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Ik zie aan de vorm dat het een kerk is, 
maar kan de klok niet vinden.



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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JMD-er aan het woord

Door Kars-Jan Klok

Mijn naam is Kars-Jan Klok, ben 39 jaar oud en 
woonachtig in Haarlem. Toen ik 12 jaar was is bij mij 
centrale kegeldystrofie geconstateerd. Na de diagnose 
werden mijn ouders en ik zonder extra informatie over 
toekomstbeeld en leven met slechtziendheid weer naar 
huis gestuurd  Tijdens mijn eindexamenjaar kwam ik via 
een omweg in aanraking met Bartiméus. Al snel had ik 
mijn eerste loep op pootjes (extra sterke leesbril) en mijn 
eerste beeldschermloep. Ik moet zeggen dat dit een stuk 
beter las, het kostte mij een stuk minder energie. Ik heb 
hele series boeken achter de tv-loep weggelezen.

Uitkering
Toen ik 18 werd, heb ik een Wajong-uitkering 
aangevraagd. Niet omdat ik dacht dat ik niet zou 

kunnen werken, er mankeert immers niets aan mijn 
hersenen, maar als steun in de rug. Want tijdens school 
en studie zou ik geen tijd en energie over hebben voor 
een bijbaan. Het UWV, toen nog GAK, vond dat ik geen 
arbeidsvermogen had en heeft mij volledig afgekeurd.

Opleiding
Ondanks het oordeel van UWV voelde ik mij zeker niet 
arbeidsongeschikt. Na mijn middelbare school ben ik 
dan ook MBO gaan doen. Het diploma heb ik vooral op 
mijn gehoor gehaald. Ik vond het nogal een toestand 
om steeds met een klein verrijdbaar bureautje met 
daarop mijn tv-loep door het schoolgebouw te lopen. Bij 
tentamens gebruikte ik wel de loep op pootjes, anders 
kon ik het echt niet lezen.

Na mijn MBO ging ik naar het HBO verkeerskunde 
studeren. Hier kwam ik mijn eerste echt visuele hobbel 
tegen. Deze opleiding was het eerste jaar gecombineerd 
met twee technische opleidingen. Hiervoor moest ik 
tekeningen opleveren. De opleiding vond dat dit met de 
hand moest gebeuren en ook met enig detail. Iets dat 
voor mij een onmogelijke opgave was. Ik kwam niet door 
het eerste jaar heen en ben een andere opleiding gaan 
doen. Een met veel meer theorie. Tijdens mijn opleiding 
“leisure management” kreeg ik mijn tentamens in A3-
formaat. Ik noemde het altijd formaat poster, ik hing ze 
boven mijn bed als ik er één haalde. Deze opleiding heb 

ik niet afgemaakt, maar vanwege een heel andere reden. 
Ik wil namelijk (te) veel zelf doen en regelen. Dit is me bij 
deze opleiding opgebroken. Ik had eerder aan moeten 
geven dat een zoektocht naar literatuur in de bibliotheek 
mij niet zelfstandig ging lukken. Toen er alleen nog 
literatuurstudies overbleven, heb ik besloten er definitief 
de brui aan te geven. Als ik direct in het eerste jaar voor 
mijzelf had toegegeven dat mij dit niet alleen ging 
lukken en dat had aangekaart bij de opleiding dan had 
ik waarschijnlijk wel een diploma gehaald. Voor degenen 
die nog voor deze fase staan: val niet in deze valkuil, dat is 
zonde en kost je later meer moeite om te bewijzen wat je 
in je mars hebt.

Slecht zien, een opleiding en werk
De redactie van Macula Maga(minder)Zien heeft Kars-Jan Klok gevraagd zijn ervaringen op school 
en tijdens het zoeken naar werk voor u op te schrijven. Dat je ondanks je slechtziendheid een 
goede baan kunt hebben en iets kan betekenen voor de samenleving met soms een hobbel in een 
niet altijd rechtstreekse route is de boodschap die Kars-Jan wil meegeven.

Wajong

Als je nu een Wajong gaat aanvragen, kom je alleen 
nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering als je 
nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen hebt. 
Als je wel arbeidsvermogen hebt dan behoor je tot 
de doelgroep van de participatiewet en kan je naar 
je gemeente om te vragen naar ondersteuning voor 
het vinden van werk en een indicatie banenafspraak 
aanvragen bij het UWV. Zij doen alleen de keuring, 
voor hulp moet je nog steeds naar de gemeente. 
Met zo’n indicatie banenafspraak wordt je 
toegelaten tot het doelgroepregister. Voor mensen 
uit het doelgroepregister worden de komende 
jaren 100.000 banen gecreëerd. Werkgevers 
nemen graag mensen uit het doelgroepregister 
aan, om te voorkomen dat de Quotumregeling 
arbeidsgehandicapten in werking treedt. Met name 
mensen met een MBO-opleiding of hoger die in het 
doelgroepregister staan zijn zeer gewild.

Bartiméus/Visio

Om te voorkomen dat je alles zelf moet uitvinden 
kan je je aanmelden bij Bartiméus of Visio. Dit zijn 
organisaties die je kunnen helpen met het vinden van 
de hulpmiddelen die bij je passen. Maar ook hebben 
zij ambulant begeleiders die met je mee kunnen naar 
een school om uit te leggen wat je nodig hebt om je 
opleiding succesvol af te ronden.
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Wat is juveniele macula-degeneratie?

Juveniele macula-degeneratie (JMD) is de 
verzamelnaam voor een aantal zeldzame 
oogaandoening die gekenmerkt worden door 
aantasting van de macula op jonge leeftijd. 

JMD wordt veroorzaakt door diverse genetische defecten, 
de wijze van overerving verschilt per ziektebeeld. Er is 
meestal een duidelijk onderscheid (qua leeftijd en beloop) 
met de veel vaker voorkomende leeftijdgebonden 
macula-degeneratie (LMD). Dit is een verworven 
aandoening bij ouderen waarbij erfelijke factoren 
overigens ook een belangrijke rol spelen. In de meeste 
gevallen wordt JMD ontdekt tussen het 10e en 30e 
levensjaar, maar het komt ook voor dat symptomen 
eerder of pas op latere leeftijd tot uiting komen. Ongeveer 
3500 mensen in Nederland hebben deze oogaandoening. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs onder artsen de 
aandoening niet bekend is.

Als de diagnose gesteld wordt, kan vaak onbegrip 
gecombineerd met enige wanhoop bij de patiënt en de 
familie optreden. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe 
snel zal mijn gezichtsvermogen achteruitgaan? Wat kan ik 
nog blijven zien en ermee doen? Is er iets aan te doen of 
hoe kan ik het proces vertragen? Hoe ziet mijn toekomst 
eruit? Het zijn allemaal vragen die opkomen als iemand te 
horen krijgt dat hij lijdt aan een chronische, progressieve 
oogziekte zoals JMD.

De vijf belangrijkste vormen van JMD zijn:
•  De ziekte van Stargardt (afwijking in het ABCA4-gen)
•  De ziekte van Best (afwijking van het BEST1-gen)
•  Juveniele retinoschisis (mutatie in het XLRS1-gen)
•  Kegeldystrofie (heterogeen overervingspatroon)
•  Centrale Areolaire Choroïdea Dystrofie (CACD – mutatie 

in het PRPH2-gen).

Alle varianten van JMD zijn in principe progressief. Het 
tempo waarin de symptomen verergeren, verschilt 
van persoon tot persoon, ook binnen een specifiek 
ziektebeeld tussen leden van dezelfde familie.

Leeftijdgebonden  
macula-degeneratie

Zoals de naam al zegt is dit een vorm van macula-
degeneratie die gerelateerd is aan de leeftijd (55 jaar 
en ouder). Er zijn twee vormen:

•  De droge vorm: er vindt een ophoping van 
afvalstoffen (drusen) plaats. Het zicht wordt minder 
scherp, herkennen van gezichten gaat moeilijk, er 
zijn problemen met lezen en kan er vertekening van 
het beeld ontstaan. Men ziet soms een grijze vlek in 
het midden van het zicht of golvende lijnen in plaats 
van rechte lijnen. Voor deze vorm van MD is nog 
geen behandeling beschikbaar.

•  De natte vorm: nieuwe bloedvaatjes zijn achter 
de macula gaan groeien en zijn gaan lekken. 
Hierdoor ontstaat eerst vervorming en daling van 
de gezichtsscherpte en uiteindelijk een litteken op 
de plaats van de macula. Deze vorm van MD kan 
behandeld worden met injecties in het oog, die de 
vaatgroei moeten stoppen. Belangrijk is dat dit snel 
na de diagnose plaatsvindt.

