
Wat is een retinoblastoom?  

Het retinoblastoom is een zeldzame oogziekte, 
die meestal bij kinderen onder de vijf jaar 
voorkomt. Meestal komt de ziekte al vóór het 
tweede jaar aan het licht.  
 
Deze oogziekte is een vorm van kanker die 
ontstaat in het netvlies (retina). Het netvlies 
ligt als een dunne laag tegen de binnenkant 
van de oogbol aan. Het behoort tot het zenuw-
weefsel en is via de oogzenuw verbonden met 
de hersenen. In het netvlies bevinden zich 
lichtgevoelige cellen, die (licht)beelden opvan-
gen. Die beelden worden in de hersenen ver-
werkt, waardoor we ons bewust worden van 
wat we zien.  
 
De netvliescellen ontstaan al heel vroeg in de 
zwangerschap doordat cellen zich delen. Soms 
gaat er om onbekende reden bij zo'n celdeling 
iets fout en raakt de aanmaak van normale 
cellen verstoord. Er worden dan abnormale 
cellen geproduceerd, die zich ongeremd gaan 
delen. Zo kan al tijdens de zwangerschap de 
aanleg tot een kwaadaardige tumor (gezwel) 
in het netvlies ontstaan.  
 
Verschijningsvormen  

Er zijn twee vormen van retinoblastoom, de 
erfelijke en de niet-erfelijke vorm. Bij de niet-
erfelijke vorm ontwikkelt de tumor zich altijd 
maar aan één oog. Bij de erfelijke vorm kun-
nen één of beide ogen worden aangetast. Bo-
vendien ontwikkelen zich bij deze vorm vaak 
tumoren op meerdere plaatsen in het netvlies. 
De erfelijke vorm komt minder vaak voor dan 
de niet-erfelijke vorm.  
 
Stadia  

Wanneer de ziekte ontdekt wordt, kan deze 
zich in verschillende stadia bevinden.  
 
In het vroegste stadium kan de ziekte alleen 
worden herkend als er bewust naar gezocht 
wordt bij uitgebreid oogonderzoek 
(oogspiegelen). In praktijk wordt dit vroege 
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stadium slechts bij een klein aantal kinderen 
ontdekt. Dit zijn kinderen bij wie al eerder in 
het andere oog een retinoblastoom was ont-
dekt of kinderen bij wie op grond van de fami-
liegegevens een gericht onderzoek op retino-
blastoom werd ingesteld.  
 
Een verder gevorderd stadium wordt vaker ge-
constateerd. Als een tumor zich bevindt in de 
zogenaamde gele vlek (macula) in het net-
vlies, dan gaat een kind slecht zien met dat 
oog en daardoor soms scheel kijken. Dit ver-
schijnsel kan dus een eerste symptoom zijn 
van een retinoblastoom. Een ander verschijn-
sel kan een reflecterend oog zijn, ook wel kat-
tenoog genoemd. Als het oog van een kind 
vreemd wit oplicht, betekent dit soms dat er 
sprake kan zijn van een retinoblastoom. De 
tumor is door de pupilopening zichtbaar ge-
worden.  
 
Slechts in zeldzame gevallen komt een uitge-
breid stadium voor. In dit stadium is de tumor 
buiten het oog doorgegroeid, meestal aan de 
achterzijde. Dit gebeurt als de tumor niet op 
tijd wordt onderkend. De tumor groeit dan via 
de oogzenuw naar de hersenen en het ruggen-
merg toe en via de aanwezige bloedvaten naar 
de oogkas. De tumorcellen kunnen uitzaaien 
naar de rest van het lichaam. Bij uitgebreide 
doorgroei van de tumor buiten het oog is het 
moeilijker de ziekte terug te dringen. De laats-
te tijd zijn echter de behandelingsmogelijkhe-
den voor de ziekte, ook in dit stadium, aan het 
verbeteren.  
 
In overleg met u  

Retinoblastoom is een ernstige ziekte. Uw kind 
moet ingrijpende oogbehandelingen onder-
gaan, waarvan de gevolgen niet altijd vante-
voren te overzien zijn. Al deze behandelingen 
brengen in meer of mindere mate risico met 
zich mee voor uw kind.  
 
U kunt ervan verzekerd zijn, dat wij onze ui-
terste best zullen doen om de gezondheid en 



het gezichtsvermogen van uw kind zoveel mo-
gelijk te behouden.  
 
