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“Als het begint te slingeren is het 
misschien MaculaDegeneratie.”
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Medisch informatief

Hoe werkt Lotgenotencontact?
Wat kan iemand met MD zien?

Lotgenotencontact is populair bij uiteenlopende 
medische en psychische problemen, maar werkt  
het ook? Het hangt er van af wat je er van verwacht, 
lijkt mij. 

Nadat ik de eerste informatiebijeenkomst van de 
MD Vereniging had bijgewoond, werd ik ontzettend 
nieuwsgierig. Een vriendin die me begeleid had vond 
het allemaal maar niks; “wat moet jij tussen al die grijze 
koppies?” Maar ik realiseerde me dat die grijze koppies 
al langere tijd met hun kwaal leefden, en veel kennis 
hadden over hoe je met je kwaal om kon gaan, welke 
hulpmiddelen handig zijn, of hoe je je familie het beste 
kon vertellen wat je nou precies zág en wat niet. 

Na verloop van tijd ging ik zelf huiskamerbijeenkomsten 
organiseren. We wisselden ervaringen uit en gaven 
elkaar tips over heel diverse onderwerpen. Bij het woord 
“lotgenotencontact” komt vaak het beeld boven van 
een huiskamer vol huilende lotgenoten, en dat schrikt 
mensen terecht af. Maar niets is minder waar, mijn man 

was altijd zeer verbaasd dat er zo hard gelachen werd 
door al die lotgenoten. Er viel ook veel te lachen, veel 
absurde situaties zijn heel herkenbaar en ik denk dat er 
niks zo bevrijdend is als hartelijk lachen met lotgenoten 
die precies begrijpen wat het probleem is. 

Vaak zeiden nieuwe huiskamer bezoekers dat ze het 
heel bijzonder vonden dat ze nou eens bijeen waren 
met mensen die dezelfde kwaal hadden, en die precies 
begrijpen waar iedereen zoal tegenaan loopt. Dat je 
dat niet voortdurend uit hoefde te leggen vonden ze 
heel prettig, ze voelden zich er door gesteund. Ook 
de praktische tips hoe je je in het huishouden kunt 
redden met allerlei zelfontwikkelde foefjes en allerlei 
hulpmiddelen waren soms niet aan te slepen. Heel 
praktisch allemaal. Maar ook emotioneel ondersteunend, 
het is altijd prettig als er mensen in de groep zitten die 
bijvoorbeeld zelf al ervaringen hebben met de oogprik, 
die aan anderen  kunnen vertellen hoe eng ze het zelf 
gevonden hadden, en hoe het in zijn werk ging.

Door Marie-José Rijnders

“Mijn man was altijd zeer verbaasd dat er zo 
hard gelachen werd door al die lotgenoten”

Het beeld wordt vertekend: lijnen trekken krom zoals 
bijvoorbeeld de deurpost, gezichten trekken scheef. 
De regels van een tekst zijn niet recht maar golvend

Details vervagen het gehele beeld is niet meer scherp 
te krijgen. Moeite met focussen bij  activiteiten waarbij 
detailzicht belangrijk is. Soms lijkt het of het beeld 
beweegt.

Er is een grijze vlek in het midden van het zicht.  
Er vallen stukken uit een beeld waar men naar kijkt. 
Een gezicht is moeilijk herkenbaar, en teksten zijn 
moeilijk te lezen, omdat het totaalbeeld er niet is.

Contrast en kleuren zijn niet meer scherp. Kleuren 
lopen in elkaar over, een bruine tas op een donkere 
grond, een wit bord op een witte tafel,  zijn niet meer 
te onderscheiden. 

6  Macula Maga(minder)Zien MD Vereniging 

Patiënt en bestuurslid aan het woord

Frans Stoop (1960) aan het woord

Toch maar besloten om bij een oogarts langs te gaan om 
de boel eens te laten nakijken. Na een paar onderzoeken 
was het geruststellende commentaar: ”Het is gewoon 
vermoeidheid meneer, rust maar een paar dagen uit.”  Dus 
een lang weekend uitwaaien aan zee voor de rust, dat zou 
het wel oplossen. Maar helaas…

Die maanden na mijn bezoek bij de oogarts bleef 
ik sukkelen met mijn zicht. Nadat ik naast mijn 
tekenproblemen met mijn auto diverse paaltjes had 
geraakt, vond ik het toch maar weer eens tijd om naar 
een (andere) oogarts te gaan. Daar kreeg ik, na een 
reeks testen, te horen dat mijn probleem met een 
eenvoudige laserbehandeling snel op te lossen was. 
Lasers, in mijn ogen? Mmm… voor de zekerheid toch 
maar even langs de afdeling oogheelkunde van het 
ziekenhuis. Oogdruppels om de pupil te vergroten, toen 
een ooglamp en nog wat testjes. Daarna: wachten… en 
na een uur, ik zag nog steeds niks door de druppels, nog 
altijd geen diagnose. Ik hoorde de arts wel overleggen 
met zijn assistente en ik ving termen op als retinitis, 

degeneratie, macula, pigmentosa, abracadabra voor mij. 
Deze oogarts wist niet wat er aan mijn ogen scheelde, 
maar hij had een vermoeden. Hij wilde even overleggen 
met een professor. Thuis aangekomen deed ik natuurlijk 
wat je nooit mag doen en toch doet: Googlen! Ik had het 
inderdaad beter niet kunnen doen! De meest vreselijke 
oogziektes, blindheid, witte stokken… Op internet ben 
je van eenvoudige laserbehandeling naar blind in luttele 
seconden! 

Eén dag, twee dagen, drie, een slapeloze week later 
nog geen antwoord. Dan maar zelf bellen en ik had een 
afspraak met de professor, drie maanden later! Naar de 
professor; alle oogtesten die je je maar kan indenken, vijf 
uur lang langs een hele verzameling apparaten. Rond een 
uur of twee ‘s middags het gesprek met de resultaten! 
Eindelijk! In een vriendelijk gesprek met de professor 
en de assistenten werd mij verteld dat ik de ziekte van 
Stargardt had, erfelijk, zeldzaam, niets aan te doen. Het 
verloop? Onbekend. Niet blind maar wel bijna, maar dat 
kan nog wel even duren: “U hoeft voorlopig niet meer 
terug te komen, doe voorzichtig met autorijden. Heeft U 
nog vragen?”