Ongeveer 3500 mensen 
in Nederland hebben deze oogaandoening

Erfelijke aandoeningen
Bij een DNA-analyse denkt men snel aan een onderzoek 
waarmee biologische verwantschap aangetoond kan 
worden. Het bestuderen van menselijk DNA kan echter tot 
veel meer inzichten leiden, zoals de vraag of medicijnen 
wel of niet bij iemand zullen aanslaan, maar ook of 
iemand erfelijk belast is en mogelijk bepaalde ziekten en 
aandoeningen zal ontwikkelen. Het menselijk DNA bevat 
hierdoor een schat aan informatie dat van levensbelang 
kan zijn.

Ieder mens is opgebouwd uit cellen, die weer opgebouwd zijn 
uit chromosomen. Deze chromosomen zien eruit als strengen 
en bestaan uit een stof die DNA wordt genoemd. Dit DNA 
fungeert als de belangrijkste drager van erfelijke informatie. In 
de chromosomen zitten de genen die ieder een code bevatten 
van een kenmerk van het lichaam. De helft van de genen worden 
geërfd van de moeder en de andere helft van de vader: de 
erfelijke kenmerken.

Wanneer een arts vermoedt dat een ziekte veroorzaakt wordt door een fout in het DNA kan hij of zij 
zich beroepen op dit soort onderzoek. Hierbij wordt de DNA-code van een patiënt vergeleken met een 
standaard DNA-code die sinds 2000 internationaal bekend is. Afwijkingen ten opzichte van die code 
worden DNA-varianten genoemd. Deze varianten kunnen ziekten en aandoeningen veroorzaken, al zijn 
de meeste varianten niet ziekmakend. In het laboratorium wordt onderzocht of een DNA-variant een 
ziekte kan veroorzaken. 

Wanneer het draait om een erfelijke aandoening, kan door middel van een DNA-analyse zelfs worden 
aangetoond of iemand drager van de ziekmakende variant is, nog voordat symptomen zich voordoen. 
Zo kan nog vóór een zwangerschap bepaald worden of de toekomstige ouders drager zijn van ernstige 
erfelijke aandoeningen, waarbij het kind risico loopt wanneer het van beide ouders deze DNA-
verandering erft en kan hier preventief naar gehandeld worden. 
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Gezonde voeding

Vitamine A of retinol is een vetoplosbare 
vitamine. Deze vitamine komt van nature voor 
in producten van dierlijke oorsprong, zoals rood 
vlees, lever, vis, zuivel en eigeel. Daarnaast is 
vitamine A toegevoegd aan diverse producten 
zoals: margarine, halvarine en bak- en 
braadproducten. Het lichaam neemt vitamine A 
samen met vet op vanuit de darmen. Ook kan 
het lichaam vitamine A maken uit carotenen 
afkomstig uit plantaardig materiaal.  

In planten komt geen vitamine A voor, maar wel 
bouwstoffen waaruit ons lichaam vitamine A kan maken. 
Deze bouwstoffen worden carotenen of pro-vitamine 
A genoemd. Pro-vitamine A komt voor in gele/oranje/
rode groenten & fruit en groene bladgroenten. Daarbij 
zorgen de carotenen in de gele, oranje en rode groenten 
en fruit deels voor de kleur. De meest bekende vorm van 

pro-vitamine A is bètacaroteen, dat bijvoorbeeld rijkelijk 
aanwezig is in wortelen. 

Vitamine A bij mutatie(s) in het ABCA4-gen 
Een gezond eetpatroon, volgens de Schijf van Vijf 
zorgt voor een normale inname van vitamine A/
pro-vitamine A, overeenkomend met de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) van 800-1000 ug voor 
volwassenen. Om dit te bereiken hoeft u geen speciaal 
dieet te volgen. Wel wordt geadviseerd geen lever en 
afgeleide voedingsmiddelen van lever te eten aangezien 
de hoeveelheden vitamine A in deze producten zeer 
hoog zijn. Ook is het advies om slechts met mate 
wortelen/winterpenen te eten en eventueel magere 
zuivelproducten te gebruiken en dun boter op brood te 
smeren. Let ook bij de inname van vitaminepreparaten 
dat deze geen vitamine A bevatten.

Met deze kleine aanpassingen in het dieet voorkomt men 
het binnenkrijgen van te grote hoeveelheden vitamine A/
pro-vitamine A. 

JMD-ers let op met  
het innemen Vitamine A!

Californië-burger met avocadomayonaise
Ingrediënten:
700 gr rundergehakt (20% vet) 
1½ tl grof zeezout 
1 tl versgemalen zwarte peper 
2 milde pepers (bij voorkeur poblano) 
4 hamburgerbroodjes 
Voor de mayonaise: 
2 el geraspte witte ui 
1 rijpe avocado, ontpit en geschild 
2 el mayonaise 
2 pruimtomaten, vel en pitjes verwijderd en in kleine 
blokjes 
1 el fijngehakt koriandergroen 
2 el versgeperst limoensap 
1 kleine knoflookteen, geraspt of fijn geplet 
Snufje grof zeezout 

Spoel de geraspte uien in een fijne zeef af met koud water 
en laat ze goed uitlekken. Prak avocado en mayonaise in 
een middelgrote schaal met een vork fijn en meng ze. 
Roer ui, tomaten, koriandergroen, limoensap en knoflook 
erdoor. Voeg royaal zout toe. Leg plasticfolie op het 
oppervlak van de avocadomayonaise en zet de schaal 
apart. (De mayonaise kan tot 8 uur van tevoren worden 
klaargemaakt.)

Bereid de grill voor op directe hoge warmte. Maak het 
grillrooster met de borstel schoon. Gril de pepers ongeveer 
10 min. boven directe hoge warmte met gesloten deksel 
tot het vel zwart is. Keer ze af en toe. Neem ze van de grill 
en laat ze volledig afkoelen. Verwijder vel, steelaanzet, 
zaadjes en zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in blokjes van 
1 cm.

Meng in een grote schaal gehakt, pepers, zout en peper 
door elkaar en vorm van het mengsel 4 gelijke hamburgers 
van 2 cm dik. Druk met uw duim of een theelepel een 
kuiltje van ongeveer 2,5 cm breed in het midden van de 
hamburgers zodat ze daar maar 1,5 cm dik zijn. Zo worden 
ze gelijkmatiger gaar en trekken ze niet krom.

Gril de hamburgers 8-10 min. boven directe hoge warmte 
met gesloten deksel tot ze halfdoorbakken (medium) 
zijn. Keer ze eenmaal zodra ze enigszins van het rooster 
loslaten. Gril tijdens de laatste minuten de broodjes met 
het snijvlak naar beneden boven directe warmte. Verdeel 
de avocadomayonaise over de hamburgers. Serveer de 
hamburgers warm in de broodjes.

De hamburger kan natuurlijk ook in de (grill)pan gebakken 
worden.

Vermijden    
Lever 
Paté 
Leverworst 
Leverkaas 
Berliner worst 
Smeerworst 
Wortelen 
Winterpenen 
Vruchtensappen of 
groentesappen met wortel of 
extra vitamine A 

Met mate
Boter 
Volle melkproducten 
Halfvolle melkproducten 

Geen probleem
Overig vlees 
Overige vleeswaren 
Overige groenten 
Fruit 
Magere melkproducten 
Overige vruchtensappen 

Deze informatie is overgenomen uit de brochure van het Erasmus MC:  
Beperkte inname van vitamine A bij ABCA4 mutaties.  https://www.erasmusmc.nl/cs-patientenzorg/ 
2419534/2419537/214086/214165221/0000063-09_10iBeperkte
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18 jaar, slechtziend worden en dan?
Ik ben Carolien van Boven, 44 jaar en woon in 
Barendrecht samen met mijn man en twee dochters 
van 13 en 10. Sinds mijn 18e denken de artsen dat 
ik de ziekte van Stargardt heb, maar zeker weten 
doen ze het niet. Tot nu toe is er maar één mutatie 
gevonden. Toen ik de diagnose macula-degeneratie 
kreeg werd mij verteld dat dat neer kwam op een 
beetje zwart-wit zien en meer niet. Ergens rond mijn 
28e zou ik nog een restvisus van 10% hebben.

Met 10% per jaar ging mijn visus achteruit. Gelukkig 
was ik er na een prettig gesprek met het Belteam van 
de MaculaVereniging achter gekomen, dat ik het kon 
vergelijken met detailblind. Je ziet een gebouw, aan de 
vorm kan je zien dat het een kerk is, je kan de klok alleen 
niet vinden. En inderdaad, als er mensen langs lopen, zie 
ik ze wel maar pas dichtbij kan ik zien wie het is. Zeg maar 
gedag, dan hoor ik wie je bent.

