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Een onbekende en 
onderschatte oogaandoening

Geef uw ogen goede kost

“Als het opeens moeilijk leesbaar is 
kan het MaculaDegeneratie zijn”.
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Prijsvraag

Huilen van het lachen

Ik zie het zo!
Op maximaal één A4-tje mag u vertellen wat ZIEN of 

Minder ZIEN voor u betekent. Wij willen graag weten 

hoe u het zintuig ZIEN waardeert, gebruikt, verfoeit 

of…. Uw verhaal over ZIEN. 

De deskundige jury bestaande uit de leden van het 
bestuur van de MD Vereniging zullen uit alle inzendingen 
de winnaar kiezen. De prijs is een elektronische draagbare 
loep, de Compact 5HD, een leesloep die tot 18x vergroot, 
een topklasse leeshulpmiddel.

De winnende inzending zal worden gepubliceerd in de 
MaculaVisie, het verenigingsblad van de MD vereniging.
Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar:
 
MD Vereniging, Postbus 2034, 3500 GA Utrecht of 
per e-mail naar mdvereniging@macula-degeneratie.nl  
onder vermelding van ZIEN! en moeten binnen zijn 
op  30 juli 2013, (poststempel geldt).

De uitslag wordt bekend gemaakt in de MaculaVisie van 
oktober 2013 en de winnaar wordt persoonlijk op de 
hoogte gesteld. De niet winnende inzendingen kunnen 
gebruikt worden in acties van de vereniging onder 
vermelding van de auteur.

Soms zegt de oogarts “Mevrouw u wordt blind”, maar 
soms zegt de oogarts ook “Mevrouw, u wordt NIET blind”. 
En wat betekent “blind” in dit geval, dat alles op zwart gaat 
of dat je weliswaar slecht ziet maar nog wel IETS kunt zien. 
Kortom, volop onzekerheid, je dondert in een zwart gat, 
niemand uit je directe omgeving weet waarover je loopt 
te tobben. Het ergste is dat je helemaal niet weet waar je 
je over moet opwinden; wat gaat dit betekenen voor mijn 
dagelijkse bestaan?

Behulpzame kinderen gaan op internet zoeken en 
zwiepen pakken papier met uitgeprinte teksten van 
allerlei sites op je tafel. Ze hebben nog niet ontdekt 
of geleerd dat je die pakken papier niet meer kunt 
lezen, want de letters zijn meestal te klein en hebben 
meestal ook nog schreefjes, dat zijn van die horizontale 
streepjes onderaan of bovenaan de letter, zoals deze 
letter heeft schreefjes, het is een gewone krantenletter 
maar voor ons niet meer leesbaar. Het is onbegrijpelijk, 
maar de hele wereld zit nog vol met deze letter die voor 
Maculapatiënten volstrekt onbruikbaar is.

De eerste weken nadat ik de diagnose MaculaDegeneratie 
gekregen had, heb ik nagenoeg totaal verbijsterd 
doorgebracht. Het drong allemaal niet erg tot me door. 
Heel af en toe had ik een onbedwingbare behoefte om 
stiekem te snikken en ik wilde dan door niemand getroost 
worden. Want er viel niks te troosten vond ik. Ik zat nou 

eenmaal opgezadeld met die onbekende k.t-kwaal 
waar ik verder ook niks over wist en me dus ook niet 
precies op kon voorbereiden. Maar tegelijkertijd was ik 
voortdurend witheet van woede, had een heel kort lontje 
en had fantasieën over een herkenningsstok waarmee ik 
deuken kon slaan in motorkappen, spiegels van auto’s kon 
afmeppen en vooral tussen de spaken van fietsers steken! 
In mijn fantasieën was ik behoorlijk agressief!

Dat verdween allemaal nadat ik contact gelegd had 
met de MD Vereniging en kennis maakte met de wereld 
van de MD-patiënt. Ik kreeg langzamerhand helemaal 
het gevoel dat ik “thuis” kwam, dat er mensen waren die 
precies begrepen waar ik mee worstelde, maar die ook 
al allerlei oplossingen voor hun problemen gevonden 
hadden. Dat gaf een perspectief, dat gaf hoop!

Ongeveer dezelfde reacties hoor ik nu nog steeds van 
nieuwe leden. Hoe prettig het is om enkele uren samen 
te zijn met een groep mensen die precies dezelfde 
problemen en vragen hebben als jij zelf. Veel ervaringen 
zijn herkenbaar. Zo rollen wij in de huiskamerbijeenkomst 
al van de bank af van het lachen, als iemand wil vertellen 
dat ze vorige week haar tuin gewied heeft. Dan weten wij 
al wat er gebeurd is!

Heel bevrijdend is dat, samen hartelijk lachen om dingen 
die eigenlijk om te huilen zijn!

Vertel ons hoe belangrijk ZIEN voor u is 
en maak kans op de geweldige elektronische loep!

Door Marie-José Rijnders

Mensen die net te horen gekregen 

hebben dat ze een oogkwaal heb-

ben die MaculaDegeneratie heet, 

zijn met stomheid geslagen. Ze 

kennen die hele kwaal niet, nooit 

iets over gehoord of gelezen.

“Het is fijn om enkele uren samen te zijn 
met mensen die precies dezelfde problemen 
en vragen hebben als jij zelf.”
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Patiënt en secretaris aan het woord

Tijmen Stoof (1945) aan het woord

Gezichten herkennen
Bij mij is het gezichtsvermogen gedaald door natte MD 
aan beide ogen, die met injecties behandeld wordt. In het 
dagelijks leven ondervind ik daarvan vooral hinder door 
de bij deze aandoening horende grijze vlek midden in het 
gezichtsveld, waardoor het moeilijker wordt om op straat 
en in winkels gezichten te herkennen. Ook het autorijden 
moet ik opgeven omdat ik merk dat ik niet meer goed 
afstand kan inschatten en vooral in schemer en donker te 
weinig kan onderscheiden.

Hobby’s
Tennis houd ik nog lang vol hoewel ik merk dat ik vaak 
met name een bal op de backhand mis sla doordat ik 
de diepte niet goed in kan schatten. Zingen in een koor 
doe ik graag, doordat we de partituur van A4 naar A3 
vergroten soms ondersteund door een loep die ik altijd bij 
me draag. Wandelen mijn grootste hobby ondervindt van 
de MD geen belemmering, behalve als ik een traject loop 
dat ik niet ken en een routebeschrijving volg dan is de 
oplossing weer de loep.

Dagelijkse activiteiten
In het gewone dagelijkse leven word ik er steeds mee 
geconfronteerd zoals uit een korte beschrijving van een 
willekeurige dag hierna blijkt. Opstaan, krant lezen met de 
loep onder een daglichtlamp voor het contrast lukt dat 
prima. In mijn rol als “huisman” boodschappen doen, in 
de winkel en op straat kom ik bekenden tegen, als ze me 
groeten zeggen ze hun naam zodat ik weet wie ik terug 
groet. Voor het ontcijferen van de kleine lettertjes op de 
verpakking heb ik een klein loepje op zak. Koken, ook 
een hobby, de receptuur onder de lamp, indien nodig de 
lamp erop, licht boven de kookplaat en goed kijken en 
ruiken of het niet te hard gaat.

In de avond TV kijken lukt goed met een groter scherm 
en een stoel op circa 1,50 m voor de TV. Werken met de 
PC is geen probleem door een groot scherm en allerlei 
“vergroot” toepassingen kan ik alles doen.

Natte MD en dan? 
Dat was voor mij aanvankelijk veel “slikken” en leren er 
mee om te gaan, mijn grenzen te verleggen. De MD 
Vereniging waar ik nu een aantal jaren lid van ben en 
sinds 2008 bestuurslid, zet zich in voor mensen met 
MD door middel van informatie, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging.

MaculaDegeneratie is een verzamelnaam voor 

diverse aandoeningen. Oogartsen onderscheiden 

tientallen verschillende vormen. Een korte 

beschrijving van de meest voorkomende vormen.

LMD in het algemeen
Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) is de meest 
voorkomende vorm van MD en openbaart zich vanaf 
middelbare leeftijd (rond de 50 jaar), bij mensen die 
voorheen meestal goed hebben kunnen zien. LMD komt 
voor in twee typen: droge MD en natte MD, die overigens 
veel met elkaar te maken hebben. Het is bekend dat de 
droge vorm kan overgaan in de natte vorm. 

Droge LMD
De grootste groep mensen lijdt aan de droge vorm 
van LMD. Droge LMD kan vanaf middelbare leeftijd 
optreden. De achteruitgang van het gezichtsvermogen 
is gewoonlijk langzaam, hetgeen verklaart dat men 
zich zelden in het beginstadium bij de oogarts meldt. 
Een behandeling is er nog niet. Wel kunnen bepaalde 
voedingssupplementen een vertragende werking hebben 
op het voortschrijdende degeneratieve proces van 
sommige vormen van droge LMD.

