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Landelijk Bureau
Het Landelijk Bureau is telefonisch bereikbaar,
van maandag t/m donderdag van 09.00-15.30
uur (vrijdag gesloten). Telefoonnummer:
030-298 07 07.
Als u belt, krijgt u een keuzemenu:
keuze 1 = Ledenadministratie
Voor vragen over het lidmaatschap, adreswij-
zigingen en opzeggingen. Per e-mail:
ledenadministratie@maculavereniging.nl
keuze 2 = Macula-infolijn
Voor vragen over macula-degeneratie, hulp
middelen, lotgenotencontact, een gesprek met
het Belteam of overige vragen. Per e-mail:
macula-infolijn@maculavereniging.nl
 
Vragen voor het Belteam en/of vragen over lot
genotencontact kunnen ook per e-mail ge
stuurd worden naar: info@maculavereniging.nl
of schrijven naar: MaculaVereniging,
Postbus 2034, 3500 GA Utrecht.

Bestuur MaculaVereniging
• Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01,
voorzitter@maculavereniging.nl
• Secretaris en penningmeester:
Marion Klapwijk, 030-200 63 41,
secretaris@maculavereniging.nl
penningmeester@maculavereniging.nl
• Informatie en communicatie:
Heleen Schoots-Wilke, 06-37 22 75 94,
communicatie@maculavereniging.nl
• Voorlichting en contact: Peter Derks
(aspirant-bestuurslid), 030-200 63 41,
voorlichting@maculavereniging.nl
• Overheid en zorgverzekeraars, Personeel:
Peter Hoogerbrugge, 0226-41 31 86,
peterhoogerbrugge@ziggo.nl
• Juveniele macula-degeneratie (JMD):
 Karin Terbraak. 06-20 75 63 80,
JMD@maculavereniging.nl
 
Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40
 
www.maculavereniging.nl
 

Redactie MaculaVisie
Marie-José Rijnders, Reinie Doorn, Mieke
Gruintjes en Ria Dekker. Kopiëren, uitzenden of
openbaar maken van tekst is alleen toegestaan
met bronvermelding. De MaculaVisie bevat
eigen bijdragen van de redactie en deskundi
gen, alsmede selecties uit andere media. De
redactie verklaart de tekst zorgvuldig te heb
ben samengesteld, maar staat niet in voor de
volledigheid ervan of eventuele fouten en aan
vaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van handelingen of beslissin
gen, gebaseerd op de inhoud van de tekst.
Wilt u reageren op de inhoud van de
MaculaVisie of kopij insturen, dan kan dit
naar: Redactie MaculaVisie, Postbus 2034,
3500 GA Utrecht,
redactieMV@maculavereniging.nl
 
MaculaVereniging/MaculaVisie
Het lidmaatschap van de MaculaVereniging
bedraagt € 32,50 per jaar, het wordt aange
gaan voor het kalenderjaar en automatisch ver
lengd. Wilt u opzeggen dan moet dit schrifte
lijk of per e-mail vóór 30 november. De Macula
Visie is het informatieblad van de vereniging
en verschijnt vijf keer per jaar in zwartdruk, op
Daisy-cd, via de Webbox en per e-mail. Eén
leesvorm is inbegrepen bij het lidmaatschap.
Een tweede leesvorm kost € 10 extra per jaar.
Een jaarabonnement voor niet-leden kost
€ 32,50.
 
MaculaVereniging op Facebook
Er zijn vier Facebook groepen. De algemene
(openbare) Facebook-pagina van de Macula-
Vereniging en drie besloten pagina’s: JMD
Plaza, JMD Ouders en LMD Plein. Om lid te
worden van een groep ga je naar je eigen
Facebook-account, typ in het zoekvenster de
groep in, kies de pagina die wordt gevonden
en vraag het lidmaatschap aan. Je wordt dan
toegelaten en daarna kan je de gesprekken
lezen en in contact komen met anderen.
 
 (ISSN 1570-6877)
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INHOUDSOPGAVE

Macula-degeneratie
Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waarbij de
gezichtsscherpte afneemt ten gevolge van het afsterven
van kegeltjes in de gele vlek (macula lutea) in het centrale
gedeelte van het netvlies. Het perifere gezichtsveld blijft
wel bestaan: mensen worden dus niet volledig blind.
 
MD komt voor in juveniele vorm (JMD) en op oudere leeftijd
(LMD). Juveniele vormen zijn erfelijk en treden in vroege
levensjaren op maar zijn zeldzaam: de ziekte van Stargardt, de
ziekte van Best, kegeldystrofie en kegel-staafdystrofie.
 
LMD ontstaat meestal niet voor het 50e levensjaar en bestaat in
een droge en een natte vorm. De eerste symptomen van droge
LMD zijn: minder goed contrast kunnen zien, kleuren niet goed
meer kunnen onderscheiden en achteruitgang van het ge
zichtsvermogen in het algemeen. Men merkt soms dat bij het
lezen stukken van woorden ontbreken. De aandoening wordt
langzaam erger en leidt tot slechtziendheid. Bij de natte variant
is naast het afsterven van de kegeltjes, ook sprake van de groei
van kleine bloedvaten onder het netvlies. De eerste sympto
men zijn: vervormingen van het beeld, teksten lijken te golven,
rechte lijnen lijken krom en een verminderd gezichtsvermogen.
De natte vorm verloopt sneller dan de droge vorm.
 
De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van deze aan
doening zijn roken en een hogere leeftijd. Onvolwaardige voe
ding met tekorten aan vitamines, mineralen en antioxidanten
dragen waarschijnlijk ook bij tot het ontstaan van de MD.
Voor meer informatie: www.maculavereniging.nl

 

Advies van de MaculaVereniging
Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel of apparaat
doet, eerst duidelijk uitleg geven over de mogelijkheden van
het apparaat zodat u krijgt wat u verwacht als u tot aanschaf
overgaat. Met betrekking tot voedingssupplementen en medi
cijnen geeft de MaculaVereniging één duidelijk advies: overleg,
voordat u een voedingssupplement of medicijn aankoopt, eerst
met uw oogarts. In de Richtlijn LMD voor oogartsen is een pas
sage opgenomen over voedingssupplementen.

JA!
[] ik word lid

[] ik word donateur
 
van de MaculaVereniging en
ontvang iedere twee maan
den de MaculaVisie.

naam:   
 
__________________________
voorletters:
 
__________________________
man/vrouw
straat:
 
__________________________
huisnr.:
 
__________________________
postcode:
 
__________________________
plaats:
 
__________________________
tel.nr.:
 
___________________________
e-mail:
 
___________________________
geb.jaar:
 
___________________________
banknr.:
 
___________________________
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datum:
  
 handtekening:

  
 
 
 
 
 Deze strook opsturen naar:
MaculaVereniging
Antwoordnummer 4198
3500 VB  Utrecht 
(een postzegel is niet nodig)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 - COLOFON
03 - INFORMATIE 
      03 - Macula-degeneratie
      03 - Advies van de MaculaVereniging
04 - INHOUDSOPGAVE
      04/05 - Inhoudsopgave
      04 - Belteam
      05 - Advertentietarieven
      05 - Kopijdata 2019
      05 - Macula-dag 2019
06 - REDACTIONEEL
07 - ALGEMEEN 
      07 - In memoriam: Frans Zitman
      08 - Valys en regiotaxi
      09 - Vervoersproblemen met een aangepaste dieselauto
      09 - Pratende trams
      09 - Vermijdbare slechtziendheid onder ouderen met
             thuiszorg
      10 - Juridisch Steunpunt moet sluiten
      10 - Hoe meer ervaringen, hoe beter de keuze!
      10 - Fusie Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics
      11 - Bartiméus Fonds
      11 - Op zoek naar werk?
      11 - ZieZo-oogsymposium
      11 - Aftrek zorgkosten 2018
13 - BESTUURSZAKEN
      13 - Afscheid van Frans Stoop
      13 - Begroting 2019
      14 - Contributie 2019
      14 - Macula-dag 2019
      14 - Naar een driejarenbeleidsplan voor de
             MaculaVereniging (3)
17 - COLUMN
      17 - Code Rood
 
     
 
    

.........................................................................................................................................

Belteam
Voor informatie en lotgenotencon
tact kunt u een gesprek aanvragen
met het Belteam. Een verzoek hier
toe kunt u richten aan het Landelijk
Bureau in Utrecht, tel. 030-298 07 07.
Eén van de leden van het Belteam

neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
  

INHOUDSOPGAVE
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ADVERTENTIES
16 - Low-Vision Shop / Slechtziend.nl
19 - ZieZo-beurs
22 - Iris Huys
24 - Solutions Radio (Go-box)
26 - Medivital (Vitaminen op Recept)
35 - Solutions Radio (Webbox 3)
 
ADVERTENTIETARIEVEN 2019
1/1 pagina € 630 - 1/2 pagina € 350
1/4 pagina € 190 - 1/3 pagina liggend € 220
2/3 pagina liggend € 450
5 x dezelfde advertentie in alle 5 nummers 10% korting.
Inleverdatum: MV 1-9 januari, MV2-13 maart, MV3-9 mei,
MV4-14 augustus, MV5-2 oktober

Kopijdata 2019
MaculaVisie 2
Inleveren kopij voor 14 maart,
bij de leden begin mei
MaculaVisie 3
Inleveren kopij voor 16 mei, bij
de leden half juli
MaculaVisie 4
Inleveren kopij voor 15 augus
tus, bij de leden eind
september
MaculaVisie 5
Inleveren kopij voor 3 oktober,
bij de leden eind november

Zaterdag 6 april 2019
Macula-dag in het NBC
Congrescentrum te
Nieuwegein. Er zullen
weer interessante lezin
gen zijn en natuurlijk
diverse informatiestands.
Voor meer informatie zie
het bijgevoegde Geel
Katern.

KOPIJDATA
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Ook aan het begin van dit jaar ontvingen we
het droevige bericht dat Frans Zitman is overle
den. Hij was vanaf 2014 tot aan de fusie met
het Oogfonds voorzitter van het MaculaFonds.
In de rubriek Algemeen kunt u een in memori
am lezen.
 
Op de valreep van het maken van deze Macula
Visie kwam er een persbericht van het
Radboudumc: ”Raadsel ontbrekende geneti
sche oorzaken opgelost. Moleculaire pleisters
ook in ontwikkeling voor de ziekte van Star
gardt.” In de rubriek Medische Zaken kunt u
het bericht en wat het betekent voor mensen
met de ziekte van Stargardt lezen.
 
De Macula-dag met diverse lezingen en stand
houders zal dit jaar gehouden worden op
zaterdag 6 april in het NBC Congrescentrum te
Nieuwegein. In de rubriek Bestuurszaken en in
het bijgevoegde Geel katern kunt u lezen wat
er die dag allemaal op het programma staat.
Meld u wel aan voor deze dag via e-mail
info@maculavereniging of tel. 030-298 07 07,
keuze 1.
 
Ik wens u weer veel leesplezier bij een warme
kachel, met een kom warme chocolademelk en
met een warme groet.
 
Ria Dekker,
eindredacteur

Met deze spreuk wil ik jaargang 26 van de
MaculaVisie graag beginnen.
 
In januari hebben we regelmatig van de weers
deskundigen een code Geel of code Rood ge
kregen. Voor Marie-José Rijnders was dit de
aanleiding van haar column in deze Macula-
Visie. Als we geloven in tegeltjes wijsheden
wordt het dus een zeer hete zomer. Ik verheug
mij daar nu al op.
 
Aan het begin van het jaar was er een (extra)
Algemene Ledenvergadering (ALV) om af
scheid te nemen van Frans Stoop en om onder
andere de begroting goed te keuren. Alle voor
gaande jaren werd dit gedaan tijdens de ALV
aan het einde van de Macula-dag in april of
mei. De penningmeester Marion Klapwijk vond
dit niet juist, het jaar was dan al een paar
maanden oud. De aanwezige leden hebben de
begroting goedgekeurd en na een toelichting
op het Driejarenbeleidsplan door Bram Harder
en een aantal mededelingen vanuit de Werk
groep Communicatie door Heleen Schoots
werd de dag afgesloten met een nieuwjaars
borrel.
 

