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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)

Landelijk Bureau
Het Landelijk Bureau 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, adreswij-
zigingen en opzeggingen. Per e-mail:
ledenadministratie@maculavereniging.nl
keuze 2 = Macula-infolijn
Voor vragen over macula-degeneratie, hulp
middelen, lotgenotencontact, een gesprek met
het Belteam of overige vragen. Per e-mail:
macula-infolijn@maculavereniging.nl
 
Vragen voor het Belteam en/of vragen over lot
genotencontact kunnen ook per e-mail ge
stuurd worden naar: info@maculavereniging.nl
of schrijven naar: MaculaVereniging,
Postbus 3071, 1801 GB  Alkmaar.

Bestuur MaculaVereniging
• Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01,
voorzitter@maculavereniging.nl
• Secretaris: Marion Klapwijk, 030-200 63 41,
secretaris@maculavereniging.nl
• Penningmeester: Henk van Wijk,
06-24 15 06 10,
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 word donateur
 
van de MaculaVereniging en
ontvang iedere twee maan
den de MaculaVisie.

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

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  
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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 het Landelijk
Bureau in Utrecht, tel. 030-298 07 07.
Eén van de leden van het Belteam

neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Kopijdata 2019
MaculaVisie 4
Inleveren kopij voor 15 augus
tus, bij de leden eind
september
MaculaVisie 5
Inleveren kopij voor 3 oktober,
bij de leden eind november

22 - ERVARINGEN & TIPS
      22 - Een kind kan de was doen
      22 - MaculaVereniging op Facebook
      23 - De Staaljuffers
24 - MEDISCHE ZAKEN
      24 - Komt een patiënt bij de dokter
      24 - Dokter, ik word toch niet blind?
      26 - Vraag over lezing  Macula-dag
      27 - Eerste oogoperatie met een operatierobot
      27 - Worteltjes, watermeloen en walnoten
31 - RECREATIE
      31 - Eye for You, oog voor jou
      31 - Twintravel
      32 - KUBES in BEELD
      32 - Nieuwe voorstellingen met audiodescriptie
      32 - Specials Passend Lezen
35 - BIJEENKOMSTEN
      35 - Macula-bijeenkomsten
      39 - JMD-netwerkborrels
40 - AGENDA
41 - OOGCONTACT, nieuwsbrief Oogfonds/MaculaFonds 
 
ADVERTENTIES
14 - Solutions Radio (Go-box)
17 - Medivital (Vitaminen op Recept)
30 - Solutions Radio (Webbox3)
33 - Iris Huys
34 - Bibliotheekservice Passend Lezen
44 - Low Vision Totaal (OrCam)
 
 

• U de MaculaVisie ook via de Webbox kunt beluisteren? U moet
dit dan wel doorgeven aan de ledenadministratie, tel. 030-298
07 07 - keuze 1, e-mail ledenadministratie@maculavereniging.
nl. Wilt u het blad zowel in zwartdruk als via de Webbox ont
vangen, dan kost u dat € 10 extra.
 
• De MaculaVereniging in juli een nieuwsbrief heeft verstuurd?
Niets ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministra
tie@maculavereniging.nl met de mededeling dat u graag de
nieuwsbrief wilt ontvangen.
  

......................................................
ADVERTENTIETARIEVEN
2019
1/1 pagina € 630
1/2 pagina € 350
1/4 pagina € 190
1/3 pagina liggend € 220
2/3 pagina liggend € 450
5 x dezelfde advertentie in alle
5 nummers 10% korting.
Inleverdatum:
MV4 - 14 augustus
MV5 - 2 oktober

...............................................................................................................
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Aan de schoorsteen boven de kachel in het
huis waar ik ben opgegroeid, hingen diverse
koperen voorwerpen waaronder een geloof-
hoop-liefde afbeelding. Ik geloof erin dat er
versterking komt voor de redactie. U hoopt dat
er een behandeling komt voor alle vormen van
MD. Zonder de liefde van de mensen om ons
heen kunnen we niet.
 
Marie-José, Mieke, Reinie en ik (Ria) wensen u
een zomer toe met mooi weer, af en toe een
buitje voor de tuin en tijd om rustig deze
MaculaVisie te lezen. O ja, in de rubriek
Recreatie staan nog tips om deze zomer extra
leuk te maken.
 
Ria Dekker, eindredacteur

In de vorige MaculaVisie heeft Marie-José
Rijnders in haar column een oproep gedaan
voor versterking van het redactieteam.
Daarop hebben twee mensen gereageerd. 
 
Tot onze vreugde komt een van hen de redac
tie versterken. Zij gaat voor de MaculaVisie
leden interviewen die zich voor de Macula-
Vereniging inzetten. Een eerste artikel is al in
de maak en dat kunt u in ons volgende blad
lezen. De ander die reageerde, kreeg kort na
zijn aanmelding een vrijwilligersbaan bij hem
in de buurt aangeboden en die heeft hij geac
cepteerd. Helaas dus nog geen hulp voor het
opmaken van het blad voor de drukker. Of
toch…. U misschien? Het kan vanuit huis, maar
u moet wel goed met de computer kunnen
omgaan. Voor meer informatie kunt u een mail
sturen naar redactieMV@maculavereniging.nl.
 
Het Radboudumc is hard op weg om voor de
ziekte van Stargardt een behandelmethode te
ontwikkelen. Zie hiervoor het artikel in de ru
briek Juveniele macula-degeneratie. Onderzoe
kers hebben mensen nodig die bereid zijn mee
te werken aan diverse onderzoeken. Ook wor
den er vrijwilligers met MD gezocht voor een
studie naar emotie herkenning.
Maarten Coppen, een oogarts, is bereid gevon
den een aantal artikelen te schrijven voor de
MaculaVisie: Komt een patiënt bij de dokter. In
de rubriek Medische Zaken kunt u zijn eerste
bijdrage lezen en stelt hij zich aan u voor.
Reinie Doorn heeft voor u weer goede tips in
de rubriek Ervaringen en Marie-José Rijnders
heeft nieuwe geluksmomenten gevonden,
waarvan zij u in haar Column deelgenoot
maakt.
 
Het bestuur heeft besloten tot een reorganisa
tie van het landelijk bureau. De reden en wat
hierdoor verandert, kunt u lezen in de rubriek
Bestuurszaken.
 

Aan het uitstekende staafje hing een lantaarntje
met mica ruitjes, het lichtje in de duisternis. Dat is
helaas bij het poetsen gesneuveld.

REDACTIONEEL
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Het doet wat met je!
Blind of slechtziend zijn levert de nodige
obstakels en problemen op. Veel mensen
met een visuele beperking gaan daar goed
mee om, maar voor sommigen is dat lasti
ger. Die krijgen bijvoorbeeld te maken met
psychische problemen. Dit werkt door bij
hun naasten, maar ook bij de professionals
die met hen werken.
 
Hoe ga je daar mee om? Welke kennis en ant
woorden zijn er vanuit wetenschappelijk en
praktijkgericht onderzoek beschikbaar? Daar
over gingen onderzoekers, zorgprofessionals
én mensen met een visuele beperking met
elkaar in gesprek op de Ontmoetingsdag van
InZicht op 7 maart 2019.
 