Tja, en daarna? Tot juni 2009 vooral angst, woede en 
ontreddering. Die maanden meerdere kleine ongelukjes 
met de auto. Mijn hoofd tolde; hoe moet het verder met 
mijn gezin, werk en hobby’s? Mijn hele leven stond in 
het teken van zien en kijken. Via, via in contact gekomen 
met de MD Vereniging in Nederland. Ik kreeg Bouke van 
Dam aan de lijn die mij door de telefoon in mijn nekvel 
greep en mij erop wees dat ik toch niet doodging! Deze 
nuchtere aanpak én het feit dat hij mij er op wees dat er 
meer mensen rondliepen met mijn ziekte zorgde ervoor 
dat ik weer enigszins redelijk kon nadenken.
Heb je vragen aan Frans? E-mail fstcl@me.com

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 
meestvoorkomende 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.

•  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.

Wordt vervolgd! 

“Ik mocht naar huis:  
don’t call us, we call you!”

Juli 2008, ik woonde en werkte destijds in België. Net een paar drukke maanden op het werk achter de rug, 

ik was moe. Ook had ik al een tijdje het gevoel dat ik rare dingen begon te zien. Mijn tekeningen, ik was 

ontwerper van beroep, leken allemaal scheef, geen lijn kwam recht op papier!

Vormen van 
MaculaDegeneratie 
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Wat is MaculaDegeneratie?

Welk effect heeft MD op zien?
door Marie-José Rijnders, columniste en MD-lid

Zij hopen zich op in het Membraan van Bruch en op 
het grensvlak van het nevlies/vaatvlies. Dit zijn de 
zogenaamde drusen. Deze drusen ontstaan vrijwel 
uitsluitend bij ouderen boven de 50 jaar. Het ontstaan 
van deze drusen kan een voorbode zijn van het ontstaan 
van LMD. Gelukkig zal het merendeel van de mensen hier 
niets van merken en nooit ernstige LMD ontwikkelen, 
omdat deze zeer kleine drusen vaak niet de grootte 
bereiken waardoor zij het gezichtsvermogen beïnvloeden. 
Men onderscheidt harde en zachte drusen. 
Er zijn veel ouderen die in de macula kleine harde drusen 
hebben. Zij merken nog geen verslechtering van het 
gezichtsvermogen. Blijven deze drusen door groeien, of 
bijvoorbeeld samenvloeien, dan gaat dit vaak gepaard 
met een verslechtering van het gezichtsvermogen. 
Uitgebreide zachte drusen in de macula vergroten de 
kans op ernstige LMD en daling van de gezichtsscherpte 
echter wel aanzienlijk.

Hoe vaak komt MD voor en wie
loopt risico MD te krijgen?
De meest voorkomende vorm van MD begint op 
middelbare leeftijd: Leeftijdgebonden MD. 

Veel zeldzamer is het als kinderen of jongeren MD krijgen 
door een aangeboren erfelijke (genetische) afwijking. Het 
aantal gevallen van de juveniele vormen van MD (JMD) in 
ons land bedraagt naar schatting 3.500. 
In de afgelopen jaren zijn verschillende milde erfelijke 
(genetische) factoren gevonden die invloed hebben 
op het risico op LMD. Verder is naar voren gekomen 
dat bepaalde westerse leef- en eetgewoonten 
risicoverhogend zijn. Leeftijd, roken en overgewicht  
zijn de belangrijkste risicofactoren.

Levensverwachting en risicofactoren voor het  
verkrijgen van LMD
De levensverwachting is enorm toegenomen, dat 
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. Voor LMD geldt in de westerse wereld 
dat bij 60-jarigen één op zes mensen een vorm van LMD 
heeft. Bij 70-jarigen is dit één op vier en bij 75-jarigen één 
op drie. En één op negen 75-jarigen heeft LMD in een 
ernstige vorm. 

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, 

wat belemmeringen veroorzaakt in het dagelijks leven.  

Wat zijn de symptomen?
Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) is een 
oogaandoening waardoor men voorwerpen niet meer 
scherp kan waarnemen, omdat er verstoringen optreden 
in het maculagebied van het netvlies, met name in 
het centrum van de macula. Dit is het gebied in het 
menselijke lichaam waar per gram weefsel de meeste 
chemische reacties plaatsvinden. 

Complex proces 
Dit is een zeer complex proces. 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. Na de biochemische reactie moeten 
de afvalstoffen weer effectief afgevoerd 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) 25x zoveel kegeltjes aanwezig zijn dan in de rest 
van het netvlies. Deze grote hoeveelheid kegeltjes vereist 
een intensief transport van voedingsstoffen richting 
kegeltjes en vice versa. Wanneer dit transport verstoord 
is, kunnen ontstekingen ontstaan en cellen afsterven 
(atrofie). Eenmaal teloorgegane cellen kunnen niet meer 
vervangen worden. 

Transport van afvalstoffen raakt verstoord
De oogarts gebruikt de OCT-analyse om vast te 
stellen of het netvlies dunner wordt (slijtage). Door de 
slijtage ontstaat een verstoring in het transport van de 
afvalstoffen. 

MaculaDegeneratie? 
Een onbekende en onderschatte oogaandoening

Netvlies met de gele vlekjes in het macula gebied 
(de drusen) die duidelijk zichtbaar zijn.

Binnen in het oog, aan de achterkant van de oogbol 
zit het netvlies, en daarin zit de macula of ‘gele vlek’, 
waarmee je scherp kunt zien. Die gele vlek is maar 
een heel klein plekje op je netvlies, van enkele 
millimeters, maar als er in of onder die plek ook 
maar een heel klein beetje iets verandert of afwijkt, 
verandert ook de mate waarin je met de gele vlek 
scherp kunt zien. Het scherpe zien heb je nodig om 
te kunnen lezen, schrijven, borduren, televisie kijken, 
puzzelen, of je teennagels knippen. Met het scherpe 
zicht kun je zien wie je tegemoet komt op straat, en 
wat de gezichtsuitdrukking van mensen is, je herkent 
vrienden of familie al vanaf een afstand. Je kunt de 
nummers op bus of tram lezen, of de borden met de 
vertrektijden van treinen. Al wandelend in de natuur 
kun je konijnen zien rondrennen, en het verschil zien 
tussen een merel en een koolmees.

• Draag uw gewone bril of lenzen.
• Houd het raster op 30 centimeter van het 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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Met woorden van dank aan de samenstellers en 
medewerkers, maar ook met gepaste trots, presenteren wij 
nummer 2 van het Macula Maga(minder)Zien. Een special 
van de MD Vereniging, vol met belangrijke informatie over 
MaculaDegeneratie, uitgegeven om aan een breed publiek 
duidelijk te maken wat de impact is van deze aandoening.

De MD Vereniging heeft als één van haar doelstellingen in de 
statuten vastgelegd: “Het herkennen en erkennen van Macula- 
Degeneratie.” Het  “herkennen” is in het belang van een vroege 
diagnose, zodat men na deze diagnose ruim aandacht kan 
geven aan het “erkennen” van de aandoening.