REDACTIONEEL
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In herinnering: Frans Zitman
Door Bram Rutgers van der Loeff
 
Voorjaar 2014 stuurde ik mijn medebe
stuursleden van het MaculaFonds het CV
van prof. Frans Zitman met de vraag of zij
hem een geschikte kandidaat vonden voor
het voorzitterschap van het MaculaFonds
als opvolger van prof. Hein van der Hart. De
reacties op mijn vraag kwamen snel en
waren eensluidend: natuurlijk was Frans
Zitman een uitstekende kandidaat.
 
In 2013 heb ik Frans Zitman leren kennen,
maar pas begin 2014 hoorde ik zijn professio
nele achtergrond: emeritus hoogleraar psychi
atrie. Medicus dus en ook ervaren onderzoeker.
Ik merkte dat hij veel wist over bijvoorbeeld
dure medicijnen. Maar ook had hij in de prak
tijk ervaren hoe sommige farmaceutische be
drijven zich kunnen gedragen wanneer er ge
twijfeld wordt aan de positieve effecten van
één van hun medicijnen. Want toen hij daar
ooit onderzoek naar had gedaan en de resulta
ten wilde publiceren, leverde hem dat onmid
dellijk een dreigbrief op van de advocaat van
de betreffende producent. Wat hem niet heeft
weerhouden tot publicatie over te gaan. Met
oogaandoeningen had hij geen noemenswaar
dige ervaring, maar hij was wel promotor ge
weest voor een proefschrift over het syndroom
van Charles Bonnet, een soort hallucineren dat
bij vrij veel heel slechtzienden voorkomt. Ook
was het niet onbelangrijk dat hij enkele jaren
hoogleraar was geweest aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen.
 
Binnen het MaculaFonds kon hij snel aan de
slag. De verhouding tot de MaculaVereniging
vroeg de aandacht, omdat per 1 januari 2013
een nieuwe subsidieregeling voor patiënten
verenigingen in werking was getreden. Dat
nieuwe systeem leidde er toe dat de Macula-
Vereniging een beroep ging doen op één van
de statutaire taken van het MaculaFonds, te

weten het ondersteunen van de bekendheid
van macula-degeneratie, als ernstige en veel
voorkomende oogaandoening.
 
Frans Zitman ging ook onmiddellijk aan de slag
met de verantwoording van het MaculaFonds
aan zijn donateurs. In een duidelijk en over
zichtelijk artikel in de eigen pagina’s in de
MaculaVisie gaf hij voor de donateurs aan
waaraan hun giften waren besteed. En binnen
de kortst mogelijke tijd was hij ook betrokken
bij het bestuur van UitZicht (het overkoepelen
de loket voor alle voorstellen voor medisch
oogonderzoek) en InZicht (het overkoepelende
loket voor onderzoek naar hulpmiddelen en
ondersteuning van mensen met een visuele
beperking).
 
In het voorjaar van 2016 trad ik af als voorzitter
van de MaculaVereniging, maar met enige re
gelmaat bleven Frans en ik elkaar ontmoeten
in de sociëteit De Witte in Den Haag.
 
Frans heeft zich ingezet voor een fusie tussen
MaculaFonds en Oogfonds. Een logische stap
voor wie van buiten de wereld van mensen
met een visuele aandoening betreedt. Maar
lastig voor wie de geschiedenis kent van de
werk- en machtsverhoudingen binnen die sec

ALGEMEEN
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tor. Ook al moeten we in principe die kant op.
 
Begin september kwam het bericht dat hij ern
stig ziek was. Hij trok zich terug uit alle functies
en activiteiten die hij nog had. En beperkte
zich grotendeels verder tot contacten in de fa
miliekring en met naaste vrienden. Tot zijn ver
driet, want zijn belangstelling ging veel verder.
En evenzeer tot verdriet van zijn omgeving.
Want het was een voorrecht om hem te ken
nen en fijn om met hem om te gaan.
..................................................................................................

Valys en regiotaxi
Bron: Iederin
 
Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de
eigen regio voor reizigers met een mobili
teitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u
verder reist dan 25 kilometer. Als Valys-pas
houder krijgt u jaarlijks een Persoonlijk Ki
lometerbudget (PKB) waarmee u tegen een
aantrekkelijk tarief veilig en comfortabel
met Valys kunt reizen.
 
Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft
u een Valys-pas nodig. U komt in aanmerking
voor een pas als u één van de volgende docu
menten heeft:
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft
op Wmo-vervoer;
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft
op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
- een gehandicaptenparkeerkaart van de ge
meente;
- een begeleiderskaart van het openbaar ver
voer;
- een verklaring van, of namens, uw gemeente

dat ondanks dat u niet beschikt over boven
staande documenten er wel een noodzaak
voor bovenregionaal vervoer bestaat.
 
Er was in 2017 een flink overschot op de begro
ting voor Valys. Minister De Jonge heeft daar
om besloten zowel het standaard kilometer
budget als het hoge kilometerbudget met 100
kilometer te verhogen. Dit betekent voor 2019
dat het standaard PKB wordt vastgesteld op
700 kilometer en het hoog PKB op 2.350 kilo
meter.
 
Ieder(in) waardeert het gebaar van de minister
om de budgetten in ieder geval voor 2019 te
verhogen. Maar een echt goede oplossing zou
het invoeren van een persoonsvolgend budget
zijn, afgestemd op de behoeften van de ge
bruiker.
 
Regiotaxi
Met de regiotaxi kunt u op het door u gewens
te tijdstip - eventueel met rolstoel of scootmo
biel - tegen kosten die niet hoger zijn dan die
het openbaar vervoer reizen. Ook een begelei
der kan tegen lage kosten mee.
 
Met een gewone taxi heeft u alle vrijheid. Maar
de kosten van een taxi zijn hoger dan van an
dere reismogelijkheden. De regiotaxi is meestal
een geschikt alternatief. Terwijl een gewone
taxi u rechtstreeks van deur naar deur brengt,
neemt de regiotaxi soms een omweg, omdat u
een deel van de rit vaak samen met anderen
reist. Daarom wordt de regiotaxi ook wel deel
taxi genoemd, of het AOV (Aanvullend Open
baar Vervoer).
 
De tarieven verschillen per regio, maar bedra
gen circa € 4 per zone van vijf kilometer, als u
niet over een Wmo-indicatie beschikt. Er wordt
altijd een zone extra gerekend als instaptarief.
Voor een ritje van Utrecht naar Woerden be
taalt u dan € 23,40.
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Echt voordelig wordt de regiotaxi wanneer u
een Wmo-indicatie heeft. Deze kunt u krijgen
wanneer u niet meer alles zelf kunt doen zoals
uw huis schoonhouden. U kunt via het Wmo-
loket van uw gemeente een kortingspas krij
gen waarmee u tegen gereduceerd tarief kunt
reizen en gratis een rolstoel of ander hulpmid
del kunt meenemen. Met kortingspas is het zo
netarief meestal minder dan € 1. Voor de rit
van Utrecht naar Woerden betaalt u dan
slechts € 4,20. Ook een eventuele begeleider
kan meestal voor dezelfde prijs meereizen.
..................................................................................................

Vervoersproblemen met een
aangepaste dieselauto
Steeds meer steden stellen milieuzones in,
die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de
stad ontzeggen. Het onbedoelde effect is,
dat mensen met een aangepaste dieselauto
de stad ook niet meer in kunnen. Hierdoor
kunnen ze bijvoorbeeld niet langer zelfstan
dig naar werk, school, winkels enzovoort.
Sommige steden hebben daarom voor deze
auto’s een uitzondering gemaakt. Maar
deze vrijstelling geldt vaak weer niet voor
milieuzones van andere steden.
 
Ieder(in) heeft dit probleem al meerdere keren
bij de politiek aangekaart. Dat lijkt nu effect te
hebben. De minister wil met de gemeenten
landelijke afspraken gaan maken over onthef
fingen, waarbij aangepaste dieselauto’s wor
den meegenomen. Ook wordt de mogelijkheid
verkend of er één loket kan komen voor ont

heffingen die dan door alle gemeenten wor
den erkend. Bij de oplossing zal Ieder(in) wor
den betrokken. De minister stuurt in het voor
jaar van 2019 een voorstel naar de Kamer.
..................................................................................................

Pratende trams
Bron: Zienswijs
 
De nieuwe trams in Den Haag moeten aan
de buitenkant een luidsprekertje krijgen die
bij de haltes reisinformatie afspelen. Op die
manier kunnen ook visueel beperkte men
sen makkelijker met het openbaar vervoer
reizen. Daar pleiten D66 en GroenLinks in
de Haagse gemeenteraad voor.
 
Stichting Voorall maakt zich al jaren hard voor
de belangen van mensen met een beperking
en ziet de speakers wel zitten als oplossing
voor blinden en slechtziende mensen. Een
technische oplossing moet het probleem struc
tureel kunnen oplossen.
 
De elektronische borden en een knop waarop
mensen kunnen drukken om te horen welke
tram eraan komt, werken nog niet naar beho
ren. De reden hiervoor is dat de route met ge
ribbelde stenen op het perron niet leidt naar
de paal.
..................................................................................................

Vermijdbare slechtziendheid
onder ouderen met thuiszorg
Bron: Oogvereniging
 
Op 4 december werd het rapport over ver
mijdbare slechtziendheid onder ouderen
met thuiszorg overhandigd aan minister
Bruins van Medische Zorg. Het rapport werd
aangeboden door prinses Margriet, be
schermvrouw van VISION 2020 Netherlands,
de opdrachtgever van het onderzoek.
 
Dat onderzoek werd gedaan door thuiszorgor
ganisatie Buurtzorg Nederland. Een wijkver
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pleegkundige nam steeds een korte oogscree
ning af. Toen bleek dat maar liefst 20% van de
deelnemers onontdekte oogklachten had of
zelfs slechtziend was. Die klachten zijn over het
algemeen goed te verhelpen met een nieuwe
bril of een staaroperatie. De resultaten van dit
onderzoek zijn belangrijk omdat ze aantonen
dat ouderen kunnen worden geholpen en zo
de kans op vallen en depressie wordt verkleind.
 
Minister Bruins wil het onderzoek landelijk
voortzetten. Zo kan het belang van oogscree
ning verder onderzocht worden alsook welke
invloed dat heeft op de oogzorg. Hiervoor
wordt de samenwerking met Amsterdam UMC
gecontinueerd en relevante partijen in de oog
zorg worden uitgenodigd en bij het vervolg-
traject betrokken.
..................................................................................................

Juridisch Steunpunt moet
sluiten
Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) is per
1 januari 2019 gestopt. Mensen helpen met
juridisch advies en ondersteuning mag niet
meer bekostigd worden vanuit de subsidie.
Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen
sluiting. Er is gezocht naar andere mogelijk
heden voor financiering. Helaas is dat nog
niet gelukt.

Om mensen niet helemaal in de kou te laten
staan, is een Juridische wegwijzer gemaakt.
Hierin kunt u namen en adressen vinden van
personen of instanties die u kunnen helpen bij
uw probleem. U kunt de wegwijzer downloa
den via www.iederin.nl/hulp-en-advies.
..................................................................................................

Hoe meer ervaringen, hoe beter
de keuze!
De ervaringen met de zorg op Zorgkaart-
Nederland helpen anderen de zorgaanbie
der te vinden die bij hem of haar past.
Maandelijks raadplegen ruim een miljoen
mensen die website.
 

Daarmee zijn ze de grootste ervaringssite in de
zorg. Uw waardering helpt anderen met het
kiezen van en voorbereiden op een bezoek aan
de dokter, fysiotherapeut of tandarts. Hoe
meer ervaringen er op ZorgkaartNederland
staan, hoe betrouwbaarder het beeld dat Zorg
kaartNederland geeft. Hun ambitie blijft daar
om groei. En zij nodigen u uit nog veel meer
waarderingen achter te laten, zodat zij en u
samen de zorg beter maken.
..................................................................................................

Fusie Bergman Clinics en
NL Healthcare Clinics
De Autoriteit Consument en Markt (ACM)
heeft de fusie tussen Bergman Clinics en NL
Healthcare Clinics (NLHCC) goedgekeurd.
 
