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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 3071,
1801 GB  Alkmaar,
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)

Secretariaat MaculaVereniging
Het secretariaat is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.30-17.00 uur, tel.
030-298 07 07.
Als u belt, krijgt u een keuzemenu:
keuze 1 = Ledenadministratie
Voor vragen over het lidmaatschap, adres-
wijzigingen 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 3071, 1801 GB  Alkmaar.

Bestuur MaculaVereniging
• Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01,
voorzitter@maculavereniging.nl
• Secretaris: Marion Klapwijk, 030-298 07 07
secretaris@maculavereniging.nl
• Penningmeester: vacature
penningmeester@maculavereniging.nl
• Informatie & communicatie:
Heleen Schoots-Wilke, 06-37 22 75 94,
communicatie@maculavereniging.nl
• Voorlichting & contact: Peter Derks,
06-23 20 60 93,
voorlichting@maculavereniging.nl
• Juveniele macula-degeneratie (JMD):
 Karin Terbraak, 06-20 75 63 80,
JMD@maculavereniging.nl
 
www.maculavereniging.nl
 
Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40
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INHOUDSOPGAVE

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 wil meer informatie
[] ik word donateur
 
van de MaculaVereniging

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

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  

INFORMATIE
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.........................................................................................................................................

Belteam
Voor informatie en lotgenotencon
tact kunt u een gesprek aanvragen
met het Belteam. Een verzoek hier
toe kunt u richten aan
info@maculavereniging.nl of 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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INHOUDSOPGAVE

......................................................
ADVERTENTIETARIEVEN
2020
achterzijde € 700
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:
MV1-9 januari; MV2-5 maart;
MV3-7 mei; MV4-20 augustus;
MV5-1 oktober

24 - MEDISCHE ZAKEN
      24 - Oogcongres 2019
      25 - Nieuwe hoogleraar voor netvliesziekten
      26 - Beschermen voedingssupplementen tegen LMD?
      26 - Gezondheidswinkels en voedingssupplementen
      27 - Meld uw ervaringen met oogmedicatie
28 - ERVARINGEN & TIPS
      28 - Een Orcam voor mij! Ook voor u? (2)
      28 - Week van de toegankelijkheid
      28 - Gezelschapsspellen
29 - RECREATIE
      29 - Museum4all onderdeel van Stichting Oren en Ogen
              tekort
      29 - En de winnaar is....
      29 - Aanraken mag
      29 - Nederlandse & Spaanse meesters
30 - BIJEENKOMSTEN
      30 - Macula-bijeenkomsten
      34 - JMD-netwerkborrels
35 - AGENDA
36 - OOGCONTACT, nieuwsbrief Oogfonds/MaculaFonds 
 
ADVERTENTIES
12 - Medivital (Vitaminen op Recept)
13 - Bibliotheekservice Passend Lezen
17 - Iris Huys
21 - Solutions Radio (Go-box)
23 - Solutions Radio (Webbox3)
40 - Low Vision Totaal (OrCam)
 
 

Kopijdata 2020
MaculaVisie 1
Inleveren kopij voor 9 januari,
bij de leden begin maart
MaculaVisie 2
Inleveren kopij voor 5 maart,
bij de leden begin mei
MaculaVisie 3
Inleveren kopij voor 7 mei, bij
de leden half juli
MaculaVisie 4
Inleveren kopij voor 20 augus
tus, bij de leden begin oktober
MaculaVisie 5
Inleveren kopij voor 1 oktober,
bij de leden half december
 

• De Algemene ledenvergadering waarin de begroting voor
2020 aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd zal plaatsvinden
op maandag 20 januari 2020 te Utrecht. Zie de rubriek
Bestuurszaken.
 
• De Macula-dag op 4 april 2020 is. De werkgroep druk bezig is
met het programma voor deze dag. Noteer deze datum vast in
uw agenda. Via de MaculaVisie houden wij u op de hoogte.
 

KOPIJDATA
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Langzaamaan nemen we afscheid van 2019.
Mijn groentetuin raakt leeg en wordt nu
overwoekerd door de nog bloeiende Oost-
Indische kers. De peertjes en appeltjes zit
ten achter het glas, de boontjes en andere
groenten liggen in de vriezer. De drukke tijd
van oogsten en inmaken is voorbij. Dank
mooie zomer voor de goede opbrengst.
 

Dit is de laatste MaculaVisie van dit jaar. Tijdens
de redactievergadering hebben we afscheid
genomen van Reinie Doorn. Haar gezondheid
en verminderde zicht maken het reizen naar
Amsterdam erg zwaar. Reinie heeft wel toege
zegd artikelen te blijven schrijven over handige
foefjes in en om het huis en de omgeving.
Dank Reinie voor je inbreng bij alle fijne redac
tievergaderingen.
 

Ook nemen wij afscheid van de Editoo, die de
laatste jaren voor u de MaculaVisie heeft ge
drukt en van hun helpdesk die mij in mijn werk
heeft ondersteund. In het nieuwe jaar zal de
MaculaVisie opgemaakt en gedrukt worden
door MEO. Dank jullie wel medewerkers van
Editoo, het was fijn samenwerken.
 
Dan nemen we eind van het jaar ook afscheid
van het landelijk bureau in Utrecht. Alle admi
nistratie is overgegaan naar MEO in Alkmaar.
We nemen dus ook afscheid van het hoofd
bureau Mary Ruskamp. Over de redenen van
deze reorganisatie heeft u in eerdere Macula-
Visies kunnen lezen. Dank Mary voor je inzet
voor de leden van de MaculaVereniging.
 

Dan zijn er ook twee mensen binnen het
bestuur waarvan we afscheid gaan nemen.
De penningmeester Henk van Wijk stopt 1 de
cember met zijn penningmeesterschap. Dank
Henk voor al je cijferwerk.
Marion Klapwijk, de secretaris, gaat 1 februari
stoppen met haar bestuurswerk voor de vere
niging. Dank Marion voor alles wat je voor de
vereniging hebt gedaan.
 
Als laatste wil ik en de andere redactieleden
degenen bedanken die hebben meegewerkt
aan de MaculaVisies waardoor er veel informa
tie verstrekt kon worden. En u - lieve lezers -
bedankt voor uw reacties op de artikelen.
 
Ria Dekker, eindredacteur

REDACTIONEEL
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Eenmalige diagnose voor
chronisch zieken
Elke keer opnieuw moeten aantonen dat je
blind of slechtziend bent als je een nieuw
hulpmiddel aanvraagt: dat is frustrerend.
De Oogvereniging vroeg het ministerie deze
regel te laten vervallen. Bij hun pleidooi
voor minder bureaucratie kwamen de bin
nengekomen praktijkverhalen bij de Oog
lijn goed van pas. Startpunt van de actie
was de uitzending van het programma De
Hofbar (NPO2) in februari 2019. Toen zaten
Oogvereniging-vrijwilliger Peter Waalboer
en minister Hugo de Jonge aan tafel om
over dit onderwerp te praten.
 
Mensen met een chronische aandoening hoe
ven straks niet meer om de zoveel tijd naar een
arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aan
doening hebben. Dat hebben de ministers De
Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en
Bruins (Medische Zorg en Sport) afgesproken
met de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2020 is
een eenmalige diagnose door de behandeld
arts voldoende. Het is één van de maatregelen
die wordt genomen om de onnodige admini
stratie in de zorg te lijf te gaan.

De ministers laten weten: "Dit is nu typisch een
voorbeeld waarbij de huidige regels onnodig
en belemmerend zijn. We weten dat de situatie
waar chronisch zieken in zitten niet verandert.
En tóch moeten deze mensen blijven aantonen
dat ze blind zijn. Of dat hun kind nog steeds
een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk
om gek van te worden. Een aantal van hen
heeft hierover bij het ministerie aangeklopt. En
ook zorgverzekeraars wilden er vanaf. Mooi dat
deze verplichting nu wordt geschrapt."

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorg
verzekeraars Nederland: "Wij willen het verze
kerden zo gemakkelijk mogelijk maken. Voor
deze groep verzekerden én voor de betrokken

zorgverleners nemen we vanaf volgend jaar de
extra gang naar een arts weg. De diagnose die
nodig is om de zorg aan te vragen hoeft nog
maar één keer vastgesteld te worden. Alle
zorgverzekeraars zullen dezelfde lijst en voor
waarden hanteren voor deze chronische aan
doeningen. We gaan daar de komende tijd
samen met andere betrokkenen mee aan de
slag."
(Bron: Oogvereniging en Rijksoverheid)
..................................................................................................

Zelfstandig wonen
Bent u door (ouderdoms-)oogaandoening
slechtziend of blind geworden en wilt u toch
zelfstandig thuis blijven wonen? Uiteraard
vraagt iedere oogaandoening of vorm van
slechtziendheid om een specifieke aanpak,
maar met een visuele beperking blijft het
goed mogelijk om zelfstandig te functione
ren. Met de juiste aanpassingen en hulpmid
delen kan iemand, ondanks zijn visuele
beperking, vaak in zijn eigen huis blijven
wonen. 
 
Domotica
Voor uitgebreid persoonlijk advies en onder
steuning bij u thuis staat Visio graag voor u
klaar. Dat kan gaan om advies over de juiste
verlichting, gebruikmaken van de juiste hulp
middelen en het slim inrichten van uw woning
zoals bijvoorbeeld keuken, toilet of badkamer.
Naast technische hulpmiddelen zijn er vele an
dere mogelijkheden die uw zelfstandigheid in
huis kunnen vergroten. En Visio verwacht met
de komst van nieuwe technologie voor in huis
dat het nog eenvoudiger wordt. Het klinkt nu
nog als toekomstmuziek, maar huisautomatise
ring (domotica) gaat de komende jaren allerlei
dagelijkse activiteiten vergemakkelijken. 
 
Huishouden en vrijetijdsbesteding
Visio kan u ook adviseren over alledaagse han
delingen, zoals aankleden, koffiezetten of
schoonmaken, maar ook om vaardigheden op
het gebied van mobiliteit, vrijetijdsbesteding,

ALGEMEEN
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betaald werk of vrijwilligerswerk. Visio onder
steunt u bij het (opnieuw) leren benutten van
uw mogelijkheden en het aanleren van vaar
digheden. Revalideren kan bij een van hun
locaties, maar kan in sommige gevallen ook
thuis plaatsvinden of voor een bepaalde tijd
intern bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. 
 
Verlichting en contrast
Daarnaast is advies over verlichting, contrast
en andere aanpassingen in uw woning aan te
raden om een zo optimaal mogelijke woon-
omgeving voor u te creëren die u ondersteunt
in het zelfstandig blijven wonen.
 
Specialistische begeleiding
Een begeleider van Visio kan voor kortere of
langere tijd voor begeleiding zorgen in de
eigen woonomgeving, zodat zelfstandig
wonen mogelijk is en blijft. Dat heet specialisti
sche begeleiding. Deze vorm van praktische en
actieve ondersteuning is onder meer mogelijk
bij:
• administratie en correspondentie voorlezen
en organiseren,
• het huishouden organiseren,
• sociale contacten opbouwen,
• praktische en emotionele problemen signale
ren en bespreken,
• praktische vaardigheden oefenen,
• hulpvragen signaleren die met hulpmiddelen
en aanpassingen te beantwoorden zijn.
 
De specialistisch begeleider neemt de taken
niet over, maar helpt bij de uitvoering. 
Specialistische begeleiding valt onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Visio
kan u ondersteunen bij het aanvragen van
deze zorg bij uw gemeente.
(Bron: www.visio.org)
..................................................................................................

Meer onderzoek naar zorg voor
mensen met MD
Steeds meer mensen van 55 jaar en ouder
krijgen de diagnose macula-degeneratie
(MD). Nu al hebben meer dan 1,3 miljoen
mensen deze ingrijpende oogaandoening
die tot ernstige slechtziendheid kan leiden.
En dit aantal blijft tot 2040 oplopen.
Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe de
zorg voor deze patiëntengroep kan worden
verbeterd.
 
Patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en
het Zorginstituut denken dat er mogelijkheden
zijn om de diagnosestelling en behandeling
van MD te verbeteren. Bij het verdiepend
Zinnige Zorg-onderzoek dat het Zorginstituut
nu start, zijn behalve deze partijen ook de zorg
verzekeraars betrokken. Aandacht voor het
zorgtraject voor mensen met MD is nodig,
omdat de aandoening kan leiden tot (zeer ern
stige) slechtziendheid. Als mensen MD krijgen,
heeft dat grote invloed op hun dagelijks leven.
Zij zien geen details meer of kunnen geen ge
zichten meer herkennen. Het verbeteren van
het zorgtraject is waardevol voor een grote
groep mensen en hun dagelijks bestaan.
 