Dagvoorzitter Paula Sterkenburg is psycholoog
bij Bartiméus en onderzoeker aan de Vrije Uni
versiteit Amsterdam. Ook is ze lid van de stuur
groep InZicht. In haar openingswoord zegt ze
dat het thema van de Ontmoetingsdag haar na
aan het hart gaat. “Een visuele beperking kan
een enorme impact hebben. Ik herinner me
een indrukwekkende casus van een cliënt die –
volkomen in zichzelf – alleen maar op de grond
zat, helemaal in elkaar gedoken. Je zag op het
eerste gezicht niet eens of het om een man of
een vrouw ging. Ze schreeuwde, was heel ver
drietig. Door intensief aandacht te schenken
aan haar psychisch welzijn, veranderde ze in
een jaar tijd stap voor stap in een vrouw die
ongeduldig stond te wachten op haar begelei
ders. Ze kon uiteindelijk zelfs naar de dagbe
steding. Ik heb ervan geleerd: ook in de moei
lijkste situaties kun je een behandeling inzet
ten. En als die slaagt, doet dat heel veel met
iemands psychische welzijn.”
 
Na afloop van het plenaire deel  vraagt Paula
Sterkenburg enkele deelnemers om een korte
reflectie. Een van hen wijst op het belang van
een voortdurende zoektocht naar het persona
liseren van hulpverlening. Een ander vult aan

dat het dan wel een gezamenlijke opdracht is
om het hier gepresenteerde onderzoek in de
dagelijkse praktijk te implementeren. Specifiek
over het thema – de psychische impact van
een visuele beperking – stelt Millie Ames vast
dat we als mens soms geneigd zijn te focussen
op de ander; die doet iets waar jij last van hebt.
De crux is dat om te draaien en vooral zelf te
zoeken naar dingen waar je tevreden van
wordt. De vraag is dus ook: wat doe je aan je
eigen psychische welbevinden? Een deelnemer
beaamt dat, maar vult aan dat je het niet in je
eentje hoeft op te lossen. Juist de mensen in je
persoonlijke omgeving hebben een rol. Het
concept Positieve Gezondheid is bij dit alles
kansrijk. Dat gaat uit van wat je wél kunt, niet
van je beperkingen.
 
‘s Middags waren er nog enkele flitspresenta
ties en konden workshops gevolgd worden.
Een uitgebreid verslag van deze dag kunt u
lezen op www.publicaties.zonmw.nl/ontmoe
tingsdag-2019-het-doet-wat-met-je/.
..................................................................................................

Veel slechtziende mensen
kunnen best fietsen
In een eerdere MaculaVisie deed Bart Jelijs
van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
een oproep. Hij zocht slechtziende mensen
voor het onderzoek Veilig op de Fiets. Bart
Melis-Dankers van Koninklijke Visio was als
projectleider bij dit onderzoek betrokken.
In tegenstelling tot wat vroeger werd ge
dacht, kunnen slechtziende mensen vaak
best veilig en verantwoord fietsen, eventu
eel na een training.
 

ALGEMEEN
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Er bestaan in Nederland geen minimale wette
lijke eisen aan het zien om te mogen fietsen.
Iedereen mag dus fietsen, maar mensen die
slechter zien vragen zich soms wel af of dat
nog veilig en verantwoord is. Onderdeel van
de studie Veilig op de Fiets was een enquête
onder bijna 200 fietsers met een gezichtsbe
perking, plus een aantal, die vanwege een ge
zichtsbeperking zijn opgehouden met fietsen.
 
Er zijn verschillen in de aard en oorzaak van de
slechtziendheid en daarmee ook in de conse
quenties voor het fietsen, zo vonden de onder
zoekers. Fietsers met een gedaalde gezichts
scherpte hebben vooral problemen met het
waarnemen van objecten veraf en het tijdig
zien van obstakels op de weg. Als er sprake is
van verlies van het perifere gezichtsveld, heeft
men vooral problemen met het mengen met
ander verkeer, in de gaten hebben dat men
wordt ingehaald en afstand houden tot andere
verkeersdeelnemers en de stoeprand. Mensen
met dit soort gezichtsveldproblemen laten ook
vaker uit eigen beweging de fiets staan en rap
porteren ook vaker betrokken te zijn geweest
bij ongelukken of bijna-ongelukken.
 
In drukke situaties moeten mensen die slechter
gaan zien vaak hun snelheid verlagen om alles
nog tijdig te kunnen overzien. Maar als je lang
zamer gaat fietsen, wordt je fiets instabieler. Bij
kruisingen moet men dan vaak afstappen. En
juist bij stoppen, afstappen en opstappen ge
beuren in het algemeen veel (eenzijdige) onge
lukken en vallen mensen vaker van de fiets. In
dat geval kan een moderne (elektrische) drie
wielfiets uitkomst bieden. Je kunt dan rustig
even stil staan om goed te kijken, zonder van
de fiets te hoeven afstappen. En als je weer
weg wilt fietsen, helpt de elektrische trapon
dersteuning je snel naar de overkant. Boven
dien ben je op zo’n fiets beter zichtbaar en kun
je makkelijk boodschappen meenemen.
 
De onderzoekers concluderen dat de mate van
verlies in het perifere gezichtsveld eerder tot

problemen in het verkeer leidt dan de gezichts
scherpte. Het kiezen van de juiste, veilige route
is belangrijk voor slechtziende mensen, zo luidt
het advies van de wetenschappers. Want het
meest gerapporteerd werden problemen bij
het oversteken van kruisingen zonder verkeers
lichten en het verkrijgen van een overzicht van
de situatie. Dergelijke lastige situaties zijn ge
deeltelijk te vermijden door een goede route
planning. Soortgelijk geldt dat voor de over
gang van licht naar donker, waar veel slecht
ziende mensen problemen mee hebben.
 
Concluderend stellen de onderzoekers dat
mensen met een visuele beperking kunnen
worden getraind in strategische, tactische en
operationele (fiets)vaardigheden om hun
beperkingen te leren compenseren. Op die ma
nier is het meestal mogelijk om ondanks de
slechtziendheid toch veilig en verantwoord
aan het verkeer deel te blijven nemen en te ge
nieten van het fietsen. Voor een dergelijk trai
ning kan men terecht bij Koninklijke Visio of
Bartiméus.
(Bron: www.fietsberaad.nl)
..................................................................................................

Houd de (geleide)lijn vrij!
Na de succesvolle campagne rondom gelei
de-lijnen in april 2018, waaraan de drie
grote steden Utrecht, Amsterdam en Den
Haag deelnamen, was op 8 april 2019 de af
trap van de landelijke campagne ‘Houd de
lijn vrij!’ De Oogvereniging heeft samen met
haar partners in het oogveld, ProRail, NS en
wel 23 gemeenten door het land veel
media-aandacht weten te trekken. Daar
door had de campagne een groot bereik.  
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In de week van 8 april zijn tientallen vrijwilli
gers de straat op gegaan. Zij wezen voorbij
gangers op de geleide-lijnen en op hoe be
langrijk het is om deze vrij te houden. De cam
pagne kreeg veel media-aandacht, onder an
dere op de NOS en het Hart van Nederland.
Ook de Volkskant wijdde een artikel aan deze
campagne. Dat volgt hieronder.
 
Houd de lijn vrij!
Marc van Dinther ging met een slechtziende
Jeroen van Dijk (68) op pad langs de gerib
belde 'lifeline', die vaak een hindernisbaan
blijkt te zijn. Tijd voor een campagne, die na
een reis van Nijmegen naar Arnhem be
paald niet overbodig blijkt. 
 