Erkennen is belangrijk voor de verwerking, maar ook voor 
het leren omgaan met een meestal langzame, maar bij natte 
MD, snelle achteruitgang van het gezichtsvermogen. De MD 
Vereniging wil daarbij een actief aandeel leveren door het 
organiseren van ontmoetingen van MD-patiënten en het geven 
van voorlichting op een breed front.

Uw en mijn ogen geven ons een beeld van de wereld om ons 
heen, onze ogen en ons gezichtsvermogen horen we in het 
dagelijks leven ook terug in allerlei gezegdes zoals: “ Wat het oog 
niet ziet het hart niet deert”, “Een oogje dichtknijpen”  of  “Een 
oogje ergens op hebben” en iets “Op je netvlies hebben”. 

Onze ogen, een belangrijk orgaan, belangrijk genoeg om 
hier zeer zorgvuldig mee om te gaan, door goed onderhoud, 
ondermeer door goede voeding, door niet te roken, door 
voorzichtig te zijn met zonlicht, waardoor het risico op MD 
beperkt kan worden .

MaculaDegeneratie komt voornamelijk voor bij senioren en dan 
meestal in de droge vorm, daarnaast kennen we de natte MD en 
de Juveniele MD, als u na het lezen van dit Macula Maga(minder)
Zien vragen heeft, kunt u terecht bij ons landelijk bureau in 
Utrecht, het adres en telefoonnummer vindt u elders in dit 
nummer.

Tot slot wens ik u veel leesplezier en waardevolle informatie.
Tijmen Stoof, secretaris.

Wanneer u bij een gelegenheid 
gasten heeft en een bijdrage voor 
een goed doel wilt inzamelen, 
denkt u eens aan de giftbox van 
het MD Fonds. De opbrengst 
wordt dan besteed aan weten-
schappelijk onderzoek naar 
MaculaDegeneratie. Verderop in 
dit blad leest u hier meer over.

MaculaDegeneratie

“Gezonde voeding ook heel belangrijk 
voor goede ogen”
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Gezonde voeding en MaculaDegeneratie

De belangrijkste risicofactoren met betrekking  

tot het ontstaan van Leeftijdgebonden  

MaculaDegeneratie zijn:

Niet beïnvloedbaar:
• hoge leeftijd.
• genetische factoren.
• etniciteit (late LMD komt meer voor bij blanken).
•  geslacht (vrouwen hebben een licht verhoogde kans op 

het ontwikkelen van LMD).
• lichte iriskleur.

Beïnvloedbaar:
• roken.
• overgewicht.
• hoge bloeddruk.
• hoog cholestrolgehalte.
•  een gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen in de 

voeding.

Relatie tussen voeding en LMD
Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op 
onderzoek naar het mogelijk beschermende effect van:
1.  Vitamine C+E, bètacaroteen, zink en koper. Met name 

deze voedingsstoffen lijken een beschermende werking 
te hebben in de bescherming van de macula.

2.  Luteïne en zeaxantine. Deze stoffen hebben 
eigenschappen die de gele vlek en de kegeltjes in het 
centrum daarvan zouden kunnen beschermen. Het zijn 
antioxidanten en ze filteren schadelijk blauw licht.

3.  Omega-3-vetzuren. Zijn in hoge concentratie aanwezig 
in de staafjes en de kegeltjes en zijn nodig voor het 
normaal functioneren van deze fotoreceptoren.

Om LMD te voorkomen is gezond eten dus een van 
de belangrijkste zaken. Volgens het Voedingscentrum 
kunnen we de basis van gezond eten in vijf categorieën  
indelen, te weten:

1  groente en fruit.
2  aardappelen, brood, rijst, pasta.
3  zuivel, vlees, vis en vervangers.
4  halvarine, margarine en oliën.
5  water, thee en koffie.

Voor mensen met LMD is het belangrijk vooral 
veel groene, gele/oranje groenten te eten. Niet de 
gebruikelijke hoeveelheid van 150-200 gram per dag, 
maar minimaal 300 gram. Deze groenten bevatten 
van nature luteïne en zeaxantine. Daarnaast wordt 
geadviseerd per dag twee stuks fruit te eten. Ook in eieren 
zitten deze antioxydanten. Neem ze als plaatsvervanger 
voor vlees bij uw avondmaaltijd of maak voor de lunch 
eens een omelet met oranje paprika en spinazie! Gebruik 
voor het bakken en braden liever olijfolie dan boter 
(of een bak- en braadprodukt waarin olijfolie zit). Ook 
Omega-3-vetzuren dient u in voldoende mate tot u 
te nemen. Deze zitten met name in vette vis (makreel, 
zalm) en in noten (walnoten, amandelen). Zink zit 
vooral in peulvruchten en meergranen produkten zoals 
zilvervliesrijst, volkorenpasta. 

Zorg voor kleur op uw bord! Her verhoogd de eetlust en is 
goed voor uw ogen.

Belangrijkste
     risicofactoren

Wat kunt u doen?

Stop met roken en let op uw gewicht. Een 
evenwichtige voeding met 3 ons groente 
en 2 stuks fruit per dag levert voldoende 
voedingsstoffen inclusief antioxidanten. 
Lukt dit niet dan kunt u overwegen 
voedingssupplementen te gebruiken. 
Doe dit wel in overleg met uw oogarts.

Geitenkaasomelet met groenten
(Allerhande 6, 2010)

Ingrediënten
•  750 g aardappelen vastkokend, 

schoongeboend

• 1 bakje kastanjechampignons (250 g)

• 6 el olijfolie

• 2 rode uien, in ringen

• 1 teen knoflook, geperst

• 1 rode peper, zaadlijsten verwijderd

• 1 zak verse spinazie (300 g)

• 6 eieren

• 100 ml room culinair (pakje 200 ml)

• 150 g geitenkaas naturel 55+

• 1/2 pakje platte peterselie (a 20 g), 

fijngesneden

Bereiding
Snijd de aardappelen in vieren en kook ze in water met wat zout 10 min. Veeg ondertussen 

de champignons schoon met keukenpapier. Verhit 1 el olie en fruit de ui 4 min. Voeg de 

knoflook toe en fruit 1 min. mee. Snijd de rode peper in reepjes en voeg samen met de 

champignons toe. Bak nog 4 min. Giet de aardappelen af. Voeg de spinazie in delen toe 

aan het champignonmengsel en bak tot de blaadjes geslonken zijn. Breng op smaak met 

peper en zout. Verhit 3 el olie in een grote koeken- of hapjespan en bak de aardappelen op 

middelhoog vuur in 10 min. goudbruin en krokant. Breng op smaak met peper. 