Het onderzoek dat het Zorginstituut samen
met de zorgprofessionals, patiëntenorganisa
ties (waaronder de MaculaVereniging) en ver
zekeraars start, focust onder meer op de
diagnostiek. Hoe eerder bekend is of iemand
macula-degeneratie heeft, hoe eerder de be
handeling kan starten en slechtziendheid
mogelijk wordt vertraagd. Het onderzoek moet
volgend jaar zijn afgerond en wordt aangebo
den aan de minister van Medische Zorg en
Sport.
 
Programma Zinnige Zorg
Het onderzoek naar MD is één van de twee
projecten binnen het programma Zinnige Zorg
over oogziekten. Het andere onderzoek richt
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zich op de zorg voor mensen met staar. In het
programma Zinnige Zorg brengt het Zorginsti
tuut sinds 2013 in beeld hoe de zorg, die van
uit het basispakket wordt vergoed, in de prak
tijk wordt geleverd. Met zinnige zorg wordt
bedoeld: niet meer zorg dan nodig is en niet
minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook be
langrijk dat er geen onnodige kosten worden
gemaakt.
(Bron: Zienswijs/Zorginstituut Nederland)

De Leesbutler
Mensen met een visuele beperking kunnen
vanaf 1 oktober ook bij de Leesbutler
terecht voor algemene informatie en
lectuur in een alternatieve leesvorm. Op het
nieuwe platform staan al meer dan 300 ti
tels in de collectie die dagelijks wordt aan
gevuld.
 
De Leesbutler is een initiatief van de Christelij
ke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
(CBB) en Dedicon. Er zijn al meerdere platforms
(zoals de Bibliotheekservice Passend Lezen)
waar andere leesvormen beschikbaar zijn. De
Leesbutler is daarop een mooie aanvulling.
Vooral (zorg)verzekeraars, overheidsinstanties,
pensioenfondsen, belastingdienst, senioren
bonden en kerkelijke instanties bieden hun in
formatie in audio aan op de Leesbutler. Maar
ook magazines zoals de Allerhande, Eigen Huis
en de Consumentengids.
 
De audio is te beluisteren via de webbrowser,
smartphone of tablet en te bestellen als CD.
Naast audio zijn de titels ook beschikbaar als
digitale tekst en sommige in braille en groot
letter. 
 
De CBB en Dedicon, de organisaties achter de
Leesbutler, zetten zich al jarenlang in om men

sen met een visuele beperking te voorzien van
toegankelijke informatie. In het online portaal
De Leesbutler zijn zij een samenwerking aan
gegaan om nog meer mensen te kunnen berei
ken op één centrale en herkenbare plek: www.
deleesbutler.nl.
..................................................................................................

Dag van de Witte Stok
Reinie Doorn
 
Heeft u het ook gemerkt op 15 oktober: de
Dag van de Witte Stok? Er werd ruim baan
voor u gemaakt toen u kwam aanlopen met
uw rood/witte stok. Het oversteken was een
“eitje”, want iedere auto, fiets of brommer
gaf u ruim baan!
 
Nee, het is nog niet de ideale situatie, maar
laten we de moed niet opgeven en blijven
vechten voor de erkenning van de witte stok!
Het is dan ook hartverwarmend dat diverse
tv-zenders en kranten aandacht schonken aan
deze dag.
 
Er komt meer respect voor mensen met een
visuele beperking, die zich dagelijks verplaat
sen met een witte stok. Kinderen kunnen daar
in onbevangen zijn en durven vragen te stel
len. Ga het gesprek met de kinderen aan, want
zij zijn de volwassenen van de toekomst die
dan het respect vertonen waar wij - mensen
met een visuele beperking - blij van worden!
 
In meer dan 15 plaatsen in Nederland organi
seerde de Oogvereniging in samenwerking
met Visio en Bartiméus acties. Zij lieten goed
ziende mensen ervaren hoe het is om blind
(geblinddoekt) een route te lopen en over te
steken. Hierbij waren diverse burgemeesters
en wethouders aanwezig.
 
Feiten en cijfers
De Oogvereniging heeft een aantal feiten en
cijfers op een rijtje gezet. De cijfers komen uit
het onderzoek Stop voor de Witte Stok dat in
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2017 is uitgevoerd. Hieraan namen 886 men
sen met een visuele beperking deel.
 
In artikel 49 van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens staat dat voetgangers met
een witte stok die aangeven te willen overste
ken, voorrang verleend moet worden. 77% van
de stokgebruikers met een visuele beperking
heeft wel eens een vervelende situatie meege
maakt doordat de witte stok werd genegeerd
bij het oversteken. De meest voorkomende
vervelende situatie is dat een voertuig rake
lings langs de slechtziende of blinde verkeers
deelnemer rijdt.
 
Volgens de gedupeerden negeren voorname
lijk de volgende verkeersdeelnemers de witte
stok (top 3):
fietsers, auto’s en brommers/scooters.
 
Bij 78% heeft een vervelende verkeerservaring
door het negeren van de witte stok veel effect.
Zij voelen zich vooral onveilig, waardoor ze
nog onzekerder, voorzichtiger en alerter wor
den of ze schrikken eerder, zijn angstig en of
gespannen. Eén op de drie mensen met een
visuele beperking voelt zich onveilig bij het
oversteken. 53% van de stokgebruikers schat
het geschikte oversteekmoment in op gehoor
en restvisus. 33% doet dit puur op basis van
gehoor..
..................................................................................................

Inrichting bus- en tramstations
Mensen met een visuele beperking ervaren
regelmatig problemen met de inrichting
van bus- en tramstations. Het is bijvoor
beeld lastig om de juiste halte te vinden of
om te ontdekken wanneer de eerstvolgende
bus of tram eraan komt. De ervaringsken
nis, deskundigheid, richtlijnen en regelge
ving rond de inrichting van bus- en tramsta
tions heeft de Oogvereniging nu bijeenge
bracht in een speciale handreiking. Deze
handreiking is ter ondersteuning voor ie
dereen die werkt aan toegankelijke bus- en
tramstations.
 
In de afgelopen jaren is er veel verbeterd in de
toegankelijkheid van treinstations in Neder
land. De belangrijkste ontwikkeling is het
creëren van eenduidigheid, veiligheid en uni
formiteit op het station. Hierdoor is het voor
spelbaar wat je als reiziger kunt verwachten.
Dit bevordert het zelfstandig kunnen reizen
van mensen met een visuele beperking.
 
Bij het overstappen van de trein naar de bus,
tram of metro, missen reizigers met een visuele
beperking deze voorspelbaarheid nog. Om de
eenduidigheid, veiligheid en uniformiteit van
tram, bus en metro te verbeteren startte de
Oogvereniging het project Voorpleinen. In dit
project attendeert de Oogvereniging gemeen
ten waar een treinstation is op de mogelijkheid
de aansluiting met bus en tram te verbeteren
in samenspraak met gebruikers uit de regio en
professionele adviseurs.
 
Eén van de dingen die in dit project naar voren
kwam, is dat er veel vragen en problemen be
staan rond het toegankelijk inrichten van bus-
en tramstations voor reizigers met een visuele
beperking. Om die reden heeft de Oogvereni
ging ervaringskennis, deskundigheid, richtlij
nen en regelgeving rond de inrichting van bus-
en tramstations bijeengebracht in een handrei
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king die belangenbehartigers, gemeenten en
vervoerders kunnen ondersteunen om een
tram- of busstation toegankelijk in te richten.
 
Dit is de vierde handreiking van de Oogvereni
ging. Vorig jaar september verscheen de hand
reiking Veilige routes en oversteekplaatsen.
Van eerdere datum zijn Stop voor de witte stok
in het verkeer en De ideale trein. De handrei
kingen staan op www.oogvereniging.nl.
..................................................................................................

Veilig deelnemen aan het lang
zaam gemotoriseerd verkeer
In MaculaVisie nrs. 3 en 4 is gesproken over
slecht zien en fietsen. Maar wat zijn de re
gels voor slecht zien en rijden op een scoot-
en brommobiel? Deze vraag heeft de redac
tie voorgelegd aan Bart Melis-Dankers,
werkzaam bij Koninklijke Visio, specialisatie
mobiliteit en toegankelijkheid voor visueel
beperkte mensen. Bart is ook lid van de
Adviesraad van de MaculaVereniging.
Hieronder het antwoord op de vraag over
de scootmobiel. In de volgende MaculaVisie
komt de brommobiel aan de orde.
 
Veilig mobiel op een scootmobiel
Bart Melis-Dankers.
 
Wanneer u slecht ter been bent of een ver
minderde conditie hebt, kan een scootmo
biel een zeer geschikt hulpmiddel zijn om
mobiel te blijven in de eigen woonomge
ving. Met een scootmobiel kunt u toch zelf
standig boodschappen blijven doen, familie
en vrienden blijven bezoeken of zomaar een
ritje maken voor uw plezier. Maar als u
tevens ook slechter ziet, kan het de vraag
zijn of het rijden in een scootmobiel nog wel
veilig en verantwoord is.
 
Koninklijke Visio heeft daar samen met de
Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in de afgelo
pen jaren uitgebreid wetenschappelijk onder

zoek naar gedaan. Vorig jaar is neuropsycholo
ge dr. Christina Cordes daarop gepromoveerd.
Haar proefschrift gaat over het veilig en verant
woorde gebruik van het langzaam gemotori
seerde verkeer door slechtziende mensen.
Specifiek heeft ze daarbij gekeken naar scoot
mobielen. Haar conclusie is eigenlijk vergelijk
baar met die van het fietsonderzoek waar in de
vorige Macula Visie over geschreven is.
 
Ook hier geldt dat de slechtziendheid het ge
bruik van een scootmobiel niet in de weg hoeft
te staan mits men op de juiste manier leert
compenseren voor de visuele beperking. Het
kiezen van de juiste plek op de weg/stoep is
daarbij belangrijk, evenals het kiezen van de
juiste snelheid, passend bij de verkeerssituatie
en verkeersdrukte. Met een scootmobiel rijdt u
vaak vrij dichtbij voetgangers of fietsers. Goede
beheersing van de scootmobiel is daarbij be
langrijk om alle noodzakelijke manoeuvres vei
lig te kunnen maken zonder te botsen. Dat
vraagt enige oefening en ook zelfvertrouwen.
 
Remmen en gas geven op een scootmobiel
gaat bijvoorbeeld anders dan u mogelijk ge
wend bent op een fiets. Als u gas wilt geven
moet u meestal een handel op het stuur in knij
pen en om te remmen laat u diezelfde handel
weer los. Dat moet u natuurlijk niet verwarren
met een normale handrem waar u juist in moet
knijpen om te remmen. Het is niet altijd makke
lijk, maar met de juiste instructie en training is
dat goed aan te leren en dan is er is vaak meer
mogelijk dan u denkt. Op een rustig en over
zichtelijk fietspad kunt u vaak best vaart maken
en genieten van de omgeving, maar in een
drukke winkelomgeving zult u de snelheid aan
moeten passen, goed moeten opletten, vol
doende ruimte moeten geven en defensief
moeten rijden.
 
Er worden in Nederland geen wettelijke visuele
eisen gesteld aan het rijden op een scootmo
biel. Als slechtziende mag u daar dus gewoon
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gebruik van maken, zolang u uzelf of een ander
in het verkeer maar niet in gevaar brengt. Men
sen hebben zelf meestal heel goed door wan
neer ze ‘een gevaar op de weg’ worden. Het is
ook niet zo dat er in deze doelgroep nu heel
veel ongelukken gebeuren. Over het algemeen
is men zich goed bewust van de eigen capaci
teiten. Ook slechtziende mensen die nooit eer
der op een scootmobiel gereden hadden, ble
ken in ons onderzoek na een korte instructie en
training vaak voldoende goed overweg te kun
nen op een scootmobiel.
 