Op het Willemsplein in Arnhem gaat het mis.
Tastend met zijn blindenstok over de geribbel
de witte tegels struikelt Jeroen van Dijk par
does over een setje terrasmeubilair dat de uit
bater net buiten aan het zetten is. ‘Weet u wel
waar deze tegels voor zijn?’ vraagt Van Dijk aan
de man. Die haalt zijn schouders op. Van Dijk:
‘Die zijn bedoeld voor blinden en slechtzien
den. Deze lijn moet u vrij houden.’ Schoorvoe
tend schuift de uitbater zijn terrastafel een
stukje naar achteren.
 
Van Dijk is voorzitter van de afdeling Gelder
land van de Oogvereniging. Die voerde in de
week van 8 april met een aantal andere organi
saties een campagne onder het motto: Houd
de lijn vrij!
 
Als je erop let, zie je ze overal liggen: stroken
geribbelde witte tegels op trottoirs, bij bushal
tes en in stations. Dit zijn geleide-lijnen, loop
routes met reliëf die blinden en slechtzienden
door de openbare ruimte moeten loodsen. De
lijn die tegen mensen met een visuele beper
king zegt: hier kun je lopen, hier is het veilig.
 

Naaldhakken
Voor wie niet kan zien zijn het levenslijnen,
maar ziende mensen hebben vaak geen idee,
zegt Ton van Weerdenburg, medewerker van
de Oogvereniging. ‘Ze vinden ze irritant, je
struikelt erover met je naaldhakken.’
 
Die onwetendheid leidt tot hachelijke situaties.
Mensen zetten obstakels op de tegels, zoals
fietsen, koffers, reclameborden of terrasmeubi
lair, waar gebruikers zoals Van Dijk over struike
len. Vandaar de campagne die ziende mensen
erop moet wijzen waar die ribbels voor dienen.
 
We hebben met Van Dijk afgesproken om van
zijn huis in Nijmegen naar het station te lopen
en daar de trein te nemen naar Arnhem voor
een kopje koffie op de Korenmarkt. Van Dijk
was architect en stedenbouwkundige tot hij
zeven jaar geleden een ooginfarct kreeg. Nu is
zijn gezichtsvermogen nog maar 2%. 
 
Voor iemand die niet kan zien, is een wande
ling door de stad een hindernisbaan. Van Dijk,
getooid in een jas met bontkraag en een zwie
rige rode hoed, kent de route naar het station
op zijn duimpje. Hij weet waar betonnen paal
tjes op het trottoir staan – levensgevaarlijk – en
ontwijkt een perkje dat buurtbewoners heb
ben aangelegd met stoeptegels.
 
Klunzig
Voor het station volgen we de witte geleide-
lijn die in de hal ineens een paar keer ver
springt. ‘Gek’, zegt Van Dijk, ‘dat hoort natuur
lijk achter elkaar te liggen.’ In het station is een
looproute aangelegd die naar de perrons
voert. Met een omweg en niet langs het NS-
kantoor. ‘Klunzig.’ Aangekomen op perron 4b
lezen we op de borden dat de trein vandaag
vertrekt van 1a. Dat wil zeggen: wij kunnen het
lezen. Van Dijk niet. ‘Normaal roepen ze het
om.’
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Of er een wettelijke regeling moet komen voor
uniforme geleide-lijnen, daar laat Anouk van
Bommel, zelf slechtziend en werkzaam bij
Bartiméus en projectleider van de actie, zich
niet over uit. Dat is geen onderdeel van de
campagne, benadrukt zij. ‘Wij richten ons puur
op bewustwording voor zienden. De meeste
mensen hebben geen benul. Bij de start van de
campagne was er een wethouder die bekende
dat ze zelf misschien ook weleens haar fiets op
een geleide-lijn had gestald. Dat zegt genoeg',
vindt Van Bommel. Via flyers, advertenties en
filmpjes op sociale media worden mensen ge
wezen op het belang van de blindenroutes.
 
Het zou al veel schelen als ziende mensen be
seffen dat er medeburgers zijn die hulp nodig
hebben, zegt Van Dijk als we eindelijk achter
een kopje koffie zitten. ‘Zolang dat besef er
niet is, dienen alle maatregelen nergens toe.’
Nu de terugweg nog.
(Bron: Volkskrant/Marc van Dinther)
..................................................................................................

Nederland telt 350 duizend mensen met een
ernstige visuele beperking (minder dan 25%
zicht). Om hun weg te vinden, zijn zij afhanke
lijk van geleide-lijnen. Wettelijk is daarvoor
niets geregeld, zegt Van Weerdenburg. De uit
voering is overgelaten aan de goedgunstig
heid van weg- en stationbeheerders. Er is wel
een – vrijwillige – richtlijn die zegt dat geleide-
lijnen 30 tot 60 centimeter breed moeten zijn.
Tegels met ribbels in de lengte geven de rich
ting aan, tegels met noppen duiden op gevaar:
een trap bijvoorbeeld of een zijstraat. Aan
weerszijden van een geleide-lijn moet 60 centi
meter worden vrijgehouden.
 
Tot zover de theorie, want in de praktijk gaat
het vaak mis. Zo staat op het perron in Nijme
gen een ijzeren pilaar bijna op de witte lijn. Om
dat op te lossen is de geleide-lijn hier versmald
van twee naar één tegel. ‘Zo halen ze die 60
centimeter toch’, zegt Van Dijk. Maar het helpt
niet natuurlijk. Op het station in Arnhem lopen
we tegen een soortgelijk probleem aan. Naast
het perron steekt een steunbeer van het futu
ristische dak schuin over de geleide-lijn heen.
‘Daar kun je je lelijk aan stoten,’ zegt Van Dijk.
Om dat te voorkomen, zijn pal langs de blin
denlooproute stalen palen geplaatst. ‘Een
maffe oplossing’, vindt Van Dijk.
 
Betonnen talud
Het zijn kleine en grote ergernissen die het
leven van een slechtziende lastig maken. Zoals
buiten het station in Arnhem, waar de geleide-
lijn ineens ophoudt om tientallen meters ver
derop pas weer door te lopen. Op het stukje
daar tussenin moet Van Dijk zijn weg aftasten
langs een schuin betonnen talud. ‘Het is toch
een kleine moeite om die lijn door te trekken.’
 
Op de ribbels zelf heeft Van Dijk ook nog wel
wat aan te merken. De ene keer bestaan die uit
gegroefde tegels, de andere keer zijn het smal
le opgeplakte stroken op het wegdek, nauwe
lijks te onderscheiden van de klinkers ernaast.

foto: Katja Poelwijk
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Reorganisatie
Een van de projecten in het Driejarenbe
leidsplan 2019-2021 is de reorganisatie van
de MaculaVereniging. In dit stuk van de
bestuurstafel doen wij u verslag van de
stappen die wij nu hebben gezet.
 
De MaculaVereniging bestaat inmiddels 19 jaar
(opgericht in maart 2000). In de loop van die
tijd is de vereniging ingetrokken bij de
Oogvereniging en maakt zij gebruik van haar
diensten. De MaculaVereniging huurt een kan
toorruimte, een stukje magazijn en besteedt
het backoffice (salarisadministratie en leden-
administratie) uit aan de Oogvereniging.

In eerste instantie werd deze kantoorruimte
(het landelijk bureau) bemenst door betaalde
medewerkers, maar dat is gaandeweg geredu
ceerd tot twee betaalde parttime krachten en
een aantal vrijwilligers omdat de financiële
draagkracht ontbreekt om het aantal mede
werkers op het niveau te houden van weleer.