Als ik nu, na 26 jaar, terug kijk op mijn ziekteproces kan 
ik vooral blij worden van alle dingen die ik nog wel kan. 
Dat klinkt misschien gek voor de mensen die net in de 
beginfase zitten, maar het moeilijkste is het accepteren 
dat je iets niet kan. Best lastig, iedere keer weer je grens 
verleggen. Zo vond ik het erg om te horen dat ik niet 
meer mocht autorijden. Heel zuur, omdat ik toen besefte 
hoe lang ik bezig was geweest met mijn rijlessen. Zonde 
van mijn tijd? Nou mooi niet. Ondanks dat ik nu zo’n 8% 
visus over heb, rij ik nog steeds op mijn fiets en scooter. 
Allebei niet harder dan 25 km, maar ik kom er! Wel houd ik 
er rekening mee dat mijn zicht in het donker slechter is. Ik 
fiets dan ook alleen als het echt niet anders kan.

Er zijn veel andere dingen die ik nog wel kan, maar dan 
met een beetje hulp van een bril, lettervergroting of hulp 

van een ander. Menigeen verklaarde mij voor gek dat ik 
ging skiën, maar wat een heerlijk vrij gevoel geeft dat. 
Natuurlijk moet je wat voorzichtiger zijn, maar het lukt 
wel. Ik weet nog heel goed hoe blij ik was dat ik mijn 
eerste loepbril kreeg. Dit betekende immers dat ik mijn 
kinderen weer kon voorlezen. En als ik het niet kan lezen, 
lezen mijn kinderen mij voor. Zo redden we ons wel. Al 
doende leert je omgeving er mee om te gaan. Je wordt 
geholpen waar je dat nodig acht. Soms wil ik gewoon 
ook even zelf stuntelen, al duurt het dan langer. Ik wil 
vooral benadrukken dat je ondanks je beperking nog kan 
genieten van alle leuke dingen. 

Het lijkt mij leuk als er meer ontmoetingsplaatsen voor 
JMD-ers komen bijvoorbeeld in de omgeving Rotterdam. 
Dit gebeurt nu al in Utrecht en Zwolle. Net zoiets als de 
Macula-cafe’s en huiskamerbijeenkomsten voor LMD-ers 
die je kunt vinden achter in de MaculaVisie. En natuurlijk 
kun je ook je verhaal kwijt op facebook: JMD plaza.

Dit is de vierde editie van het Macula Maga(minder)Zien, een uitgave 
van de MaculaVereniging en geheel gewijd aan juveniele macula-
degeneratie (JMD). Een oogaandoening die over het algemeen jonge 
mensen treft tussen de 10 en 30 jaar. Ook Carolien van Boven heeft 
een vorm van JMD. Zij wil graag hierover vertellen.

Toekomst

Oog in oog met gentherapie 

‘Vanaf mijn twaalfde ging ik minder goed zien, ik heb nu nog maar een 
gezichtsvermogen van 10%. Kegeldystrofie is een progressieve erfelijke 
oogziekte die de lichtgevoelige cellen in het centrale deel van het netvlies, 
de macula, aantast. Eigenlijk het omgekeerde van kokerzien. Ik zie recht voor 
mij heel slecht en naar de zijkanten iets beter. Ik herken geen gezichten, 
kan niet lezen wat er op straatnaambordjes staat of op producten in de 
supermarkt.

Daar moet je mee leren leven, want het is niet te corrigeren met een bril. 
Aanpassen is me goed gelukt. Ik kon geen architect worden - wat mijn 
grootste wens was - maar leidt als gids nu studenten en bezoekers rond 
langs de moderne architectuur van Utrecht. Ik kan niet autorijden, maar wel 
fietsen. Tegenwoordig zitten er ingebouwde hulpmiddelen in een iPad en 
iPhone: met Google Maps en Streetview kan ik mij bijvoorbeeld heel goed 

Door Jannie Meussen, redacteur Radbode, personeelsblad van het Radboudumc
Ingrijpen voor het kwaad geschied

‘Er melden zich hier jaarlijks zo’n 50 
nieuwe kinderen met een progressieve 
erfelijke oogziekte. Stargardt komt het 
meeste voor. Deze ziekte openbaart 
zich meestal rond het tiende jaar en 
kan binnen vijf tot tien jaar tot ernstige 
slechtziendheid leiden. Er is nog geen 
behandeling voor handen. Sinds twee 
jaar kunnen we met DNA-onderzoek 
wel veel sneller en beter diagnosticeren.

Volgende stap is nu de gentherapie, waarbij 
je met een naald onder in het netvlies een 
gemodificeerd virus inspuit. Door dit bij kinderen 
te doen, voor het kwaad geschied, kun je de 
achteruitgang van het zicht mogelijk stoppen. Met 
dieronderzoek is al vastgesteld dat het werkt en 
veilig is. Wij gaan hier nu meewerken aan een paar 
trials, die uniek zijn voor Nederland en Europa. 
Bij ongeveer zes kinderen gaan we in één oog 
gentherapie toepassen, zodat je ook ziet wat het 
effect is. Ik wil echter geen valse hoop wekken, we 
staan nog aan het begin. Het duurt nog zeker drie 
tot vijf jaar voordat we weten of deze behandeling 
daadwerkelijk effectief is. Dat zou natuurlijk wel 
geweldig zijn voor deze patiënten.’

Arco Ooms (53 jaar) uit Utrecht ging er altijd vanuit dat hij de erfelijke oogaandoening  
Stargardt had. Vorig jaar bleek uit DNA-onderzoek in het Radboudumc echter dat hij een  
andere aanverwante oogaandoening heeft: Kegeldystrofie. 

bewegen op onbekende plekken. Zo ben ik 
alleen door Japan gereisd en heb in Tokio de 
marathon gelopen. Lastig is vooral dat mensen 
niet aan mij zien dat ik slechtziend ben.

Ik heb altijd mijn eigen weg gezocht, kende 
zelfs geen enkele slechtziende. Pas vier jaar 
geleden, toen mijn gezichtsvermogen echt 
slechter werd, heb ik contact gezocht met 
de MaculaVereniging en ben daar een tijdje 
bestuurslid geweest. Zo ben ik in contact 
gekomen met professor Carel Hoyng van 
het Radboudumc. De MaculaVereniging 
organiseert samen met hem elke twee jaar 
een voorlichtingsdag over juveniele macula-
degeneratie in het Radboudumc. Dan zit 
de zaal vol met ouders en kinderen. Daarbij 
laten onderzoekers zien, met welke projecten 
zij bezig zijn. Iedereen kijkt reikhalzend uit 
naar het moment dat ze de ziekte kunnen 
behandelen met gentherapie, om zo in een 
vroeg stadium ernstige slechtziendheid of 
blindheid te voorkomen. Ik ben blij dat er voor 
de generaties na mij een behandeling komt.’ 

“Lastig is vooral dat mensen 
niet aan mij zien dat ik  

slechtziend ben”

Foto Arco:Mirella Boot
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Een ervaringsdeskundige aan het woord

Zelf ben ik al ruim 55 jaar slechtziend. Ik heb mijn weg 
gevonden. Met vallen en opstaan. Met foefjes en trucjes. 
Met zoeken naar de juiste wegen om ‘gewoon’ de dingen 
te doen die ik graag deed en doe. Werken, lezen, theater 
bezoeken, reizen, sporten. Het is een lange zoektocht 
geweest. Eerst naar wat mij mankeerde, toen naar de 
juiste hulpmiddelen voor alles wat ik wilde doen. Ik heb 
het allemaal gevonden en ik loop met een klein kapitaal 
aan brillen, loepen en kijkers rond. Een van mijn meest 
waardevolle hulpmiddelen is mijn Feyenoordbril. Hoewel 
mijn kleinzoons inmiddels erg goede persoonlijke 
stadionspeakers zijn geworden, ben ik blij dat ik zo nog 
iets kan waarnemen. En de zindering kan meemaken van 
bijzondere momenten.

De jongen van 12 staat nog aan het begin van zijn hele 
leven vol obstakels en onmogelijkheden. Ook hij moet 
zijn weg weer gaan zoeken. Wat is mooier dan dat hij 
sneller naar Ajax kan, gemakkelijker zijn school kan 
volgen, beter de weg in zijn studie vindt, gewoon kan 
meedoen? Hij hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. 
Dat heb ik al gedaan en velen met mij. Al die kennis wil 
ik graag delen. Met hem, met zoveel andere jongens en 
meisjes die dit gaan meemaken, maar ook met het grote 
aantal ouderen dat van de ene dag op de andere dag 
weinig meer ziet. Kennis ook over het onbegrip van de 
‘buitenwereld’ die er niets van snapt dat we wel wát zien, 
maar niet wát we zien. 