De conclusie van het onderzoek is dan ook dat
er geen noodzaak is om wettelijke minimale
eisen te gaan stellen aan het rijden op een
scootmobiel. Dat zou slechtziende mensen
alleen maar belemmeren om zelfstandig mo
biel te blijven. Het is jammer genoeg wel zo
dat veel mensen niet weten wat er allemaal
mogelijk is en welke oplossingen er allemaal
zijn. Juist daarom heeft Visio dit onderzoek ge
daan. Bij de revalidatiecentra van Koninklijke
Visio en Bartiméus kan men u helpen om zo

lang mogelijk veilig en verantwoord zelfstan
dig mobiel te blijven. Als u wilt weten wat er in
uw geval nog kan, neem dan gerust contact op
met een instelling bij u in de buurt. Zij helpen u
graag verder.
 
Het gehele proefschrift van dr. Christina Cordes
is te vinden op:
https://www.rug.nl/research/portal/nl/publica
tions/driving-slow-motorised-vehicles-with-vi
sual-impairment(93b33b51-1175-4a29-a260-e
fe98886382e).html
..................................................................................................

Een alternatief?

------------------------------------------------------(advertentie)-----------------------------------------------------
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  Ja, ik word lid van Passend Lezen 
 Voor het jaarabonnement van € 30,- per jaar ontvang ik automatisch een acceptgirokaart.

Voorletters   Achternaam     M/V

Geboortedatum    

Straatnaam   Huisnummer  

Postcode    Plaats   

Telefoon   

E-mailadres   

Ik verklaar dat ik een leesbeperking heb*. Mijn leesbeperking is:  

Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Passend Lezen.

Handtekening  

Stuur de bon naar: Bibliotheekservice Passend Lezen, Antwoordnummer 206, 2504 WB Den Haag. 

Frankeren is niet nodig.

* De collectie van Passend Lezen is exclusief voor mensen met een visuele, cognitieve of fysieke beperking. 
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Is lezen lastig door slecht zicht of is een boek vasthouden moeilijk? Dan kun je ook gaan luisteren! 

Passend Lezen biedt 75.000 gesproken boeken, kranten en tijdschriften, hoorspelen én hoorcolleges. 
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ANBI-status
Bram Harder, voorzitter
 
Het bestuur laat u weten dat in de extra
ingelaste Algemene Ledenvergadering van
de MaculaVereniging - gehouden op 4 okto
ber 2019 te Utrecht - met een 2/3 meerder
heid besloten is artikel 19 lid 2 van de huidi
ge statuten te wijzigen.
 
De gewijzigde tekst
De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar
in het vorig lid bedoelde besluit de bestem
ming vast voor het batig saldo, met dien ver
stande dat een eventueel batig liquiditeitssal
do ten goede moet komen aan een andere
Algemeen Nut Beogende Instelling met een
soortgelijke doelstelling of van een buitenland
se instelling die uitsluitend of nagenoeg uit
sluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
 
De notaris heeft met deze uitkomst herziene
statuten kunnen opmaken en gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel. Van de belasting
dienst is de bevestiging ontvangen dat de
ANBI-status voor de MaculaVereniging hier
mee is gecontinueerd. De aangepaste statuten
kunt u vinden op www.maculavereniging.nl.
 

Algemene ledenvergadering en
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene
ledenvergadering op 20 januari 2020 van
14.00-15.30 uur om onder andere de begro
ting voor 2020 te bespreken en goed te keu
ren. Na de vergadering bent u welkom voor
een nieuwjaarsborrel.
 
Agenda
14.00 uur – welkom door Heleen Schoots
14.05 uur – toelichting op de begroting door
Karin Terbraak
14.45 uur – voorstellen aspirant-bestuursleden
15.00 uur – rondvraag
15.30 uur – nieuwjaarsborrel
 
Toelichting: begroting 2020
Op deze Algemene Ledenvergadering wordt
alleen uw goedkeuring voor de begroting ge
vraagd. Tijdens de Macula-dag op 4 april 2020
is er een Algemene ledenvergadering voor de
goedkeuring van onder andere het jaarverslag
en de jaarcijfers van 2019.
 
Toelichting: voorstellen aspirant-
bestuursleden
Op het moment van schrijven is bekend dat:
• Bram Harder (voorzitter) vanwege privé-
omstandigheden tijdelijk minder taken op zich
kan nemen
• Henk van Wijk (penningmeester) besloten
heeft per direct te stoppen met zijn
bestuursfunctie
• Marion Klapwijk (secretaris) per 1 februari
2020 vertrekt.
 
Het bestuur heeft gezocht naar vervanging en
is in gesprek gegaan met drie kandidaten voor
een bestuursfunctie. Deze aspirant-bestuursle
den wil het bestuur graag tijdens deze algeme
ne ledenvergadering aan u voorstellen.

BESTUURSZAKEN
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Kosten 2019 2020 Opbrengsten 2019 2020

Belteam 565 565 130.625 118.755

Macula-dag 20.000 20.000 200 200

Regionale bijeenkomsten 545 545 5.500 4.000

Macula-bijeenkomsten 4.747 4.747 4.000 4.000

Werkgroep JMD 1.500 2.500 6.000 6.000

Drukkosten folders 6.430 6.430 2.000 2.000

MaculaVisie 40.000 30.000 45.000 45.000

Kosten website/webbox 10.000 10.000 5.000 5.000

Deelname beurzen en congressen 2.447 2.447 0 15.000

Belangenbehartiging 5.151 5.000 5.000 0

Proj Visuele Toegankelijkheid cofin 0 15.000 5.000 0

Bestuur en Kader 6.842 6.842 0 0

Ledenraad 160 1.500 5.000 0

Salarissen incl. pensioenpremie 59.065 20.000 5.000 0

Drukwerk bureau 1.200 1.200

Porti bureau 6.000 6.000

Backoffice/frontoffice 0 45.000

Verzekeringen en advies 2.150 2.150

Kosten hardware software 6.500 2.500

Kosten ledenwerfactie 10.000 10.000

Huur pand 18.000 0

Adm kosten en accountant 3.120 3.120

Adm kosten Oogvereniging 35.000 0

Overige bureaukosten 3.936 0

Afschrijving contributie debiteuren 2.500 2.000

Bankkosten 1.500 1.500

JMD congres   0 2.500

Steunleden       0 500

Kaarten huisartsen 0 1.100

Maculaweek 0 25.000

Totaal kosten 247.358 228.146 Totaal baten 218.325 199.955

Saldo -29.033 -28.191

Bankrente

Opbrengst projecten via Oogvereniging

Opbrengst eigen projecten

Bijdragen adverteerders MacVisie

Vergoeding arbeidskosten MacFonds

Concept begroting 2020                      MaculaVereniging

Contributies

Abonnees betalend

Giften en legaten

Bijdragen exploitanten Macula-dag

Bijdragen lunches leden

Subsidie PGO

Aandeel Oogfonds in MacVisie

Backoffice subsidie

Aandeel Oogfonds in Macula-dag

 
Locatie: restaurant The Greenhouse,
Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht. 
Aanmelden via info@maculavereniging.nl
of tel. 030-298 07 07. 

Routebeschrijving
Als u met de trein in Utrecht CS bent, loopt u
naar de uitgang Jaarbeursplein. U gaat de trap
af (er is ook een lift) en loopt om het Beatrix
theater heen (links aanhouden). Na ongeveer
400 meter is links het restaurant. Het is een gla
zen gebouw. Vanaf het Jaarbeursplein is het 5
minuten lopen.
..................................................................................................
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voorkant                                                          achterkant

Wat ligt er nog meer op de
bestuurstafel?
Macula-dag
Het programma van de Macula-dag op 4 april
2020 begint vaste vorm te krijgen. ’s Morgens
zal er een lezing zijn van associate prof. Ruth
van Nispen en prof. Carel Hoyng. ’s Middags
kunt u kiezen uit een aantal workshops.
Natuurlijk zijn er weer diverse standhouders
met hulpmiddelen en informatie.
 
Reorganisatie
De begroting van 2019 liet een negatief resul
taat zien en in de loop van het jaar heeft het
bestuur dit niet kunnen omzetten naar een
positief saldo. Een van de redenen is de verla
ging van de overheidssubsidie.
 
In de eerdere MaculaVisies heeft u kunnen
lezen dat er vanwege de bezuinigingen moei
lijke besluiten moesten worden genomen. Een
daarvan is de beëindiging van het dienstver
band van Mary Ruskamp, hoofd landelijk
bureau. Mary was voor ons DE MaculaVereni
ging en voor velen HET aanspreekpunt.
 
Het kantoor in Utrecht sluit 31 december 2019
haar deuren. Alle post en e-mails die u ont
vangt, komen nu via MEO, de organisatie waar
het bestuur de front- en backoffice heeft on
dergebracht. MEO is een leerwerkbedrijf voor
mensen met een beperking als AD(H)D of
autisme en met stagiairs uit het regulier en
speciaal voortgezet onderwijs. Zij krijgen pro
fessionele begeleiding en ondersteuning van
vaste krachten, zoals een grafisch leermeester
en een jobcoach.
 
Belmaatjes
“Hoe weet jij nou dat de broek die je aan hebt
niet donkerblauw maar zwart is? En hoe kies je
daarbij de juiste kleur sokken? Of: vanwege
mijn MD durf ik niet meer naar buiten. Mijn we
reld is daardoor zo klein geworden en ik voel
me eenzaam.”
 

In MaculaVisie nr. 4-2019 heeft u kunnen lezen
over het project Belmaatjes: mensen met MD
bellen mensen die MD hebben en graag daar
over willen praten. Voor dit project heeft de
MaculaVereniging subsidie gekregen om de
bellers een onkostenvergoeding te geven.
 
Er hebben zich al mensen aangemeld die wil
len bellen of gebeld willen worden. Heeft u het
niet gelezen of dacht u toen: dit is niets voor
mij en bent u nu van gedachten veranderd?
Neem dan contact op met Peter Derks,
bestuurslid voorlichting & contact, e-mail
voorlichting@maculavereniging.nl, tel.
06-23 20 60 93.
 
Naamsbekendheid vergroten
Op 1 november was in Congrescentrum De
Eenhoorn in Amersfoort het Symposium Medi
sche Retina. Meer dan 150 oogartsen, oogart
sen in opleiding en physician assistents waren
hierbij aanwezig.
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MIDDELEN

VERLICHTING

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

Dit bedrag zal worden besteed aan voorlich
tingsmateriaal over macula-degeneratie. Het
bestuur van de MaculaVereniging dankt het
gouden paar voor dit mooie gebaar en wenst
hen nog veel gelukkige jaren toe.
 
Naast deze gift van de familie Meijer zijn er nog
twee giften van respectievelijk € 500 en € 200
binnengekomen. Beide bedragen zijn opge
haald tijdens een feest. Via de doneerknop op
de website (je komt dan op de site van WhyDo
nate) is € 735 op de rekening van de MaculaVe
reniging gestort. Het bestuur dankt ook deze
gulle gevers.

Dankzij prof. Carel Hoyng (een van de organi
satoren van dit symposium) mocht de Macula
Vereniging kaartjes uitdelen, die de oogartsen
dan weer kunnen doorgeven aan de mensen
met macula-degeneratie die op hun spreekuur
komen. Zo weten ook zij dat er een Macula-
Vereniging is die kan helpen te leven met MD.
............................................................................................

Gouden gift en meer
Op 20 september 1969 gaven Ton Geurts en
Piet Meijers elkaar het ja-woord. Dat is nu
dus 50 jaar geleden. Ter gelegenheid daar
van was er een feest. Omdat Piet al vanaf
zijn 54ste macula-degeneratie heeft, werd
er in plaats van cadeaus gevraagd geld te
doneren aan de MaculaVereniging.
 
Piet Meijers: “Meteen in 2001 werden wij door
prof Hoyng op het spoor van de MaculaVereni
ging gezet. Hij kon mij niet met PDT (photody
namische therapie/Visudyne) behandelen
omdat het budget in Nijmegen op was!
Evenwel regelde hij een (kostbare) PDT-behan
deling in het OMC in Haarlem, in eerste instan
tie voor eigen rekening. Met het advies van
prof. Hoyng in de hand kon ik de verzekeraar
stevig onder druk zetten. Deze ging tot beta
ling over, en niet alleen voor mij. Inmiddels be
greep ik dat prof. Hoyng medisch adviseur van
de MaculaVereniging was.
 
De artikelen in de MaculaVisie maakten mij dui
delijk dat macula-degeneratie niet het einde
van de wereld was. Er is met de juiste instelling
goed mee te leven.
 