Natte LMD
De natte vorm van LMD leidt sneller tot ernstige 
stoornissen in het gezichtsvermogen. Het plotseling 
optreden van vervorming van het beeld en een 
vermindering van de gezichtsscherpte zijn vaak de eerste 
symptomen. In een tijdsbestek van weken, soms zelfs van 
dagen, kan het gezichtsvermogen ernstig 

beschadigd worden. Dit hangt samen met de 
ontwikkeling van een bijzonder soort afwijking in het 
gebied van de macula, neovascularisatie genoemd. Er 
is dan sprake van groei van abnormale bloedvaatjes 
onder of in de macula. Deze abnormale bloedvaatjes 
veroorzaken lekkage van vocht en bloedinkjes in 
de macula, die karakteristiek zijn voor natte LMD. Bij 
vroegtijdige ontdekking is behandeling nog mogelijk. 

Juveniele, erfelijke vormen van MD
Bij erfelijke vormen van MD is het risico afhankelijk van 
de soort erfelijke aandoening die in de familie voorkomt. 
Een erfelijke aandoening houdt in dat men een groter 
risico heeft op het krijgen van MD als één of meer van de 
bloedverwanten MD hebben.

Andere vormen van MD
•  Ziekte van Stargardt: de meest voorkomende erfelijke 

vorm van MD, openbaart zich vaak al in de jeugd, maar 
het kan ook op latere leeftijd.

•  Kegeldystrofie: is een andere vorm van juveniele MD, 
hierbij zijn primair de kegeltjes aangetast.

•  Ziekte van Best: is een erfelijke aandoening die vaak op 
de kinderleeftijd begint. 

•  Centrale areolaire choroidea dystrofie: is een 
progressieve aandoening, leidend tot een verminderde 
gezichtsscherpte. 

•  Dominant Cystoid Macula Dystrofie: is een zeldzame 
vorm van MD die uiteindelijk allemaal behoren tot één 
grote familie. Momenteel zijn er ongeveer 90 patiënten 
bekend, van peuter tot senior.

•  Juveniele retinoschisis: is een vrij zeldzame vorm van MD, 
die vrijwel uitsluitend bij mannen voorkomt.  

Natte MaculaDegeneratie...    
en dan?

“Tennissen houd ik nog lang vol al heb 
ik wel moeite met diepte inschatten”

Sinds enkele jaren heb ik MD. Er ontwikkelde zich  eerst in het ene oog de natte vorm, daarna is 

in het andere oog ook natte MD ontstaan. Sinds 2008 ben ik secretaris bij de MD Vereniging. Vormen van 
MaculaDegeneratie 
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Wat is MaculaDegeneratie?

een intensief transport van voedingsstoffen richting 
kegeltjes en vice versa. 
Bij deze verstoring kunnen ontstekingen ontstaan en 
cellen afsterven. En éénmaal afgestorven cellen kunnen 
niet meer vervangen worden. Ook is bekend dat bij deze 
verstoring afvalstoffen onvoldoende worden afgevoerd en 
zich ophopen in het grensvlak van het netvlies/vaatvlies, 
de zogenaamde drusen. Het ontstaan van deze drusen 
kan een eerste voorbode zijn tot het ontstaan van LMD. 

Gelukkig zal het merendeel van de mensen hier nooit 
iets van merken, omdat deze microkleine drusen niet 
de grootte bereiken waarbij zij het gezichtsvermogen 
beïnvloeden. Afhankelijk van deze grootte en aantal 
onderscheidt men 
vier stadia;
• Stadium 1:   Een voorstadium, de patiënt merkt het 

zelf nog niet. 
• Stadium 2:  Een milde merkbare vorm van LMD.
• Stadium 3:   Een ernstige vorm van LMD, mag geen 

auto meer rijden.
• Stadium 4:   Een vergevorderde, ernstige vorm van 

LMD.

Toegenomen  Levensverwachting 
In de vorige eeuw is de levensverwachting enorm 
toegenomen, namelijk van 45 jaar in 1900 tot 70 
jaar in 1950 en 75 jaar in 2000. De toenemende 
levensverwachting betekent dat ouderdomskwalen nu 
veel meer voorkomen dan 50 jaar geleden.

Voor LMD geldt in de westerse wereld dat bij 60-jarigen 1 
op de 6 mensen een vorm van LMD heeft. Bij 70-jarigen is 
dit 1 op 4 en bij 75-jarigen 1 op 3. En voor 75-jarigen geldt 
dat 1 op de 9 dit in een ernstige vorm heeft.

Risicofactoren voor het krijgen van LMD
Er worden twee typen risicofactoren onderscheiden: 
•  Niet te beïnvloeden factoren: leeftijd; erfelijke factoren; 

geslacht (meer vrouwen dan mannen krijgen de 
aandoening);  ras (het kaukasische, blanke ras is 
gevoeliger voor de aandoening).

•  Te beïnvloeden factoren: roken; gebrek aan bepaalde 
voedingsstoffen  (zoals anti-oxidanten, visvetzuren, 
mineralen zink en seleen) fel blauw licht; te hoge 
bloeddruk; te weinig beweging; te hoog HDL 
cholesterolgehalte.

Preventie is de enige mogelijkheid om het proces te 
vertragen. Wanneer de diagnose LMD éénmaal is gesteld, 
kan men proberen alle te vermijden risicofactoren te 
minimaliseren. Niet meer roken en de leefstijl aanpassen, 
dat wil zeggen meer lichamelijke beweging en een 
voedingspatroon in lijn met de adviezen van de schijf van 
vijf volgen, met name met betrekking tot meer fruit, meer 
groene groente en twee maal per week vette vis en vooral 
minder verzadigd vet. Hoe jonger men hiermee begint 
des te beter zijn de resultaten. Het is ook van belang dat 
LMD-patiënten hun kinderen op het belang van een 
gezond dieet attenderen. Bij hen zal effect van gezonde 
voeding groter zijn. 

MaculaDegeneratie is de meest voorkomende vorm 

van blijvende slechtziendheid in de westerse wereld. 

Hoewel de aandoening in de meeste gevallen niet te 

behandelen is, leidt de aandoening in het algemeen niet 

tot blindheid, maar wel tot een ernstige afname van het 

centrale zien, waardoor men mensen op straat niet meer 

kan herkennen en ook het lezen van boeken wordt steeds 

moeilijker.  

Hoe ontstaat Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD)?
LMD is in Nederland niet alleen een onbekende, maar 
ook een sterk onderschatte oogaandoening. Het komt 
aanzienlijk minder voor dan staar, maar is in de meeste 
gevallen niet te behandelen. Het komt regelmatig voor 
dat 60+ers, die slechter gaan zien, vermoeden dat zij staar 
hebben. Het is danook bij hun eerste bezoek aan een 
oogarts een zeer schokkende boodschap dat zij geen 
staar hebben, maar LMD. En met name het bericht dat 
daar weinig tot niets aan te doen is, komt hard aan. 

Op de vraag waardoor ontstaat LMD, is helaas 
nog geen bevredigend antwoord gevonden. Op 
een voorlichtingsbijeen-komst, die georganiseerd 
werd door de MD Vereniging, zei een hoogleraar 
oogheelkunde: “LMD is het gevolg van een verstoring 
van het stofwisselingsproces in het oog, die veel op 
latere leeftijd voorkomt”. Dit stofwisselingsproces is 
zeer complex. Hierbij spelen genetische, biochemische 
en fysische factoren een belangrijke rol. Het netvlies 
en in het bijzonder de kegeltjes worden gevoed met 
voedingsstoffen die vanuit het vaatvlies aangevoerd 
worden en na de biochemische reactie ook weer effectief 
afgevoerd dienen te worden. Hierbij kan veel misgaan. 
Een feit is dat in het gebied van de macula (minder dan 
1% van het totale oppervlak van het netvlies) tienmaal 
zoveel kegeltjes aanwezig zijn als in de rest van het 
netvlies. Deze grote hoeveelheid kegeltjes vereist daarom 

“Eénmaal afgestorven cellen kunnen 
niet meer vervangen worden”

“Bij 70-jarigen heeft 
1 op de 4 mensen LMD”

MaculaDegeneratie 
Een onbekende en onderschatte oogaandoening
Door drs. P. Koetsier - van den Broek

Gezond oog

Oog met droge MD

Voorwoord
MaculaDegeneratie 
Natte Macula Degeneratie... en dan?
Vormen van MaculaDegeneratie
Geef uw ogen goede kost
Behandeling en behandeltechnieken
Hulpmiddelen en aanpassingen
MD Vereniging
Speciale leerstoel voor MaculaDegeneratie 
Prijsvraag
Huilen van het lachen

3
4
6
7
8

10
11
12
13
14
15

Macula Magazien 2013 is een speciale uitgave van de  
MD Vereniging, patiëntenvereniging voor mensen met 
MaculaDegeneratie, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht 30164182, Bankrekening 3759.21.540
                         
MD Vereniging, Postbus 2034, 3500 GA Utrecht
Tel. 030-2980707, E-mail: mdvereniging@macula-degeneratie.nl
Website: www.mdvereniging.nl
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het MD Fonds.