Splits ondertussen de eieren. Klop de eiwitten stijf. Klop in een kom de eidooiers los met 

de room. Verkruimel de geitenkaas erboven. Voeg naar smaak peper en zout toe. Spatel 

het eiwit erdoor. Verhit de rest van de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak 

één voor één 4 luchtige omeletten. Leg op elk bord een omelet, verdeel de groente erover 

en vouw de omelet dicht. Serveer met de gebakken aardappelen en bestrooi met de 

peterselie.

bij het ontstaan van LMD
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MD Fonds 
Wetenschappelijk onderzoek 
mede mogelijk door het MD Fonds

Door de vergrijzing neemt MaculaDegeneratie snel toe. 
Er zullen bij benadering over enige tijd een paar honderd 
duizend mensen in Nederland zijn met een vorm van MD. 
Het risico op een sociaal isolement is voor al deze mensen 
extra groot. Ook daarom werft de stichting fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Een voorbeeld van een mede door het fonds gesubsidieerd 
onderzoek is de opzet van een internationale genetische 
databank om MD-risicofactoren beter in kaart te brengen. 
Andere gesubsidieerde projecten betreffen o.a. de ontwik-
keling van stamcel- en gentherapie.

In 2010 maakte het fonds de instelling mogelijk van de 
bijzondere leerstoel voor MD aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Tot hoogleraar aan deze leerstoel is prof. dr. Carel 
Hoyng benoemd. Een leerstoel opent de weg naar finan-
ciën, biedt beschermingen geeft recht op budgetten. 

Het fonds financiert ook voorlichting over MD. Dat is hard 
nodig want nog geen 5% van de Nederlandse bevolking 
weet wat MD is in tegenstelling tot Engeland waar meer 
dan 10% van de mensen bekend is met deze oogaandoe-
ning. Ten einde goede preventie en genezing van MD  
mogelijk te maken, moet nog aanzienlijk meer bekend 
worden over deze ziekte.

Het bestuur bestaat uit zes bevlogen onbezoldigde vrijwil-
ligers. Zoals op onderstaand schema te zien is, zijn de over-
head kosten gedurende de laatste drie jaar slechts 13%. 

Dit is veel lager dan de algemene goede-doelennorm van 
25%. Hierdoor komen vrijwel alle donaties ten goede aan 
wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Besteding inkomsten MD Fonds (laatste 3 jaar)

Het MD Fonds heeft de ANBI-status. Donaties zijn aftrekbaar 
van de belasting.

Het MD Fonds werkt nauw samen met de MD Vereniging. 
Weliswaar gaat het om twee verschillende instellingen 
maar ze zijn nauw betrokken bij elkaars werk en doelstellin-
gen. De vereniging behartigt vooral de belangen van haar 
leden, terwijl de stichting fondsen werft voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Het MaculaDegeneratie Fonds

MD Fonds

Sinds de oprichting in 1999 heeft het MD Fonds meer dan 70 onderzoeksprojecten bij vooraanstaande Ne-

derlandse wetenschappelijke instituten en universitaire medische centra gesteund.  Mede dankzij deze steun 

neemt het Nederlandse onderzoek naar MD in de wereld een vooraanstaande plaats in.

Jaarlijks wordt aan een aantal onderzoeksprojecten subsidie
verleend. Dit gaat in samenwerking met negen andere fondsen 
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.

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: 030 - 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!

7%6%

Wervings-
kosten

Organisatiekosten

Besteed aan 
wetenschappelijk 

onderzoek
87%

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 continu 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: steun en perspectief bieden aan mensen 
met MD!

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

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 zonder postzegel naar:
MD Vereniging
Antwoordnummer 4193
3500 VB Utrecht
Aanmelden kan ook via het inschrijfformulier 
op www.mdvereniging.nl.

Invulformulier
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Wat is MaculaDegeneratie?

Welk effect heeft MD op zien?
door Marie-José Rijnders, columniste en MD-lid

Zij hopen zich op in het Membraan van Bruch en op 
het grensvlak van het nevlies/vaatvlies. Dit zijn de 
zogenaamde drusen. Deze drusen ontstaan vrijwel 
uitsluitend bij ouderen boven de 50 jaar. Het ontstaan 
van deze drusen kan een voorbode zijn van het ontstaan 
van LMD. Gelukkig zal het merendeel van de mensen hier 
niets van merken en nooit ernstige LMD ontwikkelen, 
omdat deze zeer kleine drusen vaak niet de grootte 
bereiken waardoor zij het gezichtsvermogen beïnvloeden. 
Men onderscheidt harde en zachte drusen. 
Er zijn veel ouderen die in de macula kleine harde drusen 
hebben. Zij merken nog geen verslechtering van het 
gezichtsvermogen. Blijven deze drusen door groeien, of 
bijvoorbeeld samenvloeien, dan gaat dit vaak gepaard 
met een verslechtering van het gezichtsvermogen. 
Uitgebreide zachte drusen in de macula vergroten de 
kans op ernstige LMD en daling van de gezichtsscherpte 
echter wel aanzienlijk.

Hoe vaak komt MD voor en wie
loopt risico MD te krijgen?
De meest voorkomende vorm van MD begint op 
middelbare leeftijd: Leeftijdgebonden MD. 

Veel zeldzamer is het als kinderen of jongeren MD krijgen 
door een aangeboren erfelijke (genetische) afwijking. Het 
aantal gevallen van de juveniele vormen van MD (JMD) in 
ons land bedraagt naar schatting 3.500. 
In de afgelopen jaren zijn verschillende milde erfelijke 
(genetische) factoren gevonden die invloed hebben 
op het risico op LMD. Verder is naar voren gekomen 
dat bepaalde westerse leef- en eetgewoonten 
risicoverhogend zijn. Leeftijd, roken en overgewicht  
zijn de belangrijkste risicofactoren.

Levensverwachting en risicofactoren voor het  
verkrijgen van LMD
De levensverwachting is enorm toegenomen, dat 
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. Voor LMD geldt in de westerse wereld 
dat bij 60-jarigen één op zes mensen een vorm van LMD 
heeft. Bij 70-jarigen is dit één op vier en bij 75-jarigen één 
op drie. En één op negen 75-jarigen heeft LMD in een 
ernstige vorm. 

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, 

wat belemmeringen veroorzaakt in het dagelijks leven.  

Wat zijn de symptomen?
Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) is een 
oogaandoening waardoor men voorwerpen niet meer 
scherp kan waarnemen, omdat er verstoringen optreden 
in het maculagebied van het netvlies, met name in 
het centrum van de macula. Dit is het gebied in het 
menselijke lichaam waar per gram weefsel de meeste 
chemische reacties plaatsvinden. 