Jongetje van 12
Waarom ik dit boek ben gaan schrijven? Dan moet ik het verhaal 
vertellen van een jongetje van 12 jaar. Een jongen met precies dezelfde 
oogaandoening als ik heb. Mijn oogarts vertelde over hem. Het ventje had 
maar één grote wens: een wedstrijd van zijn ‘cluppie’ Ajax te kunnen volgen. 
Net zoals ik altijd naar ‘mijn cluppie’ Feyenoord ga. We zien allebei ongeveer 
even weinig, maar ik heb het voordeel van mijn Feyenoordbril waarmee ik 
een wedstrijd aardig kan volgen. Dat heeft die jongen niet. Het zou wel een 
uitkomst voor hem zijn. Dit zette mij aan het denken.

Het eindeloze uitleggen, verantwoorden
Het zou een groot goed zijn als mensen zich aan me 
voorstellen ook al heb ik ze 100 keer gezien, zeggen 
wat zij al hebben gezien als ze ‘kijk’ tegen mij zeggen en 
gewoon standaard alles op grootletter formaat uitprinten. 
Dat helpt mij en zoveel anderen. Mensen van mijn leeftijd 
en kinderen. Maar dat jongetje van 12. Hij is de echte 
motor achter dit verhaal.

Het boek Kijk, wazig zicht, nooit meer scherp 
eindigt met de ontroerende verzuchting dat het zo 
heerlijk zou zijn voor de schrijver om éénmaal zijn 
kleinzoon Tjalle scherp op het voetbalveld te zien 
staan. Dat is hem echter helaas niet gegeven en zal 
hem ook nooit meer gegeven zijn, behalve in zijn 
verbeelding. 

De voormalige banketbakkersleerling en later 
voorzitter van de Gehandicaptenraad Ab Vriethoff 
schreef met Kijk een openhartig en indringend 
verslag van zijn leven als MD-patiënt: hoe het zo 

gekomen is en wat hij op zijn moeilijk zichtbare 
pad zoal is tegengekomen. 

Voor mij, ook erfelijk belast met Abs oogziekte, was 
dit boek niet alleen een leerzaam vergezicht naar 
de toekomst, maar gaf het ook troost. Ab Vriethoff 
heeft met fraaie details, heldere uiteenzettingen 
en vooral met luchtigheid en humor zijn oogziekte 
duidelijk inzichtelijk gemaakt. Mij heeft het veel 
gegeven. 

Ronald Giphart/07-2017

“Met teveel zeuren en mopperen 
jaag je mensen weg!”

Door Ab Vriethoff

‘Kijk, daar op die andere brug, de autobrug, 
hangt een engel, De Engel van de Moerdijk.’ 
Je hoorde gewoonweg de hersenen 
kraken. Hoe kan hij dat nou zien? De jonge 
banketbakker verbleef op het rooms-
katholieke jongensinternaat Saint Louis in 
Oudenbosch. Van de ene op de andere dag 
wordt zijn vlijmscherpe zicht wazig. Hoe 
nu verder? De slechtziende jongen speelt 
met foefjes en trucjes, ontdekt, slaat op en 
zal het zich later allemaal herinneren. Over 
de ontdekking, over het ambacht, over het 
‘Geleerd gesprek’ en de universiteit, over 
macula-degeneratie en het medicijn. 
 Een leven onder de loep….

“Een van mijn meest  
waardevolle hulpmiddelen is 

mijn Feyenoordbril.”
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Wat is juveniele macula-degeneratie?

Juveniele macula-degeneratie (JMD) is de 
verzamelnaam voor een aantal zeldzame 
oogaandoening die gekenmerkt worden door 
aantasting van de macula op jonge leeftijd. 

JMD wordt veroorzaakt door diverse genetische defecten, 
de wijze van overerving verschilt per ziektebeeld. Er is 
meestal een duidelijk onderscheid (qua leeftijd en beloop) 
met de veel vaker voorkomende leeftijdgebonden 
macula-degeneratie (LMD). Dit is een verworven 
aandoening bij ouderen waarbij erfelijke factoren 
overigens ook een belangrijke rol spelen. In de meeste 
gevallen wordt JMD ontdekt tussen het 10e en 30e 
levensjaar, maar het komt ook voor dat symptomen 
eerder of pas op latere leeftijd tot uiting komen. Ongeveer 
3500 mensen in Nederland hebben deze oogaandoening. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs onder artsen de 
aandoening niet bekend is.

Als de diagnose gesteld wordt, kan vaak onbegrip 
gecombineerd met enige wanhoop bij de patiënt en de 
familie optreden. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe 
snel zal mijn gezichtsvermogen achteruitgaan? Wat kan ik 
nog blijven zien en ermee doen? Is er iets aan te doen of 
hoe kan ik het proces vertragen? Hoe ziet mijn toekomst 
eruit? Het zijn allemaal vragen die opkomen als iemand te 
horen krijgt dat hij lijdt aan een chronische, progressieve 
oogziekte zoals JMD.

De vijf belangrijkste vormen van JMD zijn:
•  De ziekte van Stargardt (afwijking in het ABCA4-gen)
•  De ziekte van Best (afwijking van het BEST1-gen)
•  Juveniele retinoschisis (mutatie in het XLRS1-gen)
•  Kegeldystrofie (heterogeen overervingspatroon)
•  Centrale Areolaire Choroïdea Dystrofie (CACD – mutatie 

in het PRPH2-gen).

Alle varianten van JMD zijn in principe progressief. Het 
tempo waarin de symptomen verergeren, verschilt 
van persoon tot persoon, ook binnen een specifiek 
ziektebeeld tussen leden van dezelfde familie.

Leeftijdgebonden  
macula-degeneratie

Zoals de naam al zegt is dit een vorm van macula-
degeneratie die gerelateerd is aan de leeftijd (55 jaar 
en ouder). Er zijn twee vormen:

•  De droge vorm: er vindt een ophoping van 
afvalstoffen (drusen) plaats. Het zicht wordt minder 
scherp, herkennen van gezichten gaat moeilijk, er 
zijn problemen met lezen en kan er vertekening van 
het beeld ontstaan. Men ziet soms een grijze vlek in 
het midden van het zicht of golvende lijnen in plaats 
van rechte lijnen. Voor deze vorm van MD is nog 
geen behandeling beschikbaar.

•  De natte vorm: nieuwe bloedvaatjes zijn achter 
de macula gaan groeien en zijn gaan lekken. 
Hierdoor ontstaat eerst vervorming en daling van 
de gezichtsscherpte en uiteindelijk een litteken op 
de plaats van de macula. Deze vorm van MD kan 
behandeld worden met injecties in het oog, die de 
vaatgroei moeten stoppen. Belangrijk is dat dit snel 
na de diagnose plaatsvindt.

Ongeveer 3500 mensen 
in Nederland hebben deze oogaandoening

Erfelijke aandoeningen
Bij een DNA-analyse denkt men snel aan een onderzoek 
waarmee biologische verwantschap aangetoond kan 
worden. Het bestuderen van menselijk DNA kan echter tot 
veel meer inzichten leiden, zoals de vraag of medicijnen 
wel of niet bij iemand zullen aanslaan, maar ook of 
iemand erfelijk belast is en mogelijk bepaalde ziekten en 
aandoeningen zal ontwikkelen. Het menselijk DNA bevat 
hierdoor een schat aan informatie dat van levensbelang 
kan zijn.

Ieder mens is opgebouwd uit cellen, die weer opgebouwd zijn 
uit chromosomen. Deze chromosomen zien eruit als strengen 
en bestaan uit een stof die DNA wordt genoemd. Dit DNA 
fungeert als de belangrijkste drager van erfelijke informatie. In 
de chromosomen zitten de genen die ieder een code bevatten 
van een kenmerk van het lichaam. De helft van de genen worden 
geërfd van de moeder en de andere helft van de vader: de 
erfelijke kenmerken.

Wanneer een arts vermoedt dat een ziekte veroorzaakt wordt door een fout in het DNA kan hij of zij 
zich beroepen op dit soort onderzoek. Hierbij wordt de DNA-code van een patiënt vergeleken met een 
standaard DNA-code die sinds 2000 internationaal bekend is. Afwijkingen ten opzichte van die code 
worden DNA-varianten genoemd. Deze varianten kunnen ziekten en aandoeningen veroorzaken, al zijn 
de meeste varianten niet ziekmakend. In het laboratorium wordt onderzocht of een DNA-variant een 
ziekte kan veroorzaken. 