Bestuur: Tiny Langezaal, Bram Rutgers van der Loeff (voorzitter), 
Norbert Moens, Arco Ooms, Tijmen Stoof, Frans Stoop

Het blad is samengesteld door:
Ria Dekker, Sonja Ottens, Mary Ruskamp, Frans Stoop
Ontwerp: Ray Roovers
Druk: Drukkerij Bakker
Oplage: 2000 exemplaren

ISBN/EAN: 978-90-806283-0-4

MaculaDegeneratie (MD) is een oogaandoening die veel bij 

ouderen voorkomt. Maar de aandoening heeft een lastige 

én onbekende naam. Bovendien kun je het  meestal niet 

zien dat iemand MD heeft. En  het is behoorlijk lastig goed 

uit te leggen wat iemand met MD wel en niet ziet. Wat kan 

hij of zij wel en wat niet? Zelfs mensen met MD kunnen dat 

vaak niet goed duidelijk maken.

Een heel korte beschrijving van gevorderde MD is misschien: 
‘detail-blindheid’. Maar er valt veel meer over te zeggen. Daarom 
heeft de MD Vereniging, de patiëntenvereniging voor mensen 
met MD, deze brochure gemaakt. Om de naamsbekendheid van 
MaculaDegeneratie te vergroten. Immers, ongeveer 1/3 van alle 
75+ers heeft een vorm van MD. Al moet daar meteen bij worden 
gezegd: bij de meesten leidt dat nog niet tot slechtziendheid. 
Ook is deze brochure bedoeld voor mensen uit de omgeving 
van iemand met MD, zoals partners en kinderen, buren, 
kennissen en verzorgenden. Het is van belang dat ook zij zo 
goed mogelijk begrijpen wat MD is.

Helaas is er voorlopig geen behandeling mogelijk voor de 
belangrijkste vorm van MD, de zogenaamde droge MD. Des 
te belangrijker dat je van deze aandoening als regel niet blind 
wordt. En dat je met de juiste hulpmiddelen meestal wel 
kunt blijven lezen of anders: luisterlezen. Maar een grotere 
oplettendheid bij allerlei dagelijkse handelingen is ook nuttig.

De MD Vereniging is er voor om mensen met MD en hun 
omgeving te ondersteunen bij de benodigde aanpassingen. 
Informatie over nieuwe ontwikkelingen is daar een belangrijk 
onderdeel van. Daarvoor geven wij brochures uit en organiseren 
wij landelijke, regionale en plaatselijke bijeenkomsten. Bij die 
bijeenkomsten zijn ook de ontmoetingen met  lotgenoten van 
belang. Want ook al ontwikkelt de aandoening zich  
bij iedereen anders, juist die contacten kunnen leerzaam en 
behulpzaam zijn.

Door lid of begunstiger van de MD Vereniging te worden, steunt 
u deze activiteiten. En steunt u dus ook alle mensen met MD.

Bram Rutgers van der Loeff
voorzitter

MaculaDegeneratie

“Een heel  korte beschrijving van gevorderde 
MD is misschien: detail-blindheid”.
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ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
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Gezonde voeding en MaculaDegeneratie

Dat te veel en te vet eten, te veel alcohol drinken en 

roken ongezond zijn, is bekend. In de laatste twee 

decennia zijn uit wetenschappelijk onderzoek veel 

nieuwe inzichten verkregen over het ontstaan van 

Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie(LMD): een 

aandoening van het netvlies, waarbij het scherpe zien 

achteruit gaat en niet met een bril is te corrigeren. 

Duidelijk is geworden dat erfelijke factoren een grote 
rol spelen en ook een ongezonde leefwijze gevolgen 
kan hebben voor de ogen. Voor de meeste vormen van 
LMD bestaan nog geen behandelingsmogelijkheden. 
Een gezonde leefwijze en met name een evenwichtig 
voedingspatroon is de enige mogelijkheid om ervoor 
te zorgen dat het proces van degeneratie op een latere 
leeftijd begint en langzamer verloopt. 

Waaruit bestaat een gezond dieet voor de ogen?
Fruit en groente: Eet minimaal drie stuks fruit per 
dag. Varieer zoveel mogelijk, dus niet alleen appels en 
peren, maar voornamelijk rood, blauw en geel fruit, zoals 
frambozen, rode bessen, cranberry’s, bramen, bosbessen, 
ananas, sinaasappels, grapefruits. Zo krijgt u veel anti-
oxidanten binnen en die zijn goed voor uw ogen. Eet 
vooral veel groene groenten, in het bijzonder boerenkool, 
spinazie en raapstelen, want deze zijn zeer rijk aan luteïne 
en zeaxanthine. Ook broccoli, waterkers, andijvie, spruitjes 
zijn goed, maar die bevatten minder van deze stoffen. 
Voeg bij groente ook een beetje vet toe, zodat de niet in 
water oplosbare stoffen beter worden opgenomen.

Brood, rijst, pasta en peulvruchten: Eet minimaal 
twee volkoren boterhammen per dag. Neem in plaats van 
aardappelen ook eens zilvervliesrijst of volkoren pasta. En 
in plaats van groene groente peulvruchten vanwege de 
goede voedingsstoffen die daarin voorkomen, zoals zink.

Zuivel, vleeswaren, vis, ei en vleesvervangers: 
Gebruik alleen magere melk en vleeswaren, zoals rosbief. 
Maak minimaal twee maal per week gebruik van vette vis 
(haring, paling, makreel). Visvetzuren heeft u nodig, met 
name voor uw ogen. Gebruik éénmaal in de week een 
vleesvervanger.

Vetten en olie: Uw lichaam heeft iedere dag vet nodig, 
maar het ene vet wel en het andere niet. Dit maakt het 
gecompliceerd. Eet vooral minder verzadigd vet. Dit 
staat nu meestal op het etiket vermeld. Pure chocolade 
is vet (vooral ook verzadigd vet), maar daarnaast bevat 
het ook waardevolle voedingsstoffen. Neem gerust 
af en toe (driemaal in de week) een chocolaatje. Het 
Voedingscentrum heeft op het internet de caloriechecker 
gepubliceerd. Deze vermeldt ook hoeveel verzadigd vet u 
hebt gegeten. U kunt het dan zelf controleren. Hetzelfde 
geldt ook voor roomboter. Roomboter bevat veel 
verzadigd vet, maar ook veel zogenaamde kortketenige 
vetzuren, die u anders niet binnen krijgt. Dus zondags 
mag roomboter op uw volkoren boterham. Extra virgin 
(ongeraffineerde) olijfolie wordt tot de gezondste oliën 
gerekend. Neem gerust iedere dag een klein handje 
(10 á 15 gram) gemengde noten (walnoten, paranoten, 
amandelen, pecannoten, hazelnoten). Deze bevatten 
veel olie, maar ook waardevolle stoffen. Bij het kopen van 
producten, waar met vette letters 0% vet opstaat, moet 
u er op letten of er niet veel suikers aan toegevoegd zijn. 
Beperk het eten van kaas vanwege het hoge gehalte aan 
verzadigd vet en zout. 

Kruiden en specerijen: Kruiden en specerijen zijn, naast 
het gebruik van veel fruit, een waardevolle aanvulling 
op de hoeveelheid en het type antioxidant dat u binnen 
krijgt. Dat geldt voor zowel verse kruiden als voor 
kruidnagelen, kaneel en kerriepoeder. Gebruik deze 
zoveel als mogelijk. Bijvoorbeeld indien u graag muesli of 
havermoutpap (zeer gezond) eet kunt u daar heel goed 
wat kaneel aan toevoegen. Al deze aanbevelingen komen 
overeen met het “Mediterrane dieet”, dat bekend staat als 
een zeer gezond dieet. 

Door dr. ir. W.T. Koetsier

Geef uw ogen 

Wilt u meer hierover weten, kijk dan op 
www.voedingscentrum.nl. Gebruik ook de 
“caloriechecker” op hun website. De MD 
vereniging heeft een special uitgegeven: 
“Geef uw ogen goede kost” met gezonde 
recepten voor de ogen. Er is ook een boek 
uitgekomen: “Gezond eten voor je ogen”. 
Informatie over beide uitgaven kunt u 
vinden op de website www.mdvereniging.nl 

Avocado/frambozensalade (4 p; 339 kCal pp, AH 2005)

Ingrediënten
12 walnoten, verbrokkeld 

1 eetlepel suiker 

125 g frambozen 

1 theelepel Dijon mosterd 

1 eetlepel witte wijnazijn

4 eetlepels (walnoten)olie 

2 kropjes little gem (sla) 

2 rijpe avocado’s 

2 eetlepels limoensap 

enkele blaadjes munt, in reepjes 

zout en peper naar smaak

Bereiding
Walnoten met suiker op matig vuur in koekenpan met 

antiaanbaklaag verhitten en onder af en toe roeren lichtbruin 

laten karamelliseren. Daarna op bord laten afkoelen. Van 

frambozen 2 stuks in kommetje fijnprakken en met mosterd, 

azijn en olie tot dressing kloppen en met zout en peper op 

smaak brengen. Slablaadjes loshalen en in 2-3 stukken scheuren. 