Complex proces 
Dit is een zeer complex proces. 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. Na de biochemische reactie moeten 
de afvalstoffen weer effectief afgevoerd 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) 25x zoveel kegeltjes aanwezig zijn dan in de rest 
van het netvlies. Deze grote hoeveelheid kegeltjes vereist 
een intensief transport van voedingsstoffen richting 
kegeltjes en vice versa. Wanneer dit transport verstoord 
is, kunnen ontstekingen ontstaan en cellen afsterven 
(atrofie). Eenmaal teloorgegane cellen kunnen niet meer 
vervangen worden. 

Transport van afvalstoffen raakt verstoord
De oogarts gebruikt de OCT-analyse om vast te 
stellen of het netvlies dunner wordt (slijtage). Door de 
slijtage ontstaat een verstoring in het transport van de 
afvalstoffen. 

MaculaDegeneratie? 
Een onbekende en onderschatte oogaandoening

Netvlies met de gele vlekjes in het macula gebied 
(de drusen) die duidelijk zichtbaar zijn.

Binnen in het oog, aan de achterkant van de oogbol 
zit het netvlies, en daarin zit de macula of ‘gele vlek’, 
waarmee je scherp kunt zien. Die gele vlek is maar 
een heel klein plekje op je netvlies, van enkele 
millimeters, maar als er in of onder die plek ook 
maar een heel klein beetje iets verandert of afwijkt, 
verandert ook de mate waarin je met de gele vlek 
scherp kunt zien. Het scherpe zien heb je nodig om 
te kunnen lezen, schrijven, borduren, televisie kijken, 
puzzelen, of je teennagels knippen. Met het scherpe 
zicht kun je zien wie je tegemoet komt op straat, en 
wat de gezichtsuitdrukking van mensen is, je herkent 
vrienden of familie al vanaf een afstand. Je kunt de 
nummers op bus of tram lezen, of de borden met de 
vertrektijden van treinen. Al wandelend in de natuur 
kun je konijnen zien rondrennen, en het verschil zien 
tussen een merel en een koolmees.

• Draag uw gewone bril of lenzen.
• Houd het raster op 30 centimeter van het 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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Patiënt en bestuurslid aan het woord

Frans Stoop (1960) aan het woord

Toch maar besloten om bij een oogarts langs te gaan om 
de boel eens te laten nakijken. Na een paar onderzoeken 
was het geruststellende commentaar: ”Het is gewoon 
vermoeidheid meneer, rust maar een paar dagen uit.”  Dus 
een lang weekend uitwaaien aan zee voor de rust, dat zou 
het wel oplossen. Maar helaas…

Die maanden na mijn bezoek bij de oogarts bleef 
ik sukkelen met mijn zicht. Nadat ik naast mijn 
tekenproblemen met mijn auto diverse paaltjes had 
geraakt, vond ik het toch maar weer eens tijd om naar 
een (andere) oogarts te gaan. Daar kreeg ik, na een 
reeks testen, te horen dat mijn probleem met een 
eenvoudige laserbehandeling snel op te lossen was. 
Lasers, in mijn ogen? Mmm… voor de zekerheid toch 
maar even langs de afdeling oogheelkunde van het 
ziekenhuis. Oogdruppels om de pupil te vergroten, toen 
een ooglamp en nog wat testjes. Daarna: wachten… en 
na een uur, ik zag nog steeds niks door de druppels, nog 
altijd geen diagnose. Ik hoorde de arts wel overleggen 
met zijn assistente en ik ving termen op als retinitis, 

degeneratie, macula, pigmentosa, abracadabra voor mij. 
Deze oogarts wist niet wat er aan mijn ogen scheelde, 
maar hij had een vermoeden. Hij wilde even overleggen 
met een professor. Thuis aangekomen deed ik natuurlijk 
wat je nooit mag doen en toch doet: Googlen! Ik had het 
inderdaad beter niet kunnen doen! De meest vreselijke 
oogziektes, blindheid, witte stokken… Op internet ben 
je van eenvoudige laserbehandeling naar blind in luttele 
seconden! 

Eén dag, twee dagen, drie, een slapeloze week later 
nog geen antwoord. Dan maar zelf bellen en ik had een 
afspraak met de professor, drie maanden later! Naar de 
professor; alle oogtesten die je je maar kan indenken, vijf 
uur lang langs een hele verzameling apparaten. Rond een 
uur of twee ‘s middags het gesprek met de resultaten! 
Eindelijk! In een vriendelijk gesprek met de professor 
en de assistenten werd mij verteld dat ik de ziekte van 
Stargardt had, erfelijk, zeldzaam, niets aan te doen. Het 
verloop? Onbekend. Niet blind maar wel bijna, maar dat 
kan nog wel even duren: “U hoeft voorlopig niet meer 
terug te komen, doe voorzichtig met autorijden. Heeft U 
nog vragen?”

Tja, en daarna? Tot juni 2009 vooral angst, woede en 
ontreddering. Die maanden meerdere kleine ongelukjes 
met de auto. Mijn hoofd tolde; hoe moet het verder met 
mijn gezin, werk en hobby’s? Mijn hele leven stond in 
het teken van zien en kijken. Via, via in contact gekomen 
met de MD Vereniging in Nederland. Ik kreeg Bouke van 
Dam aan de lijn die mij door de telefoon in mijn nekvel 
greep en mij erop wees dat ik toch niet doodging! Deze 
nuchtere aanpak én het feit dat hij mij er op wees dat er 
meer mensen rondliepen met mijn ziekte zorgde ervoor 
dat ik weer enigszins redelijk kon nadenken.
Heb je vragen aan Frans? E-mail fstcl@me.com

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 
meestvoorkomende 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.

•  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.

Wordt vervolgd! 

“Ik mocht naar huis:  
don’t call us, we call you!”

Juli 2008, ik woonde en werkte destijds in België. Net een paar drukke maanden op het werk achter de rug, 

ik was moe. Ook had ik al een tijdje het gevoel dat ik rare dingen begon te zien. Mijn tekeningen, ik was 

ontwerper van beroep, leken allemaal scheef, geen lijn kwam recht op papier!

Vormen van 
MaculaDegeneratie 

Macula MagaZien MD Vereniging   7
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Gezonde voeding en MaculaDegeneratie

De belangrijkste risicofactoren met betrekking  

tot het ontstaan van Leeftijdgebonden  

MaculaDegeneratie zijn:

Niet beïnvloedbaar:
• hoge leeftijd.
• genetische factoren.
• etniciteit (late LMD komt meer voor bij blanken).
•  geslacht (vrouwen hebben een licht verhoogde kans op 

het ontwikkelen van LMD).
• lichte iriskleur.

