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Die oog is 'n ware k nswerk
Prostese
lyk soos
ware jakob

~~--~-~

Die dae van glasoe
wat stokstyf na voor
staar, is verby. Antoi
nette Pienaar het uit
gevind om kunsoe te
.:m.aak, ·is kunste
Me. Jackie Heatlie, 'n okularis, skuur 'n oogprostese
glad.
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naarswerk.
s me. Renette van Staden jou
groet,lag haar hele gesig.
Sy kyk jou vierkant in die
. oe met 'n ondeunde glimlag wat jou
laat wonder of jy op die regte plek
is. Die afspraak was dan met die ei
enaar van 'n kunsoog.- waarvan
daar geen teken is nie.
Totdat jy jou neus tot byna teen
hare druk.
"Ek het al 'n verpleegster in trane
gehad toe ek kort voor 'n operasie
so met my vingernael op die oog ge
tik het," vertel die Pretorianer van
haar streke.
Eintlik is dit 'n taamlik ernstige
saak. "Ek dra deesdae 'n Medic
Alert-ketting, want as 'n paramedi
kus na 'n motorongeluk my lewens
tekens in my pupille sou soek, sal
hy hom doodskrik. Ek wil darem
nie he hulle moet verkeerdelik dink
ek is dood nie."
Van Staden se humorsin 001' soge
naamde "glasoog"-grappies kom
deesdae makliker, maar dit was
moeilik aan die begin.
Haar mediese fonds het die koste
gedek vir die vervaardiging van 'n
kunsoog wat so lewensgetrou lyk
dat min mense ooit sou raai sy het
haar oog verloor.
"Ek was op 17 Mei 2007 vir 'n ge
wone oogondersoek. My een oog het
maar van kleins at gepla. Dit was
kleiner as die ander een. Toe se die
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Raad
Van Staden se raad aan mense wat
'n oog verloor het en dokters wat
hulle behandel:
.
• Oorweeg berading: Jy kan ge
voelens van ontkenning, woede, de
pressie en selis woede ervaar teen
001' die dokter wat jou die oog "ont
neem".
• Alledaagse aktiwiteite: Jy kan
steeds hardloop, dans en selfs slaap
met die oog en narkose kry. Wees
net versigtig as jy bad of swem om
dat water die oog glibberig maak en
dit kan uitglip.
• Praat met 'n okularis: 'n Dok
tel' moet dit oorweeg om die pasient
kans te gee om met 'n okularis te
gesels voordat die siek oog verwy
del' word. "Ek het eel'S nadat ek met
'n okularis gepraat het werklik aan
vaarding ervaar."

Kontak
geskuur en dan word die detail ge
skilder.
Die wit van die oog is by baie
mense 'n bietjie gelerig met skadu
wees en: die klein rooi aartjies word
gemaak met rooi garingd1'aad wat
losgetorring word.
"Een oom het 'gespot dat ons vir
hom 'n babelas-oog moet maak vir
wanneer die aartjies 'n bietjie rooi
er vertoon na 'n nag se kuier, en
metakrilaat, 'n soort akriel, gemaak en daar is jong mense wat spesiaal vra
vir 'n 'uitgaanoog', want saans ver
nie meer van glas nie.
"Dit sal nie sommer breek nie, maar groot die pupille gewoonlik," se
ons maak skrapies en klein merkies
Heatlie.
reg. Hier het al 'n man met sy oog in
Die pasient kom dan vir 'n op
twee stukke aangekom nadat 'n lorrie
volgondersoek na sowat drie weke
daaroor gery het."
om seker te maak dat die kunsoog
, reg ingesak het en dat hy of sy ge
lukkig is daarmee.
'n Lang proses
,
Die prostese sit stewig op die oog
Dit neem omtrent 'n dag om die oog
te maak, maar die proses om dit te pas bal omdat dit met die gepasmaakte
gietvorm gemaak is. Dit verminder
en aan te pas sodat dit perfek pas, kan
weke duur.
die risiko vir infeksies weens bakte·
riee wat in die holtes agter die oog
Die okularis druk eets 'n klein
vormpie in die oog waardeUr 'n stof ge kan vassit.
, Die meeste mediese fondse betaal
spuit word om 'n afdruk te maak van
die oogbal se vorm. Daarna word 'n af
sowat RlO 000 tot R13 000 vir so 'n
prostese, maar Heatlie en haar kol
beelding en uiteindelik 'n akrielbasis
vir die prostese gemaak. Die iris word
legas het ook al werk gedoen vir be
op 'n klein knopie geskilder wat inge
hoeftiges.
voeg word. Die oog word Igebak, glad
• aapienaar@beeld.com

Die Suid-Afrikaanse Okulere Vereniging kan
bereik word by:
• www.oasa.org.za
• Posbus 1266) Olivedale, 2158
• Ombudsman: Mm. Hany Rosen by
'lr 011 8054517
Me. Renette van Staden sonder haar oogprostese.

oogarts hy het slegte nuus. Ek het
gloukoom en my regteroog moet vel'
wyder word. Dit was 'n groot skok. Die
dokter praat met jou, maar jy hoor
niks nie. Die vrees en onsekerheid was
onbeskryflik."
Elke oog is anders

Volgens me. Jackie Heatlie, die Pre
toriase okularis wat Van Staden se oog
gemaak het, verloor sowat 50% tot 60%
van mense hul oe deur trauma soos
motorongelukke en skietwonde.
Ander oorsake is oorerflike toestan
de en siektes. ,
By staatshospitale kry die meeste
slagoffers 'n sogenaamde voorraadoog.
Die kleur pas gewoonlik, maar dit is
nie naastenby so lewensgetrou soos
die gepasmaakte prostese wat okula
riste kan maak nie.

En met haar oogprostese.

Kankerlyers wat weefsel om die oog
verloor het, kry dikwels 'n hele oog
prostese, waar blindes wie se oogbal
nog gesond is, net 'n skulpvormige
prostese op die oog hoef te dra.
Van Staden se haar hele oogbal is
verwyder en vervang deur 'n koraalbal
wat aan haar oogspiere geheg is. Sy
dra haar kunsoog bo-op die bal. .
"Die eerste keel' toe ek by Jackie se
kamel'S instap, was ek in trane. Ek het
besluit ek het klaar geleef en ek gaan
nooit weer my kop by die voordeur.
uitsteek nie."
Kunstenaars

Heatlie, woordvoerder van die Suid
Afrikaanse Okulere Vereniging, SEl
hulle het net 21lede met kamel'S in
Pretoria, Krugers(iorp, Selby, Rand
burg, Rosebank, Westdene en Midrand

in Gauteng, asook Port-Elizabeth, Dur
ban, Tzaneen, De Deur en Bellville_
Hulle is kunstenaars met 'n uitste
kende kleursin wat indiensopleiding
gekry het om 'n oogprostese te maak.
Dit is 'n kunsvorm wat dekades gele
de van oo1'see na Suid-Afrika gebring
is. Waar mense v1'oeer jare tevrede
moes wees met 'n kunsoog wat duide
lik andel'S as hul gesonde oog gelyk
het en dikwels stokstyfvorentoe "ge
staar" het, het die kunsvorm so gevor
derd geraak dat die meeste mense nie
eens sal raaksien dat iemand 'n proste
se dra nie.
"Ek voel skoon kaal sonder myne en
slaap selis met hom. Mense kan nou
met my grappies maak 001' 'glasoe',
maar ek moes eel'S 001' die emosionele
aanpassing kom," se van Staden.
Heatlie se die oe word van metiel