Het werk van de MaculaVereniging is daarbij
van groot belang voor de doelgroep. Daarom
vroegen wij een giftbox aan bij ons 50-jarig
huwelijk. Er werd € 1.125 gedoneerd. Namens
onze familie en vrienden is dat een dank je wel
voor het belangrijke werk dat jullie bij de
MaculaVereniging doen!”
 

17



Maar hoe kan ik nu met een rolstoel door deze
woestijn ploegen? Aan beperkingen geen ge
brek dus. Het aantal uitdagingen stijgt tot on
gekende hoogte, ik moet de Gemeente
Amsterdam echt dankbaar zijn voor deze
ongekende luxe. Maar vandaag zal ik mijzelf en
mijn hulp niet blootstellen aan deze uitdaging:
er zijn grenzen.
 
Ik wil volgend jaar naar de Olympische Spelen,
voor het onderdeel “Uitdagingen”. Ik heb nou
al een jarenlange training achter de rug in de
wonderlijkste uitdagingen – nu wil ik eindelijk
wel eens een medaille zien!
 

Aan uitdagingen geen gebrek!
Marie-José Rijnders
 
Soms kan ik helemaal stil worden van verba
zing over de lenigheid van het taalgebruik.
Had vroeger iemand een “gebrek”, werd hij
of zij vervolgens een “invalide”. Toen ook
dat niet netjes genoeg meer leek te zijn,
kregen we het begrip “handicap”. Dat ver
anderde weer in rap tempo in het begrip
“mensen met een beperking”. En nu ineens
is het weer veranderd, zo bleek. Mensen
met een beperking zijn gewoon “mensen
met een uitdaging”. Jeetje Mina zeg! Wat
begin ik genoeg te krijgen van dit eufemisti
sche en politiek correcte geleuter.
 
Ik ben dus iemand met een uitdaging. En niet
zo’n beetje ook! Vanaf het moment dat ik mijn
ogen open doe, zit mijn wereld - mits ik een
zonnige kijk heb - boordevol uitdagingen.
Welke flacon bevat de haarshampoo, waar ligt
mijn horloge, waar is het aangebroken pakje
met voer voor de kat, moet de oleander water
hebben of is hij nog kletsnat, waar heeft de kat
mijn lievelingspen neergelegd, hoe vind ik de
juiste thee? Dan ben ik nog geen uurtje op en
heb al heel wat uitdagingen achter de rug.
 
Dan komt de volgende uitdaging: ik wil even
naar de winkel voor enkele nieuwe kleuren wol
voor mijn kruissteek-avontuur. Maar eerst
moet ik poolshoogte nemen, want voor de
deur is het elke morgen een geronk en gebonk
van belang, daar wordt hard gewerkt. Dus ruk
ik het raam open om het slagveld te overzien
en jawel: één grote zandvlakte voor de deur.
Zelfs mijn eigen bescheiden stoepje is verdwe
nen onder een laag zand. Die dondert natuur
lijk meteen naar binnen als je de deur open
doet.
 

De zandvlakte voor de deur van Marie-José
Rijnders

COLUMN
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In gesprek met Maurits Emmen
Renée Braams heeft als freelancer geschre
ven voor NRC Handelsblad en Intermediair
en daarna is zij lange tijd eindredacteur
geweest bij de Volkskrant. Na de diagnose
macula-degeneratie, met vreselijke pijn in
ogen en hoofd, moest zij stoppen met haar
werk. Onlangs heeft zij aangeboden voor de
MaculaVisie mensen die wat voor de vereni
ging betekenen te interviewen. Na Lidy
Blokzijl (MaculaVisie nr. 4-2019) nu Maurits
Emmen van het Belteam.

 

Je wordt gebeld en dan hoor je
erbij
Door Renée Braams
 
Dikke kans dat de lezers van dit interview
net zo’n warme herinnering hebben als ik
aan hun eerste contact met de Macula-
Vereniging: het telefoongesprek met een lid
van het Belteam.
 
Zelf werd ik gebeld door Ada van Dam, die in
2017 helaas veel te jong is overleden. Van het
gesprek met Ada herinner ik mij mijn aanvan
kelijke verbazing: was ze echt helemaal blind?
Hoe kon ze dan mijn telefoonnummer lezen?
Ada had nuttige aandachtspunten voor mij. Ik
was nog zo jong, had ik geen Stargardt? En
moest ik dan niet oppassen met voedingssup
plementen met vitamine A?
 

Het Belteam van de MaculaVereniging is uniek
in de wereld van de patiëntenverenigingen. Bij
andere clubs kun je desgewenst altijd bellen
met een lotgenoot, maar je moet daartoe zelf
het initiatief nemen. “Bij de MaculaVereniging
word je gebeld, en ook als het nieuwe lid in
kwestie eerst even twijfelt of zo’n gesprek wel
nodig is, is de conclusie na een dik uur bellen
altijd dat het zo prettig en nuttig was”, vertelt
belteam-coördinator Maurits Emmen (51) aan
de telefoon.
 
Toen ik op een regenachtige augustusdag mijn
interview met Maurits Emmen voorbereidde,
voelde ik weer die verbazing: Maurits ziet bijna
niets meer, maar werkt bij Visio en coördineert
daarnaast het Belteam. Hoe krijgt hij dat alle
maal voor elkaar, terwijl de klussen van het
dagelijks leven - koken, administratie, oprui
men, kinderen opvoeden, stofzuigen - al zoveel
extra energie kosten als je slechtziend bent?
 
Ook bij Maurits was het Ada die hem belde,
toen hij een jaar of tien geleden lid van de
MaculaVereniging werd. Niet dat hij toen, zoals
ik, zojuist de diagnose van de oogarts had ge
kregen. Nee, die diagnose, ziekte van Stargardt,
was er al zo’n 25 jaar. Dat waren jaren van ver
bergen en gewoon doen en van stoer doorzet
ten met vele successen en daarnaast ook onge
lukken en bittere teleurstellingen.
 

IN GESPREK MET
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In de zomer tussen de eerste en de tweede klas
van de mavo ging het mis met zijn zicht, dat in
één keer kukelde naar 30%. Hij had, terwijl hij
in tegenstelling tot zijn broers geen studie
hoofd is, zegt hij zelf, de eerste klas van de
mavo prachtig afgesloten. Ja, hij zegt dat met
wat spijt, want hij had wel meer scholing willen
hebben en misschien ook wel gewild dat zijn
ouders hem daarin meer hadden gepusht.
Maar ach, hoe ging dat toen, zijn moeder was
pas gaan werken, er waren meer kinderen en
zijn ouders waren altijd druk. “En ik was een
buitenkind, speels; recalcitrant ook, als puber.”
 
Maar allereerst was er ongeloof bij de oogarts.
Maurits was Brabants kampioen hordenlopen,
dan kon het toch niet waar zijn dat hij die let
ters op de kaart niet kon zien? Zat hij niet de
boel te vernachelen? Tot zijn moeder wees op
een plaatje van een mannetje in een auto.
Nee, dat kon Maurits ook niet zien. Toen de
foto’s uiteindelijk een gedegenereerde
Stargardt-macula lieten zien in het Oogzieken
huis Rotterdam, moesten alle oogartsen in op
leiding die opmerkelijke feiten komen bekij
ken. En zo kwam hij bij oogarts Mary van
Schooneveld in het AMC.
 
“Ik wilde niet blind zijn, ik wilde niet naar een
speciale school”, herinnert hij zich. Met veel
gedoe maakte hij toch de mavo af en toen
werd het de landbouwschool. “Ik had een goed
ruimtelijk zicht en ik had altijd foefjes om niet
te laten merken dat ik slecht kon zien.” Die
foefjes kan hij niet meer precies beschrijven,
wellicht bestonden ze vooral uit wilskracht en
een opgewekt humeur.
 
Zelfs zijn ouders wilden of konden niet echt
begrijpen hoe slecht hij zag. “Ze schrokken
enorm toen ik een paar jaar geleden met een
stok aankwam. Had ik dat nodig?” Over die
stok later meer, die wordt belangrijk. Terug
naar de landbouwschool waar het besturen
van grote landbouwmachines toch niet

zomaar ging… toen werd hij groenteboer in
een supermarkt. “Met een beeldschermloepje
voor de bestellingen ging dat best.”
 
Een zeer ernstig scooterongeluk gooide roet in
het eten. Met een verbrijzeld been kon hij geen
zwaar werk meer doen. Natuurlijk kwam dat
ongeluk door zijn slechte ogen. Was er dan
geen ouder of broer geweest die ingreep en
hem beschermde tegen al te veel moed? “Ja, ik
herinner me dat mijn broer vroeg: kun je zien
wat voor auto dat daar is? Een Opel, zeg je? Ja,
prima! Ah, jij kunt best op de scooter!” Zo ging
dat. “Hij gunde het me natuurlijk.”
 
Er kwamen weer goede tijden: een huwelijk,
kinderen, Maurits werd huisman. “Ik was heel
actief op de school van de kinderen.”
 
Was het geen eenzaam bestaan, met de oog
ziekte weggedrukt in een duister hoekje? “Ja, ik
had heel weinig gevoel van eigenwaarde.”
 
Tijdens een atletiekkamp van zijn kinderen
waar hij als ouder mee ging in de leiding, liep
hij tegen de lamp, zegt hij. “Ik liep van alles
omver.” Daar sprak voor het eerst iemand hem
echt aan op hoe hij zijn slechtziendheid ver
borg. En toen? Doodop was hij, gefrustreerd en
depressief.
 
Aldus zette hij de stap naar Visio en kwam de
MaculaVereniging, het telefoongesprek met
Ada. Moest hij geen tandem aanvragen? Had
hij weleens van taxivergoedingen gehoord?
Later belde Ada weer, ze hadden mensen
nodig voor het Belteam en ze vond hem ge
schikt. “Ik moest wel enigszins zelf uit de put
zijn, het mag niet zo zijn dat de beller zelf de
gesprekken nodig heeft.”
 
Maar dat ging snel, zijn eigen revalidatie was
een succes. “Ik heb alles geleerd zonder mijn
ogen, blind. Non-visueel werken noemt Visio
dat. En ik ging nooit meer de deur uit zonder
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stok. Heerlijk. Iedereen mag het zien. Een won
der is het, hoeveel mensen jou willen helpen.”
Hij kon makkelijk leren om die hulp toe te laten
en zich te koesteren in de warmte ervan.
 
Een halfjaar later was hij zover om Ada terug te
bellen en al gauw ging hij op tweedaagse cur
sus Telefonisch lotgenotencontact, een leuke
opfrisser van de mbo-opleiding maatschappe
lijke dienstverlening die hij al had. In die eerste
jaren na 2013, de tijd van de injectie-hausse,
belde hij wel tachtig mensen per jaar.
 
Hoe kan het dat hij energie over heeft om zo
veel aandacht aan anderen te geven? “Ik heb
altijd energie over. Als ik moe ben van mijn
werk, ga ik toch mijn rondje wandelen, en toch
nog met mijn ogen dicht kranten luisteren op
mijn Webbox.”
 

Belteam
Voor informatie en lotgenotencontact kunt u
een gesprek aanvragen met het Belteam. Een
verzoek hiertoe kunt u richten aan
info@maculavereniging.nl of tel.
030-298 07 07. Eén van de leden van het Bel
team neemt dan zo spoedig mogelijk con
tact met u op.

Zo moeten er minstens driehonderd lezers van
de MaculaVisie zijn die door Maurits zijn ge
beld. Het is me wel duidelijk hoe goed en sen
sitief hij kan luisteren, maar hij is te bescheiden
om in geuren en kleuren die gesprekken te be
schrijven. Wat krijgt hij ervoor terug?
“Saamhorigheid en erkenning, en terug horen
dat een ander zich geholpen voelt en het ge
voel heeft dat hij erbij hoort.”

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, Netlix en Uitzending gemist

Go-box is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

----------------------------------------------------------(advertentie)----------------------------------------------------------
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Te koop eSight bril
Vorig jaar heeft mijn schoonmoeder van 86
jaar bij Lexima Reinecker een eSight bril
gekocht. Helaas is het haar niet gelukt om
de bediening van de eSight bril te leren. 
 