Avocado’s halveren, pit en schil verwijderen. Avocado in blokjes 

snijden en met limoensap besprenkelen. Sla met helft van 

dressing omscheppen en over vier borden verdelen. Avocado, 

walnoot en rest van frambozen erover verdelen. Rest van 

dressing erover sprenkelen, met muntreepjes garneren.

goede kost  
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Medisch

Duidelijk is geworden dat erfelijke factoren een grote 
rol spelen en ook een ongezonde leefwijze gevolgen 
kan hebben voor de ogen. Voor de meeste vormen van 
LMD bestaan nog geen behandelingsmogelijkheden. 
Een gezonde leefwijze en met name een evenwichtig 
voedingspatroon is de enige mogelijkheid om ervoor 
te zorgen dat het proces van degeneratie op een latere 
leeftijd begint en langzamer verloopt. 

Op dit moment wordt als behandelmethode veelal 
vaatgroeiremmers (anti-VEGF) gebruikt. Door toediening 
hiervan in een vroeg stadium van natte MD kan het 
proces worden afgeremd of tot stilstand worden 
gebracht. Dit gebeurt door een injectie in het oog. Soms 
wordt nog photodynamische therapie (PDT) toegepast. 
Deze methode heeft alleen een beperkt effect bij een 
deel van de mensen met natte MD.

Vroege herkenning blijft belangrijk. Hulpmiddelen en 
aanpassingen kunnen de beperkingen die u ondervindt 
voor een deel wegnemen. Er zijn hulpmiddelen 
voor het ondersteunen van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL-hulpmiddelen), bijvoorbeeld 
apparaten met grote letters, sprekende wekkers en 
horloges. 

Alternatieve geneeswijzen 
Een goed uitgangspunt is het volgende: Een therapie 
waarvan een gunstig effect met degelijk onderzoek 
herhaaldelijk bewezen en steeds opnieuw weer 
aantoonbaar is, moet als waardevol worden beschouwd. 
Of een dergelijke therapie dan het etiket regulier of 
alternatief krijgt, is niet van belang. Tot dusverre zijn bij de 
MD Vereniging geen gegevens bekend omtrent bewezen 
gunstige effecten van enigerlei alternatieve therapieën. 

De zoektocht van de vereniging op dit terrein is al enige 
jaren bezig en wordt ook voortgezet. Er bestaan diverse 
alternatieve geneeswijzen, waarvan acupunctuur, 
homeopathie de bekendste zijn. 

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen de beper-

kingen die u ondervindt voor een deel wegnemen.  

Er zijn hulpmiddelen voor het ondersteunen van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-hulp-

middelen) en hulpmiddelen voor het lezen  

van boeken, tijdschriften e.d. 

ADL-hulpmiddelen
Doordat u slechter bent gaan zien, kunt u in en om het 
huis beperkingen ondervinden, zoals: 
• moeite krijgen met lezen, televisie kijken
• het herkennen van mensen buitenshuis
• een glas omstoten, omdat u dit niet zag staan
•  deelnemen aan het verkeer, vooral snelverkeer, gaat 

stuiten op problemen.

De problemen met glazen en bestek kunnen eenvoudig 
opgelost worden door met contrast te werken. Koop 
glazen van gekleurd glas en zet witte borden op een 
donker tafelkleed. Voor allerlei klein leeswerk zoals 
prijskaartjes is het handig om altijd een kleine loep 
mee te nemen. Ook een leesbrilletje van +2 of +3 kan 
een uitkomst zijn. Verder zijn er veel hulpmiddelen die 
kleine dagelijkse ongemakken kunnen verlichten zoals 
apparaten met grote letters, sprekende wekkers en 
horloges. Informatie over een  speciaal  hulpmiddel kunt 
u krijgen van een optometrist of centrum voor advies 
zoals Bartiméus en Koninklijke Visio. Ook zijn er diverse 
(commerciële)  aanbieders van hulpmiddelen. Voor een 

instelling bij u in de buurt kunt contact opnemen met het 
landelijk bureau van de MD Vereniging.

Leeshulpmiddelen   
Er zijn veel leeshulpmiddelen, zoals:
• leesliniaal, (hand)loep of loeplamp of loepbril
• lezen via de computer en beeldschermloep
• voorleesapparaat of daglichtlamp
De vuistregel is dat het beste de kleinste vergroting 
gebruikt kan worden waarbij nog vlot kan worden 
gelezen. Hoe meer u vergroot, hoe minder overzicht 
u namelijk hebt. Optische hulpmiddelen geven geen 
extra contrast zoals elektronische hulpmiddelen (de 
beeldschermloep) dat doen. Dit kan veel inspanning 
kosten waardoor u niet meer met plezier leest. Deze 
hulpmiddelen zijn dus vooral geschikt voor mensen voor 
wie de gewone letters net iets te klein zijn, eventueel in 
combinatie met een grootletterboek.

Na de keuze van een hulpmiddel
Het bedienen van leeshulpmiddelen vergt 
handigheid en het kost tijd om dit te leren. Geduld en 
doorzettingsvermogen zijn nodig om profijt en plezier 
hiervan te hebben. 

Vergoeding voor hulpmiddelen
De hoofdregel om in aanmerking te komen voor 
vergoeding is, dat het hulpmiddel nodig is om in de 
persoonlijke situatie (dus niet op het werk) weer taken te 
kunnen verrichten die door de handicap onmogelijk zijn 
geworden.

Behandeling en behandeltechnieken Hulpmiddelen en aanpassingen
De laatste jaren zijn er behandelmethoden ontwikkeld voor bepaalde vormen van MD. De meeste van deze 

moderne methoden zijn voor natte LMD en bestrijden vooral de gevolgen van de aandoening. De oorzaak 

wordt niet weggenomen. Schade die aan het netvlies is ontstaan door natte of andere vormen van MD kan 

niet worden hersteld.

Aangeraden wordt om u vooraf zo goed 
mogelijk te laten informeren. Te denken valt 
aan de volgende punten: 
• pleeg overleg met de eigen oogarts,
•  de prijs van de gehele behandeling en  

of deze wordt vergoed. 

• Draag uw gewone bril of lenzen.
• Houd het raster op 30 centimeter vanhet gezicht.
• Bedek één van de ogen met de hand.
•  Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt  

van het raster.
• Kijk goed naar wat er gebeurt:

Neemt u golvende lijnen of vervormingen waar?
Verschijnen er zwarte of vage vlekken
Ontbreken er delen in raster?

Herhaal de test nu met het andere oog.
Bij vervormd zicht uw oogarts raadplegen,
misschien is het MaculaDegeneratie.

Test uw ogen met het Amslerraster

normaal zicht

vervormd zicht;
raadpleeg direct
de oogarts



Macula MagaZien MD Vereniging   54  Macula MagaZien MD Vereniging 

Wat is MaculaDegeneratie?

een intensief transport van voedingsstoffen richting 
kegeltjes en vice versa. 
Bij deze verstoring kunnen ontstekingen ontstaan en 
cellen afsterven. En éénmaal afgestorven cellen kunnen 
niet meer vervangen worden. Ook is bekend dat bij deze 
verstoring afvalstoffen onvoldoende worden afgevoerd en 
zich ophopen in het grensvlak van het netvlies/vaatvlies, 
de zogenaamde drusen. Het ontstaan van deze drusen 
kan een eerste voorbode zijn tot het ontstaan van LMD. 

Gelukkig zal het merendeel van de mensen hier nooit 
iets van merken, omdat deze microkleine drusen niet 
de grootte bereiken waarbij zij het gezichtsvermogen 
beïnvloeden. Afhankelijk van deze grootte en aantal 
onderscheidt men 
vier stadia;
• Stadium 1:   Een voorstadium, de patiënt merkt het 

zelf nog niet. 
• Stadium 2:  Een milde merkbare vorm van LMD.
• Stadium 3:   Een ernstige vorm van LMD, mag geen 

auto meer rijden.
• Stadium 4:   Een vergevorderde, ernstige vorm van 

LMD.

Toegenomen  Levensverwachting 
In de vorige eeuw is de levensverwachting enorm 
toegenomen, namelijk van 45 jaar in 1900 tot 70 
jaar in 1950 en 75 jaar in 2000. De toenemende 
levensverwachting betekent dat ouderdomskwalen nu 
veel meer voorkomen dan 50 jaar geleden.

Voor LMD geldt in de westerse wereld dat bij 60-jarigen 1 
op de 6 mensen een vorm van LMD heeft. Bij 70-jarigen is 
dit 1 op 4 en bij 75-jarigen 1 op 3. En voor 75-jarigen geldt 
dat 1 op de 9 dit in een ernstige vorm heeft.

Risicofactoren voor het krijgen van LMD
Er worden twee typen risicofactoren onderscheiden: 
•  Niet te beïnvloeden factoren: leeftijd; erfelijke factoren; 

geslacht (meer vrouwen dan mannen krijgen de 
aandoening);  ras (het kaukasische, blanke ras is 
gevoeliger voor de aandoening).