De belangrijkste oorzaak daarvan is de gestage
terugloop van het aantal leden. Telde de
MaculaVereniging op haar hoogtepunt circa
5000 leden, nu zijn dat er nog 3800 en dit le
dental blijft teruglopen. Ook zijn de overheids
subsidies stapje voor stapje verlaagd. En dat
heeft zijn repercussies op de begroting van
2019 die met een tekort van € 29.033 is opge
steld (zie MaculaVisie nr. 5, november 2018).
Dit bedrag wordt gedekt door de algemene
reserves maar het bestuur heeft ervoor geko
zen een negatief saldo op de begroting op te
nemen om de urgentie zichtbaar te maken van
het terugbrengen van de kosten.

Beschouwen we deze begroting kritisch dan
moet geconstateerd worden dat ruim 55% van
de opbrengsten van de begroting 2019 wordt
uitgegeven aan vaste kosten. En bij het verder
afnemend ledental en krimpende subsidies
neemt dit percentage alleen maar toe.

Een ontwikkeling die ons in bestuurlijke zin
uiterst verontrustend overkomt en het bestuur
van de MaculaVereniging dwingt om een diep
ingrijpende reorganisatie door te voeren want
we willen vooral de inkomsten besteden aan
de realisatie van onze doelstellingen!
 
Deze doelstellingen zijn:
(1) belangenbehartiging van mensen met MD
en nabije belanghebbenden
(2) bevordering van zelfstandigheid, zelfred
zaamheid en maatschappelijke participatie van
mensen met MD en
(3) naar een grotere vereniging met impact.
 
Het is in dit perspectief dat het bestuur van de
MaculaVereniging heeft besloten haar contract
met de Oogvereniging inzake de uitvoering
van de salarisadministratie inclusief HR en
ledenadministratie per 1 augustus 2019 op te
zeggen en te beëindigen. Tevens heeft het be
stuur - na ernstig beraad - besloten ook de
huur van het pand binnen de huisvesting van
de Oogvereniging op te zeggen en wel per 1
januari 2020. Het bestuur van de MaculaVereni
ging is zich ten volle bewust van de conse
quenties van deze reorganisatie, maar meent
tegen de achtergrond van de boven geschets
te ontwikkelingen deze rigoureuze stappen te
moeten nemen. De Oogvereniging is reeds of
ficieel op de hoogte gesteld. In dit alles bena
drukt het bestuur dat het de goede samenwer
king met de Oogvereniging wil voortzetten en
daar waar maar mogelijk samen wil optrekken
met het oog op een betere wereld voor
slechtzienden!
 
Het backoffice en een deel van het frontoffice
zullen per 1 augustus 2019 worden onderge
bracht bij het mediabureau Stichting MEO in
Haarlem en inmiddels is daarvoor een contract
getekend met Edwin Teljeur, directeur van
MEO. Het bestuur heeft daartoe besloten na
uitvoerig contact met andere patiëntenorgani
saties die al langer werken met MEO.
Vertrouwen biedt ook dat MEO nauw is geli

BESTUURSZAKEN
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eerd aan PGOsupport waar de MaculaVereni
ging al langer mee samenwerkt. Bijzonder aan
MEO is dat de medewerkers deels een beper
king als AD(H)D of autisme hebben en samen
met stagiairs uit het regulier en speciaal voort
gezet onderwijs hun werk verrichten. Zij krij
gen professionele begeleiding en ondersteu
ning van vaste krachten, zoals een grafisch
leermeester en een jobcoach. Op deze manier
zal MEO ons de verwachte dienstverlening bie
den! Het onderbrengen van onze backoffice en
deel van de frontoffice bij deze instelling geeft
ons ook zicht op een jaarlijkse overheidssubsi
die van € 10.000.
 
PGOsupport in Utrecht biedt ons gratis verga
derruimte aan, waarmee we het vertrek uit het
kantoorpand aan de Churchilllaan in Utrecht
voor een belangrijk deel kunnen compenseren.
Het formele adres voor de Kamer van Koop
handel wordt, zoals bij veel patiëntenvereni
gingen, het adres van de secretaris van de
MaculaVereniging. De medewerkers van de
MaculaVereniging zullen vanuit flexibele werk
ruimten werken; mogelijk ook bij PGOsupport.
 
Voor de leden van de MaculaVereniging geldt:
de telefonische bereikbaarheid van de Macula
Vereniging wordt beter door de inzet van MEO.
Iedereen die belt of een mail stuurt zal gega
randeerd binnen één werkdag teruggebeld of
teruggemaild worden door een deskundige
die uw vraag inhoudelijk kan beantwoorden.

De kostenbesparingen die de reorganisatie
oplevert zullen worden ingezet om het begro
tingstekort terug te dringen én meer gelden
vrij te maken voor belangenbehartiging, zelf
redzaamheid van lotgenoten en een grotere
vereniging met meer impact.
 
Namens het bestuur,
Bram Harder (voorzitter)
..................................................................................................

Reactie Ledenraad op de
reorganisatie
De Ledenraad heeft kennis genomen van de
plannen van het bestuur te komen tot een
reorganisatie. Ook is de Ledenraad ge
vraagd op de plannen van het bestuur te
reageren. Onderling overleg van de Leden
raad heeft geleid tot instemming.
 
De Ledenraad wenst het bestuur veel succes
met de implementatie en zien uit naar de aan
pak die de vereniging betere kansen biedt haar
doelstellingen, verwoord in het Driejarenbe
leidsplan, te realiseren.
 
Huub Schreurs,
(voorzitter Ledenraad
..................................................................................................

Wat verandert er voor u als lid:
Niets!!
• Telefoonnummer blijft: 030-298 07 07
• Website blijft: www.maculavereniging.nl
• Rekeningnummer (IBAN-nummer) blijft:
NL 85 RABO 0375 921 540. Contributies en gif
ten voor belangenbehartiging en lotgenoten
contacten kunnen naar dit nummer worden
overgemaakt en contributies worden geïnd
zoals u van ons gewend bent.
• MaculaVisies ontvangt u zoals u gewend
bent.
• Macula-bijeenkomsten blijven overal regio
naal plaatsvinden.
• Jaarlijkse Macula-dag en tweejaarlijkse JMD-
dag blijven gehandhaafd.
 

Wat verbetert er voor u als lid:
Veel!!
• De telefonische bereikbaarheid van de
MaculaVereniging wordt sterk geoptimali
seerd.
• Er wordt blijvend aanzienlijk meer geld vrijge
maakt voor belangenbehartiging, zelfredzaam
heid van lotgenoten en een grotere vereniging
met meer impact!
..................................................................................................
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Naamsverandering
Macula-cafés en
huiskamerbijeenkomsten
Peter Derks, bestuurslid Voorlichting
 
Door heel Nederland worden door actieve
vrijwilligers van de MaculaVereniging bij
eenkomsten georganiseerd voor mensen
met macula-degeneratie en hun naasten. De
meesten doen dit al vele jaren en voorzien
daarmee in een grote behoefte. Hier wordt
een luisterend oor geboden voor alle emo
ties en problemen die naar boven komen bij
het verlies van zicht. Ook worden er regel
matig sprekers uitgenodigd die komen ver
tellen over hun ervaringen/werk met be
trekking tot MD. De bijeenkomsten worden
gehouden in horecagelegenheden, wijkcen
tra en bij mensen thuis. We kennen ze als
Macula-cafés, Macula-bijeenkomsten en
Huiskamerbijeenkomsten.
 
Tijdens een landelijk overleg van coördinato
ren van deze bijeenkomsten werd de wens
geuit om de term Macula-café te veranderen.
Een aantal deelnemers vindt het vervelend om
te zeggen dat ze naar het Macula-café gaan en
de term café wordt als te vrijblijvend ervaren.
Bij een café is het geaccepteerd als je niet pre
cies op de afgesproken tijd binnenkomt, wat
vervelend is als er een spreker is uitgenodigd.
 