Zij zijn met hun focusklinieken koplopers in
Nederland op het gebied van oogheelkunde,
orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie
en andere specifieke vormen van verzekerde
medisch specialistische zorg. Zij stellen zich ten
doel in heel Nederland kwalitatief hoogstaan
de patiëntgerichte behandelingen te bieden
tegen een concurrerende prijs. De gefuseerde
ketens zullen na een overgangsfase onder de
naam Bergman Clinics verder gaan.
..................................................................................................
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De twee puntjes naast de B is het brailleteken voor
deze letter.

Bartiméus Fonds
Vanaf 1 januari 2019 heeft Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt een nieuwe naam:
Bartiméus Fonds. De belangrijkste reden
voor deze naamswijziging is dat ze van een
vereniging een stichting zijn geworden.
 
De naam Bartiméus Fonds laat goed zien dat
ze nauw verbonden zijn met Bartiméus, de
expertise-organisatie voor mensen met een
visuele beperking. Met elkaar zijn ze er voor
alle mensen die slechtziend of blind zijn, zodat
zij het leven kunnen leiden dat bij hen past.
 
Vanaf 1 januari is het Bartiméus Fonds online te
vinden op www.bartimeusfonds.nl. De e-mail
adressen eindigen op @bartimeusfonds.nl. Alle
overige gegevens blijven ongewijzigd.

..................................................................................................

Op zoek naar werk?
In maart 2019 start de Oogvereniging weer
met het coachingstraject Samenwerken aan
werk. Dit traject is speciaal voor werkzoe
kenden met een visuele beperking. Je wordt
een jaar lang gecoacht door iemand anders
die slechtziend of blind is en al een baan
heeft.
 
Meedoen aan Samenwerken aan werk is gratis
voor leden van de Oogvereniging. Geen lid?
Dan betaalt u € 50 voor het traject van een jaar.
 
Bent u op zoek naar een baan en hebt u een
visuele beperking? Meldt u dan aan bij Roos
Hoelen, themacoördinator Werk bij de Oogver
eniging, e-mail roos.hoelen@oogvereniging.nl
of telefoon 06-20 91 58 20.
..................................................................................................

ZieZo-oogsymposium
In 2019 wordt voor het eerst een oogsympo
sium georganiseerd als onderdeel van de
ZieZo-beurs. Ooogartsen en wetenschap
pers nemen u mee in interessante ontwikke
lingen en achtergronden rondom het leven
met minder zicht.
 
• Prof.dr. Carel Hoyng spreekt over ‘Kunnen we
binnenkort erfelijke blindheid genezen?’
• Jan Roelof Polling spreekt over ‘Buiten spelen
om slechtziendheid te voorkomen’.
• Drs. Tjeerd de Faber spreekt ‘Gedogen kost
ogen’.
• Prof.dr. Jan Keunen spreekt over ‘De klap na
de vuurpijl’.
 
Let op: het mini-symposium vindt alléén plaats
op zaterdag 16 maart 2019. Het symposium
duurt één uur en zal twee keer worden georga
niseerd. De aanvangstijden zijn om 11.00 uur
en 13.00 uur. De locatie is zaal 217, op de 2e
verdieping van het Beatrixgebouw. Omdat dit
symposium deel uitmaakt van de beurs, is de
toegang gratis. Wel dient u te beschikken over
een gratis toegangskaart voor de ZieZo-beurs,
deze kunt u vooraf reserveren op www.ziezo.
org.
..................................................................................................

Aftrek zorgkosten 2018
Bron: Ieder(in)
 
Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd
extra kosten op. Voor medische zorg, hulp
middelen, aanpassingen, extra kleding, reis
kosten, dieetvoeding en nog veel meer. He
laas krijgt u niet al deze kosten vergoed. Be
taalt u zelf mee? Dan kunt een deel van die
kosten terugkrijgen via de aangifte inkom
stenbelasting.
 
Dit artikel gaat over de aangifte over het belas
tingjaar 2018. U kunt deze aangifte doen vanaf
1 maart 2019. Hebt u van de Belastingdienst
een aangiftebrief gekregen? Dan moet u in
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niet? Vraag dan uitstel tot 1 september. U hoeft
alleen even te bellen met de Belastingtelefoon
0800-0543. Bent u fiscale partners en wilt u al
lebei uitstel, dan moet u allebei bellen. Heeft u
geen aangiftebrief gekregen? Dan heeft u nog
tot eind 2023 de tijd om aangifte te doen over
het jaar 2018.
 
Voorbeelden van zorgkosten
Geneeskundige hulp: het gaat hier om kosten
voor medische en paramedische zorg, inclusief
tandartskosten.
 
Reiskosten ziekenbezoek: bijvoorbeeld voor
bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die
minstens 10 km verderop verpleegd wordt.
Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi,
dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u
de auto, dan geldt een standaardtarief van
€ 0,19 per kilometer.
 
Medicijnen op doktersvoorschrift.
 
Hulpmiddelen: zoals steunzolen, elastische
kousen, aanpassingen aan een auto, fiets of
ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de
uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudi
ge loophulpmiddelen zoals stokken, krukken
en rollators, rolstoelen, scootmobielen en wo
ningaanpassingen.
 
Ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of
andere behandelaars: reisde u per openbaar
vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten vol
ledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van
de werkelijke kosten per kilometer, dus inclu
sief afschrijving en onderhoud. Een vergoeding
van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer

moet u in mindering brengen op de aftrek. In
sommige gevallen zijn ook de meerkosten
voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar,
maar in de praktijk is dat lastig.
 
Extra uitgaven voor kleding en bedden
goed: vast bedrag volgens de tabel van de
Belastingdienst.
 
Afschrijvingen op uitgaven vóór 2014: hebt
u in 2013 een rolstoel, scootmobiel of woning
aanpassing aangeschaft, schrijft u die af en
hebt u het eerste deel van die afschrijving in
2013 afgetrokken als zorgkosten dan mag u de
restant afschrijving over 2018 nog aftrekken.
 
Extra gezinshulp: het gaat bij deze post alleen
om particuliere huishoudelijke hulp of per
soonlijke ondersteuning, zonder indicatie of
naast een indicatie als de indicatie niet toerei
kend was.
 
Dieet op voorschrift van een dokter of
diëtist: u kunt alleen dieetkosten opvoeren die
genoemd worden in de tabel van de Belasting
dienst.
 
De informatie in dit artikel is afkomstig van de
website www.meerkosten.nl van Ieder(in), het
landelijke Netwerk van mensen met een beper
king of chronische ziekte.
 

12



Afscheid van Frans Stoop
Bram Harder, voorzitter
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering/
Nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari 2019
hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter, Frans Stoop.
 
In 2011 zit Frans voor het eerst aan de be
stuurstafel van de MaculaVereniging. Hij woont
op dat moment in Brussel maar verhuist later
met zijn vriendin Janny naar Wormer. Frans is
dan begin 50 en heeft twee studerende kinde
ren. Als industrieel ontwerper werkt hij tot
2011 bij diverse producenten van kantoormeu
bilair o.a. Gispen. In dat jaar wordt bij Frans de
ziekte van Stargardt geconstateerd en moet hij
stoppen met werken en zijn bakens 180 gra
den verzetten.
 
Frans is creatief en zijn ontwerpgave komt
goed van pas in de Werkgroep Communicatie.
Hij ontwerpt het nieuw logo met de bekende
gele stip voor de MaculaVereniging en het
MaculaFonds. En ook het beeldmerk van de
kromme kruiswoordpuzzel dat op de algeme
ne folder staat en op onze banner. Het blad
Maga(minder)Zien, waarvan jaarlijks één uitga
ve het licht ziet, is bestemd voor de omgeving
van de mensen met MD en een idee van Frans.
Na het aftreden van Bram Rutgers van der
Loeff in 2016 neemt hij het voorzittersstokje
over.
 
Veel energie steekt Frans in meer samenwer
king met andere oogorganisaties zoals de
Oogvereniging en het Oogfonds. Die samen
werking zal voorlopig geen samengaan wor
den, maar vindt op allerlei vlakken zeker voort
gang.
 
Frans heeft een grote passie en dat is zijn liefde
voor het zeilen. Natuur, wind en water. Het is
deze passie die bestuur heeft geïnspireerd om
hem als dank voor al zijn werk voor de Macula

Vereniging, twee schilderijtjes van Heleen
Schoots aan te bieden die zijn passie prachtig
verbeelden! Met een begeleidende cadeaubon
die Frans samen met Janny gaat besteden,
wensen wij hem en de zijnen alle gezondheid
en voorspoed toe!
 

Omdat Frans al in september 2018 zijn functie
had neergelegd, heb ik de taak als voorzitter
a.i. op mij genomen. Aan de aanwezige leden
is gevraagd mijn benoeming als voorzitter
goed te keuren. De aanwezigen hadden geen
bezwaar. En dat geldt ook voor mijn opvolg
ster, Marion Klapwijk, in de functie van secreta
ris van de vereniging!
.......................................................................................................

Begroting 2019
Bram Harder, voorzitter
 
Op dezelfde ALV/Nieuwjaarsbijeenkomst
wordt door Marion Klapwijk de begroting
voor het jaar 2019 gepresenteerd. 
 
Deze begroting reflecteert het beleid en de
daaraan gerelateerde uitgaven voor het jaar
2019! Het negatieve saldo van deze begroting
kan weliswaar worden opgevangen vanuit de
eigen reserves van de vereniging maar is eer
der doel stellend om dit met verwachte hogere
revenuen te dichten. De algemene vergadering
keurt deze begroting unaniem goed. De begro
ting kunt u vinden in het Geel Katern.
......................................................................................................

BESTUURSZAKEN
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Contributie 2019
Begin maart zullen de contributienota’s
voor 2019 worden verzonden.
 
Het contributiebedrag is gelijk aan 2018 na
melijk € 32,50 voor één leesvorm en € 42,50
voor twee leesvormen (zwartdruk + daisy-cd
of webbox). Voor de e-mailversie als tweede
leesvorm worden geen extra kosten in reke
ning gebracht.
 
Ook zal in maart de automatische incasso’s
worden geïnd.

Macula-dag 2019
Heleen Schoots-Wilke
 
6 april 2019 is weer onze landelijke Macula-
dag in Nieuwegein. Dit jaar heeft het be
stuur een heel verrassend programma met
als thema: EIGEN REGIE.
 

Vorig jaar bleek het thema “Rouw bij verlies
van zicht” voor velen heel herkenbaar. Het be
stuur wil dit jaar vooral aandacht vragen voor
de zelfregie. Wat is zelfregie en hoe kan je die
behouden bij toenemende slechtziendheid? En
dat met het oog op meest nabije naasten!
Daarvoor zijn interessante sprekers uitgeno
digd over Voeding, Autorijden met MD en Er
varingsverhalen van leden. Hoe doe ik dat?
Wat helpt mij?
 

Een van de dingen die door veel leden als hel
pend wordt aangegeven is muziek. In het pro
gramma wordt daar deze keer veel aandacht
aan besteed. In de middag hebben we een
grote verrassing: de MIRACLES of MUSIC. Zoals
ze zelf zeggen: geïnspireerd door de kracht van
kwetsbare mensen.
 
Wat doet muziek met ons? We gaan het erva
ren onder leiding van twee professionals, waar
onder een muziektherapeute. Een ervaring die
u niet gauw zult vergeten.
 
Het programma en de stukken voor de Alge
mene Ledenvergadering kunt u vinden in het
Geel Katern dat u gelijktijdig met deze Macula
Visie hebt ontvangen.
 
Het bestuur hoopt u allen 6 april te zien! We
gaan er een mooie, verrassende dag van
maken.
.......................................................................................................

Naar een driejarenbeleidsplan
voor de MaculaVereniging (3)
Bram Harder, voorzitter
 
In de MaculaVisie’s van september en no
vember 2018 heb ik u uitvoerig bericht over
ons Driejarenbeleidsplan voor 2019-2021.
Ter herinnering nog even een korte samen
vatting van de genoemde twee uitgangs
punten met daaraan een nieuwe toege
voegd en de drie beleidslijnen.
 