Daarom is deze prachtige nieuwe uitvinding
niet de oplossing voor haar om beter te kun
nen zien met haar MD en glaucoom. De bril is
dus zo goed als niet gebruikt. Misschien heeft
een ander er meer plezier van. Nieuwprijs van
de eSight bril is € 10.000. De vraagprijs van de
bril is nader overeen te komen. Informatie over
de bril vindt u op de site:
http://www.lexima-reinecker.nl/
 
Graag reageren op deze advertentie via
charlotte.schippers@hetnet.nl of tel.
06 -152 35 096.

Audiomaatjes
Van de audiomaatjes de Go-Box, de Go-app
en de Webbox van Solutions Radio zijn een
aantal korte video’s gemaakt.
 
De Go-box is een nieuw product en uitsluitend
bedoeld voor het uitspreken van de ondertitels
van de tv, ook van Uitzending Gemist en bij
voorbeeld Netflix. Deze innovatieve oplossing,
waarbij in real time de ondertiteling uit de be
wegende televisiebeelden wordt gehaald en
wordt voorgelezen, is leverbaar sinds begin
2019. Het OCR-systeem dat hiervoor nodig is,
heeft Solutions Radio in eigen beheer ontwik
keld vanwege de hoge snelheid en reactietijd
die nodig is. Ook moet de gevonden tekst wor
den gecontroleerd met een woordenboek om
de tekst aan te vullen met ontbrekende letters
(regelmatig ontbreken er letters omdat die op
een witte achtergrond staan en dan niet wor
den herkend). Deze acties moeten allemaal
heel snel worden uitgevoerd om de gesproken
ondertiteling zo dicht mogelijk bij de originele
spraak in het beeld te houden.
 
Via de Go-app kan de ondertiteling live worden
voorgelezen via smartphones en tablets. Via
solutionsradio.com zijn de knoppen voor de
Go-app voor Android en iOS gratis te downloa
den. Voor het gebruik van de app sluit je een
abonnement af op het Webbox-platform.

Met de Webbox luister je naar het laatste
nieuws, kranten, tijdschriften, gesproken boe
ken, gesproken tv-ondertitels, radiostations en
nog veel meer. Zo blijf je elke dag in contact
met de wereld om je heen.
 
Onderstaand de links naar de video's:
https://download.solrad.nl/gobox/video/Info
Video_GoBox_v1_2.mp4
https://download.solrad.nl/webbox3/InfoVi
deo_Webbox_v1_2.mp4
https://download.solrad.nl/goapp/InfoVideo_
Go-App_v1_2.m
.............................................................................................

HULPMIDDELEN
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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! 

RADIO 

NIEUWS 

LECTUUR 

GESPROKEN

ONDERTITELING 

ACCU 10 UUR 

Webb x
Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden  

3

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

SOL19003_MaculaVisie_WebBoxAdv_215x307_v1.indd   1 11/02/2019   09:29

                                                                                           (advertentie)



Oogcongres 2019
Ria Dekker, redactie
 
Op 9 november was het voor de vierde keer
dat het Oogcongres georganiseerd werd
door Oogfonds, Oogvereniging, Macula-
Vereniging, Hoornvlies PatiëntenVereni
ging en Vereniging Oog in Oog. Met 600
aanwezigen was het congres uitverkocht.
 
Na de opening door Edith Mulder (directeur
Oogfonds) en Joep Aarts (directeur Oogvereni
ging) met een mooi gedicht van Merel Morre
was prof.dr. Camiel Boon de eerste spreker.
Zijn lezing was getiteld: Van gentherapie tot
stamcellen: nieuwe ontwikkelingen in de
oogheelkunde.
 
Zo waren erfelijke oogziekten zoals de ziekte
van Stargardt en retinitis pigmentosa tot voor
kort niet behandelbaar. Maar eindelijk zijn er
veelbelovende ontwikkelingen op het gebied
van gentherapie: op dit moment worden al
daadwerkelijk mensen met gentherapie be
handeld in de hoop dat hun ziekte kan worden
stopgezet. Het is een zeer dure behandeling en
zal dus voor een beperkt aantal mensen be
schikbaar zijn.
 
Gentherapie is dus met name mogelijk nuttig
voor sommige erfelijke netvliesaandoeningen
(zoals retinitis pigmentosa, ziekte van Stargardt
e.d.) die worden veroorzaakt door een afwij
king in één gen. Voor sommige van die genen
wordt gentherapie nu in mensen onderzocht.
 
Gentherapie kan geschikt zijn voor slechts een
kleine groep van mensen met leeftijdgebon
den macula-degeneratie met heel specifieke
DNA-veranderingen, maar de effectiviteit is
nog lang niet aangetoond.
 
Het is dus wel belangrijk dat mensen met erfe
lijke netvliesaandoeningen - indien gewenst -
proberen te achterhalen wat bij hun het ver

oorzakende gen is, als ze in aanmerking willen
komen voor een (toekomstige) wetenschappe
lijke studie. Dat kan in één van de RD5000 ex
pertisecentra voor erfelijke netvliesaandoenin
gen, bijvoorbeeld in het Amsterdam UMC/AMC
op het spreekuur van Camiel Boon, of in het
Radboudumc in Nijmegen.
 
Gentherapie is vrijwel zeker niet meer nuttig
als de gezichtsscherpte al heel slecht is door
een sterk verdund netvlies (eindstadium van
de ziekte), waarbij het geen zin meer heeft om
het gen in te brengen in de cellen die toch al
afgestorven zijn.
 
In de toekomst is wellicht stamcelbehandeling
een optie voor deze mensen en dus ook voor
mensen met LMD. Van de eigen stamcellen
wordt een stamcel gemaakt die dan in het oog
ingebracht kan worden. Een stamcel is name
lijk in staat is om in een ander celtype te veran
deren. Maar stamcelbehandelingen zullen niet
tussen nu en 10 jaar beschikbaar zijn.
 
Daarnaast noemde Camiel de veelbelovende
digitale ontwikkelingen zoals de oogchip en
digitale mini-camera’s (OrCam).
 
De tweede lezing werd gegeven door prof.dr.
Hans van Delden. Het belang van samen beslis
sen in de zorg wordt alom erkend. De praktijk
blijkt echter weerbarstig. Samen beslissen is
pas echt samen als (minstens) twee perspectie
ven samenkomen: die van de patiënt en die
van de zorgprofessional. Dan is sprake van ken
nisconvergentie. Die moet plaatsvinden op het
niveau van de individuele zorg, maar ook op
systemisch niveau, in de instelling en in onder
zoek en onderwijs. In de lezing beschreef Van
Delden de manier waarop we kunnen bevorde
ren dat participatie op de verschillende ni
veaus gebeurt. Een belangrijke voorwaarde
daarvoor is dat de leefwereld van de patiënt
het uitgangspunt is van de zorg: meer mens,
minder patiënt.
 

MEDISCHE ZAKEN
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De laatste lezing voor de pauze werd gegeven
door dr. Richard Zegers. Samen met zijn doch
ter heeft hij urenlang naar Laurel en Hardy-
films gekeken. Deze films kenmerken zich door
een grote hoeveelheid lichamelijk geweld. Ook
de ogen staan bloot aan dit geweld, waardoor
diverse verwondingen kunnen ontstaan. De
hoeveelheid en aard van deze oogletsels wer
den besproken. Eveneens werd ingegaan op
de gevolgen van deze letsels als ze in het echt
hadden plaatsgevonden. Op een groot scherm
werden beelden vertoond van hilarische oog
ongelukjes uit de films. Dit tot groot vermaak
van de aanwezigen.
 
Na de pauze waren er diverse workshops waar
aan kon worden deelgenomen.
............................................................................................

Nieuwe hoogleraar voor
netvliesziekten
Oogarts Camiel Boon is per 1 augustus 2019
benoemd tot hoogleraar Oogheelkunde in
het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), in het bijzonder ziekten van de reti
na. Zijn aandachtsgebied is de medische en
chirurgische behandeling van netvliesziek
ten en het wetenschappelijk onderzoek op
dit gebied. Het doel van dat onderzoek is
een betere behandeling en prognose voor
patiënten met een ziekte van het netvlies.
 

Al vanaf het begin van zijn carrière hebben
netvliesaandoeningen de interesse van de
jonge hoogleraar. “Netvliesziekten treden vaak
plotseling op en kunnen snel leiden tot verlies
van het zicht. Het lastige is dat er vaak nog
geen officiële behandelrichtlijn is en er wereld
wijd veel variatie in behandeling is, wat niet
altijd ten goede komt aan de patiënt. In het
LUMC zoeken wij met innovatieve prospectie
ve studies uit welke behandeling het beste
werkt, met focus op enkele specifieke netvlies
ziekten. Uiteindelijk zal dat leiden tot een een
duidige behandelrichtlijn voor alle oogartsen.”
 
Ook over het ontstaan van netvliesaandoenin
gen zijn nog onduidelijkheden. Boon: “We zien
bijvoorbeeld dat de oogziekte serosa veel
vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen
en dat het lijkt samen te hangen met het
stresshormoon. Maar hoe dat precies werkt,
weten we nog niet.” In samenwerking met fun
damentele onderzoekers ontwikkelde zijn
team een celkweekmodel, dat hopelijk ant
woord kan geven op deze vragen.
 
Op het gebied van erfelijke netvliesaandoenin
gen, zoals retinitis pigmentosa, onderzoekt
Boon nieuwe vormen van regeneratieve ge
neeskunde, zoals gentherapie. Dit is een be
handeling waarbij de genetische oorzaak van
de ziekte wordt gerepareerd. “Gentherapie
wordt nu bijna alleen nog in onderzoeksver
band gedaan, maar het is een veelbelovende
behandeling. Wel is de behandeling erg duur,
dus we moeten goed bedenken bij wie het zin
heeft en bij wie niet.” Tenslotte werkt de hoog
leraar ook aan ‘netvlies-op-een-chip’. Hiermee
kunnen nieuwe behandelingen, zoals genthe
rapie, worden getest op netvliescellen die uit
stamcellen van de patiënten worden ge
kweekt.
 
Boon werkt samen met nationale en internatio
nale collega’s. Zo is het LUMC aangesloten als
expertisecentrum bij het Europese Referentie
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Netwerk voor oogziekten (ERN-EYE) en de lan
delijke RD5000-database voor erfelijke net
vliesaandoeningen. De afdeling Oogheelkunde
is tevens NFU expertisecentrum (Nederlandse
Federatie van Universitair Medische Centra )
voor erfelijke netvliesaandoeningen en serosa.
(Bron: LUMC.nl)
 
Noot van de redactie: Camiel Boon is lid van
de medische adviesraad van de MaculaVereni
ging. Als de redactie met een medische vraag
zit, dan is hij (en ook de andere oogartsen van
de adviesraad) altijd bereid daar een antwoord
op te geven. De redactie feliciteert hem met
deze benoeming.
........................................................................................................

Beschermen voedingssupple
menten tegen LMD?
De MaculaVereniging heeft met medewer
king van prof.dr. C.B. Hoyng in juni 2018
een special gemaakt over voedingssupple
menten en leeftijdgebonden macula-
degeneratie (LMD). Deze special heeft tot
doel een kort overzicht te geven van de
theoretische rol van antioxidanten en ome
ga-3-vetzuren in het netvlies. Ook wordt de
wetenschappelijke stand van zaken met be
trekking tot de mogelijk beschermende
werking van voedingssupplementen op het
ontstaan of de progressie van LMD kort be
sproken. Hieronder kunt u de conclusie van
de special vinden.
 
De special zelf is te lezen op https://maculaver
eniging.nl/voor-u/publicaties. Zie ook het arti
kel van dr. Maarten Copper in MaculaVisie nr.
3-2019
 
Conclusie uit de special
Het gebruiken van voedingssupplementen in
de juiste dosering wordt volgens de richtlijn
LMD van de Nederlandse oogartsen geadvi
seerd bij patiënten met een hoog risico op
LMD. Onder hoog risico wordt verstaan dat één

oog al een eindstadium heeft en het andere
nog niet of als het oog tekenen van een zeer
hoog risico vertoont. Vooralsnog kan alleen uw
oogarts dat bepalen.
 
Stop met roken en let op uw gewicht is altijd
een goed advies. Als LMD heel veel in de fami
lie voorkomt, kan het zijn dat er een verhoogd
genetisch risico bestaat. Een evenwichtige voe
ding met 2 ons groenten en 2 stuks fruit per
dag levert voldoende voedingsstoffen, inclu
sief antioxidanten.
 