Beïnvloedbaar:
• roken.
• overgewicht.
• hoge bloeddruk.
• hoog cholestrolgehalte.
•  een gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen in de 

voeding.

Relatie tussen voeding en LMD
Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op 
onderzoek naar het mogelijk beschermende effect van:
1.  Vitamine C+E, bètacaroteen, zink en koper. Met name 

deze voedingsstoffen lijken een beschermende werking 
te hebben in de bescherming van de macula.

2.  Luteïne en zeaxantine. Deze stoffen hebben 
eigenschappen die de gele vlek en de kegeltjes in het 
centrum daarvan zouden kunnen beschermen. Het zijn 
antioxidanten en ze filteren schadelijk blauw licht.

3.  Omega-3-vetzuren. Zijn in hoge concentratie aanwezig 
in de staafjes en de kegeltjes en zijn nodig voor het 
normaal functioneren van deze fotoreceptoren.

Om LMD te voorkomen is gezond eten dus een van 
de belangrijkste zaken. Volgens het Voedingscentrum 
kunnen we de basis van gezond eten in vijf categorieën  
indelen, te weten:

1  groente en fruit.
2  aardappelen, brood, rijst, pasta.
3  zuivel, vlees, vis en vervangers.
4  halvarine, margarine en oliën.
5  water, thee en koffie.

Voor mensen met LMD is het belangrijk vooral 
veel groene, gele/oranje groenten te eten. Niet de 
gebruikelijke hoeveelheid van 150-200 gram per dag, 
maar minimaal 300 gram. Deze groenten bevatten 
van nature luteïne en zeaxantine. Daarnaast wordt 
geadviseerd per dag twee stuks fruit te eten. Ook in eieren 
zitten deze antioxydanten. Neem ze als plaatsvervanger 
voor vlees bij uw avondmaaltijd of maak voor de lunch 
eens een omelet met oranje paprika en spinazie! Gebruik 
voor het bakken en braden liever olijfolie dan boter 
(of een bak- en braadprodukt waarin olijfolie zit). Ook 
Omega-3-vetzuren dient u in voldoende mate tot u 
te nemen. Deze zitten met name in vette vis (makreel, 
zalm) en in noten (walnoten, amandelen). Zink zit 
vooral in peulvruchten en meergranen produkten zoals 
zilvervliesrijst, volkorenpasta. 

Zorg voor kleur op uw bord! Her verhoogd de eetlust en is 
goed voor uw ogen.

Belangrijkste
     risicofactoren

Wat kunt u doen?

Stop met roken en let op uw gewicht. Een 
evenwichtige voeding met 3 ons groente 
en 2 stuks fruit per dag levert voldoende 
voedingsstoffen inclusief antioxidanten. 
Lukt dit niet dan kunt u overwegen 
voedingssupplementen te gebruiken. 
Doe dit wel in overleg met uw oogarts.

Geitenkaasomelet met groenten
(Allerhande 6, 2010)

Ingrediënten
•  750 g aardappelen vastkokend, 

schoongeboend

• 1 bakje kastanjechampignons (250 g)

• 6 el olijfolie

• 2 rode uien, in ringen

• 1 teen knoflook, geperst

• 1 rode peper, zaadlijsten verwijderd

• 1 zak verse spinazie (300 g)

• 6 eieren

• 100 ml room culinair (pakje 200 ml)

• 150 g geitenkaas naturel 55+

• 1/2 pakje platte peterselie (a 20 g), 

fijngesneden

Bereiding
Snijd de aardappelen in vieren en kook ze in water met wat zout 10 min. Veeg ondertussen 

de champignons schoon met keukenpapier. Verhit 1 el olie en fruit de ui 4 min. Voeg de 

knoflook toe en fruit 1 min. mee. Snijd de rode peper in reepjes en voeg samen met de 

champignons toe. Bak nog 4 min. Giet de aardappelen af. Voeg de spinazie in delen toe 

aan het champignonmengsel en bak tot de blaadjes geslonken zijn. Breng op smaak met 

peper en zout. Verhit 3 el olie in een grote koeken- of hapjespan en bak de aardappelen op 

middelhoog vuur in 10 min. goudbruin en krokant. Breng op smaak met peper. 

Splits ondertussen de eieren. Klop de eiwitten stijf. Klop in een kom de eidooiers los met 

de room. Verkruimel de geitenkaas erboven. Voeg naar smaak peper en zout toe. Spatel 

het eiwit erdoor. Verhit de rest van de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak 

één voor één 4 luchtige omeletten. Leg op elk bord een omelet, verdeel de groente erover 

en vouw de omelet dicht. Serveer met de gebakken aardappelen en bestrooi met de 

peterselie.

bij het ontstaan van LMD
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Column door Marie-José Rijnders

Iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in mijn 
kwaal, probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen, hoe ik 
zie. Het is mijn persoonlijke verhaal, niet HET MD-verhaal. 
Want dat is bij andere MD-patiënten heel verschillend; de 
een ziet meer aan deze kant, de ander meer naar de rand, 
of ziet in het midden van het gezichtsveld helemaal niks 
meer. Maar de essentie komt heel vaak overeen. 

Mijn eerste zin is altijd; “Waar ik naar kijk, dat kan ik niet 
zien”. Daar moeten normaal ziende mensen altijd even 
over nadenken. Ik leg dan uit, dat ik op dit moment erg 
mijn best doe om hen in de ogen te kijken, maar dat 
ik die ogen helemaal niet zie. Geen scheve ogen, geen 
rare ogen; géén ogen. En ook geen zwarte of grijze 
vlekken. NIETS, op de plek waar ik ogen zou willen zien. 
Maar als ik naar hun voorhoofd kijk, zo ongeveer bij de 
haargrens – en dat doe ik dan zeer overdreven – dán zie 
ik ineens ogen. (Niet helemaal twee op een rijtje en niet 
helemaal normaal, maar vooruit, je kunt niet alles hebben, 
nietwaar?). En dan zeg ik; “Nu zie ik je ogen, let op waar ik 
naar kijk!”  Dat levert meestal meteen een wat lacherige 
reactie op.  “Je kijkt helemaal niet naar mijn ogen”. Nee, 
inderdaad, dat is nou het probleem.

Het perifere zicht
Dan komt de volgende stap in de uitleg. Ik steek een hand 
op en hou die ergens naast mijn oor en zeg: “kijk nou eens 
naar mijn hand, en blijf kijken – en let intussen eens op 
hoeveel je ook nog van mijn gezicht kunt zien of van de 
kamer achter mijn hand of de kamer opzij van die hand. 
Dat zie je allemaal met je “perifere zicht”. Mijn perifere zicht 
is hetzelfde als het jouwe, dus je weet nu ongeveer wat ik 
allemaal kan zien als ik er niet doelgericht naar kijk”. 