Gedurende de behandelingen zal er regelmatig 
met u worden overlegd. U wordt bij alle be-
langrijke beslissingen van uw kind betrokken. 
Als u zich zorgen maakt over (de toekomst 
van) uw kind, dan is het goed dit met één van 
de artsen van ons behandelingsteam te be-
spreken. Wij kunnen u dan adviseren over de 
mogelijkheden die er zijn voor hulp, zowel bij 
de verwerking van de ziekte en de behande-
ling van uw kind als bij eventuele praktische 
problemen thuis.  
 
Signalen van Retinoblastoom  

De eerste symptomen die door ouders of ver-
zorgers gezien worden zijn meestal een 
"vreemde" verkleuring van het oog of de pupil, 
ook wel kattenoog genoemd, en scheelzien 
van één oog. Soms is het oogje rood en pijn-
lijk.  
 
Diagnose  

Wanneer één van de ouders van een baby 
vroeger behandeld is voor de erfelijke vorm 
van retinoblastoom heeft dit kind ongeveer 
50% kans retinoblastoom te krijgen.  
 
In principe worden deze baby's daarom vooral 
in de eerste levensjaren zeer frequent oog-
heelkundig onderzocht door middel van een 
funduscopie (oogspiegelen) in narcose zodat 
een eventuele tumor in een zo vroeg mogelijk 
stadium wordt ontdekt en behandeld.  
 
Als de oogarts een retinoblastoom vermoedt of 
vaststelt bij oogspiegelonderzoek(veelal in 
narcose), dan wordt er uitgebreider onderzoek 
verricht.  
 
Er wordt een echo van de ogen gemaakt, het 
kind wordt onderzocht door een kinderarts en 
er wordt een MRI-scan van de ogen en van de 
hersenen gemaakt terwijl het kind in narcose 
is. Een ruggenprik is soms nodig om uitbrei-
ding buiten het oog in het zenuwstelsel uit te 
sluiten.  
Ook zal er een DNA-analyse plaatsvinden om 
mogelijk aanwezige erfelijke aanleg op te spo-
ren. Hiervoor wordt wat bloed afgenomen.  

Behandeling  

Vroeger was het verwijderen van het aangeda-
ne oog (enucleatie) de enig mogelijke behan-
deling. Wanneer de tumor ook in het andere 
oog optrad, waren destijds de gevolgen voor 
het gezichtsvermogen dan ook zeer ernstig. 
Daarom zijn er nieuwe behandelingsmogelijk-
heden ontwikkeld, die tegenwoordig bij een 
groot aantal kinderen met een retinoblastoom 
succesvol zijn. Men streeft ernaar om, bij aan-
tasting van twee ogen, tenminste in één oog 
enig gezichtsvermogen te behouden.  
 
Welke behandelingsmogelijkheden zijn er?  
 
Enucleatie  

De verwijdering van een aangedaan oog is een 
doeltreffende en veilige behandelingsmethode 
bij een retinoblastoom. Bij kinderen, die 
hoogstwaarschijnlijk een niet-erfelijke en dus 
eenzijdige vorm van deze ziekte hebben, 
wordt deze methode dan ook het meest toege-
past, omdat de tumor groot is en geen behoud 
van gezichtsvermogen te verwachten is. Ge-
zien de ernstige gevolgen van deze methode, 
als twee ogen zijn aangedaan, wordt er in dat 
geval slechts in uiterste noodzaak toe overge-
gaan. Getracht wordt het gezichtsvermogen in 
twee, maar in ieder geval in één oog zo veel 
mogelijk te behouden. Hiertoe staan de onder-
staande behandelingsmethoden ter beschik-
king.  
 
Laser- of cryocoagulatie  

Deze methoden zijn geschikt voor kleine tu-
moren in het oog. Als de tumoren aan de rand 
van het netvlies zitten, wordt gebruik gemaakt 
van plaatselijke bevriezing of cryocoagulatie 
(cryo = koud). De bevriezing van -60° C gaat 
zonder het oog te openen door het bindvlies 
heen. Lasercoagulatie wordt toegepast op tu-
moren die zich meer in het midden van het 
netvlies bevinden. Lasercoagulatie kan alleen 
of in combinatie met chemotherapie worden 
toegepast.  
 