•  Te beïnvloeden factoren: roken; gebrek aan bepaalde 
voedingsstoffen  (zoals anti-oxidanten, visvetzuren, 
mineralen zink en seleen) fel blauw licht; te hoge 
bloeddruk; te weinig beweging; te hoog HDL 
cholesterolgehalte.

Preventie is de enige mogelijkheid om het proces te 
vertragen. Wanneer de diagnose LMD éénmaal is gesteld, 
kan men proberen alle te vermijden risicofactoren te 
minimaliseren. Niet meer roken en de leefstijl aanpassen, 
dat wil zeggen meer lichamelijke beweging en een 
voedingspatroon in lijn met de adviezen van de schijf van 
vijf volgen, met name met betrekking tot meer fruit, meer 
groene groente en twee maal per week vette vis en vooral 
minder verzadigd vet. Hoe jonger men hiermee begint 
des te beter zijn de resultaten. Het is ook van belang dat 
LMD-patiënten hun kinderen op het belang van een 
gezond dieet attenderen. Bij hen zal effect van gezonde 
voeding groter zijn. 

MaculaDegeneratie is de meest voorkomende vorm 

van blijvende slechtziendheid in de westerse wereld. 

Hoewel de aandoening in de meeste gevallen niet te 

behandelen is, leidt de aandoening in het algemeen niet 

tot blindheid, maar wel tot een ernstige afname van het 

centrale zien, waardoor men mensen op straat niet meer 

kan herkennen en ook het lezen van boeken wordt steeds 

moeilijker.  

Hoe ontstaat Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD)?
LMD is in Nederland niet alleen een onbekende, maar 
ook een sterk onderschatte oogaandoening. Het komt 
aanzienlijk minder voor dan staar, maar is in de meeste 
gevallen niet te behandelen. Het komt regelmatig voor 
dat 60+ers, die slechter gaan zien, vermoeden dat zij staar 
hebben. Het is danook bij hun eerste bezoek aan een 
oogarts een zeer schokkende boodschap dat zij geen 
staar hebben, maar LMD. En met name het bericht dat 
daar weinig tot niets aan te doen is, komt hard aan. 

Op de vraag waardoor ontstaat LMD, is helaas 
nog geen bevredigend antwoord gevonden. Op 
een voorlichtingsbijeen-komst, die georganiseerd 
werd door de MD Vereniging, zei een hoogleraar 
oogheelkunde: “LMD is het gevolg van een verstoring 
van het stofwisselingsproces in het oog, die veel op 
latere leeftijd voorkomt”. Dit stofwisselingsproces is 
zeer complex. Hierbij spelen genetische, biochemische 
en fysische factoren een belangrijke rol. Het netvlies 
en in het bijzonder de kegeltjes worden gevoed met 
voedingsstoffen die vanuit het vaatvlies aangevoerd 
worden en na de biochemische reactie ook weer effectief 
afgevoerd dienen te worden. Hierbij kan veel misgaan. 
Een feit is dat in het gebied van de macula (minder dan 
1% van het totale oppervlak van het netvlies) tienmaal 
zoveel kegeltjes aanwezig zijn als in de rest van het 
netvlies. Deze grote hoeveelheid kegeltjes vereist daarom 

“Eénmaal afgestorven cellen kunnen 
niet meer vervangen worden”

“Bij 70-jarigen heeft 
1 op de 4 mensen LMD”

MaculaDegeneratie 
Een onbekende en onderschatte oogaandoening
Door drs. P. Koetsier - van den Broek

Gezond oog

Oog met droge MD
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Patiënt en secretaris aan het woord

Tijmen Stoof (1945) aan het woord

Gezichten herkennen
Bij mij is het gezichtsvermogen gedaald door natte MD 
aan beide ogen, die met injecties behandeld wordt. In het 
dagelijks leven ondervind ik daarvan vooral hinder door 
de bij deze aandoening horende grijze vlek midden in het 
gezichtsveld, waardoor het moeilijker wordt om op straat 
en in winkels gezichten te herkennen. Ook het autorijden 
moet ik opgeven omdat ik merk dat ik niet meer goed 
afstand kan inschatten en vooral in schemer en donker te 
weinig kan onderscheiden.

Hobby’s
Tennis houd ik nog lang vol hoewel ik merk dat ik vaak 
met name een bal op de backhand mis sla doordat ik 
de diepte niet goed in kan schatten. Zingen in een koor 
doe ik graag, doordat we de partituur van A4 naar A3 
vergroten soms ondersteund door een loep die ik altijd bij 
me draag. Wandelen mijn grootste hobby ondervindt van 
de MD geen belemmering, behalve als ik een traject loop 
dat ik niet ken en een routebeschrijving volg dan is de 
oplossing weer de loep.

Dagelijkse activiteiten
In het gewone dagelijkse leven word ik er steeds mee 
geconfronteerd zoals uit een korte beschrijving van een 
willekeurige dag hierna blijkt. Opstaan, krant lezen met de 
loep onder een daglichtlamp voor het contrast lukt dat 
prima. In mijn rol als “huisman” boodschappen doen, in 
de winkel en op straat kom ik bekenden tegen, als ze me 
groeten zeggen ze hun naam zodat ik weet wie ik terug 
groet. Voor het ontcijferen van de kleine lettertjes op de 
verpakking heb ik een klein loepje op zak. Koken, ook 
een hobby, de receptuur onder de lamp, indien nodig de 
lamp erop, licht boven de kookplaat en goed kijken en 
ruiken of het niet te hard gaat.

In de avond TV kijken lukt goed met een groter scherm 
en een stoel op circa 1,50 m voor de TV. Werken met de 
PC is geen probleem door een groot scherm en allerlei 
“vergroot” toepassingen kan ik alles doen.

Natte MD en dan? 
Dat was voor mij aanvankelijk veel “slikken” en leren er 
mee om te gaan, mijn grenzen te verleggen. De MD 
Vereniging waar ik nu een aantal jaren lid van ben en 
sinds 2008 bestuurslid, zet zich in voor mensen met 
MD door middel van informatie, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging.

MaculaDegeneratie is een verzamelnaam voor 

diverse aandoeningen. Oogartsen onderscheiden 

tientallen verschillende vormen. Een korte 

beschrijving van de meest voorkomende vormen.

LMD in het algemeen
Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) is de meest 
voorkomende vorm van MD en openbaart zich vanaf 
middelbare leeftijd (rond de 50 jaar), bij mensen die 
voorheen meestal goed hebben kunnen zien. LMD komt 
voor in twee typen: droge MD en natte MD, die overigens 
veel met elkaar te maken hebben. Het is bekend dat de 
droge vorm kan overgaan in de natte vorm. 

Droge LMD
De grootste groep mensen lijdt aan de droge vorm 
van LMD. Droge LMD kan vanaf middelbare leeftijd 
optreden. De achteruitgang van het gezichtsvermogen 
is gewoonlijk langzaam, hetgeen verklaart dat men 
zich zelden in het beginstadium bij de oogarts meldt. 
Een behandeling is er nog niet. Wel kunnen bepaalde 
voedingssupplementen een vertragende werking hebben 
op het voortschrijdende degeneratieve proces van 
sommige vormen van droge LMD.

Natte LMD
De natte vorm van LMD leidt sneller tot ernstige 
stoornissen in het gezichtsvermogen. Het plotseling 
optreden van vervorming van het beeld en een 
vermindering van de gezichtsscherpte zijn vaak de eerste 
symptomen. In een tijdsbestek van weken, soms zelfs van 
dagen, kan het gezichtsvermogen ernstig 

beschadigd worden. Dit hangt samen met de 
ontwikkeling van een bijzonder soort afwijking in het 
gebied van de macula, neovascularisatie genoemd. Er 
is dan sprake van groei van abnormale bloedvaatjes 
onder of in de macula. Deze abnormale bloedvaatjes 
veroorzaken lekkage van vocht en bloedinkjes in 
de macula, die karakteristiek zijn voor natte LMD. Bij 
vroegtijdige ontdekking is behandeling nog mogelijk. 

Juveniele, erfelijke vormen van MD
Bij erfelijke vormen van MD is het risico afhankelijk van 
de soort erfelijke aandoening die in de familie voorkomt. 
Een erfelijke aandoening houdt in dat men een groter 
risico heeft op het krijgen van MD als één of meer van de 
bloedverwanten MD hebben.

Andere vormen van MD
•  Ziekte van Stargardt: de meest voorkomende erfelijke 

vorm van MD, openbaart zich vaak al in de jeugd, maar 
het kan ook op latere leeftijd.

•  Kegeldystrofie: is een andere vorm van juveniele MD, 
hierbij zijn primair de kegeltjes aangetast.

•  Ziekte van Best: is een erfelijke aandoening die vaak op 
de kinderleeftijd begint. 

•  Centrale areolaire choroidea dystrofie: is een 
progressieve aandoening, leidend tot een verminderde 
gezichtsscherpte. 