Drie uitgangspunten
1.  Identiteit en imago
De diagnose MD trekt een diepe wissel op een
ieder van ons. Het roept de prangende vraag
op in hoeverre je nog wel de regie kan blijven
voeren over je leven want iedereen wil immers
niet als een hulpbehoevend mens door het
leven gaan en zijn persoonlijke identiteit zien
verdampen tot zijn oogaandoening MD.
Het nieuwe en eerste uitgangspunt voor de
identiteit en het imago van de vereniging kan
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“Wat zou voor jou de toegevoegde waarde
kunnen zijn van de MaculaVereniging". Het
derde uitgangspunt wordt nu:
De MaculaVereniging; een netwerk van
belanghebbenden
 
Onze drie beleidslijnen
Belangenbehartiging
Het is wenselijk voor het imago van de Macula
Vereniging dat wij de slag maken van patiën
tenvereniging naar die van een vereniging
waar de belangen van mensen met MD en na
bije belanghebbenden worden behartigd. Het
imago van belangenvereniging biedt een beter
perspectief op bekendheid en vergroting van
het ledenaantal dan het imago van patiënten
vereniging.
 
Wie een verhoogd risico loopt op MD maar
nog geen MD heeft, wil vaak om emotionele
redenen geen lid worden van een patiënten
vereniging maar wel lid worden van een vere
niging die werkt aan MD de wereld uit. De eer
ste beleidslijn kan nu als volgt worden samen
gevat: ·
1. Belangenbehartiging is eerste priori
teit. “MD de wereld uit”
 
Zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie
Het tweede doel van de MaculaVereniging is,
naast belangenbehartiging, het welzijn van
haar MD-leden te bevorderen. Welzijn kan van
alles betekenen maar uit de belcampagne van
de bestuursleden in de afgelopen maanden
blijkt dat de leden vooral behoefte hebben aan
sociaal contact want de oogaandoening MD
maakt mensen kwetsbaar en brengt hen in een
isolement.
 
Aansluitend bij deze sociale behoefte van de
mens lijkt het zinnig om welzijnsbevordering
te verstaan in termen van de verbetering van
de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de
maatschappelijke participatie van mensen met

dan vanuit de boven geschetste fundamentele
behoeften van elke MD-er worden samengevat
als:
Wij hebben MD én we zijn het niet
 
2. Sociaal kapitaal
Het sociaal kapitaal van de MaculaVereniging is
een kern van vrijwilligers mét MD-ervarings
deskundigheid en mét sociaal-maatschappelij
ke, beroepsmatige deskundigheid. De Macula
Vereniging is dan het platform van waaruit
deze unieke combinatie aan vaardigheden in
gezet kan worden om haar doelen te verwe
zenlijken! Het tweede uitgangspunt van de
MaculaVereniging wordt nu:
Vrijwilligers met MD-ervaringsdeskun
digheid én beroepsmatig verworven
deskundigheid.

3. Naar een netwerk van belanghebbenden
In discussie met instanties die onze MaculaVer
eniging begeleiden en adviseren zoals PGO
support, ontstaat een derde uitgangspunt voor
onze vereniging! Een nieuw uitgangpunt met
een breder zicht op onderscheiden groepen
die ook een belang hebben bij het reilen en
zeilen van onze vereniging! Te denken valt aan
onze partners, onze kinderen, onze broers en
zusters, de huisartsen, de behandelend oogart
sen.

Hoe kunnen we de hele cirkel rond de patiënt
met macula degeneratie oppakken en borgen
in een warme, inspirerende en betekenisvolle
netwerkstructuur die MaculaVereniging heet.
Een vereniging die anderen dan de leden met
MD doen verzuchten “hé, daar zou ik ook bij
willen horen; bij die MaculaVereniging". Het
bestuur streeft er daarom naar zich te ontwik
kelen van een vereniging die belangen behar
tigt naar een vereniging die belangen deelt!
 
De kernvraag die in de komende jaren steeds
zal klinken in de richting van partners, kinde
ren, huisartsen, behandelend oogartsen is:
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een MD-aandoening. De taak van de Macula
Vereniging is dan om haar leden te informeren,
te adviseren en waar nodig te ondersteunen in
het herwinnen en het behouden van hun zelf
redzaamheid en participatie in de maatschap
pij. Samengevat wordt de tweede beleidslijn
van de MaculaVereniging, betreffende bevor
dering van welzijn, dan:
2. Bevordering van zelfstandigheid, zelf
redzaamheid en maatschappelijke parti
cipatie. “Midden in het leven met MD”
 
Kritische massa
Het ledental van de MaculaVereniging loopt al
jaren terug. Deze achteruitgang is enerzijds te
wijten aan het overlijden van leden en ander
zijds aan de matige aanwas van nieuwe leden.
En dit ondanks de groei van het aantal mensen
met een oogaandoening als MD. De grootte
van de vereniging is van essentieel belang voor
haar voortbestaan. Sámen zijn we sterk en ca
pabel om op te komen voor onze belangen bij
zorgverzekeraars, overheden en zorginstellin
gen. Sámen kunnen we elkaar tot steun zijn.

Overheden, zorgverzekeraars en politieke par
tijen praten en onderhandelen alleen met ons
als we voldoende schaalgrootte kunnen de
monstreren. En daarmee een factor van bete
kenis kan zijn in de verdeling van aandacht en
geld voor onderzoek, voor doelgerichte en
doelmatige medische behandelingen en voor
toepassing van geavanceerde technische hulp
middelen. Kortom hoe groter onze vereniging,
hoe sterker wij staan en gaan. De derde be
leidslijn wordt dan: ·
3. Naar een grotere vereniging met im
pact. “MV de wereld in”

De drie uitgangspunten en de drie beleidslij
nen hebben handen en voeten gekregen in
een aantal projecten die al deels zijn gestart of
in het komende jaar worden opgestart. In de
MaculaVisie zal het bestuur u steeds op de
hoogte houden van de voortgang van deze
projecten, want de resultaten zijn uiteindelijk
bepalend voor het succes en de impact van
onze vereniging!
 
 
 
 

slechtziend.nl, de leverancier van hulpmiddelen 

voor mensen met een visuele beperking, 

heeft haar assortiment uitgebreid met de 

eerste Nederlandssprekende kamerthermostaat. 

Te bestellen bij: 

www.lowvisionshop.nl 

Tel.: 085  9021826 

 

 

------------------------------------------------------(advertentie)-----------------------------------------------------
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 Code Rood 
Marie-José Rijnders
 

Jawel, het leverde weer een prachtig uit
zicht op, de eerste temperaturen onder nul
en de eerste sneeuwbuien! De bovenkant
van Amsterdam is dan meer dan prachtig,
met al die witte daken. Ik kan daar met veel
genoegen naar kijken. Niet naar beneden,
langs de gracht, want daar waar auto's en
fietsers rijden is het mooie al snel verdwe
nen en verandert het prille wit in een rap
tempo in een morsige prut. 

Code Geel was aangekondigd.
Nou irriteert mij dat mateloos,
want er kan hier geen zuidwes
tenwind opsteken of het levert
een of andere Code op. Zijn wij
Nederlanders nou zulke softies

geworden? Het fileleed was dus niet te over
zien, al bleek bij nader inzien dat die ene auto
riteit ook kilometers “file” geteld had die 30 km
per uur reden. Ik zal me daar niet mee bemoei
en, hoewel ik auto's die achter elkaar 30 km per
uur rijden eigenlijk geen file wil noemen.
 
Maar die Code Geel was eigenlijk voor ons aan
gekondigd, voor mensen die slechtziend zijn of
slecht ter been of allebei. Want zo gauw er een
laagje sneeuw op de stoep ligt, wordt het le
vensgevaarlijk voor ons. Je kunt door die
sneeuw helemaal niet zien of een tegel iets
hoger of iets lager ligt, of een scheef putdeksel,
of andere verrassingen. Hondenpoep zie je vrij
snel gelukkig, want daar kleurt de sneeuw plot
seling heel raar!
 
Nou heb ik ooit, voor speciale gelegenheden,
antislip dingen gekocht: een soort rubberen
overschoenen met spijkertjes er onder, waar
door je in de sneeuw niet kunt gaan schuiven.
Die mag je dan natuurlijk niet al aantrekken in

de huiskamer, want dan zit je met allerlei gaten
in je parket. En lopen op de gladde tegels in de
gang is ook levensgevaarlijk. Maar jammer ge
noeg had ik die dingen vorig jaar te goed weg
gestopt want ik kon ze niet meer vinden. Ik
weet ook nog wel waarom ik ze weggestopt
had: het is met antislip-overschoenen evenzeer
levensgevaarlijk om in de sneeuw met een elle
boogkruk te gaan rondklunzen, want die glijdt
onmiddellijk alle kanten op. Ik heb er toen nog
een moment aan gedacht om spijkertjes in de
rubberen onderkant te slaan maar heb dat idee
toch maar verworpen.
 
Sinds vorig jaar laat ik mij, reuze luxueus, ver
voeren per rolstoel door een handige jonge
vrouw. Het probleem is dat de rolstoel onbruik
baar wordt als er sneeuw ligt, niet alleen van
wege die putdeksels en dergelijke maar ook
door de gladde bandjes. Ik heb nog geen
sneeuwkettingen voor rolstoelen ontdekt, dus
in de rolstoel rondrijden is ook geen optie.

Kortom: voor wie geldt die Code
Oranje eigenlijk? Voor mij was het
vooral Code Rood, deze keer.
Toch handig dat dat via de radio
en TV omgeroepen wordt, het

mocht mij eens ontgaan zijn dat er sneeuw ge
vallen was! Nu was ik tijdig gewaarschuwd en
kon achter mijn ramen genieten van het jaar
getijde. U hoort mij niet klagen!

COLUMN
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Karin wordt uiteindelijk blind
Bron: libelle.nl
 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag
van het Zicht op 12 oktober 2018 is Karin
Terbraak (bestuurslid JMD) geïnterviewd
door weekblad Libelle. Op deze dag wordt
wereldwijd aandacht gevraagd voor men
sen met een visuele beperking zoals blind
heid of slechtziendheid. Karin Heeft de ziek
te van Stargardt en ziet nog maar 3%.
 
Karin vertelt: “De ziekte van Stargardt is een
jeugdvariant van macula-degeneratie. Dit is
een oogziekte waarbij je netvlies al op jonge
leeftijd achteruit gaat. De ‘normale’ variant van
macula-degeneratie is een ziekte waar veel ou
dere mensen mee te maken krijgen. Het tast je
netvlies aan waardoor je de scherpte, diepte en
het detail in je zicht verliest. Maar bij mij werd
deze aandoening geconstateerd toen ik 28
was. Ik had toen nog 80% zicht. 3 maanden
later was dit nog maar 20% aan één oog en
10% aan het andere”.
 
“Een aantal maanden geleden ging het ineens
heel hard achteruit. In een tijdsbestek van drie
weken verminderde mijn zicht drastisch. Ik kon
het eten op mijn bord niet meer zien liggen: ik
zag nog maar 3%. Dat was een grote klap. In de
twee maanden die volgden, heb ik veel ge
huild. ‘Van mij hoeft het zo niet meer’, dacht ik.
Het was echt een rouwproces. Langzaam pro
beer ik het nu naast me neer te leggen. Maar
dat is niet gemakkelijk.”
 
“De ziekte van Stargardt kan erfelijk zijn, dus
mijn man en ik hebben een erfelijkheidsonder
zoek gedaan. Daaruit bleek dat de kans dat
onze kinderen dezelfde aandoening overerven
lager dan 1% was. Daarna durfden we het wel
aan om aan kinderen te beginnen. Toen de kin
deren nog jong waren, vond ik het moeilijk dat
ik hun gezichtjes niet kon bekijken. Ik maakte
daarom veel foto’s en vergrootte deze uit om

nooit te vergeten hoe ze eruit zagen. Nu mijn
zicht is verslechterd, kan ik geen gezichten
meer zien. Dat was iets dat ik echt naast me
neer heb moeten leggen. Mijn kinderen helpen
me graag, maar zijn ook altijd eerlijk. Ik vond
het altijd heel leuk om bezig te zijn met mijn
make-up en mijn haar, maar toen mijn dochter
zei: ‘Mam, je eyeliner zit echt véél te hoog!’ ben
ik daar maar mee gestopt.”
 