Wanneer het draait om een erfelijke aandoening, kan door middel van een DNA-analyse zelfs worden 
aangetoond of iemand drager van de ziekmakende variant is, nog voordat symptomen zich voordoen. 
Zo kan nog vóór een zwangerschap bepaald worden of de toekomstige ouders drager zijn van ernstige 
erfelijke aandoeningen, waarbij het kind risico loopt wanneer het van beide ouders deze DNA-
verandering erft en kan hier preventief naar gehandeld worden. 

www.maculavereniging.nl - MaculaVereniging - Macula Maga(minder)Zien 4   5



JMD-er aan het woord

Door Kars-Jan Klok

Mijn naam is Kars-Jan Klok, ben 39 jaar oud en 
woonachtig in Haarlem. Toen ik 12 jaar was is bij mij 
centrale kegeldystrofie geconstateerd. Na de diagnose 
werden mijn ouders en ik zonder extra informatie over 
toekomstbeeld en leven met slechtziendheid weer naar 
huis gestuurd  Tijdens mijn eindexamenjaar kwam ik via 
een omweg in aanraking met Bartiméus. Al snel had ik 
mijn eerste loep op pootjes (extra sterke leesbril) en mijn 
eerste beeldschermloep. Ik moet zeggen dat dit een stuk 
beter las, het kostte mij een stuk minder energie. Ik heb 
hele series boeken achter de tv-loep weggelezen.

Uitkering
Toen ik 18 werd, heb ik een Wajong-uitkering 
aangevraagd. Niet omdat ik dacht dat ik niet zou 

kunnen werken, er mankeert immers niets aan mijn 
hersenen, maar als steun in de rug. Want tijdens school 
en studie zou ik geen tijd en energie over hebben voor 
een bijbaan. Het UWV, toen nog GAK, vond dat ik geen 
arbeidsvermogen had en heeft mij volledig afgekeurd.

Opleiding
Ondanks het oordeel van UWV voelde ik mij zeker niet 
arbeidsongeschikt. Na mijn middelbare school ben ik 
dan ook MBO gaan doen. Het diploma heb ik vooral op 
mijn gehoor gehaald. Ik vond het nogal een toestand 
om steeds met een klein verrijdbaar bureautje met 
daarop mijn tv-loep door het schoolgebouw te lopen. Bij 
tentamens gebruikte ik wel de loep op pootjes, anders 
kon ik het echt niet lezen.

Na mijn MBO ging ik naar het HBO verkeerskunde 
studeren. Hier kwam ik mijn eerste echt visuele hobbel 
tegen. Deze opleiding was het eerste jaar gecombineerd 
met twee technische opleidingen. Hiervoor moest ik 
tekeningen opleveren. De opleiding vond dat dit met de 
hand moest gebeuren en ook met enig detail. Iets dat 
voor mij een onmogelijke opgave was. Ik kwam niet door 
het eerste jaar heen en ben een andere opleiding gaan 
doen. Een met veel meer theorie. Tijdens mijn opleiding 
“leisure management” kreeg ik mijn tentamens in A3-
formaat. Ik noemde het altijd formaat poster, ik hing ze 
boven mijn bed als ik er één haalde. Deze opleiding heb 

ik niet afgemaakt, maar vanwege een heel andere reden. 
Ik wil namelijk (te) veel zelf doen en regelen. Dit is me bij 
deze opleiding opgebroken. Ik had eerder aan moeten 
geven dat een zoektocht naar literatuur in de bibliotheek 
mij niet zelfstandig ging lukken. Toen er alleen nog 
literatuurstudies overbleven, heb ik besloten er definitief 
de brui aan te geven. Als ik direct in het eerste jaar voor 
mijzelf had toegegeven dat mij dit niet alleen ging 
lukken en dat had aangekaart bij de opleiding dan had 
ik waarschijnlijk wel een diploma gehaald. Voor degenen 
die nog voor deze fase staan: val niet in deze valkuil, dat is 
zonde en kost je later meer moeite om te bewijzen wat je 
in je mars hebt.

Slecht zien, een opleiding en werk
De redactie van Macula Maga(minder)Zien heeft Kars-Jan Klok gevraagd zijn ervaringen op school 
en tijdens het zoeken naar werk voor u op te schrijven. Dat je ondanks je slechtziendheid een 
goede baan kunt hebben en iets kan betekenen voor de samenleving met soms een hobbel in een 
niet altijd rechtstreekse route is de boodschap die Kars-Jan wil meegeven.

Wajong

Als je nu een Wajong gaat aanvragen, kom je alleen 
nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering als je 
nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen hebt. 
Als je wel arbeidsvermogen hebt dan behoor je tot 
de doelgroep van de participatiewet en kan je naar 
je gemeente om te vragen naar ondersteuning voor 
het vinden van werk en een indicatie banenafspraak 
aanvragen bij het UWV. Zij doen alleen de keuring, 
voor hulp moet je nog steeds naar de gemeente. 
Met zo’n indicatie banenafspraak wordt je 
toegelaten tot het doelgroepregister. Voor mensen 
uit het doelgroepregister worden de komende 
jaren 100.000 banen gecreëerd. Werkgevers 
nemen graag mensen uit het doelgroepregister 
aan, om te voorkomen dat de Quotumregeling 
arbeidsgehandicapten in werking treedt. Met name 
mensen met een MBO-opleiding of hoger die in het 
doelgroepregister staan zijn zeer gewild.

Bartiméus/Visio

Om te voorkomen dat je alles zelf moet uitvinden 
kan je je aanmelden bij Bartiméus of Visio. Dit zijn 
organisaties die je kunnen helpen met het vinden van 
de hulpmiddelen die bij je passen. Maar ook hebben 
zij ambulant begeleiders die met je mee kunnen naar 
een school om uit te leggen wat je nodig hebt om je 
opleiding succesvol af te ronden.
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JMD-er aan het woord

Vrijwilligerswerk
Na mijn besluit te stoppen met mijn studie vond ik dat 
ik niet thuis kon gaan zitten met mijn Wajong-uitkering. 
In mijn ogen kon ik dat niet maken ten opzichte van 
de maatschappij en ik zou er bovendien ook niet 
gelukkiger van worden. Na rijp beraad wist ik dat ik van 
solliciteren niet gelukkig zou worden. 100x solliciteren 
en 99x afgewezen worden, leek mij niet iets waar mijn 
zelfvertrouwen bij gebaat zou zijn. Maar waar zou ik wel 
blij van worden? 

Ik besloot vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ben 
educatielessen gaan geven bij een historisch centrum. 
Daar kon ik laten zien wat ik zoal in mijn mars heb. Mocht 
er in deze organisatie een vacature langskomen die bij mij 
zou passen dan kon ik solliciteren. Zij kennen mij dan al en 
weten wat ik kan, waardoor zij mogelijk eerder geneigd 
zouden zijn mij aan te nemen. Of dit ook zo zou werken 
heb ik niet meegemaakt. Via het netwerk van een andere 
vrijwilligersklus kwam er een geschikte vacature voorbij. 

Werk
De vacature die voorbij kwam was bij EURES, de Europese 
dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden 
van het UWV. Een kantoorbaan waarvoor ik ook op pad 
moet naar banenbeurzen e.d. Dit ging ik echter niet 
redden zonder hulpmiddelen. Bij het UWV noemen ze 
het “voorzieningen”. Om op mijn eerste werkdag meteen 
aan de slag te kunnen, ben ik op tijd begonnen met het 
aanvragen van de voorzieningen. 

Het bleek dat hier een werkplekonderzoek voor nodig 
was. Zonder een verslag van zo’n onderzoek kon ik 
geen voorzieningen krijgen. Wat ik uiteindelijk heb 
aangevraagd en gekregen is een tv-loep om losse 
papieren te kunnen lezen, een softwarepakket dat alles 
op het beeldscherm vergroot en voorleest en een iPhone 
waarmee ik onder andere foto’s kan maken van de borden 
boven de perrons en die ik kan vergroten zodat ik zeker 
weet dat ik in de juiste trein stap. Zo is een kantoorbaan 
voor elke slechtziende een optie, zelfs als je moet reizen.