•  Dominant Cystoid Macula Dystrofie: is een zeldzame 
vorm van MD die uiteindelijk allemaal behoren tot één 
grote familie. Momenteel zijn er ongeveer 90 patiënten 
bekend, van peuter tot senior.

•  Juveniele retinoschisis: is een vrij zeldzame vorm van MD, 
die vrijwel uitsluitend bij mannen voorkomt.  

Natte MaculaDegeneratie...    
en dan?

“Tennissen houd ik nog lang vol al heb 
ik wel moeite met diepte inschatten”

Sinds enkele jaren heb ik MD. Er ontwikkelde zich  eerst in het ene oog de natte vorm, daarna is 

in het andere oog ook natte MD ontstaan. Sinds 2008 ben ik secretaris bij de MD Vereniging. Vormen van 
MaculaDegeneratie 

Macula MagaZien MD Vereniging   7
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Gezonde voeding en MaculaDegeneratie

Dat te veel en te vet eten, te veel alcohol drinken en 

roken ongezond zijn, is bekend. In de laatste twee 

decennia zijn uit wetenschappelijk onderzoek veel 

nieuwe inzichten verkregen over het ontstaan van 

Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie(LMD): een 

aandoening van het netvlies, waarbij het scherpe zien 

achteruit gaat en niet met een bril is te corrigeren. 

Duidelijk is geworden dat erfelijke factoren een grote 
rol spelen en ook een ongezonde leefwijze gevolgen 
kan hebben voor de ogen. Voor de meeste vormen van 
LMD bestaan nog geen behandelingsmogelijkheden. 
Een gezonde leefwijze en met name een evenwichtig 
voedingspatroon is de enige mogelijkheid om ervoor 
te zorgen dat het proces van degeneratie op een latere 
leeftijd begint en langzamer verloopt. 

Waaruit bestaat een gezond dieet voor de ogen?
Fruit en groente: Eet minimaal drie stuks fruit per 
dag. Varieer zoveel mogelijk, dus niet alleen appels en 
peren, maar voornamelijk rood, blauw en geel fruit, zoals 
frambozen, rode bessen, cranberry’s, bramen, bosbessen, 
ananas, sinaasappels, grapefruits. Zo krijgt u veel anti-
oxidanten binnen en die zijn goed voor uw ogen. Eet 
vooral veel groene groenten, in het bijzonder boerenkool, 
spinazie en raapstelen, want deze zijn zeer rijk aan luteïne 
en zeaxanthine. Ook broccoli, waterkers, andijvie, spruitjes 
zijn goed, maar die bevatten minder van deze stoffen. 
Voeg bij groente ook een beetje vet toe, zodat de niet in 
water oplosbare stoffen beter worden opgenomen.

Brood, rijst, pasta en peulvruchten: Eet minimaal 
twee volkoren boterhammen per dag. Neem in plaats van 
aardappelen ook eens zilvervliesrijst of volkoren pasta. En 
in plaats van groene groente peulvruchten vanwege de 
goede voedingsstoffen die daarin voorkomen, zoals zink.

Zuivel, vleeswaren, vis, ei en vleesvervangers: 
Gebruik alleen magere melk en vleeswaren, zoals rosbief. 
Maak minimaal twee maal per week gebruik van vette vis 
(haring, paling, makreel). Visvetzuren heeft u nodig, met 
name voor uw ogen. Gebruik éénmaal in de week een 
vleesvervanger.

Vetten en olie: Uw lichaam heeft iedere dag vet nodig, 
maar het ene vet wel en het andere niet. Dit maakt het 
gecompliceerd. Eet vooral minder verzadigd vet. Dit 
staat nu meestal op het etiket vermeld. Pure chocolade 
is vet (vooral ook verzadigd vet), maar daarnaast bevat 
het ook waardevolle voedingsstoffen. Neem gerust 
af en toe (driemaal in de week) een chocolaatje. Het 
Voedingscentrum heeft op het internet de caloriechecker 
gepubliceerd. Deze vermeldt ook hoeveel verzadigd vet u 
hebt gegeten. U kunt het dan zelf controleren. Hetzelfde 
geldt ook voor roomboter. Roomboter bevat veel 
verzadigd vet, maar ook veel zogenaamde kortketenige 
vetzuren, die u anders niet binnen krijgt. Dus zondags 
mag roomboter op uw volkoren boterham. Extra virgin 
(ongeraffineerde) olijfolie wordt tot de gezondste oliën 
gerekend. Neem gerust iedere dag een klein handje 
(10 á 15 gram) gemengde noten (walnoten, paranoten, 
amandelen, pecannoten, hazelnoten). Deze bevatten 
veel olie, maar ook waardevolle stoffen. Bij het kopen van 
producten, waar met vette letters 0% vet opstaat, moet 
u er op letten of er niet veel suikers aan toegevoegd zijn. 
Beperk het eten van kaas vanwege het hoge gehalte aan 
verzadigd vet en zout. 

Kruiden en specerijen: Kruiden en specerijen zijn, naast 
het gebruik van veel fruit, een waardevolle aanvulling 
op de hoeveelheid en het type antioxidant dat u binnen 
krijgt. Dat geldt voor zowel verse kruiden als voor 
kruidnagelen, kaneel en kerriepoeder. Gebruik deze 
zoveel als mogelijk. Bijvoorbeeld indien u graag muesli of 
havermoutpap (zeer gezond) eet kunt u daar heel goed 
wat kaneel aan toevoegen. Al deze aanbevelingen komen 
overeen met het “Mediterrane dieet”, dat bekend staat als 
een zeer gezond dieet. 

Door dr. ir. W.T. Koetsier

Geef uw ogen 

Wilt u meer hierover weten, kijk dan op 
www.voedingscentrum.nl. Gebruik ook de 
“caloriechecker” op hun website. De MD 
vereniging heeft een special uitgegeven: 
“Geef uw ogen goede kost” met gezonde 
recepten voor de ogen. Er is ook een boek 
uitgekomen: “Gezond eten voor je ogen”. 
Informatie over beide uitgaven kunt u 
vinden op de website www.mdvereniging.nl 

Avocado/frambozensalade (4 p; 339 kCal pp, AH 2005)

Ingrediënten
12 walnoten, verbrokkeld 

1 eetlepel suiker 

125 g frambozen 

1 theelepel Dijon mosterd 

1 eetlepel witte wijnazijn

4 eetlepels (walnoten)olie 

2 kropjes little gem (sla) 

2 rijpe avocado’s 

2 eetlepels limoensap 

enkele blaadjes munt, in reepjes 

zout en peper naar smaak

Bereiding
Walnoten met suiker op matig vuur in koekenpan met 

antiaanbaklaag verhitten en onder af en toe roeren lichtbruin 

laten karamelliseren. Daarna op bord laten afkoelen. Van 

frambozen 2 stuks in kommetje fijnprakken en met mosterd, 

azijn en olie tot dressing kloppen en met zout en peper op 

smaak brengen. Slablaadjes loshalen en in 2-3 stukken scheuren. 

Avocado’s halveren, pit en schil verwijderen. Avocado in blokjes 

snijden en met limoensap besprenkelen. Sla met helft van 

dressing omscheppen en over vier borden verdelen. Avocado, 

walnoot en rest van frambozen erover verdelen. Rest van 

dressing erover sprenkelen, met muntreepjes garneren.

goede kost  
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Medisch

Duidelijk is geworden dat erfelijke factoren een grote 
rol spelen en ook een ongezonde leefwijze gevolgen 
kan hebben voor de ogen. Voor de meeste vormen van 
LMD bestaan nog geen behandelingsmogelijkheden. 
Een gezonde leefwijze en met name een evenwichtig 
voedingspatroon is de enige mogelijkheid om ervoor 
te zorgen dat het proces van degeneratie op een latere 
leeftijd begint en langzamer verloopt. 

Op dit moment wordt als behandelmethode veelal 
vaatgroeiremmers (anti-VEGF) gebruikt. Door toediening 
hiervan in een vroeg stadium van natte MD kan het 
proces worden afgeremd of tot stilstand worden 
gebracht. Dit gebeurt door een injectie in het oog. Soms 
wordt nog photodynamische therapie (PDT) toegepast. 
Deze methode heeft alleen een beperkt effect bij een 
deel van de mensen met natte MD.

Vroege herkenning blijft belangrijk. Hulpmiddelen en 
aanpassingen kunnen de beperkingen die u ondervindt 
voor een deel wegnemen. Er zijn hulpmiddelen 
voor het ondersteunen van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL-hulpmiddelen), bijvoorbeeld 
apparaten met grote letters, sprekende wekkers en 
horloges. 

Alternatieve geneeswijzen 
Een goed uitgangspunt is het volgende: Een therapie 
waarvan een gunstig effect met degelijk onderzoek 
herhaaldelijk bewezen en steeds opnieuw weer 
aantoonbaar is, moet als waardevol worden beschouwd. 
Of een dergelijke therapie dan het etiket regulier of 
alternatief krijgt, is niet van belang. Tot dusverre zijn bij de 
MD Vereniging geen gegevens bekend omtrent bewezen 
gunstige effecten van enigerlei alternatieve therapieën. 