“Slechtziendheid is een relatief onzichtbare
aandoening. Dat is prettig maar soms ook on
handig. Sommige mensen begrijpen het niet,
omdat je niks aan mijn ogen ziet. Maar lopen
met een blindenstok brengt ook nadelen met
zich mee. Ik ben dan direct een makkelijker
slachtoffer. Laatst heb ik in Amsterdam mijn
stok snel opgeborgen omdat een groepje jon
gens op een scooter naast me bleef rijden. Dan
ben ik bang dat ze mijn tas willen stelen. Ook
even naar de pinautomaat lopen met een blin
denstok is niet verstandig. Tegenwoordig laat
ik mijn kinderen meestal voor mij pinnen. Of
mensen wel eens misbruik van mij maken? Dat
weet ik eigenlijk niet. Soms betaal ik teveel,
maar meestal zijn dit slechts enkele euro’s. Is
het dan expres of per ongeluk? Ik probeer uit
te gaan van het goede van de mens.”
 
“Die 3% die ik nu nog zie, ga ik ook kwijtraken.
Dat staat vast. Ik probeer nu dingen op een an
dere manier te ervaren, door andere zintuigen
te gebruiken. Zoals een boswandeling: ik kan

JUVENIELE MACULA-DEGENERATIE
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de beukennootjes niet meer zien liggen op de
grond. Maar ik kan wel de zon op mijn gezicht
voelen en de bladeren horen kraken onder
mijn voeten.” 
 
“Ondanks alles probeer ik zoveel mogelijk
leuke dingen te doen. Zo ga ik volgende week
een keer karten met een groep slechtzienden.
Ik hou ook heel erg van reizen. In Rome heb ik
zóveel moeite gehad om het Colosseum te
kunnen vinden, maar toen ik er eenmaal heel
erg dichtbij stond kon ik het gelukkig toch nog
zien. Daarnaast probeer ik elke week iets in
mijn eentje te doen. Zo ging ik laatst een keer
winkelen. Dat is wel lastig omdat ik de maten
en de kleuren niet goed kan zien. Soms ben ik
er heilig van overtuigd dat iets roze is, maar
dan is het toch écht donkerrood.”
 
“Er wordt veel onderzoek gedaan naar ziekten
zoals kanker, maar helaas wordt er wat mij be

treft te weinig aandacht besteed aan onder
zoek naar macula-degeneratie en andere oog
aandoeningen. Op dit moment zijn er mensen
die voor macula-degeneratie elke zes weken
een injectie in hun oog krijgen. Het zou voor
hen zo veel minder ingrijpend zijn als deze in
jecties vervangen zouden kunnen worden
door oogdruppels. Maar voor het zover is moet
er nog heel veel onderzoek gedaan worden.”
 
Op dit moment zijn er 4000 mensen in Neder
land met de jeugdvariant van macula-degene
ratie. De meeste van hen hebben net als Karin
de ziekte van Stargardt. In Nederland zijn er
daarnaast ongeveer 500.000 mensen die een
vorm van MD hebben. Velen van hen worste
len met onbegrip uit hun omgeving. Vaak is er
weinig onderzoek gedaan naar mogelijke ge
neeswijzen waardoor de kans op genezing, of
het stabiliseren van hun oogaandoening, klein
is.

------------------------------------------------------(advertentie)-----------------------------------------------------
 

Ondersteund door

Gratis toegang na registratie op www.ziezo.org

Alles over wonen, werken, 
lezen, leren en ontspannen 
met een visuele beperking

Uitgebreid beursprogramma met 
workshops en presentaties

Tientallen exposanten met uitgebreid 
aanbod aan hulpmiddelen en diensten

De Nationale Oogbeurs
Over leven met minder zicht

15 en 16 maart 2019 
Beatrixgebouw - Utrecht

Direct naast het Centraal Station

Met interessant

ZieZo-oogsymposium

op zaterdag 16 maart
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Innovaties geleidestok
Debby Marchena werd in het donker bijna
aangereden omdat een automobilist haar
geleidestok niet zag. Eef Vosselman wor
stelt met het probleem: waar laat je dat
lange ding als je moet afrekenen, je bood
schappen moet inpakken en soms ook nog
je geleidehond moet vasthouden? Beide
dames hebben een oplossing bedacht.
 
Een lichtgeven (blinden)geleidestok
Misschien ken je ze wel, de vechters uit de Star
Wars films met lichtgevende zwaarden. Debby
Marchena uit Amsterdam-Noord haalde hier
inspiratie vandaan voor haar geleidestok.
 

Debby is slechtziend en is genoodzaakt om
met een geleidestok over straat te gaan. Toen
zij vorig jaar in het donker over straat liep,
werd zij aangereden door een automobilist. Hij
zag haar over het hoofd.
 
Dat zorgde ervoor dat Debby op zoek ging
naar een oplossing; een lichtgevende stok.
Omdat zij deze online nergens kon vinden,
ging ze zelf aan de slag en maakte haar eigen
stok. “Als die stok waarmee ik toen liep licht
had gegeven, had de automobilist mij gezien
en was het ongeluk niet gebeurd.”
 
Er is al veel belangstelling voor de stok. Debby
is zelfs geïnterviewd door een Amerikaanse ra
diozender. Het is de bedoeling dat de stok

vanaf volgend jaar kerst te bestellen is. Dan
kunnen we veilig wandelen in de avond.
(bron: API)
 
Een snel in- en uitklapbare geleidestok
De Rob van Vlietprijs is de innovatieprijs van de
Oogvereniging en wordt jaarlijks toegekend
aan een project dat ten goede komt aan de
doelgroep: mensen met een oogaandoening,
al dan niet gepaard gaand met een visuele of
andere beperking. Aan de prijs is een geldbe
drag verbonden van € 10.000 voor realisatie
van het project. Dit jaar heeft de taststok met
inschuifknop gewonnen. Een idee van Eef
Vosselman.
 
Eef vertelt: “Gebruikers van een taststok komen
bij een kassa of balie algauw handen te kort.
Als ik bij een kassa sta heb ik bijvoorbeeld in
mijn handen: een stok, tas, zonnebril (omdat ik
op dat moment beter zie zonder zonnebril),
pasjes of een portemonnee, kassabon en even
tueel zegeltjes. Sommigen hebben ook nog
een beugel of riem van een geleidehond in de
hand. De stok zit dan eigenlijk in de weg. Je
zou hem even willen inklappen, maar daar heb
je nu juist twee handen voor nodig.”
 

HULPMIDDELEN
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Hoe ziet de taststok met inschuifknop eruit?
Bovenop de stok komt een knopje. Als je hier
op drukt schuift de stok meteen in elkaar. Een
ander knopje zorgt ervoor dat de stok weer
snel uitschuift.
 
Beoordeling
De jury is overtuigd van het nut van de voorge
stelde oplossing voor het beschreven pro
bleem. Het ontwerp voor de stok is goed om
schreven. Eef Vosselman heeft een eerste con
tact gelegd met een mogelijke producent van
de stok. Het betrokken bedrijf denkt dat het
moet lukken om met inzet van het geldbedrag
van de innovatieprijs binnen en jaar een opera
tioneel product op te leveren dat tegen een
aanvaardbare prijs kan worden verkocht.
..................................................................................................

Scribit
een initiatief van Bartiméus Fonds
 
Video’s kijken is toch niets voor mensen die
blind of slechtziend zijn? Zeker wel! Want ie
dereen wil kunnen meepraten over de laat
ste grappige viral of die bizarre nieuwsvi
deo. Of een instructie kunnen volgen voor
het maken van de beste lasagne.
 
Scribit is een uniek en innovatief platform
waarmee online video’s toegankelijk worden
gemaakt voor mensen met een visuele beper
king. Door audiodescriptie toe te voegen, kun
nen zij ook de hele video meebeleven. Het
platform werkt op dit moment op de laptop en
desktop computer. Natuurlijk is het ook fijn om
scribit op bijvoorbeeld een mobiele telefoon of
tablet te kunnen gebruiken, daar wordt aan
gewerkt!
 
Meelachen, meehuilen, meepraten,
meedoen
Bekijk op het platform de video’s die jij wilt
zien, ondanks je visuele beperking. En vraag
nieuwe video’s met beeldbeschrijving aan. Met
de audiodescriptie via scribit kun je ook meela

chen, meehuilen, meepraten en meedoen. Scri
bit heeft een tool waarmee je audiodescriptie
kunt schrijven en toevoegen aan online vi
deo’s. Via de tutorials wordt je eenvoudig uit
gelegd hoe je dat doet. Kies zelf video’s van
YouTube die je wilt beschrijven of kies er een
die is aangevraagd en op de verlanglijst staat.
 
Scribit maken we met elkaar. Bij de ontwikke
ling van het platform zijn al veel partijen aan
gesloten. Maar natuurlijk wil Scribit groeien,
want hoe meer partijen meedoen, hoe meer vi
deo’s toegankelijk gemaakt kunnen worden.
En daar gaat het natuurlijk om!
..................................................................................................

Alle letters groter maken in
Windows 10
Bron: SeniorWeb
 
Op een Windows-computer kunnen gebrui
kers op verschillende manieren tekst groter
maken. Sinds de Oktober 2018 Update van
Windows 10 is het vergroten van letters op
allerlei plekken een stuk simpeler. De com
puteraar hoeft niet meer handmatig van
alles aan te passen. Regel met een simpele
schuifbalk de lettergrootte binnen pro
gramma's, apps en Windows zelf.
 
Hoe dat moet?
• Klik op de Startknop >Instellingen (het picto
gram van het tandwiel).
• Klik op Toegankelijkheid.
• Klik op Beeldscherm.
• Klik onder 'Tekst groter' op het blauwe schuif
je.
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• Sleep het schuifje naar rechts om de tekst
groter te maken.
• De voorbeeldtekst laat zien hoe groot de let
ters worden. Klik op Toepassen.
De wijzigingen gaan direct in. De lettergrootte
terugzetten naar de originele grootte? Ver
sleep het schuifje naar 100% en klik op Toepas
sen.
 
Heb ik de nieuwste versie van Windows 10?
• Klik op de Startknop > Instellingen (het picto
gram van het tandwiel).
• Klik op Systeem.
• Klik op Info.
• Blader iets naar beneden tot aan 'Windows-
specificaties'. Achter 'Versie' ziet u het versie
nummer van Windows 10. Nummer 1809 is de
nieuwste versie. Ziet u dat getal staan, dan
hebt u de Oktober 2018 Update op de pc
staan.
 
Computerhulp nodig?
Hebt u een vraag naar aanleiding van dit arti
kel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stel
len aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen
lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voor
delen van het SeniorWeb-lidmaatschap op
www.seniorweb.nl
..................................................................................................

Videoboodschap via WhatsApp
Bron: Oogverening rayon Zuid
 
"Kan mij iemand vertellen hoe ik een filmpje
(videoboodschap) kan maken met mijn
iPhone?  Ik gebruik voiceover,"vroeg Arnold
de Vooght aan leden van de Oogvereniging
rayon Zuid. Hieronder volgen twee opties.
Het hangt wel van het type iPhone af dat je
hebt. 
 
Optie 1
• Zoek eerst de persoon of groep die je een vi
deoboodschap wilt sturen.
• Open de camera.
• Zoek de knop “maak foto”, tik dubbel en houd

bij de tweede tik vast. Wanneer je dan weer
loslaat, sluit de video en druk op verzenden.
Het kan ook zijn dat je in een menu komt en
nog een tekst kan toevoegen.
 
Optie 2
• Open de app camera.
• Dan is er een schakelknop die je op foto of
video kunt zetten. Je doet dit met verticaal
vegen.
• Zoek nu de knop ‘maak video’. Tik dubbel
(niet vast houden).
• Tik 2x met twee vingers om de opname te
stoppen.
• Nu komt het lastige: zoek de video-opname in
je app met foto’s (niet in video’s, dus). Open de
opname, kies voor delen en dan kun je verstu
ren (delen) via mail, whatsapp, etc.

------------------------(advertentie)-------------------------
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Bomen zijn als mensen
Het Depot is een beeldengalerij in Wagenin
gen. Tot 24 maart is de tentoonstelling “Bo
men zijn als mensen” te zien.
 