Ik werk nu vijf jaar bij het UWV. Niet meer bij EURES, maar 
bij het landelijk werkgeversservicepunt. Hier helpen wij 
grote landelijke werkgevers met het vervullen van hun 
vacatures en met hun doelstelling meer werknemers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Wat betreft de voorzieningen gebruik ik nog steeds 
het softwarepakket. Ik zit elke dag achter de computer 
en zonder zou dat voor mij onmogelijk zijn. De tv-loep 
gebruik ik nauwelijks meer, bijna alles gaat digitaal. En de 
iPhone is vervangen door een iPad met precies hetzelfde 
doel, maar dan met een groter beeldscherm en de 
mogelijkheid om onderweg te kunnen werken.

Tot slot
Dit zijn mijn ervaringen met JMD en mijn weg door mijn 
opleidingen en werk. Ik hoop dat je wat hebt aan de 
informatie en ervaringen. En dat je plezier hebt beleefd 
aan het lezen.

Hartelijke groeten,
Kars-Jan Klok
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“Al snel had ik mijn eerste loep op 
pootjes (extra sterke leesbril) en 
mijn eerste beeldschermloep.”

Vrijwilligerswerk

Mocht je slecht aan werk kunnen komen en langere 
tijd thuis zitten, ga dan vrijwilligerswerk doen. Dit is 
goed voor je CV, het toont dat je graag wilt werken. 
Je leert of verbetert competenties. Je kunt ontdekken 
wat je nu echt leuk vindt of waar je goed in bent. Je 
netwerk wordt vergroot waardoor de kans op werk 
ook groter wordt. Meld het feit dat je vrijwilligerswerk 
doet wel altijd aan het UWV, als je een uitkering van 
hen hebt, als je dit niet doet kan je een boete krijgen.

Voorzieningen

Voorzieningen als tv-loepen, handloepen, 
vergrotings/ spraak-softwarepakketten, 
iPhones/iPads kunnen door iedereen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering via het UWV 
worden aangevraagd, als deze nodig zijn om 
het werk uit te kunnen voeren. Ook degenen die 
onder de participatiewet vallen en ondersteuning 
krijgen van de gemeente kunnen bij het UWV 
voorzieningen aanvragen. Het kan zijn dat er om een 
werkplekonderzoek gevraagd wordt om te kijken wat 
je nodig hebt. Deze werkplekonderzoeken kunnen 
door organisaties als Bartiméus, Visio of Babbage 
gedaan worden. Het kan zijn dat je de voorziening 
niet van het merk krijgt dat je graag verlangd. Dit 
heeft te maken met het feit dat het UWV afspraken 
heeft gemaakt met specifieke leveranciers. Het 
betreft hier meeneembare voorzieningen. Als je van 
werkgever verhuist kan je deze dus meenemen.
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Gezonde voeding

Vitamine A of retinol is een vetoplosbare 
vitamine. Deze vitamine komt van nature voor 
in producten van dierlijke oorsprong, zoals rood 
vlees, lever, vis, zuivel en eigeel. Daarnaast is 
vitamine A toegevoegd aan diverse producten 
zoals: margarine, halvarine en bak- en 
braadproducten. Het lichaam neemt vitamine A 
samen met vet op vanuit de darmen. Ook kan 
het lichaam vitamine A maken uit carotenen 
afkomstig uit plantaardig materiaal.  

In planten komt geen vitamine A voor, maar wel 
bouwstoffen waaruit ons lichaam vitamine A kan maken. 
Deze bouwstoffen worden carotenen of pro-vitamine 
A genoemd. Pro-vitamine A komt voor in gele/oranje/
rode groenten & fruit en groene bladgroenten. Daarbij 
zorgen de carotenen in de gele, oranje en rode groenten 
en fruit deels voor de kleur. De meest bekende vorm van 

pro-vitamine A is bètacaroteen, dat bijvoorbeeld rijkelijk 
aanwezig is in wortelen. 

Vitamine A bij mutatie(s) in het ABCA4-gen 
Een gezond eetpatroon, volgens de Schijf van Vijf 
zorgt voor een normale inname van vitamine A/
pro-vitamine A, overeenkomend met de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) van 800-1000 ug voor 
volwassenen. Om dit te bereiken hoeft u geen speciaal 
dieet te volgen. Wel wordt geadviseerd geen lever en 
afgeleide voedingsmiddelen van lever te eten aangezien 
de hoeveelheden vitamine A in deze producten zeer 
hoog zijn. Ook is het advies om slechts met mate 
wortelen/winterpenen te eten en eventueel magere 
zuivelproducten te gebruiken en dun boter op brood te 
smeren. Let ook bij de inname van vitaminepreparaten 
dat deze geen vitamine A bevatten.

Met deze kleine aanpassingen in het dieet voorkomt men 
het binnenkrijgen van te grote hoeveelheden vitamine A/
pro-vitamine A. 

JMD-ers let op met  
het innemen Vitamine A!

Californië-burger met avocadomayonaise
Ingrediënten:
700 gr rundergehakt (20% vet) 
1½ tl grof zeezout 
1 tl versgemalen zwarte peper 
2 milde pepers (bij voorkeur poblano) 
4 hamburgerbroodjes 
Voor de mayonaise: 
2 el geraspte witte ui 
1 rijpe avocado, ontpit en geschild 
2 el mayonaise 
2 pruimtomaten, vel en pitjes verwijderd en in kleine 
blokjes 
1 el fijngehakt koriandergroen 
2 el versgeperst limoensap 
1 kleine knoflookteen, geraspt of fijn geplet 
Snufje grof zeezout 

Spoel de geraspte uien in een fijne zeef af met koud water 
en laat ze goed uitlekken. Prak avocado en mayonaise in 
een middelgrote schaal met een vork fijn en meng ze. 
Roer ui, tomaten, koriandergroen, limoensap en knoflook 
erdoor. Voeg royaal zout toe. Leg plasticfolie op het 
oppervlak van de avocadomayonaise en zet de schaal 
apart. (De mayonaise kan tot 8 uur van tevoren worden 
klaargemaakt.)

Bereid de grill voor op directe hoge warmte. Maak het 
grillrooster met de borstel schoon. Gril de pepers ongeveer 
10 min. boven directe hoge warmte met gesloten deksel 
tot het vel zwart is. Keer ze af en toe. Neem ze van de grill 
en laat ze volledig afkoelen. Verwijder vel, steelaanzet, 
zaadjes en zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in blokjes van 
1 cm.

Meng in een grote schaal gehakt, pepers, zout en peper 
door elkaar en vorm van het mengsel 4 gelijke hamburgers 
van 2 cm dik. Druk met uw duim of een theelepel een 
kuiltje van ongeveer 2,5 cm breed in het midden van de 
hamburgers zodat ze daar maar 1,5 cm dik zijn. Zo worden 
ze gelijkmatiger gaar en trekken ze niet krom.

Gril de hamburgers 8-10 min. boven directe hoge warmte 
met gesloten deksel tot ze halfdoorbakken (medium) 
zijn. Keer ze eenmaal zodra ze enigszins van het rooster 
loslaten. Gril tijdens de laatste minuten de broodjes met 
het snijvlak naar beneden boven directe warmte. Verdeel 
de avocadomayonaise over de hamburgers. Serveer de 
hamburgers warm in de broodjes.

De hamburger kan natuurlijk ook in de (grill)pan gebakken 
worden.

Vermijden    
Lever 
Paté 
Leverworst 
Leverkaas 
Berliner worst 
Smeerworst 
Wortelen 
Winterpenen 
Vruchtensappen of 
groentesappen met wortel of 
extra vitamine A 

Met mate
Boter 
Volle melkproducten 
Halfvolle melkproducten 

Geen probleem
Overig vlees 
Overige vleeswaren 
Overige groenten 
Fruit 
Magere melkproducten 
Overige vruchtensappen 

Deze informatie is overgenomen uit de brochure van het Erasmus MC:  
Beperkte inname van vitamine A bij ABCA4 mutaties.  https://www.erasmusmc.nl/cs-patientenzorg/ 
2419534/2419537/214086/214165221/0000063-09_10iBeperkte
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Een ervaringsdeskundige aan het woord

Zelf ben ik al ruim 55 jaar slechtziend. Ik heb mijn weg 
gevonden. Met vallen en opstaan. Met foefjes en trucjes. 
Met zoeken naar de juiste wegen om ‘gewoon’ de dingen 
te doen die ik graag deed en doe. Werken, lezen, theater 
bezoeken, reizen, sporten. Het is een lange zoektocht 
geweest. Eerst naar wat mij mankeerde, toen naar de 
juiste hulpmiddelen voor alles wat ik wilde doen. Ik heb 
het allemaal gevonden en ik loop met een klein kapitaal 
aan brillen, loepen en kijkers rond. Een van mijn meest 
waardevolle hulpmiddelen is mijn Feyenoordbril. Hoewel 
mijn kleinzoons inmiddels erg goede persoonlijke 
stadionspeakers zijn geworden, ben ik blij dat ik zo nog 
iets kan waarnemen. En de zindering kan meemaken van 
bijzondere momenten.