De zoektocht van de vereniging op dit terrein is al enige 
jaren bezig en wordt ook voortgezet. Er bestaan diverse 
alternatieve geneeswijzen, waarvan acupunctuur, 
homeopathie de bekendste zijn. 

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen de beper-

kingen die u ondervindt voor een deel wegnemen.  

Er zijn hulpmiddelen voor het ondersteunen van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-hulp-

middelen) en hulpmiddelen voor het lezen  

van boeken, tijdschriften e.d. 

ADL-hulpmiddelen
Doordat u slechter bent gaan zien, kunt u in en om het 
huis beperkingen ondervinden, zoals: 
• moeite krijgen met lezen, televisie kijken
• het herkennen van mensen buitenshuis
• een glas omstoten, omdat u dit niet zag staan
•  deelnemen aan het verkeer, vooral snelverkeer, gaat 

stuiten op problemen.

De problemen met glazen en bestek kunnen eenvoudig 
opgelost worden door met contrast te werken. Koop 
glazen van gekleurd glas en zet witte borden op een 
donker tafelkleed. Voor allerlei klein leeswerk zoals 
prijskaartjes is het handig om altijd een kleine loep 
mee te nemen. Ook een leesbrilletje van +2 of +3 kan 
een uitkomst zijn. Verder zijn er veel hulpmiddelen die 
kleine dagelijkse ongemakken kunnen verlichten zoals 
apparaten met grote letters, sprekende wekkers en 
horloges. Informatie over een  speciaal  hulpmiddel kunt 
u krijgen van een optometrist of centrum voor advies 
zoals Bartiméus en Koninklijke Visio. Ook zijn er diverse 
(commerciële)  aanbieders van hulpmiddelen. Voor een 

instelling bij u in de buurt kunt contact opnemen met het 
landelijk bureau van de MD Vereniging.

Leeshulpmiddelen   
Er zijn veel leeshulpmiddelen, zoals:
• leesliniaal, (hand)loep of loeplamp of loepbril
• lezen via de computer en beeldschermloep
• voorleesapparaat of daglichtlamp
De vuistregel is dat het beste de kleinste vergroting 
gebruikt kan worden waarbij nog vlot kan worden 
gelezen. Hoe meer u vergroot, hoe minder overzicht 
u namelijk hebt. Optische hulpmiddelen geven geen 
extra contrast zoals elektronische hulpmiddelen (de 
beeldschermloep) dat doen. Dit kan veel inspanning 
kosten waardoor u niet meer met plezier leest. Deze 
hulpmiddelen zijn dus vooral geschikt voor mensen voor 
wie de gewone letters net iets te klein zijn, eventueel in 
combinatie met een grootletterboek.

Na de keuze van een hulpmiddel
Het bedienen van leeshulpmiddelen vergt 
handigheid en het kost tijd om dit te leren. Geduld en 
doorzettingsvermogen zijn nodig om profijt en plezier 
hiervan te hebben. 

Vergoeding voor hulpmiddelen
De hoofdregel om in aanmerking te komen voor 
vergoeding is, dat het hulpmiddel nodig is om in de 
persoonlijke situatie (dus niet op het werk) weer taken te 
kunnen verrichten die door de handicap onmogelijk zijn 
geworden.

Behandeling en behandeltechnieken Hulpmiddelen en aanpassingen
De laatste jaren zijn er behandelmethoden ontwikkeld voor bepaalde vormen van MD. De meeste van deze 

moderne methoden zijn voor natte LMD en bestrijden vooral de gevolgen van de aandoening. De oorzaak 

wordt niet weggenomen. Schade die aan het netvlies is ontstaan door natte of andere vormen van MD kan 

niet worden hersteld.

Aangeraden wordt om u vooraf zo goed 
mogelijk te laten informeren. Te denken valt 
aan de volgende punten: 
• pleeg overleg met de eigen oogarts,
•  de prijs van de gehele behandeling en  

of deze wordt vergoed. 

• Draag uw gewone bril of lenzen.
• Houd het raster op 30 centimeter vanhet gezicht.
• Bedek één van de ogen met de hand.
•  Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt  

van het raster.
• Kijk goed naar wat er gebeurt:

Neemt u golvende lijnen of vervormingen waar?
Verschijnen er zwarte of vage vlekken
Ontbreken er delen in raster?

Herhaal de test nu met het andere oog.
Bij vervormd zicht uw oogarts raadplegen,
misschien is het MaculaDegeneratie.

Test uw ogen met het Amslerraster

normaal zicht

vervormd zicht;
raadpleeg direct
de oogarts
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Speciale leerstoel voor 
MaculaDegeneratie 

MD Fonds 
Wetenschappelijk onderzoek 
mede mogelijk door het MD Fonds

Gelukkig zijn er instanties waar er naar u geluisterd wordt. 
Eén daarvan is de MD Vereniging waar u uw verhaal kwijt 
kunt en waar een heleboel informatie te krijgen is over de 
aandoening. Bijvoorbeeld hoe u in contact kunt komen 
met andere mensen met de dezelfde ervaringen als u. 
En bij welke instantie u moet zijn voor informatie over 
hulpmiddelen.

Het Belteam bestaat uit ervaringsdeskundigen, zij 
voeren een telefonisch gesprek met alle nieuwe leden 
van de vereniging. Vrijwilligers van de MD Vereniging 
verzorgen onderling contact. Op regionaal niveau zijn 
er huiskamerbijeenkomsten en MD-cafés.  Zes keer 
per jaar wordt de MaculaVisie aan leden en abonnees 
verstuurd. In dit verenigingsblad is te lezen over actuele 
ontwikkelingen, wetenswaardigheden en tips over MD. 
Eenmaal per jaar is er de landelijke MD-dag. Verschillende 
malen per jaar zijn er op verschillende plaatsen in het 
land regionale bijeenkomsten waar een oogarts spreekt 
over MD en nieuwste ontwikkelingen. De website van 
de vereniging is een kenniscentrum waar veel over de 
oogaandoening en leven met de aandoening te vinden is.

Via netwerkorganisaties waar de vereniging bij 
aangesloten is, worden de belangen van mensen met een 
oogaandoening behartigd. Denk hierbij aan openbaar 
vervoer, toegankelijkheid van openbare ruimten en 
lectuur. Verder zet de vereniging zich in voor het 
uitdragen van bekendheid van MD, het ontstaan ervan 
en de preventie. Daarnaast worden continue de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek naar ontstaan, voorkomen van en behandeling 
van MD gevolgd.

De vereniging maakt zich sterk om daar waar mogelijk de 
stem van mensen met MD te laten horen. Hoe meer leden 
des te krachtiger deze stem zal zijn!

Lid, begunstiger of vrijwilliger worden?
Mensen met MaculaDegeneratie, hun partners, 
familieleden, erfelijke dragers van MD, ouders van 
kinderen met MD kunnen allen lid, begunstiger of 
vrijwilliger worden van de MD Vereniging. Met uw 
lidmaatschap kunt u bijdragen aan het verwezenlijken 
van de missie: De MD Vereniging biedt steun en 
perspectief aan mensen met MD!

Tot hoogleraar voor deze leerstoel is professor dr. Carel 
Hoyng benoemd. Voor vele MDers geen onbekende 
naam. Carel Hoyng is lid van de Adviesraad en als oogarts 
sinds 1994 nauw betrokken bij de MD Vereniging. Hij 
heeft de groei van de patiëntenvereniging meegemaakt 
en daaraan ook meegeholpen door zijn patiënten op de 
vereniging te wijzen. 

Carel Hoyng studeerde 
geneeskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en volgde 
van 1988 tot 1992 de opleiding tot 
oogarts in het UMC St. Radboud. 
Hij promoveerde aldaar in 1993 
met een onderzoek over erfelijke 
MD, met name de droge vorm. 
Hij kreeg hier ook de kans om als 

zelfstandig onderzoeksleider diverse onderzoeksprojecten 
naar MD op te zetten.

In 1998 ontving Hoyng van een patiënt een grote 
financiële bijdrage. Samen met Marijn Gelten, een vriend 
die bekend was in de wereld van fondsenwerving, 
is besloten tot de oprichting van een fonds, het MD 
Fonds. Op 31 december 1998 was deze oprichting een 
feit. Na verloop van tijd was er genoeg kapitaal om 
onderzoeksprojecten financieel te steunen. Een van de 
eerste projecten die met geld van het MD Fonds werd 
opgezet, is de MD-poli in het Radboud Ziekenhuis.
Begin 2000 heeft Hoyng een onderzoekslijn opgezet naar 
JMD en in 2006 is EUGENDA (Euregio Genetic 
Database – eugenda.org) opgericht. Dit is een 
samenwerkingsverband met Keulen, nu nog geheel 
gericht op MD.
Van MD patiënten en mensen zonder MD worden allerlei 
gegevens in de EUGENDA database opgeslagen. 
Dit onderzoek wordt medegefinancierd door het 
MD Fonds dat ook subsidie heeft verstrekt voor de 

aanschaf van een oogmeetapparaat en een centrifuge 
voor de snelle verwerking van het bloed. Tot nu toe 
zijn de gegevens van 3000 mensen met MD en 1000 
controlepersonen opgenomen in deze database.