Niet scherp zien
Maar niemand kan zich voorstellen hóe je dan NIET 
scherp ziet. Stel je voor dat die gele vlek waar je scherp 
mee ziet, bestaat uit minuscule videocamera’s, zo’n 
100 stuks per oog. Het scherpe zicht is een cirkel, die 
ik voor het gemak in de vier windstreken verdeel. In 
mijn linkeroog zijn er in het noorden, noordwesten en 
westelijke deel van die cirkel wat camera’s buiten werking 

geraakt; ruim 80 van de 100. Met mijn rechteroog zie 
ik iets beter, dus daar zijn minder videocamera’s stuk. 
Alleen zitten de kapotte camera’s hier op een andere 
plek namelijk in het noordoosten en oosten. Met andere 
woorden: met allebei mijn ogen zie ik nog ongeveer 
normaal scherp in de onderste helft, dus in het zuiden en 
zuidoosten. En DUS kijk ik als ik iets wil zien, er BOVEN. 

De techniek van het kijken.
Bij alles wat op leesafstand kan gebeuren, hoort bij 
mij per definitie de standaard leesbril van plus 3, die 
overal verkrijgbaar is. Daarnaast is er natuurlijk een 
assortiment loepen. Bij heel spannende nauwgezette 
dingen, bijvoorbeeld als ik een bedrag op een bankgiro 
wil invullen, heb ik mijn brilletje op mijn neus, de loep in 
de hand, knijp ik het slechtste oog dicht, kijk met mijn 
andere oog een beetje scheel en dan zie ik dat cijfer. Het 
spreekt voor zich dat dit soort extreme inspanningen hun 
tol eisen. Natuurlijk slurpt dit veel energie: ik wordt er heel 
moe van.

Met lezen gaat het ook ongeveer zo. De letters moeten 
liefst iets groter zijn, met voldoende contrast en liefst 
schreefloos (dus zonder horizontale streepjes aan de 
boven- en onderkant van de letters). Het lezen van 
kranten en tijdschriften gaat alleen met een leesbril plus 
3 EN een loep. Ik lees zoals ieder mens, van links naar 
rechts, maar ik doe een soort dansje met mijn ogen; ga 
naar rechts (ik zie twee letters niet maar wel de volgende 
drie letters), dus als ik even opgeschoven ben, kijk ik weer 
terug naar links, zodat ik die twee ontbrekende letters op 
kan sporen en razendsnel voeg ik al die stukjes woorden 
aan elkaar en weet ik wat ik lees. Zo lees ik soms wel rare 
teksten, de wereld wordt er een stuk boeiender door. 

Voldoende licht en contrast
Het spreekt voor zich dat om te kunnen lezen of om 
wat dan ook te zien, er voldoende licht moet zijn 
én voldoende contrast. Dat is regelmatig een groot 
probleem. In restaurants bijvoorbeeld, is de sfeer vaak een 
kwestie van (te) weinig lamplicht en (te) veel kaarsen. Dus 
kan ik de menukaart niet lezen, maar door de felle kaarsen 

Wat zie ik?
‘Ik vind het zó knap van je, ik merk aan jou helemaal niet dat je zo slecht ziet’, zei een collega tegen me;  

‘Heb je eigenlijk vlekken voor je ogen? Of een zwart gat? Of is het meer een soort tunnelvisie?’.

moet ik eigenlijk al vóór het hoofdgerecht een zonneklep 
opzetten. Ook in de supermarkt is de belichting vaak 
slecht, om over het gebrek aan contrast op bijna alle 
producten maar helemaal te zwijgen! Alles wat één 
of twee planken hoger staat dan de plank voor mijn 
neus, krijg ik niet scherp in beeld. Misschien zou ik mijn 
keukentrapje moeten meenemen om dat te verhelpen.

Lichaamstaal
Veel erger is dat ik gezichten van mensen niet meer 
kan zien. Behalve als ze op ongeveer 30 cm afstand van 
me staan, dan wil het nog wel lukken. Maar ga bij een 
willekeurige receptie of bijeenkomst maar eens iedereen 
die je tegenkomt op 30 cm afstand bekijken, dat ervaart 
iedereen als een ongewenste intimiteit! 
Ook op straat mis ik ontzettend veel informatie. We zijn 
het ons niet bewust, maar in het contact met andere 
mensen halen we heel veel informatie uit lichaamstaal 
en uit gezichtsuitdrukkingen. Heel soms maakt het me 
ook wat onzeker; ik kan de mensen op straat niet meer 
goed inschatten! Intussen heb ik ontdekt dat ik sommige 
mensen kan herkennen aan hun motoriek; de manier 
waarop ze lopen, hun armen of hun hoofd bewegen. 

Kijken met het geheugen
Omdat mijn perifere zicht prima is, gebeurt het wel eens 
dat me volstrekt belachelijke details opvallen, zeker in een 
bekende omgeving die ik goed in mijn geheugen geprent 
heb. Zo zie ik plotseling het witte overhemdknoopje op 

de donkere vloerbedekking liggen, tot verbijstering van 
iedereen:  “hoe kan dat nou, jij kon toch niet scherp zien?” 
Tja. Het perifere zicht nog in orde; voldoende rollende 
oogbewegingen, en elk detail “springt” vanzelf in het oog.  
Zeker als je “oog hebt” voor details.

Vermoeidheid door energielek
Door al die trucs en compensaties de ik ontwikkeld heb, 
kan ik mij - in een bepaald opzicht natuurlijk - redelijk 
redden. Maar daar betaal ik wel een gigantische prijs voor; 
ik word namelijk doodmoe van GEWOON KIJKEN. Een half 
uur lezen volgens mijn rondedans-methode of dit verhaal 
te schrijven - dan ontmoet ik de Man Met de Hamer. Ik 
ga slechter zien, omdat ik te moe word om nog trucs 
uit te halen. Mijn ogen beginnen te tranen en ik begin 
onbedwingbaar te geeuwen. Dan zit er nog maar één 
ding op: onmiddellijk in de ruststand en ogen dicht voor 
een dutje. 