Hierop werd een enquête gehouden onder de
coördinatoren om hun wensen over de te ge
bruiken naam in kaart te brengen. Naast de
wens om de naam niet te veranderen, werden
vooral de namen Macula-bijeenkomst en
Macula-trefpunt genoemd als alternatief.
Omdat dit laatste net als de term café geen
vaste aanvangstijd doet vermoeden, heeft het
bestuur gekozen voor de term Macula-
bijeenkomst. Het maakt dus niet langer uit
waar de bijeenkomst wordt gehouden: in een
horecagelegenheid, een wijkcentrum of bij

iemand thuis. Al deze bijeenkomsten heten
voortaan Macula-bijeenkomst. Dit staat los van
de JMD-netwerkborrels, die behouden hun
eigen naam.
 
Als er leden van de MaculaVereniging zijn die
graag een Macula-bijeenkomst in hun omge
ving willen opzetten maar niet weten hoe ze
dit moeten aanpakken, dan kunnen zij een
mail sturen naar
voorlichting@maculavereniging.nl. Het bestuur
helpt graag met het opzetten van een bijeen
komst en biedt daar waar nodig ondersteuning
aan om van elke nieuwe Macula-bijeenkomst
een succes te maken.
..................................................................................................

Uw expertise telt!
Onderzoekers, beleidsmakers en zorgorga
nisaties zijn zich er steeds meer van bewust
dat het zinvol is om in gesprek te gaan met
ervaringsdeskundigen. Daarom zijn ze er
actief naar op zoek.
 
Een mooie ontwikkeling. De tijd waarin een
patiëntenbeweging alleen maar “hoefde te
tekenen bij het kruisje” om aan te tonen dat zij
erbij betrokken was, ligt gelukkig achter ons.
De kwalitatief goede inbreng van ervaringsdes
kundigen moet in de plannen voor de (nabije)
toekomst op één komen te staan. Dat is nodig
als de patiëntenbeweging impact wil bewerk
stelligen en een zinvolle bijdrage wil kunnen
leveren aan de broodnodige innovaties die van
invloed zijn op de kwaliteit van zorg en leven.
 
Wilt u uw stem laten horen?
Dit is een oproep aan de leden van de Macula
Vereniging die hun kennis en ervaring willen
inbrengen bij onderwerpen waar een MD-er
dagelijks mee te maken heeft.
 
Op het landelijk bureau komen regelmatig vra
gen binnen van organisaties die op zoek zijn
naar expertise op verschillende gebieden van
de zorg.
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Veel voorkomende onderwerpen zijn:
- hulpmiddelen en revalidatie
- toegankelijkheid van openbaar vervoer en
openbare ruimte
- onderzoek naar psychische en/of sociale kan
ten van leven met MD
- medische zorg: behandeling, medicatie,
onderzoek
- technologische toegankelijkheid en innovatie
- onderzoek van studenten en scholieren.
De MaculaVereniging zou uw stem, ervaring
en/of deskundigheid graag willen laten horen
en doorgeven aan organisaties die daarom
vragen.
 

Go-b x
Gesproken TV-ondertiteling voor slechtzienden  

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

Spreekt ook ondertiteling uit van  
DVD, Netflix en Uitzending gemist

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

SOL19003_MaculaVisie_GoBoxAdv_185x135_v1.indd   1 08/02/2019   14:25

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

Wat kunt u doen als u af en toe benaderd wilt
worden met de vraag om aan een onderzoek
mee te werken?
Mail naar info@maculavereniging.nl en geef
aan waar uw interesse naar uitgaat. Of bel
030-200 63 41 (ma-do tijdens kantooruren) en
geef uw interesse door.
..................................................................................................
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Vrijwilligers met macula 
degeneratie en gehoorverlies 

gezocht voor studie naar emotie 
herkenning

Met dit onderzoek hopen we beter inzicht te krijgen in emotie 
herkenning bij beperkingen van het zicht en/of gehoor. 
Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden bij de ontwikkeling 
van trainingsmethoden.

U kunt hieraan bijdragen door deel te nemen!

Wanneer kunt u hieraan meedoen?
• U bent ouder dan 60 jaar en jonger dan 80 jaar
• U heeft macula degeneratie én gehoorverlies
• U heeft geen neurologische aandoening en/of geheugenverlies

Wat gaat u doen?
• Emoties herkennen

Waar?
• Universitair Medisch Centrum Groningen

Interesse? Vraag een informatiepakket aan bij Minke de Boer
(minke.de.boer@rug.nl, 050 361 1315)



Soraprazan, het geneesmiddel
voor Stargardt?
 
Multi-center klinische studie bij patiënten
met de ziekte van Stargardt om de veilig
heid en werkzaamheid van soraprazan te
testen. Soraprazan is een geneesmiddel dat
momenteel wordt ontwikkeld voor de be
handeling van patiënten met de ziekte van
Stargardt. Dit middel wordt onderzocht met
een klinische studie in meerdere oogheel
kundige centra in Nederland, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en Italië.
 
Soraprazan werd oorspronkelijk ontwikkeld om
de productie van maagzuur te remmen om
refluxziekte te behandelen. Soraprazan is bij
enkele honderden patiënten met refluxziekte
getest. Het veroorzaakte geen ernstige bijwer
kingen. De ontwikkeling werd echter gestopt
omdat er veel andere maagzuurremmers op de
markt waren.
 
Een onderzoek bij apen toonde aan dat
soraprazan lipofuscine verwijderde uit het net
vlies, het lichtgevoelige deel van het oog. Bij
de ziekte van Stargardt is er een probleem wat
ervoor zorgt dat lipofuscine ophoopt in het
netvlies. Omdat soraprazan lipofuscine uit het
netvlies verwijderd, kan dit het eerste middel
zijn wat helpt tegen de ziekte van Stargardt.
 
Het huidige onderzoek kijkt naar de veiligheid
en de effectiviteit van een behandeling met
soraprazan. Niet elke patiënt die aan dit onder
zoek deelneemt, krijgt soraprazan. Twee van
de drie proefpersonen krijgt soraprazan en een
van de drie proefpersonen placebotabletten
die lijken op soraprazan tabletten maar geen
actief bestanddeel hebben. Dit is nodig om
zeker te weten of soraprazan patiënten met de
ziekte van Stargardt kan helpen. Loting bepaalt
welke behandeling gegeven wordt. Zowel pa
tiënt, als de onderzoeker weten niet in welk

middel gegeven wordt. Als het voor uw ge
zondheid belangrijk is, kan dit wel worden op
gezocht.
 
Deelnemers aan de studie zullen dagelijks
2 tabletten soraprazan of een placebo moeten
innemen gedurende 52 weken. Voor het on
derzoek is het nodig dat deelnemers 11 keer in
56 weken naar het ziekenhuis komen. Over
nachtingen zijn niet gepland.
 
Tijdens de studie zullen er verschillende metin
gen en onderzoeken plaatsvinden waaronder:
meting van het gezichtsvermogen (refractie)
bij hoge en lage helderheid, meting van lees
snelheid, vragenlijsten met betrekking tot kwa
liteit van leven, microperimetrie, kwantitatieve
autofluorescentie, scans van uw netvlies (OCT)
en foto’s van uw netvlies (kleuren fundus foto
grafie). Sommige centra kunnen ook adaptieve
optica en pupillografische campimetrie toepas
sen.
 