De tentoonstelling is samengesteld met wer
ken uit de collectie van Het Depot en bevat
onder andere werk van Andreas Hetfeld. Eeen
nieuweling in de club van beeldhouwers, Floris
Brasser, is met 16 beelden vertegenwoordigd.
  

Zadkine aan Zee
Museum Beelden aan Zee organiseert een
rondleiding op 20 maart voor slechtziende
en blinde mensen bij de expositie van Ossip
Zadkine. De kosten zijn € 7,50 euro per per
soon, exclusief entree, inclusief koffie/thee.
Inloop vanaf 11.00 uur. Aanvang rondlei
ding 11.30 uur. De rondleiding duurt ruim
een uur.
 
Ossip Zadkine (1888-1967) is de beroemde
maker van onder andere het bekendste oor
logsmonument van Nederland "De verwoeste
stad" in Rotterdam. Dit grote, bronzen beeld,
met een gapend gat op de plaats van het hart,
symboliseert treffend de gevolgen van het
bombardement in mei 1940. De tentoonstel
ling Zadkine aan Zee toont, behalve een klein
model van dit beroemde beeld, een uitgebreid
overzicht (110 beelden!) van het oeuvre van
deze Russisch-Franse meester van het moder
nisme.
 
Adres: Harteveltstraat 1 (ingang)/Boulevard,
2586 EL Scheveningen. E-mail: binnenhandbe
reik@beeldenaanzee.nl, tel. 070-358 58 57,
www.beeldenaanzee.nl.
Uw opgave voor de rondleiding moet uiterlijk
13 maart 2019 bij het museum binnen zijn.
 

U ziet in de tentoonstelling bomen waar wat
aan toegevoegd is. Als u om u heen kijkt, ziet u
beelden waarvan de natuurlijke kleur van hout
niet alleen het beeld maar ook onze blik ver
zacht. Maar u ziet ook bomen die zich, hard als
ze zijn, alleen lieten bewerken als waren het
brokken marmer.
 
Beelden in het Depot mogen worden aange
raakt. Rondleidingen voor blinden, slechtzien
den en/of rolstoelgebruikers zijn zowel indivi
dueel als in groepjes van maximaal 4 personen
mogelijk. Per persoon is één begeleider en/of
geleidehond toegestaan. De kosten bedragen
€ 5 per persoon. Reserveren voor een rondlei
ding of groepsbezoek is noodzakelijk: per tele
foon 0317-467 720 (bereikbaar op donderdag
en vrijdag) of e-mail beeldengalerij@hetdepot.
nl. Het adres: Arboretumlaan 4, 6703 BD Wage
ningen. Openingstijden donderdag t/m zon
dag van 11.00-17:00 uur. Meer informatie:
www.hetdepot.nl.
.....................................................................................................

RECREATIE
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Leesclub starten als
slechtziende boekenlezer
Bron: Visio.org
 
Een leesclub is een kleine groep mensen die
hetzelfde boek lezen. Dit boek bespreken
de leesclubleden vervolgens met elkaar.
 

Steeds meer musea houden rekening met
mensen met een (visuele) beperking.
Museum4all (www.museum4all.eu) is een
online museumgids van musea met speci
ale aandacht voor mensen die minder
goed zien.
Stichting KUBES, kunst en cultuur voor
blinden en slechtzienden (www.kubes.nl),
organiseert workshops en rondleidingen
voor blinden en slechtzienden.

Wanneer je een visuele beperking krijgt of
hebt is het lezen van boeken lastiger. Wilt u
graag een boek delen met anderen, maar weet
u niet zo goed hoe u dit moet aanpakken? Ga
dan naar de bijeenkomst op 18 maart over het
starten van een leesclub van Visio, Bordewij
klaan 3, Den Haag.
 
De bijeenkomst is een samenwerking van Visio,
Senia en Passend Lezen. Door samen in ge
sprek te gaan hopen de drie organisaties be
zoekers leuke contacten én handvatten om
een leesclub te starten te bieden.
 
Lijkt het u leuk om ook een leesclub starten?
Ga dan naar een vestiging van Visio bij u in de
buurt. Mogelijk kunnen zij u hiermee helpen.
Informatie: www.visio.org, tel. 088-585 85 85.

------------------------------------------------------(advertentie)-------------------------------------------------------
 

Go-b x
Gesproken TV-ondertiteling voor slechtzienden  

Omdat niet iedereen ondertitels goed kan lezen, is er de 
Go-box. Een compact hulpmiddel dat via een HDMI kabel 
wordt aangesloten en vervolgens ondertitels voorleest. 
 
Meer weten? Ga naar go-box.nl of bel 015-26 25 955

Spreekt ook ondertiteling uit van  
DVD, Netflix en Uitzending gemist

Go-box is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 
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ANWB AutoMaatje
Ingestuurd door Henk Wissink
 
ANWB AutoMaatje houdt in dat plaatsgeno
ten met hun eigen auto minder mobiele
mensen vervoeren.
 

In verband met een op MD lijkend probleem
(BRVO=trombose van het oog) in één van mijn
ogen kreeg ik onlangs de 62e Avastin-injectie.
Het resultaat is zo gunstig dat het waarschijn
lijk voorlopig de laatste is. Op deze manier heb
ik de afgelopen zeven jaar in de wachtkamer
vele gesprekken met allerlei verschillende lot
genoten gehad. Behalve de oogprik zelf was
een regelmatig terugkomend onderwerp het
vervoer naar de oogpoli. De regiotaxi en de
bus sluiten vaak slecht aan, doen er erg lang
over en geven weinig begeleiding, maar steeds
weer familie of een kennis vragen vinden velen
vervelend.
 
Toen in mijn woonplaats Losser in juni 2018
ANWB AutoMaatje werd gestart, heb ik mij als
vrijwillig chauffeur aangemeld. Automaatje
biedt minder mobiele mensen de mogelijkheid
om zich door vrijwilligers met een auto te laten
brengen en halen. Als je hier gebruik van wilt
maken, neem je twee dagen van tevoren con
tact op met de lokale AutoMaatje-coördinator.
De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de
groep chauffeurs die je op het gewenste tijd
stip kan rijden.
 

AutoMaatje biedt oplossingen voor incidenteel
vervoer, bijvoorbeeld een rit naar de dokter,
fysiotherapie of ziekenhuis. Maar het kan ook
gaan om een bezoek te brengen aan een ken
nis of de kapper. De chauffeur gaat mee naar
binnen, als het nodig is tot in de spreekkamer,
hij of zij blijft wachten tot de terugrit of maakt
hierover een heldere afspraak. Het is heel mooi
om als chauffeur hier aan mee te werken, het
geeft veel voldoening. Volgens mij is het een
perfecte uitkomst voor mensen met vervoers
problemen, eventueel veroorzaakt door een
visuele handicap.
 
De ANWB heeft deze vervoersservice opgezet
vanuit haar maatschappelijke verantwoorde
lijkheid, je hoeft geen ANWB-lid te zijn. Het ini
tiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen
winstoogmerk. De vergoeding bedraagt € 0,30
per gereden kilometer plus eventuele parkeer
kosten. Sinds de start van ANWB AutoMaatje in
december 2016 is er veel belangstelling. Het
draait op dit moment in 33 gemeenten, op 125
verschillende locaties. Voor meer informatie:
www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/
mobiliteit/.
...........................................................................................

Het naadje van de kous
Reinie Doorn, redactie
 
Het gebeurt mij regelmatig dat ik bij een
broek of een jurk de verkeerde kousen aan
trek. Kousen die qua kleur niet passen bij
mijn outfit; gewoon de verkeerde kleur ge
kozen! Achteraf denk je: waarom heeft nie
mand hier iets van gezegd. Toen mij dit een
aantal keren was overkomen, ben ik naar
oplossingen gaan zoeken. Die wil ik graag
met jullie delen!
 
Zwart en blauw zijn voor mij moeilijk te onder
scheiden. De oplossing: een rood draadje door
de riemlus van de blauwe broeken. Bij het
slechter gaan zien heb ik alle spijkerbroeken
van éénzelfde kleur op één hanger gehangen.
 

ERVARINGEN - TIPS

25



Het zoeken naar kleren die qua stelletje bij
elkaar passen, is vermoeiend als de visus min
der wordt. Ook daar heb ik een oplossing voor
gevonden: alles wat bij een stelletje hoort, in
clusief de panty’s/maillots, hang ik op één han
ger. Zo is er geen gezoek meer naar wat pre
cies bij elkaar hoort en maak ik geen fouten
met de verkeerde kousenkleur. In mijn kleding
kast heeft mijn handige schoonzoon een hel
dere verlichting aangebracht, zodat ik goed
zicht heb op de kledinghangers.
 
Grote gelamineerde labels in de primaire kleu
ren, geven bij mijn gehandicapte dochter de
kleding aan die ze naar haar dagactiviteit kan
dragen of naar de muziekband of voor uitgaan
en de zondag. Als mijn visus slechter wordt,
moet ik deze labels ook maar aan mijn eigen

kledinghangers hangen. Om de achterkant van
kleding te kunnen ontdekken, heb ik rode
draadjes in de panty’s en maillots genaaid.
 
Mocht u ook tips hebben: laat het de redactie
weten.

--------------------------------------------------------(advertentie)-----------------------------------------------------
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Moleculaire pleisters voor
mensen met Stargardt
Bron: Radboudumc
 
Bij een kwart van de patiënten met de ziek
te van Stargardt was tot voor kort geen
duidelijke genetische oorzaak aanwijsbaar.
Het is een erfelijke oogziekte, maar de volle
dige oorzaak, mutaties in beide kopieën van
het betrokken gen, kon vaak niet worden
gevonden. Onderzoekers van het
Radboudumc en hun collega’s hebben deze
nu wel gevonden. Die mutaties zitten in de
intronen, de stukjes van een gen die niet co
deren voor het afgeleide eiwit. En met een
eerder in Nijmegen uitgevonden techniek
lijken de gevolgen van deze mutaties ook
effectief corrigeerbaar, door ze als het ware
‘af te plakken’. Daardoor is op termijn mis
schien zelfs behandeling mogelijk.
 
De ziekte van Stargardt ontstaat door mutaties
in het ABCA4 gen. Dit gen maakt een eiwit dat
afvalstoffen in de netvliescellen afvoert.
Gebeurt dat onvoldoende, dan stapelen die af
valstoffen zich op, sterven netvliescellen af en
wordt het zicht op een gegeven moment
steeds slechter. Totdat mensen in veel gevallen
ernstig slechtziend worden. Ieder mens heeft
twee exemplaren van dit ABCA4 gen, waarvan
er één afkomstig is van vader en één van moe
der. Beide exemplaren moeten gemuteerd zijn,
dus genetische foutjes bevatten, om de ziekte
van Stargardt te krijgen.

De afgelopen jaren heeft de onderzoeksgroep
van moleculair geneticus Frans Cremers bij
veel patiënten met Stargardt de genetische
mutaties in het ABCA4 gen opgespoord.
Vreemd genoeg werd bij ongeveer een kwart
geen enkele mutatie in de beide kopieën van
het gen gevonden, of in slechts één kopie.
Toch hadden ze de ziekte van Stargardt. Dit
raadsel moest worden opgelost.

Intrigerende intronen
Cremers dook met zijn Belgische collega Elfride
de Baere nog dieper in de genetische structuur
van het ABCA4 gen. Cremers: “De genetische
code van een gen bevat namelijk informatieve
(exonen) en niet-informatieve delen (intronen).
In de genetische code wisselen die exonen en
intronen elkaar af. Fouten in de exonen leiden
tot ziekte, maar de onderzoekers hadden het
vermoeden dat in dit geval ook fouten in de
intronen de ziekte van Stargardt konden ver
oorzaken. Door een nieuwe techniek, die werd
ontwikkeld door Riccardo Sangermano en
Mubeen Khan in onze onderzoeksgroep, kon
den die intronen snel en gemakkelijk worden
onderzocht op eventuele fouten.”