Uw oogarts kan u vertellen of u LMD heeft en
in welke vorm (droog of nat) en in welk stadi
um de LMD in uw oog/ogen zich bevindt. Hij
kan u ook adviseren over het gebruik van voe
dingssupplementen.

Luteïne is een carotenoïde, een gele kleurstof. Het
komt voor in vele planten, echter wordt het meest
al commercieel geïsoleerd uit gras, wier, brandne
tels of Tagetes soorten (afrikaantjes).
......................................................................................................

Gezondheidswinkels en
voedingssupplementen
Gezondheidswinkels overtreden massaal de
wet bij verkoop van voedingssupplemen
ten. Grote ketens zoals Vitaminstore en
Holland and Barrett (voorheen De Tuinen),
gebruiken verboden medische claims voor
voedingssupplementen en overtreden daar
mee de wet. Dat blijkt uit onderzoek van te
levisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV-
Uitzending gemist zondag 6 oktober 22.35
uur, NPO2). 
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Claims waarin het gaat over het voorkomen,
behandelen of genezen van een ziekte mogen
niet worden gebruikt voor voedingssupple
menten omdat het géén medicijn is. Toch
komen ze voor op  websites, ook van minder
bekende winkels. Bovendien gebruiken verko
pers in de winkels van Vitaminstore en Holland
and Barrett ook medische claims voor voe
dingssupplementen, zo constateerde De Moni
tor tijdens bezoek met een verborgen camera. 
 
Ontstekingsremmend
In verschillende winkels van Holland and Bar
rett wordt door de verkoper een map tevoor
schijn gehaald met daarin een opsomming van
de werking van voedingssupplementen. Ook
beweerde Holland and Barrett op haar website
over een zwavelpoeder (methylsulfonylme
thaan, MSM) dat het ontstekingsremmend kan
werken in de spieren en het weefsel. Toen een
journalist een medewerker daarnaar vroeg via
de live chat werd dat beaamd. Over een amino
zuur (glucosamine) schreven zowel Holland
and Barrett als de Vitaminstore dat dit het
kraakbeen zou herstellen. 
 
Zware overtredingen 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) spreekt over zware overtredingen. De
toezichthouder geeft toe dat zij niet alles kun
nen inspecteren met de ongeveer vijftien à zes
tien mensen die binnen dit onderwerp bezig
zijn. Zij inspecteren met name bij risico’s voor
de volksgezondheid en waar de grootste kans
is op misleiding. Alles onder controle krijgen is
een illusie.
 

Vitaminstore laat weten dat het zeker niet de
bedoeling is om de klant te misleiden. Zij gaan
ermee aan de slag in de winkel en op de websi
te. Holland and Barrett is een onderzoek ge
start en stelt dat de website continu wordt aan
gepast. Veel claims zijn van de website verwij
derd nadat het tv-programma de winkels erop
wees. 
......................................................................................................

Meld uw ervaringen met
oogmedicatie
Krijgt u regelmatig een ooginjectie en loopt
u tegen problemen aan of u moet verplicht
overstappen op een andere injectie (prefe
rentiebeleid)? 
 
Laat het weten via info@maculavereniging.nl
of het Meldpunt Oogmedicatie (www. vragen
lijst.dezorgvraag.nl) of bij de Ooglijn, tel.
030-294 54 44, e-mail ooglijn@oogvereniging.
nl. Bijwerkingen van oogmedicatie kunt u het
beste melden bij het Lareb (www.lareb.nl). Uw
meldingen zijn nodig om de oogzorg te verbe
teren. 
 
Wat gebeurt en met uw melding?
Het Meldpunt is opgericht door de Oogvereni
ging en andere (oog)patiëntenorganisaties.
Gezamenlijk zetten zij zich in om de zorg te
verbeteren. In gesprekken met zorgverleners,
zorgverzekeraars en andere partijen pleiten zij
ervoor dat:
• mensen worden behandeld volgens de richt
lijn en wat is afgesproken met de oogarts
• mensen kunnen switchen naar een andere
ooginjectie als dat nodig is.
Meer informatie over het Meldpunt Oogmedi
catie is te vinden op www.oogvereniging.nl.
......................................................................................................
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Een OrCam voor mij!
Ook voor u? (2)
Naar aanleiding van het artikel in Macula-
Visie nr.4-2019 stelde mevrouw Amoureus
de volgende vraag aan Reinie Doorn: "Ik
overweeg een OrCam te kopen. Ik begreep
dat die op de bril komt, hoe kun je dan ver
geten hem te gebruiken? Is er al meer be
kend over de verzekeringsbijdrage?"
 
Het antwoord van Reinie: "Fijn, dat u ons mailt
om meer te weten te komen over de OrCam.
Bij de OrCam wordt een bril geleverd met ven
sterglas. In de proefperiode gebruikte ik deze
meegeleverde bril en zette mijn huidige bril af.
Mijn eigen OrCam heb ik nu standaard op mijn
huidige bril, waardoor je niet hoeft te wisselen
tussen brillen en deze dus niet kan vergeten.
 
Er zijn al een behoorlijk aantal zorgverzeke
raars die de Orcam vergoeden, maar u moet
wel een aanbeveling hebben van Bartiméus of
Visio. In mijn geval moest ik zelf ook een moti
vatie schrijven. Ik heb de OrCam Reader ver
goed gekregen door mijn zorgverzekeraar.
Succes gewenst.
..................................................................................................

Week van de toegankelijkheid
Reinie Doorn, redactie
 
Voorafgaand aan de week van de toeganke
lijkheid, werd ik - als slechtziende inwoner
van Ommen - gevraagd door een commissie
vanuit de burgerlijke gemeente, of ik wilde
meewerken aan een “schouwing” van
supermarkt JUMBO, warenhuis HEMA en
een net geopende eetgelegenheid. Een
commissie met de toepasselijke naam
O.O.G. (Ommer Overlegorgaan Gehandicap
tenbeleid).
 
De genoemde bedrijven werden kritisch beke
ken door mensen met een beperking. Deze be
drijven lieten en laten zien dat een bedrijf voor

iedereen toegankelijk kan zijn, door brede win
kelpaden, rolstoeltoiletten, vriendelijk en hulp
vaardig personeel. De deuren van de koelingen
kunnen voor slechtzienden en rolstoelers wat
problemen opleveren, maar de managers van
de bedrijven staan open voor tips. De eetgele
genheid heeft zowel voor rolstoelers als voor
slechtzienden geen toegankelijk toilet.
 
Al lopende van de ene naar de andere locatie,
komen we heel wat “struikelpunten” tegen die
in een schouwing van het openbaar terrein
zeker veel minpunten zal opleveren. Maar wat
is het mooi dat je als mens met een beperking
anderen mag inspireren om OOG te hebben
voor je eigen stad of dorp.
..................................................................................................

Gezelschapsspellen
Soms komt er een vraag bij het Belteam of
de redactie over gezelschapsspellen in
grote uitvoeringen zodat ook u met ande
ren een spelletje kunt doen.
 
Diverse leveranciers voor hulpmiddelen voor
blinden en slechtzienden hebben in hun assor
timent spellen in een grote uitvoering zoals
rummikub XXL, speelkaarten met grote afbeel
dingen of gekleurde kaarten, dobbelstenen,
puzzelboekjes met grote invulvakjes, enz.
Misschien een idee voor Sinterklaas of onder
de kerstboom?
 
Heeft u ergens een handig spel gevonden en
wilt u dit aan andere leden laten weten, mail
naar redactieMV@maculavereniging.nl.
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Museum4all onderdeel van
Stichting Oren en Ogen tekort
Het was voor Marjolein Kal en Karlijn de
Winter geen makkelijke beslissing om hun
Museum4all uit handen te geven. Vele jaren
hebben zij zich ingezet om de toegankelijk
heid van musea voor mensen met minder
zicht onder de aandacht te brengen en een
platform op te zetten waar deze toeganke
lijkheid in kaart wordt gebracht.
 
De site heeft in al die jaren veel museumbezoe
kers de weg naar een toegankelijk museum
helpen vinden en doet dat nog steeds. Stich
ting Oren en Ogen tekort is een nieuwe stich
ting die zich actief inzet om kunst en cultuur
toegankelijk te maken voor mensen met een
visuele en/of auditieve beperking. De toegan
kelijkheid van musea sluit hier prima bij aan.
 
Naast de informatie over de toegankelijke
musea komt er op termijn ook een kalender
met hierop interessante activiteiten. Met de
groei van de stichting zal het aanbod in activi
teiten naast rondleidingen in musea uitbreiden
met zintuigelijke stadswandelingen en diverse
workshops en evenementen.
(Bron: Facebook Museum4all)
...................................................................................................

En de winnaar is….
Land Art Delft, Museum Kaap Skil en Son
nenborgh Museum–Sterrenwacht waren ge
nomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs
2019. De prijs is een initiatief van het Oog
fonds, Dedicon en het Van Abbemuseum en
is bestemd voor het toegankelijker maken
van museumcollecties voor blinden en
slechtzienden.
 
Met 36% van de stemmen liet Sonnenborgh
Museum–Sterrenwacht de andere finalisten
achter zich. Speciaal voor blinden en slecht
zienden ontwikkelt Sonnenborgh 'Het heelal
binnen handbereik', een programma waardoor

het heelal toegankelijk wordt voor een doel
groep die de sterren niet of nauwelijks kan
zien. Met de prijs van € 30.000 kunnen zij hier
mee aan de slag.
...................................................................................................

Aanraken mag
Op het programma voor blinden en slecht
zienden staan geregeld rondleidingen door
het museumdepot van het Museon. De data
en tijdstippen van de rondleidingen zijn te
vinden op www.museon.nl/nl/activiteit/vip.
 
De rondleiders trekken kasten en lades open,
geven voorwerpen in handen en laten voor
werpen voelen. Welke voorwerpen dat zijn, is
steeds een verrassing. Dat hangt af van de
rondleider maar ook van het soort voorwerp;
sommige voorwerpen mogen nu eenmaal niet
te vaak worden aangeraakt.
 
Bel voor informatie: Rob de Winter, tel.
070-338 14 21 of 06-10 90 53 84.
Aanmelden is noodzakelijk.
...................................................................................................

Nederlandse & Spaanse
meesters
Het Rijksmuseum presenteert 60 schilderij
en van dé grote meesters uit de 17de eeuw
uit Nederland en Spanje in de tentoonstel
ling Rembrandt-Velázquez, Nederlandse &
Spaanse Meesters. Het is voor het eerst dat
zoveel meesterwerken van Velázquez, Rem
brandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en
Ribera samen te zien zijn. In de tentoonstel
ling worden de Spaanse en Nederlandse
meesterwerken in paren getoond. Dit leidt
tot verrassende dialogen over werkelijkheid
en eeuwigheid, religie en schoonheid.
 
Tijdens speciale rondleidingen voor blinden en
slechtzienden op 4 december en 8 januari van
15.00–16.30 uur wordt gezocht naar de over
eenkomsten en verschillen van deze meesters.
Boek via rijksmuseum.nl of bel 020-674 71 90.

RECREATIE
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Macula-bijeenkomsten
Amsterdam
In verband met werkzaamheden aan de weg
en de kade is mijn huis moeilijk bereikbaar.
Daarom zijn er geen bijeenkomsten gepland.
Zodra het mogelijk is mijn huis op een goede
en veilige manier te bereiken, wordt weer een
bijeenkomst gepland.

Marie-José Rijnders, Oudezijds Achterburgwal
147, Amsterdam, tel. 020-625 28 29. 
..........................................................................................................
Assen
Macula-bijeenkomst op dinsdag 12 decem
ber, 21 januari, 16 februari, 17 maart, 21
april, 19 mei, in juni-juli-augustus ‘zomerse’
activiteiten, 8 september, 20 oktober, 17
november van 14.00-16.00 uur in Pand 17,
Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen. Informatie:
Frans Strijk, e-mail fstrijk@home.nl of tel.
0592-37 21 68. Graag aanmelden.
 
12 december hebben we ons traditionele
decemberetentje. Op veler verzoek weer bij de
Pelikaan in Assen.
 
21 januari komt Miny Veenema vertellen over
het Vakantiebureau. Zij organiseren vakanties
met aandacht voor een zorgeloze vakantie.
 