Radioactieve schildjes  

Dit is een vorm van bestraling waarbij radioac-
tieve schildjes aan de buitenkant van het oog 
worden gehecht, ter hoogte van de tumor aan 
de binnenzijde. Dit is alleen mogelijk bij kleine 



tot middelgrote tumoren. De schildjes moeten 
een aantal dagen blijven zitten om de tumor-
cellen zoveel mogelijk te vernietigen. Deze 
methode kan ook worden gebruikt als het oog 
al eerder behandeld is, maar er zich toch op-
nieuw tumorcellen in dit gebied bevinden (dat 
wordt een recidief van de ziekte genoemd). 
Deze behandelmethode wordt momenteel al-
leen in Essen (Duitsland) uitgevoerd.  
 
Chemotherapie  

Onder chemotherapie wordt een behandeling 
verstaan met celgroeiremmende of celdodende 
medicijnen, zgn. cytostatica.  
Chemotherapie kan middelgrote tumoren in 
het oog doen krimpen en wordt in dat geval 
toegepast in combinatie met lasertherapie, 
cryocoagulatie of een radioactief schildje.  
Verder wordt chemotherapie gegeven als de 
ziekte buiten de oogbol is getreden en zich 
naar andere delen van het lichaam heeft uitge-
breid. In dat geval is chemotherapie de enige 
mogelijkheid om te proberen het ziekteproces 
tot stilstand te brengen.  
Chemotherapie wordt ook toegepast als aan-
vullende behandeling. Dit gebeurt nadat een 
oog is verwijderd en bij pathologisch-
anatomisch onderzoek blijkt dat de tumor diep 
in het vaatvlies of in de oogzenuw is gegroeid. 
Het doel van de chemotherapie is in dat geval 
is de kleine kans op uitzaaiing verder te ver-
kleinen.  
Wanneer uw kind voor chemotherapie in aan-
merking moet komen, krijgt u hierover aparte 
informatie.  
 
Uitwendige radiotherapie  

Bij radiotherapie wordt geprobeerd de tumor 
te vernietigen met behulp van bestraling. Om-
dat de tumorcellen van een retinoblastoom 
zeer gevoelig zijn voor bestraling, is deze be-
handeling bij veel kinderen effectief. Hierbij 
wordt het oog (de ogen) vijfentwintig maal be-
straald met een lage dosis in vijf weken tijd. 
De bestraling vind plaats onder narcose.  
 
Deze behandelmethode wordt momenteel al-
leen in Essen (Duitsland) uitgevoerd in de Uni-
versitäts- Augenkliniek, Hufelandstraße 55, 
45122 Essen (Duitsland). Zie ook Website Uni-
versitäts Augenklinik.  

Wat betekent de behandeling voor uw 

kind?  

Uw kind zal enige tijd voor onderzoeken in het 
ziekenhuis moeten verblijven. Voor sommige 
onderzoeken en behandelingen zal uw kind op-
genomen moeten worden; andere kunnen 
eventueel poliklinisch plaatsvinden.  
 
Onderzoeksfase  

Voordat met de behandeling wordt begonnen, 
vindt er eerst een groot aantal (voor)
onderzoeken plaats. De oogonderzoeken door 
de oogarts betreffen onder meer funduscopie 
(oogspiegelen) onder narcose en een onder-
zoek met geluidsgolven, een zgn. echo-
onderzoek.  
 
Tevens wordt er met een MRI-scan een aantal 
doorsnede-foto's (scans) van het oog, de oog-
kas en de hersenen gemaakt. Deze scan wordt 
gemaakt met behulp van magneetvelden 
(MRI). Dit onderzoek vindt ook plaats onder 
narcose, omdat de kinderen tijdens het onder-
zoek langere tijd heel stil moeten liggen. Tij-
dens de MRI-scan krijgt uw kind een contrast-
vloeistof via een infuus toegediend, waardoor 
tumor beter zichtbaar wordt.  
 
Naast de oogonderzoeken wordt de algehele 
gezondheidstoestand van uw kind en de mo-
gelijke uitbreiding van de ziekte zorgvuldig in 
kaart gebracht door de kinderoncologen. Dit 
gebeurt door middel van een vraaggesprek 
met u, een lichamelijk onderzoek van uw kind 
en laboratoriumonderzoek van bloed en urine.  
 