Huidcellen veranderen in oogcellen
Het vermoeden bleek terecht, maar het was
niet zo eenvoudig om daarvoor ook het bewijs
te leveren. Want hoe weet je of een verande
ring in intronen ook werkelijk tot problemen
leidt? Daarvoor moet je eigenlijk elke stap
vanaf de genetische code volgen. En bekijken
of dat uiteindelijk ook in de netvliescellen tot
problemen leidt. Dat is precies wat Silvia Albert
en Alex Garanto deden in het in 2018 gepubli
ceerde artikel in The American Journal of
Human Genetics. Ze veranderden huidcellen
van patiënten met ‘intron-mutaties’ in stamcel
len, waarna ze die stamcellen opkweekten tot
netvliesachtige cellen. Hiermee konden zij tes
ten of de ‘afplaktechniek’ inderdaad werkt in
netvliesachtige cellen afkomstig van de pa
tiënt.

Moleculaire pleister
De ziekte van Stargardt zorgt aanvankelijk voor
een onscherp beeld in het midden van het ge
zichtsveld van beide ogen. De ziekte open
baart zich meestal bij tieners en twintigers en
verergert sterk in de loop der jaren. De ziekte
komt voor bij ongeveer 1 op 10.000 mensen.
Dat zijn wereldwijd bijna 800.000 patiënten,
voor wie nog geen goede behandeling
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bestaat. Maar ook in dat opzicht wordt grote
vooruitgang geboekt. Onder andere door de
moleculaire pleisters die Rob Collin ontwerpt,
samen met collega Alex Garanto.

Collin maakte al eerder zo’n pleister voor een
andere oogaandoening, namelijk voor een
vorm van aangeboren blindheid die veroor
zaakt wordt door een mutatie in het CEP290
gen. De pleister plakt de mutatie als het ware
af, waardoor die niet meer wordt afgelezen en
de mutatie niet langer de vorming van goede
eiwitten in de weg kan zitten. Door samenwer
king met het Leidse bedrijf ProQR kon de mole
culaire pleister in november 2017 voor het
eerst bij een patiënt worden toegepast. Inmid
dels gebeurt dat bij meerdere patiënten in drie
centra in Europa en de Verenigde Staten.

Maatwerk
De vraag was, of met deze techniek ook de
ziekte van Stargardt te lijf kan worden gegaan.
Op basis van dezelfde afplaktechniek en de
eerdere ervaringen met CEP290 hebben Collin
en Garanto pleisters voor Stargardt ontworpen,
en wisten ze op die manier het defect te her
stellen. Het onderzoek, gepubliceerd in Gene
tics in Medicine, heeft het raadsel van de onbe
kende genetische oorzaak dus voor een be
langrijk deel opgelost: fouten in intronen kun
nen wel degelijk de oorzaak van ernstige, erfe
lijke aandoeningen zijn. Bovendien hebben de
onderzoekers aangetoond dat die íntron-muta
ties in principe ook met de al eerder ontwikkel
de moleculaire pleisters zijn aan te pakken. Die
daarvoor wel precies op maat gemaakt moeten
worden. Collin: “Als de ziekte van Stargardt is
gediagnosticeerd, kunnen we alle oorzakelijke
mutaties analyseren in het ABCA4 gen en be
palen voor welke mutaties er in de toekomst
eventueel een moleculaire pleister ontwikkeld
kan worden.”
 

Niet in je ogen wrijven
Bron: Oogvereniging
 
We wisten het al van horen zeggen: niet in
de ogen wrijven! Niet alleen is er bij vuiltjes
in het oog een kleine kans dat het hoorn
vlies beschadigt, maar ook kan de oogdruk
stijgen. Aan de hand van wetenschappelijk
onderzoek is aangetoond dat de oogdruk
aanzienlijk kan stijgen wanneer er in de
ogen wordt gewreven.
 
Aan de Universiteit van Alabama in Birming
ham (USA) hebben wetenschappers met proe
ven op rhesus-apen de druk in het oog geme
ten als ze over het gesloten oog wreven, door
middel van een mini druksensor in het oog.
Stijgingen met 80–150 mmHg met uitschieters
tot wel 205–310 mmHg werden gemeten. De
grootste stijging werd gemeten als met de ach
terkant van de hand of met de vuist werd ge
wreven in plaats van met de vingers of de
knokkels. De stijging van de druk hield 3 tot 4
seconde aan.
 
Onze ogen zijn natuurlijk niet allemaal hetzelf
de, maar het onderzoek maakt wel duidelijk
dat wrijven in de ogen een grote drukstijging
kan veroorzaken, ook al is dit maar heel kort.
………………………………………………………

Vragen aan de Ooglijn
De Ooglijn van de Oogvereniging krijgt re
gelmatig vragen over diverse oogaandoe
ningen, oogonderzoeken en hulpmiddelen.
Zo ook de vraag hoe het gezichtsveldonder
zoek gaat. De vraagsteller heeft glaucoom,
maar dit onderzoek wordt ook bij andere
oogaandoeningen zoals MD gedaan.
 
Het antwoord van de medewerkster van de
Ooglijn luidt: “Net als bij een controlebezoek
zit u op een stoel met uw kin in een bakje en
uw voorhoofd tegen een band. De stoel staat
voor een grote halve bol waarin lichtjes zijn ge
monteerd. De kamer is verduisterd. Met de
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monteerd. De kamer is verduisterd. Met de
computer of de hand maakt de technisch oog
heelkundig assistent (TOA) lichtjes op verschil
lende plaatsen in de bol zichtbaar. Als u een
lichtje ziet, moet u op een knop drukken. De
assistent houdt via een beeldscherm uw oog of
ogen en het verloop van het onderzoek in de
gaten”.
 
Een andere vraag ging over een low-vision
onderzoek en of er niet beter een hulpmid
del op een website besteld kan worden.
Het antwoord: “Het low-visionspreekuur wordt
gedaan door een opticien, technisch oogheel
kundig assistent of optometrist die hiervoor
een opleiding heeft gevolgd. U krijgt advies
over passende hulpmiddelen. Om het beste
hulpmiddel voor iemand te bepalen, wordt
een aantal functies van het oog opgemeten: de
diagnose en de gezichtsscherpte alleen zijn
niet voldoende. Er bestaan geen universele
hulpmiddelen die voor alle mensen met een
bepaalde oogaandoening geschikt zijn.“
 
Meer informatie over het low-visiononderzoek
is te vinden op www.oogartsen.nl/oogartsen/
onderzoeken.
 
Een beller vroeg zich af of het klopt dat kin
deren met een brilsterkte van -6 of hoger op
latere leeftijd de kans van 1 op 3 hebben om
ernstig slechtziend te worden!
Het antwoord: “Bij het vaak en langdurig focus
sen op objecten dichtbij, bijvoorbeeld op ta
blet- of telefoonschermpjes, past het oog zich
aan. Het kinderoog groeit dan als het ware
door en er ontstaat bijziendheid (myopie). Dit
lijkt makkelijk op te lossen met een bril, maar
kinderen met -6 of hoger hebben op latere
leeftijd inderdaad de kans van 1 op 3 om ern
stig slechtziend of blind te worden. Meer bui
ten spelen en minder lang achtereen dichtbij
kijken (zoals op mobieltjes) is dus echt nodig!”
 
Meer informatie: www.myopie.nl.
.........................................................................................................

Sinaasappelen effectiever dan
wortelen tegen MD
Bron: AGF.nl
 
Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken
dat sinaasappelen de kans op macula-dege
neratie met wel 60% kunnen verlagen. Dit
betekent dat ouderen die dagelijks een si
naasappel eten mogelijk het best be
schermd zijn tegen het leeftijdgerelateerde
verlies van het gezichtsvermogen.
 
Onderzoekers van het instituut ontdekten dat
de flavonoïden in sinaasappelen speciale be
scherming bieden tegen leeftijdgebonden MD,
één van de meest voorkomende oorzaken van
gezichtsverlies bij volwassenen boven de 50
jaar.
 
De onderzoekers baseerden hun conclusies op
de gegevens van de Blue Mountains Eye Study,
een langlopend onderzoek naar de invloeden
van voeding en levensstijl op de gezondheid
en chronische ziekten. Studyfinds.org legt uit
dat er verdere cohortstudies nodig zijn om de
bevindingen te bevestigen. Het uiteindelijke
doel is om meer inzicht te krijgen in de invloe
den van omgevings- en genetische factoren op
de gezondheid.
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Huiskamerbijeenkomsten,
Macula-cafés,
Macula-bijeenkomsten
 
Amsterdam
Huiskamerbijeenkomst. In verband met
werkzaamheden in 2019 aan de weg en de
kade zal mijn huis moeilijk bereikbaar zijn.
Daarom zijn er voor 2019 geen huiskamer
bijeenkomsten gepland. Zodra het mogelijk
is mijn huis op een goede en veilige manier
te bereiken, worden weer een bijeenkomst
gepland.

Marie-José Rijnders, Oudezijds Achterburgwal
147, Amsterdam, tel. 020-625 28 29. 
..........................................................................................................
Lisserbroek
Huiskamerbijeenkomst op woensdag 6
maart van 11.00-13.00 uur. Heeft u interesse
om hierbij aanwezig te zijn? U kunt zich opge
ven bij Annette Koop via e-mail
nemokopie@gmail.com of bij het landelijk bu
reau, tel. 030-298 07 07 - keuze 2. Het adres zal
bij aanmelding aan u worden doorgegeven.
..........................................................................................................
Assen
Macula-café op dinsdag 19 maart, 16 april,
21 mei, 10 september, 15 oktober, 19 no
vember, 17 december van 14.00-16.00 uur in
Pand 17, Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen. De
zomermaanden willen we in Assen een andere
invulling gaan geven. Informatie en aanmel
den: Frans Strijk, e-mail fstrijk@home.nl of tel.
0592-37 21 68. Voor alle bijeenkomsten graag
aanmelden.
 
Opgelet. Binnenkort moeten we waarschijnlijk
naar een andere locatie. Als u zich aanmeldt
voor de bijeenkomst, kunnen we u vertellen
waar die bijeenkomst zal zijn. Het zal ook ver
meld worden op: www.maculavereniging.nl/
agenda.
 

19 maart wordt een gezellig samenzijn zonder
spreker.
 
21 mei is opticien Jeroen Labree te gast. Hij
komt vertellen over zijn brilbus waarmee hij bij
u thuis komt. Ook voor brilreparaties komt hij
graag bij u langs. Het belooft een interessante
bijeenkomst te worden!
 
Wilt u de verslagen van de bijeenkomsten via
de mail ontvangen, stuur dan een mail naar
fstrijk@home.nl.
 
Routebeschrijving: Pand 17 is goed bereikbaar
met stadsbus 1 (o.a. vanaf het NS-station). Er is
een bushalte op 200 meter van de ingang. Ook
is er voldoende gratis parkeerruimte.
..........................................................................................................
Bennekom-Wageningen
Macula-bijeenkomst op woensdag 24 april
en 25 september van 14.00-16.00 uur in Huize
Erica, Ericapark 1, Bennekom. Informatie en
aanmelden: Hettie de Vringer, tel.
06-45 92 55 44 of e-mail
hettie.c.devringer@gmail.com.
 
24 april zal Nancy van der Meent ons met een
videopresentatie vertellen over valpreventie en
valtechnieken. Zij is werkzaam als ergothera
peut bij Bartiméus. Ieder is weer welkom.
 
Een “heerlijke" contactmiddag in Bennekom
door Heleen Schoots-Wilke, bestuurslid
MaculaVereniging
 
23 januari 2019 organiseerden Lidy Blokzijl,
Hettie de Vringer en Karin Termohlen, (dochter
van een MD-er) in Villa Erica een bijeenkomst
met een heerlijke maaltijd. Ik was als bestuurs
lid uitgenodigd om deze middag bij te wonen.
 
Lidy is van huis uit diëtiste en weet dus veel
van voeding. Hettie belt alle leden om ze uit te
nodigen en ontvangt ze bij binnenkomst. Karin
stond in de keuken en regelde daar alles.
 

BIJEENKOMSTEN
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Bij aankomst mocht ik even in de keuken kij
ken. Alles was perfect georganiseerd en stond
al klaar. De leden betalen voor deze maaltijd
een tegemoetkoming in de kosten. Lidy open
de de middag, heette iedereen van harte wel
kom en vertelde iets over de maaltijd die speci
fiek was samengesteld voor mensen met MD
en luteïne en zeaxanthine bevatte die wij
dagelijks nodig hebben voor onze ogen. 
 