16 februari is Monique Bodegem van ‘Vier het
leven’ bij ons te gast. Stichting Vier het Leven
organiseert culturele activiteiten voor ouderen
(65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij
worden thuis opgehaald door een gastheer of
gastvrouw en samen met andere gasten gaan
zij gezellig naar de bioscoop, een concert, een
theatervoorstelling of naar een museum. De
deelnemers genieten van een drankje tussen
door en van elkaars gezelschap. Na afloop wor
den ze weer veilig thuisgebracht.
 

17 maart hebben wij Peter Tel te gast. Hij komt
vertellen over de Asser Jazzclub. Het ontstaan,
de geschiedenis en de evenementen die zij
georganiseerd hebben. Ook zal hij wat muziek
laten horen.
 
21 april komt Frans Hollander van Babbage.
Hij gaat vertellen over het productaanbod voor
slechtzienden. Onder andere voorleesappara
tuur en vergrotingsapparaten zal hij demon
streren en er zal voldoende tijd zijn om er zelf
mee te werken.
 
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.
..........................................................................................................

Op 10 september 2019 was Jetta Kleinsma, com
missaris van de Koning in de Drenthe, op bezoek
bij de macula-bijeenkomst in Assen. Frans Strijk
had haar uitgenodigd. (foto Janneke Beukinga)
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Bennekom-Wageningen
Macula-bijeenkomst op woensdag 5 februa
ri, 15 april en 16 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.
 
5 februari zullen Lidy en Karin weer een fees
telijke kleurrijke lunch verzorgen met de aan
bevolen ingrediënten voor MD-ers zoals luteï
ne en zeaxanthine. Deze lunch kost € 8 per per
soon. Aanmelden bij Hettie de Vringer.
..........................................................................................................
Bussum
Macula-bijeenkomst op donderdag 23 janu
ari, 26 maart, 28 mei, 24 september, 26
november (vierde donderdag van de oneven
maanden behalve juli) van 14.00-16.00 uur.
Let op nieuwe locatie: Wijkcentrum de Palm
pit (de Heul), Koekoeklaan 3a, Bussum. Het
wijkcentrum ligt aan de andere kant van de
parkeergelegenheid en bushalte. Informatie en
aanmelding (gewenst): Marijke Vierbergen tel.
035-623 38 38 of 06-22 24 86 80.
 
De toegang is gratis maar consumpties zijn
voor eigen rekening. Ook niet-leden van de
MaculaVereniging en partners of familieleden
zijn ook welkom. Er is ruime gratis parkeergele
genheid en de bus stopt voor de deur. 
..........................................................................................................

Cuijk
Macula-bijeenkomst op vrijdag 28 februari,
24 april, 26 juni, 28 augustus, 30 oktober,
27 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.
Informatie en aanmelding: Coen Bergman, tel.
0485–31 56 12, e-mail: c.ber7@kpnmail.nl.
 
In het wooncentrum vindt jaarlijks een zestal
bijeenkomsten plaats voor mensen met de
oogaandoening macula-degeneratie. Op de
eerste plaats willen wij een ontmoetingsplek
zijn voor de leden zelf, maar ook partners, fami
lieleden en vrienden zijn van harte welkom.
Lotgenoten kunnen in een ongedwongen
sfeer praten, ervaringen uitwisselen, hoe je met
de oogkwaal omgaat, informatie opdoen, enz.
Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan
actuele thema’s, waarvoor deskundige gast
sprekers worden uitgenodigd en diverse hulp
middelen worden gepresenteerd en toege
licht. Ook wordt ieder jaar een oogarts uit een
ziekenhuis uit de omgeving uitgenodigd om
ons te informeren over de laatste medische
ontwikkelingen. We richten ons op mensen uit
de regio’s Land van Cuijk, Gennip en omliggen
de gebieden.
 
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor
iedereen die wat meer van macula-degeneratie
wil weten. De toegang is gratis, maar de koffie
moet u wel betalen.
..........................................................................................................
Doetinchem
Macula-bijeenkomst in samenwerking met
de Oogvereniging op zaterdag 14 maart,
13 juni, 12 september, 12 december van
13.30-15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.
Bibliotheek ’t Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN
Doetinchem. Coördinator: Hans Becking, tel.
06-53 36 03 58. Aanmelden en informatie:
oogcafeachterhoek@gmail.com.
..........................................................................................................
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Eindhoven
Macula-bijeenkomst op 31 januari, 28 febru
ari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 31
juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober,
27 november van 14.00-16.00 uur.
Archipel Zuiderpark, Gagelboschplein 200,
5654 KS Eindhoven. Informatie: Henrike van
den Langenberg, tel. 06-39 75 33 35, e-mail
henrikelangenberg@gmail.com. De toegang is
gratis. Graag aanmelden.
 
De macula-bijeenkomsten zijn voor mensen
met macula-degeneratie in de omgeving
Eindhoven en omstreken. Een informeel sa
menzijn onder het genot van een kopje koffie.
Lotgenotencontact staat centraal, maar daar
naast zal iedere bijeenkomst ook een interes
sant thema hebben.
 
Voor de auto is er ruimte in de parkeerkelder
en in de nabijgelegen Palestrinastraat. Bus
Bravo met de buslijnen 15 (richting MMC), 16
(richting MMC, maar stopt niet bij halte Gagel
bosch), 18 (richting Bergeijk-Loo), 19 (richting
Bladel) en 319 (richting Reusel).
..........................................................................................................
Enschede
Macula-bijeenkomst op vrijdag 10 januari,
13 maart, 8 mei, 11 september, 13 novem
ber 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 € 1 gevraagd. Vooraf graag aanmel
den.
 
Voor ideeën en vragen kunt u contact opne
men met Lidy of Karen door een mail te sturen
of te bellen .
 
Bushalte aan de overkant, lijn 2, het Voortman.
..........................................................................................................

Franeker
Macula-bijeenkomst op donderdag 19 de
cember, 30 januari, 27 februari, 26 maart, 30
april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 sep
tember, 29 oktober, 26 november, 17 de
cember (kerstbijeenkomst) 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.
 
Al meer dan 13 jaar weten mensen met macu
la-degeneratie de weg naar Macula-Café Frane
ker te vinden! Elke laatste donderdag van de
maand treffen we elkaar in Poort van Franeker.
Kenmerk van ons café is: elkaar ontmoeten, op
een ontspannen manier er zijn voor elkaar,
ideeën over hulpmiddelen uitwisselen, ervarin
gen delen. Maandelijks zijn er gemiddeld 25
bezoekers.
 
Het programma is gevarieerd, maar altijd is er
sprake van ontmoeting en gezelligheid. Dat
was zeker het geval op 26 september toen we
met 35 personen het Ot en Sien Museum in
Surhuisterveen bezochten, afgesloten met een
buffet. Regelmatig is er een gastspreker. Enkele
maanden geleden gaven twee leden van een
Sociaal Regio Team en een coach van Visio in
formatie over wat zij kunnen betekenen voor
slechtzienden. Op 31 oktober hebben twee
ergotherapeuten van Bartiméus voorlichting
gegeven over valpreventie.
 
19 december houden we een gezellige bijeen
komst in de sfeer van kerst.
 
In de eerste maanden van het nieuwe jaar staat
een ontmoeting met iemand die blind is op het
programma. Zij zal vertellen hoe zij met haar
beperking toch zelfstandig kan wonen. Ook
een firma zal weer worden uitgenodigd om
informatie te geven over de nieuwste hulpmid
delen.
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Het eetcafé is 4 minuten lopen vanaf het
station richting centrum. Met de trein vanaf
Leeuwarden 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.
 
Een bijzondere gebeurtenis in Sneek
Joris Groenevelt
 
Graag wil ik nog noemen dat dankzij het initia
tief van één van de bezoekers van ons café,
Siebold Hartkamp - oud burgemeester van
Sneek – de Bibliotheek in Sneek nu een hoog
waardige beeldschermloep heeft. Op 18 juni
werd het apparaat feestelijk in gebruik geno
men. Een bericht daarover was te lezen in
MaculaVisie nr. 4-2019.
 
Veel dank, Siebold voor jouw, door mij en an
deren na te volgen, initiatief. Want dit initiatief
zou beslist ook navolging verdienen in andere
regio’s. Gelet op haar doelstelling belangenbe
hartiging van haar leden, ligt dit zeker ook op
de weg van onze landelijke vereniging!
..........................................................................................................
Groningen
Macula-bijeenkomst op woensdag 4 decem
ber, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april,
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september,
7 oktober, 4 november, 2 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
bereiken met lijn 10, halte Korenstraat.
..........................................................................................................
Lisserbroek
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................

Middelburg
Macula-bijeenkomst op vrijdag 6 december,
7 februari, 3 april, 5 juni van 14.00-16.00 uur.
Wijkcentrum Het Palet (kleine zaal), Johan Rei
gersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg. Voor
aanmelding en informatie: Mies Bezemer,
e-mail mies.bezemer@gmail.com, tel.
06-22 46 92 06 of Catrien Dijke, e-mail
dijko@zeelandnet.nl. tel. 0118-602 220.
In verband met de organisatie is het prettig als
u zich per mail of telefonisch aanmeldt.
 
Bijeenkomst 6 december 2019:
Zijn onze zintuigen uit balans wanneer het
zicht minder wordt?
Tijdens deze bijeenkomst proberen Eike Smit
en Anton van Dijke, beiden vinoloog en fervent
wijnliefhebber, antwoord te geven op deze
vraag. Eike heeft een zeldzame vorm van
Retinitis Pigmentosa (kokervisie) en is nage
noeg blind. Hoe gaat hij hiermee om? Hoe
gaan anderen daar mee om?

Eike: "Niet alleen voor jezelf verandert er veel
maar ook voor je partner en kinderen veran
dert het leven rigoureus". Eike is ruim 30 jaar
werkzaam geweest in de wijnhandel en dan is
goed proeven een must. Dat proeven bleef na
tuurlijk mogelijk maar zintuigen werken samen
en hoe kon hij het verlies van het zien nu gaan
compenseren? Hij heeft natuurlijk niet alle op
lossingen maar hoopt tijdens de wijnproeverij
samen met zijn wijnvriend Anton de nodige
adviezen en/of antwoorden te kunnen geven.
 
Een wijnproeverij op grote schaal is niet moge
lijk. Het maximum aantal deelnemers moeten
we stellen op 20. Als u interesse hebt, geef u
zich dan snel op. Aanmelden kan tot uiterlijk 30
november in verband met de voorbereidingen.
Deze keer hebben we dus geen ‘vrije inloop’.
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Kosten: Omdat we deze keer een en ander
moeten inkopen vragen we wel een financiële
bijdrage van € 10 per persoon, naast de gebrui
kelijke bijdrage aan thee of koffie. Deze entree
kan op de dag zelf worden voldaan.
 
Mocht er erg veel belangstelling zijn dan zullen
wij zeker vragen aan Eike en Anton of zij nóg
een keer willen komen. Jullie zullen begrijpen
dat bij een grote opkomst de ‘slechtziende be
zoekers’ voorrang hebben op deelname aan de
proeverij, excuses hiervoor aan de begeleiders.
..........................................................................................................
Rotterdam
Macula-bijeenkomst op woensdag 22 janua
ri, 29 april, 29 juli, 28 oktober van
14.00-16.00 uur. Gerard Goosenflat, Thomas
Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam. Informa
tie: Tiny Langezaal, tel. 010-474 34 27, e-mail
h.langezaal@upcmail.nl. 
 
22 januari zal Chantal Weijers de presentatie
verzorgen. Zij is regiomanager audioproductie
bij Dedicon. Veel van onze bezoekers zijn lid en
maken gebruik van Bibliotheek Passend Lezen.
Al diverse keren heeft een medewerker ons
verteld over het aanbod, de collectie en het lid
maatschap. Nu krijgen wij “een kijkje achter de
schermen”. Wat en wie komen er allemaal aan
te pas voordat een aangevraagd boek u in de
gewenste leesvorm bereikt? U bent uiteraard
weer van harte welkom.
 
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.
..........................................................................................................