Daarnaast vind er soms onderzoek plaats van 
hersenvocht (liquor) door middel van een 
punctie. Dit onderzoek gebeurt eveneens on-
der narcose of met een speciaal slaapmiddel.  
 
Soms zullen ook echo-onderzoeken en MRI-
scans van andere delen van het lichaam nodig 
zijn. Hoe al deze onderzoeken in hun werk 
gaan wordt u vantevoren uitgelegd.  
 
Bij het erfelijkheidsonderzoek wordt in het 
bloed erfelijk materiaal onderzocht 
(chromosomaal en DNA-onderzoek). Het duurt 
meestal lang voordat de uitslag van deze on-
derzoeken bekend is. Voor het DNA-onderzoek 



is soms ook afname van bloed bij familieleden 
nodig. Over beide onderzoeken wordt u voor-
gelicht door de klinisch geneticus, een erfelijk-
heidsarts..  
 

Behandelingsfase  

Mogelijk is de verwijdering van het aangedane 
oog (enucleatie) voor uw kind de beste behan-
deling, hoe ingrijpend die ook is. In dat geval 
is een opname in het VU Medisch Centrum 
noodzakelijk. Meestal kan uw kind de volgende 
dag weer naar huis. Voor die tijd wordt u door 
de oogarts en de retinoblastoom verpleegkun-
dige voorgelicht over een oogprothese 
(kunstoog) en het aanmeten ervan; dit ge-
beurt ongeveer twee maanden na de operatie. 
Over het aanmeten en het omgaan met de 
oogprothese is bij de verpleegkundige een 
voorlichtingsfilm te leen of te koop.  
 
Als uw kind bestraald moet worden op beide 
ogen (radiotherapie), vindt deze bestraling 
plaats in het ziekenhuis in Essen (Duitsland), 
waar speciale apparatuur hiervoor aanwezig is. 
Uw kind moet daar gedurende vijf weken, vijf-
maal per week onder narcose worden be-
straald. Gedurende die periode wordt het op-
genomen. Hoe de bestraling in zijn werk gaat, 
wordt u van tevoren precies verteld. De radio-
actieve schildjes worden ook in Essen operatief 
aangebracht en verwijderd. Op het VUmc is er 
informatie over het ziekenhuis in Essen be-
schikbaar.  
 
Als uw kind laser of cryocoagulatie, eventueel 
in combinatie met chemotherapie nodig heeft, 
vindt dit plaats in VU Medisch Centrum, even-
eens onder narcose. Voor deze behandelingen 
worden kinderen soms opgenomen. 
 
Risico's en complicaties  

Om het oogonderzoek zo goed mogelijk te 
kunnen doen, gebeurt dit meestal onder nar-
cose. Tot op heden zijn geen schadelijke in-
vloeden van deze vorm van narcose bekend. 
Bij kinderen die wat ouder zijn, lukt het vaak 
wel het onderzoek zonder narcose uit te voe-
ren.  
De enucleatie van het oog heeft meestal geen 
extra nadelige gevolgen. Meestal was het ge-
zichtsvermogen van het verwijderde oog al 

verloren gegaan door de tumor. Uw kind zal 
wel een oogprothese moeten dragen, niet al-
leen vanwege de symmetrie en de aanblik van 
het gelaat, maar ook vanwege de groei van de 
oogkas.  
 
Bij zeer jonge kinderen kan door bestraling de 
groei van het bot van de oogkas, de neusrug 
en de kaak achterblijven. Dit kan op latere 
leeftijd cosmetische problemen geven. Verder 
kan de functie van de traanklier verminderen, 
zodat er klachten over droge ogen kunnen op-
treden. De bestraling van de tumor kan soms 
ooglens-vertroebeling (cataract of staar) ge-
ven. De moderne radiotherapie is er dan ook 
op gericht de lens van het oog zoveel mogelijk 
te sparen. Heel vaak lukt dit en ontstaat er 
geen cataract. Bij zeer grote of ver naar voren 
gelegen tumoren is meebestralen van de oog-
lens echter niet te vermijden. Tevens kan een 
beschadiging van het netvlies optreden met 
bloedinkjes als gevolg. Kinderen die uitwendig 
zijn bestraald hebben in hun latere leven meer 
kans op nieuwe vormen van kanker.  
 