Hoe ontwikkel je een aanleg voor MD? 
Bij natte en droge MD is 50-60% erfelijk. Bij JMD is dit 
100%. Bij mensen met MD is ontdekt dat bepaalde 
eiwitten sterk verhoogd of verlaagd zijn. Dit is het gevolg 
van ontstekingen in het lichaam. Roken en ongezonde 
voeding verstoren de balans in het lichaam nog meer. 
Onderzocht wordt hoe de proteonmix (eiwitten) kan 
worden beïnvloed waardoor de balans in het lichaam 
zich weer hersteld. Dit zou kunnen door toediening van 
medicijnen. Bepaling van het eiwitgehalte zou familiaire/
erfelijke MD eerder aan het licht kunnen brengen.

De komende tijd richt het wetenschappelijk onderzoek 
zich vooral op het in kaart brengen van genetische 
factoren die LMD veroorzaken. Het streven is om deze 
kennis te gebruiken bij het voorkomen, behandelen en 
voorspellen van deze aandoening.

De missie van de MD Vereniging is: 
steun en perspectief bieden aan mensen 
met MaculaDegeneratie.

MD Vereniging

In de regel gaat iemand na een bezoek aan de oogarts met de mededeling: “ U heeft MaculaDegeneratie, 

daar is helaas niets aan te doen u moet ermee leren leven”, naar huis waar een heleboel vragen opkomen. 

Vragen die u niet aan de oogarts heeft gesteld omdat die vragen toen nog niet bij u leefden. 

In 2010 is het College van Bestuur ingegaan op de 

wens van het MD Fonds een speciale Leerstoel 

MaculaDegeneratie in te stellen binnen de afdeling 

Oogheelkunde van de Radboud Universiteit. 

Een leerstoel opent de weg naar financiën, biedt 

bescherming, geeft recht op budgetten voor 

onderzoek en de mogelijkheid jezelf te profileren. 

Ik wil graag

        lid of abonnee worden van de MD Vereniging

        de MD Vereniging steunen en begunstiger worden

Naam:

Man/Vrouw (doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Straat/huisnummer:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer:

Deze strook graag opsturen naar:
MD Vereniging
Postbus 2034
3500 GA Utrecht
Aanmelden kan ook via het inschrijfformulier 
op www.mdvereniging.nl.

Invulformulier

	  

Onafhankelijk van de MD Vereniging is er het MD 

Fonds. De doelstellingen van het fonds zijn het 

stimuleren en het financieel steunen van weten-

schappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten 

op het gebied van MaculaDegeneratie.

Jaarlijks wordt aan een aantal onderzoeksprojecten subsidie
verleend. Dit gaat in samenwerking met negen andere fond-
sen die allen aangesloten zijn bij Uitzicht. Een keer per jaar
wordt er vergaderd en beslist aan welke projecten het geld
het beste besteed kan worden.

Tevens is er door inspanning van het MD Fonds in 2010 een 
eerste universitaire leerstoel in Nederland tot stand gekomen, 
die zich specifiek met MaculaDegeneratie bezig houdt.

Giftbox
Heeft u binnenkort een jubileum of 
andere bijeenkomst en wilt u geld 
inzamelen voor het MD Fonds, dan kunt 
u een giftbox aanvragen bij het landelijk 
bureau, tel: 0303- 29 66 999     

Geen vooruitgang zonder het MD Fonds
Steun het MD Fonds in haar werk wetenschappelijk 
onderzoek naar MD mogelijk te maken. 
Stort uw bijdrage op ING 1280!
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Prijsvraag

Huilen van het lachen

Ik zie het zo!
Op maximaal één A4-tje mag u vertellen wat ZIEN of 

Minder ZIEN voor u betekent. Wij willen graag weten 

hoe u het zintuig ZIEN waardeert, gebruikt, verfoeit 

of…. Uw verhaal over ZIEN. 

De deskundige jury bestaande uit de leden van het 
bestuur van de MD Vereniging zullen uit alle inzendingen 
de winnaar kiezen. De prijs is een elektronische draagbare 
loep, de Compact 5HD, een leesloep die tot 18x vergroot, 
een topklasse leeshulpmiddel.

De winnende inzending zal worden gepubliceerd in de 
MaculaVisie, het verenigingsblad van de MD vereniging.
Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar:
 
MD Vereniging, Postbus 2034, 3500 GA Utrecht of 
per e-mail naar mdvereniging@macula-degeneratie.nl  
onder vermelding van ZIEN! en moeten binnen zijn 
op  30 juli 2013, (poststempel geldt).

De uitslag wordt bekend gemaakt in de MaculaVisie van 
oktober 2013 en de winnaar wordt persoonlijk op de 
hoogte gesteld. De niet winnende inzendingen kunnen 
gebruikt worden in acties van de vereniging onder 
vermelding van de auteur.

Soms zegt de oogarts “Mevrouw u wordt blind”, maar 
soms zegt de oogarts ook “Mevrouw, u wordt NIET blind”. 
En wat betekent “blind” in dit geval, dat alles op zwart gaat 
of dat je weliswaar slecht ziet maar nog wel IETS kunt zien. 
Kortom, volop onzekerheid, je dondert in een zwart gat, 
niemand uit je directe omgeving weet waarover je loopt 
te tobben. Het ergste is dat je helemaal niet weet waar je 
je over moet opwinden; wat gaat dit betekenen voor mijn 
dagelijkse bestaan?

Behulpzame kinderen gaan op internet zoeken en 
zwiepen pakken papier met uitgeprinte teksten van 
allerlei sites op je tafel. Ze hebben nog niet ontdekt 
of geleerd dat je die pakken papier niet meer kunt 
lezen, want de letters zijn meestal te klein en hebben 
meestal ook nog schreefjes, dat zijn van die horizontale 
streepjes onderaan of bovenaan de letter, zoals deze 
letter heeft schreefjes, het is een gewone krantenletter 
maar voor ons niet meer leesbaar. Het is onbegrijpelijk, 
maar de hele wereld zit nog vol met deze letter die voor 
Maculapatiënten volstrekt onbruikbaar is.

De eerste weken nadat ik de diagnose MaculaDegeneratie 
gekregen had, heb ik nagenoeg totaal verbijsterd 
doorgebracht. Het drong allemaal niet erg tot me door. 
Heel af en toe had ik een onbedwingbare behoefte om 
stiekem te snikken en ik wilde dan door niemand getroost 
worden. Want er viel niks te troosten vond ik. Ik zat nou 

eenmaal opgezadeld met die onbekende k.t-kwaal 
waar ik verder ook niks over wist en me dus ook niet 
precies op kon voorbereiden. Maar tegelijkertijd was ik 
voortdurend witheet van woede, had een heel kort lontje 
en had fantasieën over een herkenningsstok waarmee ik 
deuken kon slaan in motorkappen, spiegels van auto’s kon 
afmeppen en vooral tussen de spaken van fietsers steken! 
In mijn fantasieën was ik behoorlijk agressief!

Dat verdween allemaal nadat ik contact gelegd had 
met de MD Vereniging en kennis maakte met de wereld 
van de MD-patiënt. Ik kreeg langzamerhand helemaal 
het gevoel dat ik “thuis” kwam, dat er mensen waren die 
precies begrepen waar ik mee worstelde, maar die ook 
al allerlei oplossingen voor hun problemen gevonden 
hadden. Dat gaf een perspectief, dat gaf hoop!

Ongeveer dezelfde reacties hoor ik nu nog steeds van 
nieuwe leden. Hoe prettig het is om enkele uren samen 
te zijn met een groep mensen die precies dezelfde 
problemen en vragen hebben als jij zelf. Veel ervaringen 
zijn herkenbaar. Zo rollen wij in de huiskamerbijeenkomst 
al van de bank af van het lachen, als iemand wil vertellen 
dat ze vorige week haar tuin gewied heeft. Dan weten wij 
al wat er gebeurd is!

Heel bevrijdend is dat, samen hartelijk lachen om dingen 
die eigenlijk om te huilen zijn!

Vertel ons hoe belangrijk ZIEN voor u is 
en maak kans op de geweldige elektronische loep!

Door Marie-José Rijnders

Mensen die net te horen gekregen 

hebben dat ze een oogkwaal heb-

ben die MaculaDegeneratie heet, 

zijn met stomheid geslagen. Ze 

kennen die hele kwaal niet, nooit 

iets over gehoord of gelezen.

“Het is fijn om enkele uren samen te zijn 
met mensen die precies dezelfde problemen 
en vragen hebben als jij zelf.”



Postbus 2034, 3500 GA Utrecht, T. 030 - 298 07 07
www.mdvereniging.nl, E. mdvereniging@macula-degeneratie.nl

Vele ogen 
zien meer!

Vrijwilliger worden?
Mail of bel ons.


