
  

 

 

Daphne 
Mourits 

Functie  
Juli 2016–feb 2022 
Oogarts in opleiding • Amsterdam Universitair Medisch Centrum – nu 
gedetacheerd in OLVG 

Ik woon in Amsterdam samen met mijn man en dochtertje van 14 
maanden. Ze is net gaan lopen en druk bezig alles om zich heen te 
ontdekken. Ontzettend leuk; ik zie de wereld ook weer door de ogen 
van een dreumes! Ik sport graag (hardlopen, spinnen, zwemmen) als ik 
er de tijd voor vind en ik heb een passie voor Italië. 

Betrokkenheid bij het Retinoblastoom -team 

Vanaf 2012 ben ik werkzaam in het VUmc, eerst als onderzoeker – nu 
als oogarts in opleiding (sinds 2016). Mijn onderzoekpopulatie betrof 
patiënten met retinoblastoom (in het verleden). Voor mijn onderzoek 
heb ik 2 jaar lang op donderdagochtend de narcose sessies bijgewoond 
en op donderdagmiddag op de spreekuren meegekeken en mijn eigen 
onderzoek en metingen uitgevoerd. Met het RB-team ben ik meerdere 
keren op congres geweest. 

Onderzoek /  aandachtsgebied 

Enucleatie (verwijderen van het oog); wat is er in het verleden 
gebeurd, hoe wordt dit wereldwijd gedaan, hoe krijgen we het beste 
resultaat, welke problemen zien we en hoe kunnen we dit aanpakken. 

Presentatie tijdens de Rb-dag op 09-11-2019 

Cosmetische resultaten en complicaties van enucleatie (verwijderen 
van het oog) voor de behandeling van retinoblastoom.  Kern, zie boven 
bij aandachtsgebied beschreven. Ik heb klinische studies verricht: 
metingen bij patiënten middels kweekjes, foto’s, vragenlijsten, 
metingen met de ‘eyetracker’. Momenteel is het onderzoek 
grotendeels klaar maar mogelijk zullen er nog nieuwe studies volgen, 
patiënten zullen dan door mij benaderd worden voor deelname. 
Belangrijk voor ouders en patiënten omdat: ik onderzoek hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk complicaties optreden na 
de operatie en hoe het er cosmetisch het meest optimaal uit gaat zien. 
Ook heb ik onderzocht of het uitmaakt hoe en wanneer het kunstoog 
wordt schoongemaakt, dit zijn vragen die vaak spelen bij ouders. 
  
 

  

 
  

  

 
  

  

 

 

Voor vragen per mail te 
bereiken 
d.mourits@amsterdamu
mc.nl 

  

 

 

Proefschrift online via: 
https://research.vu.nl/en
/publications/cosmetic-
outcome-and-
complications-of-
enucleation-in-
retinoblasto 

   

 