Bij uitgebreide lasertherapie is aantasting van 
de gele vlek onvermijdelijk, als de tumor op 
die plek of in de buurt is ontstaan. Dit heeft 
een vermindering van het gezichtvermogen tot 
gevolg. Een ander probleem bij lasertherapie 
is, dat er soms vele malen behandeld moet 
worden om zeker te zijn dat de tumor vernie-
tigd is.  
 
Cryocoagulatie is over het algemeen een veili-
ge behandeling, die helaas alleen bij zeer klei-
ne tumoren in de periferie van het netvlies kan 
worden toegepast. Bij grotere tumoren lukt 
het niet de gehele tumor te bevriezen.  
 
Bij het aanbrengen van een radioactief schildje 
is er een kleine kans op beschadiging van het 
oog en de oogzenuw. Uiteraard wordt gepro-
beerd het risico van beschadiging zo klein mo-
gelijk te houden en om de radioactieve straling 
zoveel mogelijk tot het oog te beperken.  
 
Mocht uw kind een chemotherapie nodig heb-
ben, dan wordt u vantevoren uitvoerig voorge-
licht over de werking van de medicijnen en de 
mogelijke bijwerkingen en risico's ervan.  



Controles  

Tot uw kind op een 'veilige' leeftijd is geko-
men, zullen regelmatige oogheelkundige con-
troles absoluut noodzakelijk zijn. Na die tijd 
kunnen de controles met grotere tussenpozen 
plaatsvinden. Ook eventuele broertjes of zus-
jes dienen regelmatig onderzocht te worden 
tot ze ongeveer 4 jaar oud zijn.  
 
Als behandelingsteam streven we ernaar om u 
en uw kind gedurende lange tijd onder contro-
le te houden.  
 
Enerzijds wordt dit gedaan om u tijdig steun te 
kunnen bieden, als dat nodig is. Anderzijds 
dienen wij als artsen goed op de hoogte te 
blijven van lange-termijnengevolgen van de 
ingestelde behandelingen. Daar komt bij dat 
wij u op deze manier op de hoogte kunnen 
houden van recente medische ontwikkelingen..  
 
Erfelijkheid  

Het retinoblastoom berust op een stoornis in 
de celdeling van de netvliescellen. Bij de niet-
erfelijke vorm bestaat deze stoornis alleen in 
de cellen van het netvlies en niet in andere 
cellen in het lichaam. Hierbij is de ziekte altijd 
eenzijdig en is er geen aanwijsbare oorzaak. 
De meeste kinderen met een retinoblastoom 
hebben deze niet-erfelijke vorm van de ziekte.  
 
Bij de erfelijke vorm is de stoornis in de celde-
ling aanwezig in de aanleg van alle lichaams-
cellen. Deze stoornis ligt verankerd in de kern 
van iedere lichaamscel. In de kern bevinden 
zich de chromosomen die op hun beurt weer 
zijn opgebouwd uit genen. Een gen is een heel 
klein deeltje van een chromosoom. Ieder gen 
is verantwoordelijk voor een bepaalde erfelijke 
eigenschap. Als er in een gen een verandering 
(mutatie) heeft plaatsgevonden, betekent dat 
ook de daarbij behorende eigenschap veran-
dert. Er wordt dan gesproken over een genaf-
wijking.  
 
Bij een klein aantal kinderen met een retino-
blastoom is de genafwijking overgeërfd van 
één van de ouders, die ook een retinoblastoom 
heeft gehad. De ziekte wordt dan familiair (in 
de familie voorkomend) genoemd.  
 

Bij het merendeel van de kinderen met een er-
felijk retinoblastoom is de ziekte echter niet 
overgeërfd van één van de ouders. Bij deze 
kinderen is de genafwijking bij het kind zelf 
ontstaan als een nieuwe mutatie (wijziging in 
het erfelijk materiaal). Dit is de niet-familiaire 
vorm van het erfelijke retinoblastoom.  
 
In beide gevallen van erfelijk retinoblastoom, 
dus zowel bij de familiaire als niet-familiaire 
vorm, wordt de genafwijking later overerfelijk, 
dus overdraagbaar op eventuele kinderen van 
uw kind.  
 
