakra 
en heeft een positieve 
invloed op je intuïtie 

en creativiteit
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Ook stuurt deze klier de hypofyse aan, die een centrale rol 
speelt in het hormonale stelsel en zelf ook verschillende hor-
monen aanmaakt (waaronder het ‘stresshormoon’ cortisol). 
Puur zonlicht en echte duisternis zijn ook belangrijk voor het 
onderhoud en de aanmaak van de lichtgevoelige cellen - die 
bestaan uit staafjes en kegels - op het netvlies. De staafjes  
onderscheiden de contrasten tussen licht en donker en zijn 
belangrijk voor ons perifere blikveld. Dankzij de kegeltjes zien 
we details, scherpte en kleuren binnen ons centrale blikveld. 
Ook hierop hebben palmeren en sunning veel effect. Van de 
Grootheveen: “Probeer daarnaast zoveel mogelijk naar buiten 
te gaan en minder vaak een zonnebril op te zetten. Natuurlijk, 
bij iets als autorijden moet dat soms. Maar er zijn mensen die 
te pas en te onpas hun zonnebril opdoen en zeggen: ‘Ik kan 
niet tegen dat felle licht’. Dat klopt. Hoe vaker je een zonnebril 
draagt, hoe minder kegeltjes op het netvlies worden aange-
maakt, en hoe minder goed je tegen zonlicht kunt.” 

Betere intuïtie
Met oogyoga bereik je het meest wanneer je elke dag oefeningen 
doet, maar dat blijkt voor veel mensen in de praktijk van alle-
dag lastig in te passen. “Mijn advies: doe het een maand lang 
elke dag en daarna op gevoel. Dan doe je vanzelf wat bij je 
past”, zegt Van de Grootheveen. De yogadocent wil nog één 
ding vertellen over een ander mooi effect van oogyoga.  
“Wanneer je gaat werken aan je zicht, ga je niet alleen letterlijk, 
maar ook figuurlijk beter zien. Het verruimt je blik. De yoga 
werkt in op het derde-oogchakra. Dat heeft een positieve in-
vloed op je intuïtie en creativiteit. Hoe rustiger de hersenen, 
hoe minder ruis er is, hoe beter je je innerlijke stem hoort.” 

   MEER LEZEN OF DOEN? 
•  ‘Natuurlijk zien en de Bates-methode’,  

Saskia Naber, uitgever Natuurlijk zien
•  Op wavesofhealing.nl/oogyoga-workshop  

vind je informatie en data voor oogyoga-
workshops van José van de Grootheveen

    OOG-OEFENINGEN
 

Sunning
Ga buiten staan, met je gezicht naar de zon. Sluit je ogen en zorg voor een rustige,  

diepe ademhaling. Breng je kin richting je linkerschouder en beweeg vervolgens  

met een boog omhoog richting je rechterschouder. Stel je voor hoe je het zonlicht  

absorbeert. Beweeg tien keer heen en weer, liefst op de ademhaling (op een  

in ademing naar rechts, uitademend naar links of omgekeerd). Draai daarna van  

de zon af om te palmeren (zie volgende oefening). Je zult allerlei kleuren zien -  

kijk ernaar zonder aandacht aan eventueel opkomende gedachten te besteden. 

EFFECT: je gaat scherper zien en je ziet kleuren dieper/intenser, omdat zonlicht de  

aanmaak van lichtgevoelige kegeltjes op het netvlies stimuleert. Bovendien voel  

je je vrolijker door de aanmaak van hormonen onder invloed van het licht. 

Palmeren
Ga comfortabel zitten, probeer nek en schouders te ontspannen en laat je ellebogen 

ergens op rusten. Zorg voor een lange, diepe ademhaling. Wrijf je handen warm en 

maak er kommetjes van. Sluit je ogen en bedek ze met je kommetjes, zonder contact 

te maken met de oogbal). Belangrijk: kijk alleen naar het zwart of wat je ook maar 

ziet. Probeer niet in te gaan op gedachten die oppoppen. Een mantra als ‘ik zie zwart’ 

of ‘ik zie wat ik zie’ helpt hierbij. Wees je bewust van de warmte van je handen, voel 

deze naar binnen stromen.

EFFECT: diepe ontspanning van de ogen. Ideaal wanneer je ogen vermoeid, droog  

en/of branderig zijn (bijvoorbeeld na een paar uur achter het beeldscherm).  

Hoe langer je de oefening doet, hoe groter het effect. 

Veraf en dichtbij
Deze oefening is om de oogspieren te trainen. Heerlijk om te doen aan het strand of  

op een andere plek in de natuur waar je goed in de verte kunt kijken. Houd een arm 

gestrekt met de duim omhoog. Kijk afwisselend naar de horizon (of een ander punt  

in de verte) en je duim. Herhaal tien keer. Dit mag best in een hoog tempo. 

EXTRA DOORBLOEDING 
& ZUURSTOF
Voor je aan oogyoga begint, is het fijn een 
paar lichaamsoefeningen te doen die het  
effect ervan vergroten. Ze verbeteren name -
lijk de doorbloeding, waardoor alle organen  
- dus ook de ogen en de hersenen - van meer 
zuurstof worden voorzien. Een oefening als  
de ‘cat cow’ (waarbij je afwisselend een holle 
en een bolle rug maakt terwijl je op handen  
en knieën staat) bevordert daarnaast ook het 
stromen van de spinale vloeistof in het ruggen-
merg. Die vloeistof bevat veel voedingsstoffen 
voor de ogen.

(bron: José van de Grootheveen, wavesofhealing.nl) 

Zijn de hersenen 
overbelast door stress 
of vermoeidheid, 
dan werken de ogen 
minder goed
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