Alleen patiënten met een genetisch bevestig
de ziekte van Stargardt (ten minste twee
ABCA4–mutaties) en begin van de eerste klach
ten voor de leeftijd van 45 jaar kunnen deelne
men aan de studie. Zowel mannen als vrouwen
mogen meedoen. Patiënten mogen alleen
deelnemen wanneer zij een gezichtsvermogen
tussen de 20% en 80% (0.2 tot 0.8) hebben en
wanneer de waarde voor autofluorescentie
verhoogd is.
 

JUVENIELE MACULA-DEGENERATIE
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Patiënten mogen niet deelnemen aan deze
studie als ze geen geneesmiddelen verdragen
die de zuurgraad in de maag verminderen.
Andere ziekten kunnen de deelname aan het
onderzoek belemmeren. Denk hierbij aan af
wijkende bloedresultaten of andere oogafwij
kingen zoals oogontstekingen of een hoge
oogdruk. De ogen moeten daarnaast geschikt
zijn voor de metingen die in deze studie wor
den gedaan. Dat wil zeggen dat de pupil goed
moet kunnen verwijden en dat het mogelijk
moet zijn om duidelijke foto’s te maken van de
achterkant van het oog. Vrouwen die zwanger
zijn of borstvoeding geven, kunnen niet mee
doen aan dit onderzoek. Gelijktijdige deelna
me aan andere klinische onderzoeken wordt
niet geaccepteerd.
 

Patiënten met de ziekte van Stargardt die geïn
teresseerd zijn in deelname aan het onderzoek,
verwijzen wij voor meer gedetailleerde infor
matie naar:
Radboudumc Trialcentrum Oogheelkunde,
Nijmegen. De hoofdonderzoeker is prof.dr.
C.B. Hoyng, studie-coördinator/arts-onderzoe
ker drs. P.P.A. Dhooge, tel. 024-361 32 12,
e-mail trialcentrum.ohk@radboudumc.nl of
www.radboudumc.nl/afdelingen/oogheelkun
de/trialcentrum-oogheelkunde.
 
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. 
De hoofdonderzoeker is prof.dr. C.J.F. Boon,
studie-coördinator mevrouw F. Bijker, tel.
071-526 65 90 of 071-529 82 58, e-mail
f.bijker@lumc.nl of oogtrial@lumc.nl.
(Bron: Radboudumc, Nijmegen)

------------------------------------------------------(advertentie)-------------------------------------------------------
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Gelukshormoon in kruissteek
Marie-José Rijnders
 
Kleindochter wist niet wat een kruissteek
was en al helemaal niet wat borduren pre
cies betekende. Hier was enige hulp gebo
den, want tegenwoordig missen ze op scho
len toch wel wat handige vakken, leek me.
Dus oma in stelling gebracht en per rolstoel
naar de handwerkwinkel geduwd. Aldaar
een stramien met ruime gaten aangeschaft,
enkele borduurnaalden met stompe punt en
22 knotjes wol in 22 prachtige kleuren.
 
Vervolgens nog enig piekerwerk, voordat ik
een trucje had gevonden om de knotten af te
wikkelen in een aantal even lange strengen
garen die ik vervolgens tot een mooie vlecht
omvormde. Dat is nodig om er straks gemakke
lijk één draad uit te kunnen vissen zonder dat
de boel hopeloos in de war raakt. Ach, de
handwerkers onder u begrijpen het wel. Al wik
kelend, met behulp van de handvaten van de
rollator, en al vlechtend had ik een leuke tijd.
 
Gelijk op met de klus veranderde er iets in mij.
Ik werd per kwartier opgewekter. De staafjes
en de kegeltjes zaten zich in de handjes te wrij
ven van genoegen en ritselden opgewekt. Aan
het einde van de middag had ik het meest zon
nig humeur dat ik in tijden had gehad en ik
wist van geen ophouden meer. Meteen ook
maar een eigen serie vlechten per kleur ge
maakt voor mijn kleindochter. Want dat was
toch het doel: kleindochter inwijden in het
speelse spel met naald en draad. Nette kruis
steekjes naast elkaar, waarbij de bovenste
draad steeds in dezelfde richting wijst. Dat
geeft het hele werkje iets heel rustigs en geeft
al werkend een soort ritme.
 
Dezelfde avond begon ik aan mijn kruissteek
werkje, zodat ik de volgende dag als ik mijn
kleindochter zou opzoeken, alvast een voor
beeld had. Het werkte beslist verslavend, want

ik kon die avond bijna niet naar bed. Eerst
moest er nog een regeltje met een andere
kleur uitgeprobeerd worden… Tot mijn grote
vreugde wist ik, slechtziend als ik ben, toch
steeds het goede gaatje te vinden om de naald
in te stoppen en vorderde het werk gestaag. Ik
kon het nog!!!! Hier had ik géén vergrootglas
bij nodig, dit wees zichzelf. Een wondertje.
 
De volgende dag bleek kleindochter al even
zeer enthousiast over al die strengetjes kleur
tjes en het vooruitzicht dat die in kruissteekjes
op het stramien geborduurd zouden worden.
Aan vlijt ontbrak het haar niet, maar wel aan
handigheid. Voortdurend bleken steken de
verkeerde kant op te wijzen of zat er aan de
achterkant een onontwarbaar kluwen draad in
de weg.
 
Intussen weet ik van geen ophouden meer,
want ik word er telkens erg opgewekt van. En
een kleinzoon schoot te hulp; hij wilde ook wel
zo’n kussentje op zijn bed, maar dan een drie
hoekige, net als een pizzapunt. Als de geluks
hormonen maar zoemen, maak ik wel pizza’s of
wat dan ook. Vanzelfsprekend alleen in
kruissteekjes!
 

COLUMN
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De druppelbril
De redactie ontving van Piet Schaddelee
(MD-lid) een artikel met als titel: “Ei van
Columbus voor iedereen die zelf ogen moet
druppelen”. Steevast valt die druppel naast
het oog en niet erin. De 86 jarige Amster
dammer Evert van Voorst ontwikkelde de
Druppelbril.
 
Door zijn eigen oogklachten werd hij gecon
fronteerd met de problemen die veel mensen
ondervinden. Vaak is er hulp nodig om oog
druppels op een goede manier, zonder mor
sen, aan te brengen. Veel mensen ervaren dit
als belastend. Hulpmiddelen zijn in de handel
verkrijgbaar, maar relatief duur en uitsluitend
geschikt voor een type/merk oogdruppels. Met
de Druppelbril behoren deze problemen defi
nitief tot het verleden.
 
In het glas van de bril zijn gaatjes gemaakt
waar alle gangbare maten flesjes en pompjes
inpassen en stevig vastzitten. Kies simpelweg
de opening waar uw flesje goed in blijft zitten.
Buig uw hoofd achterover. Gebruik één hand
om uw oog open te houden. Met de andere
hand doseert u de druppels. U druppelt nooit
meer naast uw oog!
 
De Druppelbril kost € 8,50 inclusief verzend
kosten. Meer informatie en een bestelformulier
kunt u vinden op www.druppelzorg.nl. De bril
is ook verkrijgbaar bij Iris Huys, Low Vision
Totaal, OMC Zaandam en bij Aarts Opticien in
Amsterdam.
 

iPad-gebruik voor mensen met
een beperking
Internet, apps en tablets zijn niet meer weg
te denken uit ons dagelijks leven. Iedereen
maakt daar in meerdere of mindere mate
gebruik van. Ook voor mensen met een
visuele en verstandelijke beperking zijn er
veel mogelijkheden om tablets of
smartphones te gebruiken, ongeacht hun
niveau. Visio heeft een boekje uitgebracht
waarin tips staan om de ingebouwde toe
gankelijkheidsopties van de iPad en iPhone
optimaal te gebruiken.