Het zoeken naar die energiebalans heeft geruime tijd 
geduurd. Nu ik weet wat de kosten zijn van een activiteit, 
kan ik van te voren een afweging maken. Ik probeer daar 
zo verstandig mogelijk mee om te gaan, maar dat lukt 
niet altijd. Het zal niemand verbazen dat mijn motto 
momenteel luidt: we ZIEN wel……
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MD Fonds 
Wetenschappelijk onderzoek 
mede mogelijk door het MD Fonds

Door de vergrijzing neemt MaculaDegeneratie snel toe. 
Er zullen bij benadering over enige tijd een paar honderd 
duizend mensen in Nederland zijn met een vorm van MD. 
Het risico op een sociaal isolement is voor al deze mensen 
extra groot. Ook daarom werft de stichting fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Een voorbeeld van een mede door het fonds gesubsidieerd 
onderzoek is de opzet van een internationale genetische 
databank om MD-risicofactoren beter in kaart te brengen. 
Andere gesubsidieerde projecten betreffen o.a. de ontwik-
keling van stamcel- en gentherapie.

In 2010 maakte het fonds de instelling mogelijk van de 
bijzondere leerstoel voor MD aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Tot hoogleraar aan deze leerstoel is prof. dr. Carel 
Hoyng benoemd. Een leerstoel opent de weg naar finan-
ciën, biedt beschermingen geeft recht op budgetten. 

Het fonds financiert ook voorlichting over MD. Dat is hard 
nodig want nog geen 5% van de Nederlandse bevolking 
weet wat MD is in tegenstelling tot Engeland waar meer 
dan 10% van de mensen bekend is met deze oogaandoe-
ning. Ten einde goede preventie en genezing van MD  
mogelijk te maken, moet nog aanzienlijk meer bekend 
worden over deze ziekte.

Het bestuur bestaat uit zes bevlogen onbezoldigde vrijwil-
ligers. Zoals op onderstaand schema te zien is, zijn de over-
head kosten gedurende de laatste drie jaar slechts 13%. 

Dit is veel lager dan de algemene goede-doelennorm van 
25%. Hierdoor komen vrijwel alle donaties ten goede aan 
wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Besteding inkomsten MD Fonds (laatste 3 jaar)

Het MD Fonds heeft de ANBI-status. Donaties zijn aftrekbaar 
van de belasting.

Het MD Fonds werkt nauw samen met de MD Vereniging. 
Weliswaar gaat het om twee verschillende instellingen 
maar ze zijn nauw betrokken bij elkaars werk en doelstellin-
gen. De vereniging behartigt vooral de belangen van haar 
leden, terwijl de stichting fondsen werft voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar en voorlichting over MD.

Het MaculaDegeneratie Fonds

MD Fonds

Sinds de oprichting in 1999 heeft het MD Fonds meer dan 70 onderzoeksprojecten bij vooraanstaande Ne-

derlandse wetenschappelijke instituten en universitaire medische centra gesteund.  Mede dankzij deze steun 

neemt het Nederlandse onderzoek naar MD in de wereld een vooraanstaande plaats in.

Jaarlijks wordt aan een aantal onderzoeksprojecten subsidie
verleend. Dit gaat in samenwerking met negen andere fondsen 
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.

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: 030 - 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!

7%6%

Wervings-
kosten

Organisatiekosten

Besteed aan 
wetenschappelijk 

onderzoek
87%

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 continu 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: steun en perspectief bieden aan mensen 
met MD!

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

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 zonder postzegel naar:
MD Vereniging
Antwoordnummer 4193
3500 VB Utrecht
Aanmelden kan ook via het inschrijfformulier 
op www.mdvereniging.nl.

Invulformulier
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Medisch informatief

Hoe werkt Lotgenotencontact?
Wat kan iemand met MD zien?

Lotgenotencontact is populair bij uiteenlopende 
medische en psychische problemen, maar werkt  
het ook? Het hangt er van af wat je er van verwacht, 
lijkt mij. 

Nadat ik de eerste informatiebijeenkomst van de 
MD Vereniging had bijgewoond, werd ik ontzettend 
nieuwsgierig. Een vriendin die me begeleid had vond 
het allemaal maar niks; “wat moet jij tussen al die grijze 
koppies?” Maar ik realiseerde me dat die grijze koppies 
al langere tijd met hun kwaal leefden, en veel kennis 
hadden over hoe je met je kwaal om kon gaan, welke 
hulpmiddelen handig zijn, of hoe je je familie het beste 
kon vertellen wat je nou precies zág en wat niet. 

Na verloop van tijd ging ik zelf huiskamerbijeenkomsten 
organiseren. We wisselden ervaringen uit en gaven 
elkaar tips over heel diverse onderwerpen. Bij het woord 
“lotgenotencontact” komt vaak het beeld boven van 
een huiskamer vol huilende lotgenoten, en dat schrikt 
mensen terecht af. Maar niets is minder waar, mijn man 

was altijd zeer verbaasd dat er zo hard gelachen werd 
door al die lotgenoten. Er viel ook veel te lachen, veel 
absurde situaties zijn heel herkenbaar en ik denk dat er 
niks zo bevrijdend is als hartelijk lachen met lotgenoten 
die precies begrijpen wat het probleem is. 

Vaak zeiden nieuwe huiskamer bezoekers dat ze het 
heel bijzonder vonden dat ze nou eens bijeen waren 
met mensen die dezelfde kwaal hadden, en die precies 
begrijpen waar iedereen zoal tegenaan loopt. Dat je 
dat niet voortdurend uit hoefde te leggen vonden ze 
heel prettig, ze voelden zich er door gesteund. Ook 
de praktische tips hoe je je in het huishouden kunt 
redden met allerlei zelfontwikkelde foefjes en allerlei 
hulpmiddelen waren soms niet aan te slepen. Heel 
praktisch allemaal. Maar ook emotioneel ondersteunend, 
het is altijd prettig als er mensen in de groep zitten die 
bijvoorbeeld zelf al ervaringen hebben met de oogprik, 
die aan anderen  kunnen vertellen hoe eng ze het zelf 
gevonden hadden, en hoe het in zijn werk ging.

Door Marie-José Rijnders

“Mijn man was altijd zeer verbaasd dat er zo 
hard gelachen werd door al die lotgenoten”

Het beeld wordt vertekend: lijnen trekken krom zoals 
bijvoorbeeld de deurpost, gezichten trekken scheef. 
De regels van een tekst zijn niet recht maar golvend

Details vervagen het gehele beeld is niet meer scherp 
te krijgen. Moeite met focussen bij  activiteiten waarbij 
detailzicht belangrijk is. Soms lijkt het of het beeld 
beweegt.

Er is een grijze vlek in het midden van het zicht.  
Er vallen stukken uit een beeld waar men naar kijkt. 
Een gezicht is moeilijk herkenbaar, en teksten zijn 
moeilijk te lezen, omdat het totaalbeeld er niet is.

Contrast en kleuren zijn niet meer scherp. Kleuren 
lopen in elkaar over, een bruine tas op een donkere 
grond, een wit bord op een witte tafel,  zijn niet meer 
te onderscheiden. 
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