40 mensen hadden zich opgegeven (leden en
begeleiders) om samen de maaltijd te nutti
gen. Helaas was het een van de weinige dagen
waarop er sneeuw lag en waren 8 mensen
daardoor verhinderd.
 
Menu
Vooraf: soep van wortel, selderij, knoflook,
komijn en koriander.
Hoofdgerecht: biologisch gerecht van volkoren
pasta met vier soorten gestoofde paprika,
mayonaise, pectorino en een ei.
Nagerecht: kiwi, mandarijn en een beetje
advocaat.

Iedereen had heerlijk gegeten en bedankten
de gastvrouwen hartelijk voor hun enorme
inspanning
 
Lidy, Hettie en Karin, het was een zeer geslaag
de middag. Dank jullie wel.
..........................................................................................................
Brunssum
Macula-bijeenkomst op vrijdag 27
september van 10.00-12.00 uur. Openbare
bibliotheek Brunssum, Rumpenerstraat 147.
Graag aanmelden bij Johan Paas,
tel. 045-525 22 07.
 
Komt u met uw partner of begeleider, dan is
deze ook van harte welkom. Deelname is kos
teloos. Er is voldoende parkeergelegenheid.
..........................................................................................................
Bussum
Macula-bijeenkomst op donderdag 28
maart en 23 mei van 14.00-16.00 uur. In juli zal
er geen bijeenkomst zijn. Trefpunt bij de Ver
losserkerk, H.A. Lorentzweg 59 (hoek Ceintuur
baan), Bussum. Informatie en aanmelding (ge
wenst): Marijke Vierbergen tel. 035-623 38 38
of 06-22 24 86 80.
 
24 maart komt een optometrist van Zonne
straal een lezing houden over de behandelin
gen van macula-degeneratie.
 
De toegang is gratis maar consumpties zijn
voor eigen rekening. Ook niet-leden van de
MaculaVereniging en partners of familieleden
zijn welkom. Er is gratis parkeergelegenheid.
..........................................................................................................
Cuijk
Macula-bijeenkomst op vrijdag 26 april, 28
juni, 30 augustus, 25 oktober en 29
november van 14.00-16.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. Wooncentrum De la Salle,
Graaf Hermanstraat 49, 5431 GR Cuijk. Informa
tie en aanmelding: tel. 0485–31 56 12.
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De Macula-bijeenkomst is een ontmoetings
plaats voor mensen met MD. Ook partners,
familieleden en vrienden zijn welkom. Men kan
met lotgenoten in een ongedwongen sfeer
praten, informatie opdoen, doorgeven en erva
ringen uitwisselen. Ook wordt regelmatig aan
dacht besteed aan actuele thema’s. De bijeen
komst is bedoeld voor mensen uit Cuijk en de
regio Land van Cuijk.
..........................................................................................................
Enschede
Macula-café op vrijdag 8 maart, 10 mei, 13
september en 8 november van 10.00-12.00
uur, Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225, 7523
CE Enschede. Informatie: Lidy Barelds, ·tel.
06-49 32 52 71, e-mail barelds6@home.nl of
Karen de Wever, tel. 06-23 63 63 61, e-mail
deweverkaren@gmail.com. Voor de koffie en
thee wordt een bijdrage van € 1 gevraagd.
 
8 maart komt een medewerker van Bartiméus
langs om te vertellen welke hulp Bartiméus ons
kan bieden.
 
Bushalte aan de overkant, lijn 2, het Voortman.
..........................................................................................................
Franeker
Macula-café op donderdag 28 maart, 25
april, 23 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26
september, 31 oktober, 28 november, 19
december van 14.00-16.00 uur. Eetcafé Poort
van Franeker, Stationsweg 1, Franeker.
Informatie: Joris Groenevelt, e-mail
j.groenevelt2@upcmail.nl, tel. 058-844 39 78.
 
Het eetcafé is 4 minuten lopen vanaf het stati
on richting centrum. Met de trein vanaf Leeu
warden en Harlingen. Per bus: lijn 35 vanaf
Sneek, lijn 75 start in Bolsward en lijn 71 rijdt
vanaf Harlingen en via Tzummarum naar het
station in Franeker.
..........................................................................................................

Groningen
Macula-café op woensdag 6 maart, 3 april, 1
mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6
november en 4 december van 14.00-16.00
uur. Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen.
Informatie: Nel Lettinga, tel. 050-535 03 26,
e-mail nellettinga@gmail.com.
 
Het Heerenhuis is vanaf het hoofdstation te be
reiken met lijn 10, halte Korenstraat.
..........................................................................................................
Middelburg
Op het moment dat de MaculaVisie naar de
drukker is gegaan, was er nog geen bijeen
komst gepland.
 
Voor informatie zie www.maculavereniging.nl/
agenda of Mies Bezemer, e-mail
mies.bezemer@gmail.com, tel. 06-22 46 92 06,
en bij Catrien Dijke, e-mail
dijko@zeelandnet.nl, tel. 0118-60 22 20,
..........................................................................................................
Rotterdam
Macula-bijeenkomst op woensdag 24 april,
31 juli 30 oktober van 14.00-16.00 uur. Gerard
Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE
Rotterdam. Informatie: Tiny Langezaal, tel.
010-474 34 27.
 
24 april komt Leo Markensteijn van Koninklijke
Visio. Hij zal ons informeren over wat Visio voor
ons kan betekenen.
 
De Gerard Goosenflat is te bereiken met metro
B, richting Nesselande, halte Hesseplaats. Voor
aan het station verlaten, links de metrobaan
oversteken. Rechtdoor lopen voorbij het tank
station treft u links de Gerard Goossenflat. De
ingang is voorbij het fietsenrek.
..........................................................................................................
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Utrecht
Macula-café op vrijdag 29 maart, 26 april,
31 mei en 28 juni van 09.30-12.00 uur. Buurt
huis De Uithoek, 2e Daalsedijk 2b, 3551 EJ
Utrecht. Informatie: Hans van den Hadelkamp,
tel. 06-18 18 26 04, e-mail
hans76jmd@gmail.com.
 
29 maart is de firma Optelec uitgenodigd. Dan
zal de vernieuwde Orcam-bril gedemonstreerd
worden. Ook zal de Foxlink en de Go-box ge
toond worden. Deze hulpmiddelen zijn in staat
te allen tijde de ondertiteling op tv voor te
lezen.
 
Routebeschrijving: vanaf het Centraal Station
lopen richting Muziekcentrum Tivoli/Vreden
burg. Bij de stoplichten linksaf oversteken,
doorlopen tot aan de rotonde. Oversteken en
verder rechtdoor lopen. Onder het spoorvia
duct door direct linksaf, na 200 meter is het aan
de linkerzijde (20 minuten lopen). Bus 3 (Zui
len) stopt na het spoorviaduct (twee haltes).
..........................................................................................................
JMD-netwerkborrels
Ben je ook een Juveniele MD-er met
Stargardt, Best, CACD, Kegeldystrofie,
Myopie, enz.? Kom dan ook naar de
JMD-netwerkborrels. Elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen enz. op een informe
le netwerkborrel. Voor actuele data houdt
de agenda op de website of de aankondigin
gen op Facebook in de gaten. De netwerk
borrels zijn van 17.30 uur tot ongeveer
20.00 uur. Degenen die dat willen, kunnen
ondertussen een hapje eten. Leuk je daar te
ontmoeten.
..........................................................................................................
Amsterdam
Ander Zicht Amsterdam, netwerkborrel op
donderdag 11 april, 13 juni, 12 september
en 14 november om 17.30 uur. Café De
Omval, Weesperzijde 250 (vlakbij station
Amsterdam-Amstel). Stuur een mail naar
jmd.amsterdam@gmail.com of bel

06-20 75 63 80 om je aan te melden. Toegang
is gratis, consumpties en eten zijn voor eigen
rekening.
..........................................................................................................
Eindhoven
Ander Zicht Eindhoven, netwerkborrel op
woensdag 27 maart, 29 mei, 25 september
en 27 november om 17.30 uur in The Student
Hotel, Stationsweg 1. Stuur een mail naar
jmdnetwerk040@gmail.com of bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden. Toegang
is gratis, consumpties en eten zijn voor eigen
rekening.
..........................................................................................................
Enschede
Ander Zicht Enschede, netwerkborrel op
dinsdag 12 maart, 11 juni, 10 september en
10 december om 17.30 uur in restaurant Sam
Sam, Oude Markt 15. Stuur een mail naar
jmd@maculavereniging.nl of bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden. Toegang
is gratis, consumpties en eten zijn voor eigen
rekening.
..........................................................................................................
Rotterdam
Ander Zicht Rotterdam, netwerkborrel op
woensdag 3 april, 5 juni, 3 september en 6
november om 17.30 uur in restaurant De
Beren, Karel Doormanstraat 300. Stuur een mail
naar jmdrotterdam@outlook.com of bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden.
Toegang is gratis, consumpties en eten zijn
voor eigen rekening.
..........................................................................................................
Zwolle
Ander Zicht Zwolle, netwerkborrel op don
derdag 14 maart en 9 mei om 17.30 uur.
Bistronomie Vidiveni, Jufferenwal 15. Let op: lo
catie kan wijzigen per borrel. Organisatoren
Frederike Sleurink en Anja Hoekzema. Meld je
aan voor de mailinglijst bij
freddysleurink@yahoo.co.uk zodat je het juiste
adres voor de netwerkborrel doorkrijgt. Of kijk
voor informatie en nieuws op
www.anderzichtzwolle.weebly.com.
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In deze agenda worden alleen de bijeen
komsten genoemd die (mede) georgani
seerd worden door de (leden van de)
MaculaVereniging. Andere partijen orga
niseren ook bijeenkomsten en oogcafés
voor visueel beperkte mensen, zoals de
Oogvereniging (www.oogvereniging.nl/
oogcafés), Visio (www.visio.org),
Bartiméus (www.bartimeus.nl).
Kijk daarvoor op hun website.

Maart
06 mrt.- Huiskamerbijeenkomst Lisserbroek
06 mrt.- Macula-café Groningen
08 mrt.- Macula-café Enschede
12 mrt.- Ander Zicht Enschede
14 mrt.- Ander Zicht Zwolle
15/16 mrt.- ZieZo-beurs Utrecht
19 mrt.- Macula-café Assen
27 mrt.- Ander Zicht Eindhoven
28 mrt.- Macula-café Bussum
28 mrt.- Macula-café Franeker
29 mrt.- Macula-café Utrecht
April 
03 apr.- Macula-café Groningen
03 apr.- Ander Zicht Rotterdam

06 apr.- Macula-dag Nieuwegein
11 apr.- Ander Zicht Amsterdam
16 apr.- Macula-café Assen
24 apr.- Macula-bijeenkomst Bennekom-
Wageningen
24 apr.- Macula-café Rotterdam
25 apr.- Macula-café Franeker
26 apr.- Macula-bijeenkomst Cuijk
26 apr.- Macula-café Utrecht
Mei 
01 mei- Macula-café Groningen
09 mei- Ander Zicht Zwolle
10 mei- Maula-café Enschede
21 mei- Macula-café Assen
23 mei- Macula-café Bussum
23 mei- Macula-café Franeker
29 mei- Ander Zicht Eindhoven
31 mei- Macula-café Utrecht
Juni
05 juni- Macula-café Groningen
05 juni- Ander Zicht Rotterdam
13 juni- Ander Zicht Amsterdam
28 juni- Macula-bijeenkomst Cuijk
27 juni- Macula-café Franeker
28 juni- Macula-café Utrecht

AGENDA

Het voorjaar begint eraan te komen. De zwanen verzamelen zich in het weiland. Ik vind het pracht, maar
de boer is er niet blij mee. Ria
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Webbox is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

Samen  
maken  
we mijn 
wereld 
groter! 
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Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden  
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Het unieke hulpmiddel dat kranten, boeken, tijdschriften en TV-ondertitels voorleest en 
ook direct als radio werkt. Zeer eenvoudige bediening met gesproken begeleiding. 
De ideale manier om zelfstandig in contact te blijven met de wereld om je heen!  
De Webbox kan bovendien vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking:  
Bel 015 - 26 25 955 of ga naar www.webbox.nl
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