De jongen van 12 staat nog aan het begin van zijn hele 
leven vol obstakels en onmogelijkheden. Ook hij moet 
zijn weg weer gaan zoeken. Wat is mooier dan dat hij 
sneller naar Ajax kan, gemakkelijker zijn school kan 
volgen, beter de weg in zijn studie vindt, gewoon kan 
meedoen? Hij hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. 
Dat heb ik al gedaan en velen met mij. Al die kennis wil 
ik graag delen. Met hem, met zoveel andere jongens en 
meisjes die dit gaan meemaken, maar ook met het grote 
aantal ouderen dat van de ene dag op de andere dag 
weinig meer ziet. Kennis ook over het onbegrip van de 
‘buitenwereld’ die er niets van snapt dat we wel wát zien, 
maar niet wát we zien. 

Jongetje van 12
Waarom ik dit boek ben gaan schrijven? Dan moet ik het verhaal 
vertellen van een jongetje van 12 jaar. Een jongen met precies dezelfde 
oogaandoening als ik heb. Mijn oogarts vertelde over hem. Het ventje had 
maar één grote wens: een wedstrijd van zijn ‘cluppie’ Ajax te kunnen volgen. 
Net zoals ik altijd naar ‘mijn cluppie’ Feyenoord ga. We zien allebei ongeveer 
even weinig, maar ik heb het voordeel van mijn Feyenoordbril waarmee ik 
een wedstrijd aardig kan volgen. Dat heeft die jongen niet. Het zou wel een 
uitkomst voor hem zijn. Dit zette mij aan het denken.

Het eindeloze uitleggen, verantwoorden
Het zou een groot goed zijn als mensen zich aan me 
voorstellen ook al heb ik ze 100 keer gezien, zeggen 
wat zij al hebben gezien als ze ‘kijk’ tegen mij zeggen en 
gewoon standaard alles op grootletter formaat uitprinten. 
Dat helpt mij en zoveel anderen. Mensen van mijn leeftijd 
en kinderen. Maar dat jongetje van 12. Hij is de echte 
motor achter dit verhaal.

Het boek Kijk, wazig zicht, nooit meer scherp 
eindigt met de ontroerende verzuchting dat het zo 
heerlijk zou zijn voor de schrijver om éénmaal zijn 
kleinzoon Tjalle scherp op het voetbalveld te zien 
staan. Dat is hem echter helaas niet gegeven en zal 
hem ook nooit meer gegeven zijn, behalve in zijn 
verbeelding. 

De voormalige banketbakkersleerling en later 
voorzitter van de Gehandicaptenraad Ab Vriethoff 
schreef met Kijk een openhartig en indringend 
verslag van zijn leven als MD-patiënt: hoe het zo 

gekomen is en wat hij op zijn moeilijk zichtbare 
pad zoal is tegengekomen. 

Voor mij, ook erfelijk belast met Abs oogziekte, was 
dit boek niet alleen een leerzaam vergezicht naar 
de toekomst, maar gaf het ook troost. Ab Vriethoff 
heeft met fraaie details, heldere uiteenzettingen 
en vooral met luchtigheid en humor zijn oogziekte 
duidelijk inzichtelijk gemaakt. Mij heeft het veel 
gegeven. 

Ronald Giphart/07-2017

“Met teveel zeuren en mopperen 
jaag je mensen weg!”

Door Ab Vriethoff

‘Kijk, daar op die andere brug, de autobrug, 
hangt een engel, De Engel van de Moerdijk.’ 
Je hoorde gewoonweg de hersenen 
kraken. Hoe kan hij dat nou zien? De jonge 
banketbakker verbleef op het rooms-
katholieke jongensinternaat Saint Louis in 
Oudenbosch. Van de ene op de andere dag 
wordt zijn vlijmscherpe zicht wazig. Hoe 
nu verder? De slechtziende jongen speelt 
met foefjes en trucjes, ontdekt, slaat op en 
zal het zich later allemaal herinneren. Over 
de ontdekking, over het ambacht, over het 
‘Geleerd gesprek’ en de universiteit, over 
macula-degeneratie en het medicijn. 
 Een leven onder de loep….

“Een van mijn meest  
waardevolle hulpmiddelen is 

mijn Feyenoordbril.”
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Toekomst

Oog in oog met gentherapie 

‘Vanaf mijn twaalfde ging ik minder goed zien, ik heb nu nog maar een 
gezichtsvermogen van 10%. Kegeldystrofie is een progressieve erfelijke 
oogziekte die de lichtgevoelige cellen in het centrale deel van het netvlies, 
de macula, aantast. Eigenlijk het omgekeerde van kokerzien. Ik zie recht voor 
mij heel slecht en naar de zijkanten iets beter. Ik herken geen gezichten, 
kan niet lezen wat er op straatnaambordjes staat of op producten in de 
supermarkt.

Daar moet je mee leren leven, want het is niet te corrigeren met een bril. 
Aanpassen is me goed gelukt. Ik kon geen architect worden - wat mijn 
grootste wens was - maar leidt als gids nu studenten en bezoekers rond 
langs de moderne architectuur van Utrecht. Ik kan niet autorijden, maar wel 
fietsen. Tegenwoordig zitten er ingebouwde hulpmiddelen in een iPad en 
iPhone: met Google Maps en Streetview kan ik mij bijvoorbeeld heel goed 

Door Jannie Meussen, redacteur Radbode, personeelsblad van het Radboudumc
Ingrijpen voor het kwaad geschied

‘Er melden zich hier jaarlijks zo’n 50 
nieuwe kinderen met een progressieve 
erfelijke oogziekte. Stargardt komt het 
meeste voor. Deze ziekte openbaart 
zich meestal rond het tiende jaar en 
kan binnen vijf tot tien jaar tot ernstige 
slechtziendheid leiden. Er is nog geen 
behandeling voor handen. Sinds twee 
jaar kunnen we met DNA-onderzoek 
wel veel sneller en beter diagnosticeren.

Volgende stap is nu de gentherapie, waarbij 
je met een naald onder in het netvlies een 
gemodificeerd virus inspuit. Door dit bij kinderen 
te doen, voor het kwaad geschied, kun je de 
achteruitgang van het zicht mogelijk stoppen. Met 
dieronderzoek is al vastgesteld dat het werkt en 
veilig is. Wij gaan hier nu meewerken aan een paar 
trials, die uniek zijn voor Nederland en Europa. 
Bij ongeveer zes kinderen gaan we in één oog 
gentherapie toepassen, zodat je ook ziet wat het 
effect is. Ik wil echter geen valse hoop wekken, we 
staan nog aan het begin. Het duurt nog zeker drie 
tot vijf jaar voordat we weten of deze behandeling 
daadwerkelijk effectief is. Dat zou natuurlijk wel 
geweldig zijn voor deze patiënten.’

Arco Ooms (53 jaar) uit Utrecht ging er altijd vanuit dat hij de erfelijke oogaandoening  
Stargardt had. Vorig jaar bleek uit DNA-onderzoek in het Radboudumc echter dat hij een  
andere aanverwante oogaandoening heeft: Kegeldystrofie. 

bewegen op onbekende plekken. Zo ben ik 
alleen door Japan gereisd en heb in Tokio de 
marathon gelopen. Lastig is vooral dat mensen 
niet aan mij zien dat ik slechtziend ben.

Ik heb altijd mijn eigen weg gezocht, kende 
zelfs geen enkele slechtziende. Pas vier jaar 
geleden, toen mijn gezichtsvermogen echt 
slechter werd, heb ik contact gezocht met 
de MaculaVereniging en ben daar een tijdje 
bestuurslid geweest. Zo ben ik in contact 
gekomen met professor Carel Hoyng van 
het Radboudumc. De MaculaVereniging 
organiseert samen met hem elke twee jaar 
een voorlichtingsdag over juveniele macula-
degeneratie in het Radboudumc. Dan zit 
de zaal vol met ouders en kinderen. Daarbij 
laten onderzoekers zien, met welke projecten 
zij bezig zijn. Iedereen kijkt reikhalzend uit 
naar het moment dat ze de ziekte kunnen 
behandelen met gentherapie, om zo in een 
vroeg stadium ernstige slechtziendheid of 
blindheid te voorkomen. Ik ben blij dat er voor 
de generaties na mij een behandeling komt.’ 

