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Het goede doel voor ogen

Onze visie

We hebben een samenleving voor ogen waarin mensen in staat worden gesteld met een goed

gezichtsvermogen hun volledige potentieel te bereiken.

Je zelfstandig en conform je capaciteiten kunnen ontplooien en op eigen benen kunnen staan, zonder 

afhankelijkte moeten zijn van anderen, dat is het perspectief waaraan wij willen bijdragen. Een wereld 

waarin onnodige blindheid en slechtziendheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperken.

Onze missie

Vermijdbare blindheid en slechtziendheid uitbannen om mensen te ondersteunen productieve burgers

te worden, en bij te dragen aan de sociaaleconomische groei van hun samenleving.

We zetten ons in voor de meest kwetsbare mensen in achtergelegen gebieden voor wie oogzorg onbereikbaar

is, voor wie een staaroperatie of juiste bril onbetaalbaar is. Blinde of slechtziende mensen die niet

meer kunnen werken, vervallen hierdoor in nog grotere armoede en zijn afhankelijk van hun familie.

Kinderen kunnen door slechtziendheid niet goed meekomen op school. Terwijl dat allemaal niet nodig is.

Oorsprong

We komen voort uit Nederlandse oogartsen. We laten ons nog steeds adviseren door oogartsen.

Eye Care Foundation is in 2008 ontstaan uit de fusie van Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors.

De Twee organisaties hadden dezelfde doelstellingen en samenwerken bleek efficiënter en effectiever

te zijn. Eye Care Foundation ontwikkelde zich tot een organisatie die niet alleen directe dienstverlening –

oogbehandelingen als staaroperaties en het aanmeten van brillen - mogelijk maakt. Met onze 6 

verschillende interventiestrategieën willen we biijdragen aan de totstandkoming van een kwalitatief goed 

en duurzaam gezondheidszorgsysteem, en daarom ondersteunen we ook bijvoorbeeld opleidingen van

oogartsen en de bouw van oogklinieken.
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Organisatie

Hoe we werken
We zijn vastbesloten om daar waar mogelijk mensen te helpen om hun gezichtsvermogen te herstellen door

vermijdbare blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te behandelen. We willen gelijkheid, kwaliteit,

efficiëntie en duurzaamheid binnen de oogzorg verbeteren zoals voorgesteld door de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO). We werken samen met ministeries, ziekenhuizen en lokale artsen in onze projectlanden in

Azië en Afrika om hen te helpen hun eigen ooggezondheidssystemen te verbeteren waardoor meer menzen

weer helder kunnen zien. We doen dit door lokaal levensveranderende (staar)operaties en behandelingen

uit te voeren waardoor men weer kan zien. Dit doen we onder meer door brillen aan te meten, artsen en

gezondheidswerkers op te leiden en te trainen, en door het stimuleren van inbedding van oogzorg in de

gezondheidszorg van een land. De zes componenten van onze interventiestrategie zijn:

Levering van diensten

We spelen in op de behoeften van lokale mensen en gemeenschappen om betere zorg te eisen en de

toegang tot ooggezondheidsdiensten te verbeteren. We richten ons in het bijzonder op kosteneffectieve

behandelingen voor degenen die slecht toegang hebben tot ooggezondheid. Dit vergroot het effect en

bereik van oogzorgdiensten en zorgt voor duurzame verandering, waardoor ook de armste en meest

gemarginaliseerde groepen in de achtergelegen gebieden toegang hebben tot gratis of betaalbare zorg.

Capaciteitsversterking

We investeren in lokale mensen, lokale artsen en verpleegkundigen, door klinisch- en gezondheidspersoneel

op te leiden en door voorzieningen uit te rusten met benodigd materiaal.

Gezondheidsinformatiesystemen

De opbouw van nauwkeurige en kwalitatieve ooggezondheidsinformatie en efficiëente, duurzame en

toegankelijke zorg draagt bij aan de integratie van ooggezondheidszorg in het hele gezondheidssysteem.

Financiering van de gezondheid

We blijevn de financiering van onze goedgekeurde projecten steunen. We werken samen met regeringen om 

te zorgen voor voldoende aandacht en structurele ondersteuning van essentiele ooggezondheidsdiensten.

Leiderschap en bestuur

Het aanpakken van ooggezondheid bereik je door het stimuleren van verandering op lokaal, nationaal

en internationaal niveau. We benutten onze positie als betrouwbare partner om integrale oogzorg en

gezondheid op de agenda te zetten. In samenwerking met gelijkgestemde organisaties hanteren we

een gecoördineerde en empirisch onderbouwde aanpak om overheden en andere besluitvormers te

beïnvloeden om duurzame verandering teweeg te brengen, zonder overlap.

Infrastructuur, instrumentarium, ICT

Hieronder vallen financiële ondersteuning voor infrastructuur, instumentarrium en informatie-en 

communicatietechnologie als onderdeel van een project.
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