Als bij uw kind twee ogen zijn aangetast gaat 
het altijd om een erfelijke aandoening (ook al 
komt deze aandoening verder niet in uw fami-
lie voor). Als bij uw kind slechts één oog is 
aangetast, is het nog niet altijd mogelijk om 
met volstrekte zekerheid uit te maken om wel-
ke vorm van de ziekte het gaat. Met behulp 
van DNA-onderzoek kunnen we soms aanto-
nen dat uw kind al dan niet de erfelijke vorm 
van retinoblastoom heeft. Te verwachten is 
dat het in de zeer nabije toekomst nog beter 
mogelijk zal zijn om een hierover een uit-
spraak te doen omdat de technieken hiervoor 
steeds verbeteren.  
 
Wanneer de uitslag van het DNA-onderzoek 
bekend is, zal de erfelijkheidsarts met u be-
spreken hoe groot de kans op het krijgen van 
retinoblastoom is voor uw eventueel volgende 
kinderen. Met het oog op de toekomst kunt u 
tevens geïnformeerd worden over de mogelijk-
heid van vroeg-diagnostiek bij ongeboren kin-
deren. Een nare bijkomstigheid van het erfelij-
ke retinoblastoom is dat de kinderen die eraan 
lijden, nog een ander risico lopen. Deze kinde-
ren blijken namelijk op oudere leeftijd een ver-
hoogde kans te hebben op het krijgen van een 
andere tumor elders in het lichaam (tweede 
primaire tumor). Uitwendige bestraling kan dit 
risico extra verhogen. De oogarts en de kin-
deroncoloog zullen dit met u bespreken.  
 
Lange termijn consequenties  

Helaas is het meestal zo dat kinderen met reti-
noblastoom slechtziend zijn aan één en soms 
twee ogen. Dit hangt er van af of één of twee 



ogen zijn aangedaan en waar in het oog de tu-
mor gelokaliseerd is.  
 
De behandeling van retinoblastoom kan onder 
andere bestaan uit chemotherapie. Als het 
kind chemotherapie gehad heeft zal langdurige 
controle bij de kinderoncoloog plaatsvinden, 
ook na beëindiging van de behandeling.  
 
Bij kinderen met de erfelijke vorm van retino-
blastoom bestaat er een iets verhoogd risico 
op andere tumoren elders in het lichaam gedu-
rende het hele leven (tweede primaire tumo-
ren). Regelmatige (jaarlijkse) controle bij de 
oncoloog is nodig om eventuele klachten in 
een vroeg stadium te onderzoeken. 
 
Klinisch-wetenschappelijk onderzoek  

Helaas zijn nog niet alle kinderen met een Re-
tinoblastoom door de huidige behandelingsme-
thoden te genezen. Ook lukt het nog niet in al-
le gevallen om het gezichtsvermogen te be-
houden. Daarom wordt er op vele plaatsen in 
de wereld gezocht naar betere behandelings-
methoden. Ook probeert men manieren te vin-
den om de schadelijke neveneffecten van de 
behandeling te beperken.  
 
Op de afdelingen Oogheelkunde en Kinderge-
neeskunde van het VU Medisch Centrum wordt 
aan dit wetenschappelijk onderzoek meege-
werkt.  
 
Zo wordt bij enucleatie van het oog tumorma-
teriaal bewaard voor eventuele nadere dia-
gnostiek en of onderzoek. Mocht u hiertegen 
bezwaren hebben, laat dit dan aan de oogarts 
weten.  
 
Als voor ander wetenschappelijk onderzoek 
extra onderzoekingen wenselijk zijn, wordt u 
daarover tevoren geïnformeerd en wordt uw 
toestemming gevraagd.  
 
Toekomst  

Vroegtijdige diagnose van retinoblastoom blijft 
altijd een aandachtspunt voor de toekomst.  
 
Wetenschappelijk onderzoek is er op gericht 
de kwaliteit van leven van retinoblastoom pati-
enten te verbeteren, meer inzicht te krijgen in 

de genetische aspecten van retinoblastoom en 
tweede primaire tumoren, en mogelijk nog be-
tere behandelingsmethoden te ontwikkelen.  
 
Vragen? 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vra-
gen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
de Polikliniek Oogheelkunde, 020 - 755 7033. 
 
Meer informatie over Ziekenhuis Amstelland 
vindt u op www.ziekenhuisamstelland.nl.  
 
Deze tekst is afkomstig van http://
www.retinoblastoom.nl (januari 2011). 
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Polikliniek Oogheelkunde 

Telefoon 020 - 755 7033 

Opmerkingen over deze folder  

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat 
graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via 
voorlichting@zha.nl. 