“Lastig is vooral dat mensen 
niet aan mij zien dat ik  

slechtziend ben”

Foto Arco:Mirella Boot
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Negen onderzoeken naar het ontstaan van juveniele 
macula-degeneratie en het zoeken naar oplossingen 
om deze oogaandoening te behandelen zijn door het 
MaculaFonds gesubsidieerd, te weten:
•  2009-2010: Lange termijn klinische follow-up van twee 

veel voorkomende vormen van, autosomaal recessieve, 
in de vroege jeugd beginnende, retinitis pigmentosa 
(RP12, RPE65) en de ziekte van Stargardt i.v.m. gebrek 
aan klinische kennis daar er goede argumenten zijn dat 
gentherapie in de nabije toekomst mogelijk zal zijn  
(NIN-Amsterdam). Subsidie: € 40.000

•  2011-2014 Functionele integratie netvliesstamcellen  
(NIN-Amsterdam). Subsidie: € 10.000

•  2011-2015 Ontwikkeling van stamceltherapie voor het 
retina pigment epitheel (NIN-Amsterdam).  
Subsidie: € 60.000

•  2013-2014 Rp5000db 2.0: een essentiële voorwaarde 
voor studies op het gebied van gentherapie en Stargardt 
(Radboudumc-Nijmegen). Subsidie: € 30.000 

•  2013-2017 Klinische karakterisering van de ziekte van 
Stargardt en ontwikkeling ABCA4-specifieke gentherapie 
(Radboudumc-Nijmegen). Subsidie: € 50.000

•  2014-2018 Het meten van progressie bij de ziekte van 
Stargardt (Radboudumc-Nijmegen). Subsidie: € 65.000

•  2014-2018 Experimenteel pre-klinisch onderzoek: 
transplantatie van, uit stamcellen ontwikkelde, retinaal 
pigment epitheel cellen (RPE) in diermodellen met retina 
ziekten (AMC-Amsterdam). Subsidie: € 75.000

•  2016-2017 Selectie en karakterisatie van nieuwe 
stamcelbronnen ter verbetering van de resultaten 
van (experimentele) RPE-transplantaties voor macula-
degeneratie: een patiëntvriendelijke aanpak met 
genoomstabiliteit en zonder transplantaatafstoting  
(AMC-Amsterdam). Subsidie: € 40.000

•  2016-2017 Systematische opsporing van ABCA4 RNA 
splice defecten in personen met maculopathieën 
(Radboudumc-Nijmegen). Subsidie € 40.000

Het MaculaFonds financiert ook voorlichting over macula-
degeneratie. Dat is hard nodig want nog geen 5% van de 
Nederlandse bevolking weet wat MD is. Ten einde goede 
preventie en behandeling van MD mogelijk te maken, 
moet nog aanzienlijk meer bekend worden over deze 
ziekte.

Het MaculaFonds werkt samen met de MaculaVereniging. 
Weliswaar gaat het om twee verschillende instellingen 
maar ze zijn nauw betrokken bij elkaars werk en 
doelstellingen. De vereniging behartigt vooral de belangen 
van haar leden, terwijl de stichting fondsen werft voor 
wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over 
macula-degeneratie.

Het MaculaFonds

MaculaFonds

Sinds de oprichting in 1997 heeft het MaculaFonds ruim twee miljoen euro aan onderzoeksprojecten bij 
vooraanstaande Nederlandse wetenschappelijke instituten en universitaire medische centra bijgedragen. 
Mede dankzij deze steun neemt het Nederlandse onderzoek naar macula-degeneratie in de wereld een 
vooraanstaande plaats in.

Wanneer u op zoek bent naar antwoorden zou u eens 
met de MaculaVereniging kunnen bellen,  
tel. 030-298 07 07 (keuze 2).  U bent niet alleen met de 
vragen en twijfels die opkomen na de ontdekking dat u 
MD heeft. De vereniging kan veel informatie verschaffen 
over de aandoening en leven met MD. Bijvoorbeeld 
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 MaculaVereniging 
verzorgen onderling contact. Op regionaal niveau 
zijn er huiskamerbijeenkomsten, Macula-cafés en 
netwerkbijeenkomsten. Vijf keer per jaar wordt de 
MaculaVisie aan leden en abonnees verstuurd. In dit 
informatieblad is te lezen over actuele ontwikkelingen, 
wetenswaardigheden en tips. Eenmaal per jaar is er de 
Macula-dag en eens in de twee jaar het JMD-symposium. 
Verschillende malen per jaar zijn er op diverse plaatsen 
in het land regionale bijeenkomsten waar een oogarts 
spreekt over MD en de 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 (Ieder(in), Patiëntenfederatie 
Nederland en de Oogvereniging). Denk hierbij aan 
mobiliteit, toegankelijkheid van openbare ruimten en 
kwaliteit en zorg. Verder zet de vereniging zich in voor het 
uitdragen van de 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 macula-degeneratie, hun partners, 
familieleden, erfelijke dragers van MD, ouders van 
kinderen met MD kunnen allen lid, begunstiger of 
vrijwilliger worden van de MaculaVereniging. Met uw 
lidmaatschap kunt u bijdragen aan het verwezenlijken
van de missie: steun en perspectief bieden aan mensen 
met MD!

MaculaVereniging biedt steun en perspectief  
aan mensen met macula-degeneratie

Een bezoek aan de oogarts kan best eindigen met de zin: “U heeft macula-degeneratie (MD), daar is helaas 

niets aan te doen u moet ermee leren leven”. Thuisgekomen rijzen er dan vele vragen.

Ja, ik wil graag

        lid of abonnee worden van de MaculaVereniging

        de MaculaVereniging steunen en begunstiger worden

Naam:

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

Straat/huisnummer:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer:

Deze strook opsturen zonder postzegel naar:
MaculaVereniging
Antwoordnummer 4193
3500 VB Utrecht
Aanmelden kan ook via het inschrijfformulier 
op www.maculavereniging.nl.

7%6%

Wervings-
kosten

Organisatiekosten

Besteed aan 
wetenschappelijk 

onderzoek
87%

Het bestuur van het MaculaFonds bestaat uit 
zes bevlogen onbezoldigde vrijwilligers. Zoals 
onderstaande grafiek laat zien, zijn de overheadkosten 
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 macula-degeneratie.

16  Macula Maga(minder)Zien 4 - MaculaVereniging - info@maculavereniging www.maculavereniging.nl - MaculaVereniging - Macula Maga(minder)Zien 4   17

MaculaVereniging



Ontmoeting

Netwerkborrel  
Ander Zicht Zwolle 

In september 2017 heeft de netwerkborrel 
Ander Zicht Zwolle haar vijfde seizoen ge-
vierd. Een kleine mijlpaal waar men even bij 
stil heeft gestaan. Anja Hoekzema en Frede-
rike Sleurink zijn destijds benaderd door Arco 
Ooms van de MaculaVereniging, die al een 
netwerkborrel organiseerde in Utrecht, of zij 
dit in de regio Zwolle wilden gaan opzetten. 

Anja en Frederike: “En zo geschiedde. De netwerkborrel is 
langzaam gegroeid, zoeken naar een fijne locatie hoorde 
hier ook bij, leuke special guests die hun bijzondere 
verhaal vertelden. Elke 2e of 3e donderdag om de twee 
maanden van 17.30-20.30 uur komen we bij elkaar. We 
hebben een trouwe kern netwerkers waar de sfeer altijd 
fijn en gezellig is en waar iedereen welkom is om aan te 
schuiven. Want samen weten we meer: het delen van 
informatie op een informele manier op, werkelijk 

waar, allerlei gebied is de kern en de kracht van onze 
netwerkborrel. Wij hopen dan ook dat we de komende vijf 
seizoenen dit met elkaar kunnen blijven bieden.”

Voor een impressie van de bijeenkomsten kan je kijken op 
www.anderzichtzwolle.weebly.com.

Wat kan iemand met MD zien?

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. 

Medisch informatief
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In het voorwoord heeft Carolien van 
Boven een oproep gedaan om meer 
ontmoetingsplaatsen voor JMD-ers te 
organiseren, net zoals die er al zijn voor 
mensen met leeftijdgebonden macula-
degeneratie (LMD). Wil je daarover meer 
informatie of hulp neem dan contact op 
met de MaculaVereniging,  
e-mail info@maculavereniging.nl.
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Postbus 2034, 3500 GA Utrecht, T. 030 - 298 07 07
www.maculavereniging.nl, E. info@maculavereniging.nl

Vele ogen 
zien meer!

Vrijwilliger worden?
Mail of bel ons.