Het aantal beschikbare apps is eindeloos. Het
aantal apps dat geschikt is voor mensen met
een meervoudige beperking is aanzienlijk klei
ner, maar dan nog zijn er veel mogelijkheden.
Het boekje bevat een selectie van apps die een
voorbeeld geven van de verschillende doelen
die je kunt bereiken. Op basis van de geselec
teerde apps kun je zelf zoeken naar andere ge
schikte apps.
 
Het boekje is gratis te downloaden op
www.visio.org.
(Bron: Koninklijke Visio)
..................................................................................................

Iris One
Niek Schroor, student HanzeHogeschool
Groningen
 
Hulpmiddelen worden steeds geavanceer
der, maar soms is het beter om het simpel te
houden, bedachten acht studenten van de
HanzeHogeschool. Zij hebben vanuit hun
studie Technische bedrijfskunde en Indu
strieel product ontwerpen het bedrijf
InSight opgericht. Dit bedrijf produceert
een smartdevice standaard: de Iris One.
 

HULPMIDDELEN
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De Iris One is gemaakt van bamboe en facili
teert het gebruik van voorleesapps. De tele
foon of tablet plaatst men voorin de standaard
en tegen de achterkant kan een tekst gezet
worden zoals een tijdschrift, rekeningafschrift
of een ansichtkaart. De tekst wordt hierdoor al
tijd scherp en goed gefotografeerd en de tele
foon kan zo zonder moeite de tekst voorlezen.
Dit geeft de mogelijkheid om overal en altijd
een tekst voor te laten lezen zonder dat er
grote voorleesapparatuur meegenomen moet
worden.
 

De bamboe standaard heeft dezelfde afmeting
als een 14” laptop en kost € 42,50. Meer infor
matie over het product en waar het te koop is,
kunt u vinden op www.insight-reader.nl.
U kunt ook mailen naar
insightreaderinfo@gmail.com.
 

Hebt u te maken met een onleesbaar docu
ment? Dedicon maakt het via www.toegan
kelijkmaken.nl mogelijk dat u in vier stappen
een bestand zelf toegankelijk maakt. Na het
uploaden van uw tekst ontvangt u binnen
een paar minuten de gedrukte tekst terug in
gesproken vorm.

OrCam vergoeding
Optelec is met alle zorgverzekeraars in
gesprek voor betere mogelijkheden tot ver
goeding van een OrCam MyReader. Om
überhaupt een aanvraag tot vergoeding te
kunnen doen zal er een advies door Visio of
Bartiméus moeten worden opgesteld.
 
U meldt zich bij één van deze organisaties aan
met uw hulpvraag waarna zij samen met u be
kijken wat het meest geschikte hulpmiddel is.
U kunt melden dat u in het onderzoek de
OrCam meegenomen wilt hebben. Het kan dus
ook gebeuren dat er een advies wordt gege
ven voor een ander hulpmiddel.
 
De kans op vergoeding van een OrCam MyEye
(de Orcam met gezichtsherkenning) is kleiner
dan bij een OrCam MyReader. Heeft u vragen
over een vergoeding via de zorgverzekeraar?
Neem dan contact op met de afdeling Zorgver
zekeraar van Optelec, tel. 088-678 35 13 of
zv@optelec.nl.
..................................................................................................

Conflict vergoeding hulpmiddel
Voor vragen over hulpmiddelen, ondersteu
ning, oogaandoeningen, etc. kunt u terecht
bij de Ooglijn van de Oogvereniging, tel.
030-294 54 44, e-mail
ooglijn@oogvereniging.nl.
Voor vragen over macula-degeneratie kunt
u de Macula-infolijn bellen of mailen, tel.
030-298 07 07-keuze 2 of e-mail
macula-infolijn@maculavereniging.nl.
 
Onlangs kreeg de Ooglijn de volgende vraag:
“Ik heb een conflict met mijn zorgverzekeraar
over de vergoeding van een hulpmiddel. Waar
kan ik terecht?”
 
Het antwoord van een medewerker van de
Ooglijn: “Als u het niet eens bent met de beslis
sing over de vergoeding van een hulpmiddel
kunt u bij de zorgverzekeraar eerst schriftelijk
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vragen om een heroverweging van de aan
vraag. Leidt dat tot niets, dan kan de Stichting
Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
(SKGZ) u mogelijk helpen.
 
Deze stichting is in 2006 opgericht door Zorg
verzekeraars Nederland (ZN) en de Patiënten-
federatie Nederland. Zij behandelen klachten
van consumenten over hun zorgverzekeraar en
helpen zulke problemen op een onpartijdige
manier op te lossen en te voorkomen.
..................................................................................................

De GoOV-app
Je kunt zoveel meer dan je denkt! Als je
moeite hebt met zelfstandig reizen, onder
steunt GoOV je altijd en overal om je reis-
bestemming betrouwbaar en veilig te berei
ken. De GoOV-app is een app op je
smartphone voor iedereen die moeite heeft
met zelfstandig reizen, zoals mensen met
een (visuele) beperking, hersenletsel of
senioren.
 
GoOV helpt je zelfstandig, veilig en daardoor
met vertrouwen te reizen met het OV/open
baar vervoer. De bestemming kun je alleen of
samen met begeleiders invoeren. GoOV is een
voudig te gebruiken en begeleidt je van deur
tot deur tijdens de looproutes, bij bushaltes en
op stations. Met altijd actuele ov-informatie
geeft GoOV aan hoe laat de bus of trein komt,
waar en wanneer er moet worden overgestapt.
Als er uitgestapt moet worden, klinkt er een
geluid. De GoOV-app is in heel Nederland te
gebruiken, alleen niet op de Waddeneilanden
daar wordt GoOV niet ondersteund. Als je tij
dens een reis niet meer weet wat je moet doen,
kun je met de hulpknop een Hulplijn bellen die
je weer verder op weg helpt. Voor ouders, kin
deren en kennissen is het mogelijk om de mee
kijk app voor de GoOV-app te downloaden.
Hiermee kunnen zij volgen hoe de reis van de
reiziger verloopt.
 

De GoOV-app is niet gratis. Je betaalt een op
starttarief en daarna maandelijks voor een
abonnement. Bovendien moet er eenmalig een
training worden gevolgd, voor je er mee kunt
beginnen. Die training kost € 650. Per maand
kost het systeem € 20. Soms worden de kosten
door gemeenten betaald uit zorgpotjes.
(Bron: www.go-ov.nl)
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Een kind kan de was doen
Reinie Doorn, redactie
 
Help, mijn wasmachine heeft het opgege
ven! Dezelfde wasmachine wordt niet meer
gemaakt, dus een nieuwe kiezen. In de wit
goedzaak leg ik mijn probleem met zien uit
en vertel dat ik een zo eenvoudig mogelijk
te bedienen wasmachine zoek. Eenvoudig is
geen tiptoetsen voor bediening, deze rea
geren op de warmte van de vingers.
 
Gelukkig dat er nog wasmachines bestaan die
met een draaiknop naar de programma’s gaat,
begeleid door een lampje. Met wat aanpassin
gen van reliëfdopjes (bumpons), verkrijgbaar
in de boekhandel of doe-het-zelfzaak, voorziet
mijn man de programma’s die ik gebruik van
een reliëfdopje. Nu ik steeds slechter ga zien en
kleur nog wel kan onderscheiden, worden de
dopjes met een watervasthoudende stift inge
kleurd: groen voor mijn witte/bonte was en
rood voor de fijne was. Ook is er reliëfpasta in
verschillende kleuren te koop in de hobbyzaak.
 