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 13 februari, 14 april, 11 juni 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 29 januari, 25 maart, 27 mei om
17.30 uur in Restaurant Zoet & Zout, 
Nieuwstraat 4. 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 10 december, 11 februari, 12 april,
9 juni 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.
..........................................................................................................
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Rotterdam
Ander Zicht Rotterdam, netwerkborrel op
woensdag 5 februari, 6 april, 3 juni  om 17.30
uur in restaurant De Beren, Karel Doorman-
straat 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 16 januari, 12 maart,  14 mei om
17.30 uur. Bistronomie Vidiveni, Jufferenwal 15.
Let op: locatie kan wijzigen per borrel. Organi
satoren Frederike Sleurink en Anja Hoekzema.
Meld je aan voor de mailinglijst bij freddysleu
rink@yahoo.co.uk zodat je het juiste adres voor
de netwerkborrel doorkrijgt. Of kijk voor infor
matie en nieuws op
www.anderzichtzwolle.weebly.com.
..........................................................................................................

Agenda

December
04 dec.- Macula-bijeenkomst Groningen
06 dec.- Macula-bijeenkomst Middelburg
10 dec.- Ander Zicht Enschede
12 dec.- Macula-bijeenkomst Assen
14 dec.- Macula-bijeenkomst Doetinchem
19 dec.- Macula-bijeenkomst Franeker

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:
Oogvereniging (www.oogvereniging.nl/
oogcafés),
Visio (www.visio.org),
Bartiméus (www.bartimeus.nl).
Kijk daarvoor op hun website.

2020
Januari
08 jan.- Macula-bijeenkomst Groningen
10 jan.- Macula-bijeenkomst Enschede
16 jan.- Ander Zicht Zwolle
20 jan.- Algemene Ledenvergadering Utrecht
21 jan.- Macula-bijeenkomst Assen
22 jan.- Macula-bijeenkomst Rotterdam
23 jan.- Macula-bijeenkomst Bussum
29 jan.- Ander Zicht Eindhoven
31 jan.- Macula-bijeenkomst Eindhoven
30 jan.- Macula-bijeenkomst Franeker
Februari
05 feb.- Macula-bijeenkomst Bennekom-
Wageningen
05 feb.- Ander Zicht Rotterdam
05 feb.- Macula-bijeenkomst Groningen
07 feb.- Macula-bijeenkomst Middelburg
11 feb.- Ander Zicht Enschede
13 feb.- Ander Zicht Amsterdam
16 feb.- Macula-bijeenkomst Assen
27 feb.- Macula-bijeenkomst Franeker
28 feb.- Macula-bijeenkomst Cuijk
28 feb.- Macula-bijeenkomst Eindhoven
Maart
04 mrt.- Macula-bijeenkomst Groningen
12 mrt.- Ander Zicht Zwolle
13 mrt.- Macula-bijeenkomst Enschede
14 mrt.- Macula-bijeenkomst Doetinchem
17 mrt.- Macula-bijeenkomst Assen
25 mrt.- Ander Zicht Eindhoven
26 mrt.- Macula-bijeenkomst Bussum
26 mrt.- Macula-bijeenkomst Franeker
27 mrt.- Macula-bijeenkomst Eindhoven

AGENDA
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Wat is het beloop van de oogaandoening CACD (centrale areolaire choroïdale 

dystrofie)? Als dit onderzoek onder patiënten en hun familieleden gedaan is, 

geeft dat onmisbare informatie voor het ontwikkelen van een behandelmethode 

(gentherapie) en ook inzichten voor de behandeling van droge leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie.

Onderzoek naar behandeling van 

centrale areolaire choroïdale dystrofie

CACD is een progressieve oogaandoening 

waarbij fotoreceptoren in het netvlies steeds 

verder achteruitgaan. Een fotoreceptor is 

een type zenuwcel dat aanwezig is in het 

netvlies en in staat is om licht om te zetten 

in zenuwimpulsen. Gewoonlijk openbaart 

de aandoening zich bij jong volwassenen. 

De aandoening treft in het begin vooral de 

MaculaFonds maakt onderdeel uit 

van het OogfondsOOGCONTACT
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Nieuwsbrief, verschijnt minimaal vier keer per jaar in de MaculaVisie

MACULAONDERZOEK

Prof. dr. C.B. Hoyng / 

Prof. dr. A.I. Den Hollander

RadboudUMC

kegeltjes, maar later raken ook de staafjes 

beschadigd. Met de kegels kunnen we kleur 

waarnemen en overdag zien, met de staafjes 

zijn we in staat om in het donker waar te 

nemen. Wanneer de kegeltjes en staafjes 

worden aangetast, kan de patiënt steeds 

minder zien, met vaak blindheid tot gevolg bij 

mensen tussen de 50 en de 70 jaar.

De basis

In dit onderzoek naar CACD wordt bepaald 

welke factoren belangrijk zijn voor de 

bescherming tegen fouten in het PRPH2 

gen. Door mutaties in dit gen wordt de erfe-

lijke aandoening namelijk veroorzaakt. Voor 

CACD is een gentherapie in ontwikkeling. 

Ook in het RadboudUMC wordt gewerkt 

aan een behandelmethode voor CACD met 

RNA-therapie en gene-editing. Om het effect 

van deze therapeutische benaderingen in 

toekomstige klinische studies te kunnen 

meten, is het noodzakelijk om meer over het 

beloop van de ziekte te weten. Dit onder-

zoek heeft als doel om een uitkomstmaat te 

bepalen waarmee het beloop van de ziekte 

over een korte tijdspanne kan worden ge-

meten. Deze uitkomst zal waarschijnlijk een 

combinatie zijn van meerdere beeldvormen-

de oogheelkundige technieken (bijvoorbeeld 

angio-OCT, sd-OCT, fundus) en functionele 

testen (bijvoorbeeld gezichtsveld en gezichts-

scherpte). 
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Het onderzoek

In een uitgebreide klinische studie zullen 

100 personen met CACD met mutaties in het 

PRPH2 gen uitgebreid onderzocht worden, 

evenals ongeveer 200 familieleden zonder 

CACD. Elke deelnemer zal gevraagd worden 

om een vragenlijst in te vullen waarmee de 

leefstijl gedocumenteerd wordt, denk aan 

onderwerpen als roken, blootstelling aan 

zonlicht en voeding. Op basis van de infor-

matie van de vragenlijst, maar ook door het 

meten van serum en plasma uit het bloed 

(vitaminen, carotenoïden, vetzuren, lipopro-

teïnen en oxidatieve stressproducten) zal 

bepaald worden welke leefstijl parameters en 

voedingsmiddelen een beschermend effect 

hebben op de ernst van de ziekte. En of er 

genetische factoren aan bijdragen. Daarnaast 

wordt bij aangedane personen ook een vra-

genlijst over de kwaliteit van leven afgenomen.

Het beloop van de klinische onderzoeken, 

zal stuk voor stuk in kaart gebracht worden. 

Daarna wordt vergeleken hoe het beloop van 

deze verschillende uitkomstmaten met 

elkaar samenhangt. Vooral de samenhang 

van functionele uitkomstmaten zoals 

gezichtsscherpte (BVCA) en gezichtsveld 

(microperimetrie) met functionele uitkomst-

maten zoals het ontstaan van bloedvaatjes 

onder het netvlies (angio-OCT) zal worden 

onderzocht. Vervolgens wordt gekeken welke 

combinatie van onderzoeken het best in staat 

is om de progressie te voorspellen.

Er zal worden bepaald welke factoren, zowel 

genetisch als leefstijl-factoren, van belang 

zijn voor de bescherming van het gendefect. 

Naar verwachting zal dit onderzoek 4 jaar 

duren. Met jouw steun zijn we in staat om 

(meer) wetenschappelijk oogonderzoek 

mogelijk te maken! 

MACULAONDERZOEK - OOGCONTACT

Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

Als u maculaonderzoek mogelijk wilt maken, 

kunt u op verschillende manieren doneren. 

Alle donaties via: 

 de donateursbrieven van mei en novem-

ber aan donateurs van het voormalige 

MaculaFonds,  

 en via de bon in de MaculaVisie,

Meer weten over lopende onderzoeken 

naar vormen van CACD? 

Kijk op www.oogfonds.nl/maculaonderzoek

 en via het donatieformulier op  

 www.oogfonds.nl/maculadegeneratie, 

komen ten goede aan wetenschappelijk 

onderzoek naar maculadegeneratie. Op 

het donatieformulier kunt u aangegeven 

dat u lid bent van de MaculaVereniging. 

Dan wordt daar rekening mee gehouden 

bij het bestemmen van de donatie.
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Ingrediënten voor 2 personen

 1 eetlepel vloeibare margarine

 1 eetlepel olijfolie

 1 ui, ijngehakt

 2, rode, gele of oranje paprika’s, in reepjes

 3 tomaten, ontveld, ontpit en ijngesneden

 80 gram gekookte ham, in blokjes

 4 eieren

 Zout en peper

MACULAONDERZOEKOOGCONTACT -

Deel jouw verhaal

Om op een levensechte manier weer te 

kunnen geven wat een oogziekte voor 

gevolgen heeft op het dagelijks leven, 

zijn we op zoek naar ervaringsverhalen. 

Hoe sta jij in het leven? Heb je ondanks 

je visuele beperking iets bereikt waar 

je heel trots op bent of heb je tips voor 

lotgenoten met MD?

Dan gaan we graag met jou in gesprek! 

Stuur een e-mail naar 

mijnogen@oogfonds.nl 

als we contact met je mogen opnemen.

Gezond eten voor je ogen

Paprikaomelet

Lunchgerecht

Bereiding

1
 

Laat in een koekenpan de 

  margarine met de olie smelten

2
 

Fruit hierin de ui 10 minuten op laag vuur lichtbruin

3
 

Bak daarna  de paprika nog 5 minuten mee

4  Voeg de ham en de tomaten toe en laat alles ongeveer 

30 minuten zachtjes pruttelen

5  Klop de eieren los en voeg naar smaak peper en zout toe

6  Giet de losgeklopte ei over de groente en zet het vuur 

hoger. De omelet moet zacht en luchtig blijven

TIP! Ook lekker voor een eenvoudige broodmaaltijd.

Ben jij je bewust van de invloed van voeding 

op je ogen? Uit onderzoek blijkt dat er een 

verband is tussen een tekort aan antioxidanten 

en het krijgen van leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie. 

Het blijkt dat het risico op ernstige maculade-

generatie tot wel dertig procent ‘weggegeten’ 

kan worden door de juiste voeding. Bestel 

onze gratis receptenfolder met informatie 

én exclusieve recepten.

Bestel de gratis folder via 

www.oogfonds.nl/voeding

Aan de slag met een recept voor gezonde ogen? Begin met een paprikaomelet!

Paprika’s bevatten belangrijke voedingsstoffen, 

zoals vitamine C, luteïne en zeaxanthine.
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Dit zijn mijn gegevens:

  Lid MaculaVereniging

Voornaam ..................   Achternaam ..........................   M    V    

Straat  ..........................................................................

Huisnummer  ..........................................................................

Postcode  ..........................................................................

Plaats  ..........................................................................

E-mailadres  ..........................................................................

Datum  ..........................................................................

Handtekening  ..........................................................................

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk. 

Stuur deze bon in een 

envelop zonder postzegel 

naar Oogfonds, 

Antwoordnummer 900, 

3500 VB  Utrecht

U krijgt een bevestiging per 

e-mail (of per post als geen 

e-mail adres ingevuld). 

De machtiging opzeggen 

kan eenvoudig via 

donateur@oogfonds.nl 

030-2545711. 

 

 éénmalig      maandelijks      per kwartaal      jaarlijks

€ ..................  af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:

DONATIEBON

Daarom machtig ik het Oogfonds om:  

MACULAONDERZOEKOOGCONTACT -

MaculaFonds maakt onderdeel uit 

van het Oogfonds
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Leest teksten.
Leest direct in real-time gedrukte of 
digitale tekst hardop voor: kranten, 
boeken, productlabels, smartphone 
schermen en nog veel meer.

 

OrCam MyEye 2. Voor mensen die blind of slechtziend zijn.

OrCam MyEye 2.
Onze visie. Biedt mensen mogelijkheden.

Herkent gezichten.
Real time herkenning van in 
het menu opgeslagen gezichten. 

streepjescodes, bankbiljetten en 
kleuren.

Gebruiksvriendelijk.
U hoeft alleen maar te wijzen.
OrCam MyEye reageert op simpele 
handgebaren en is geschikt 
voor alle leeftijden en voor elk 
gezichtsvermogen.

Voor meer informatie of een gratis demonstratie aan huis, 

kunt u contact opnemen met: Low Vision Totaal, telefoon 

088-990 89 89 of via e-mail info@voorleesbril.nl orcam.com/nl   |

(advertentie)