Van een meneer in het mantelzorgcafé, kreeg
ik de tip om de witte en bonte was bij elkaar in
de wasmachine te doen met een kleurenschei
der (colour catcher) erbij. Ik kan u vertellen dat
wit echt wit uit de wasmachine komt en de
kleuren van de bonte was er nog fris uit zien!
Een doosje met van die doekjes is verkrijgbaar
in de supermarkt. Tip: gebruik twee in kleur
verschillende wasmanden. Eén voor de was die
je op hoge temperatuur wast en de andere
wasmand voor de fijne was.
 
Gelukkig doet mijn wasdroger het nog wel en
we hebben die bovenop de wasmachine gezet.
Ook dit apparaat kan ik als slechtziende prima
zelfstandig bedienen. De draaiknoppen van de
wasdroger heeft klikjes. Met 1 klikje naar rechts
worden mijn handdoeken mooi droog en met
1 klikje naar links kan ik de fijne was droog krij
gen. Als u een wasdroger aanschaft is het

belangrijk daarop te letten. Eventueel kunt u
hier ook weer reliëfdopjes op aanbrengen.
 
Ik merk dat je als slechtziende de vele pro
gramma’s die op een wasmachine of droger
zitten, beter niet kunt gebruiken. Kies de pro
gramma’s die eenvoudig te gebruiken zijn en
houdt het bij maximaal twee programma’s.
Komt u er zelf niet uit, maak dan gebruik van
de ondersteuning die Bartiméus of Visio u kun
nen geven.

Hebt u zelf tips en ideeën, meld het de redactie
via: redactieMV@maculavereniging.nl.

 

MaculaVereniging op Facebook
Volg ons op Facebook door MaculaVereni
ging voor macula-degeneratie leuk te vin
den en meld je aan bij JMD Plaza, JMD ou
ders en LMD plein om mee te praten, den
ken en tips uit te wisselen.  Er zijn een drie
tal beheerders die de groepen verzorgen.
 
Onlangs had een van de beheerders een chat
gesprek met een mevrouw waarbij onlangs bij
toeval MD was geconstateerd. Zij had veel vra
gen over wat ze nu moest doen en zij vroeg of
er oogartsen zijn die gespecialiseerd zijn in
MD? Ze was niet tevreden over haar oogarts in
het plaatselijke ziekenhuis. Na een tijdje heen-
en-weer gechat te hebben, wist ze wat zij kon
doen om meer grip te krijgen op de situatie. Ze
was blij met het zetje in de goede richting dat
ze door de chat had ervaren.
 

ERVARINGEN & TIPS
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Op Facebook staan meer verhalen en vragen
van mensen bij wie onlangs MD is geconsta
teerd. Anderen reageren daarop en zo kunnen
MD-ers elkaar helpen!
 
Momenteel is de MaculaVereniging druk bezig
om op de LinkedIn pagina een groot netwerk
samen te stellen van professionals in Neder
land en België. Via dit kanaal zal de vereniging
in staat zijn haar informatie op een doeltreffen
de manier te verspreiden naar de verschillende
doelgroepen.
..................................................................................................

De Staaljuffers
Seeing The Unseen is een collectief van blin
de, slechtziende en ziende fotografen. Het
collectief voert verschillende soorten foto
grafieprojecten uit, meestal in samenwer
king met een museum. Gemeenschappelijk
element is de techniek: schilderen met licht.
 
Die is voor zowel blinden, slechtzienden en
zienden toepasbaar op dezelfde manier. Daar
mee is de input van iedereen gelijkwaardig.
Kenmerkend voor schilderen met licht is het
- gebruik van een lange sluitertijd in het com
pleet donker,
- belichten van personen of onderwerpen met
zaklampjes, en
- het beschrijven en bespreken van beelden
vooraf en achteraf.
Het collectief bestaat uit: Marleen Buscop, Ruth
Dongor, Anja Ligtenberg (oprichter) en Jankie
van Soest.
 

De Staaljuffers
‘De Staaljuffers’ is een zelfportretfoto van ge
bundelde krachten; sterke vrouwen die hun
eigen ‘staaltjes maken’. De fotografietechniek
die daarbij gebruikt wordt heet schilderen met
licht en biedt ook voor blinden en slechtzien
den de mogelijkheid om te fotograferen. Waar
Rembrandt gebruik maakte van een penseel
om het bijzondere licht op zijn doeken te creë
ren, gebruiken de Staaljuffers een lange sluiter
tijd en een zaklamp om met licht te schilderen.
Alles wat de fotograaf bedenkt, komt - net als
bij Rembrandt - op het doek tot leven met licht
en donker contrasten en gevoel voor detail. In
plaats van machtige mannen die zichzelf pre
senteren, tonen de Staaljuffers sterke en krach
tige vrouwen die gezien mogen worden.
 
Grenzen opzoeken, ze soms overschrijden of er
dwars doorheen gaan. Noem het rebellie,
moed, domheid of lef; Jankie geniet én leert
ervan. Ruth stapt uit haar comfortzone en be
leeft, groeit, ontdekt en verwondert. Gebalan
ceerd, zonder haast en met dromen in het
vizier, creëert zij haar grenzeloze toekomst.
Voor Anja komt kracht van binnenuit. In deze
drie-eenheid verbindt ze veerkracht, wijsheid
en geloof in nieuwe mogelijkheden, met elkaar
en met een standvastige houding. Om gezien
te worden draagt Marleen graag een hoed en
parels. Nog liever steekt ze de handen uit de
mouwen om bomen én problemen klein te krij
gen.
 
Meer info: www.seeingtheunseen.com.
..................................................................................................



Komt een patiënt bij de dokter
Via Heleen Schoots (bestuurslid Macula-
Vereniging) is de redactie in contact geko
men met Maarten Copper, oogarts uit Tiel
(tot 2018 verbonden aan het Ziekenhuis
Rivierenland) en nu werkzaam bij het UMC
Utrecht. Hij is bereid gevonden een aantal
artikelen te schrijven voor de MaculaVisie
over diverse oogaandoeningen. Gekozen is
voor het format: Komt een patiënt bij de
dokter. Aan de hand daarvan zal hij de
klacht beschrijven, de onderzoeken die
daarbij nodig zijn, de behandelvoorstellen
met uitleg en de behandeling zelf.
 

Maarten Copper, oogarts 
(aandachtsgebieden: medische retina, netvlies
chirurgie, cataract)
 
Na mijn studie geneeskunde heb ik enkele
jaren als tropenarts in Lesotho (Zuid-Afrika) ge
werkt. Daarna ben ik opgeleid tot oogarts in
Nijmegen. Van 1989 tot 2018 heb ik als oogarts
gewerkt in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Nu
ben ik als oogarts verbonden aan het UMC
Utrecht met de opdracht de AIOS (arts in oplei
ding tot specialist) te begeleiden/trainen bij
het poliklinisch werk gedurende hun opleiding.
 
Het werk van de oogarts is de afgelopen jaren
veel veranderd. Vroeger zag ik als oogarts alle

patiënten en verrichtte ik alle metingen zelf.
Tegenwoordig wordt de oogarts ondersteund
door orthoptisten, optometristen en technisch
oogheelkundig assistenten (TOA’s), die scree
nen en de onderzoeken voor de oogartsen uit
voeren. Op het moment dat er door een van
deze medewerkers een afwijking wordt gecon
stateerd, wordt voor verdere behandeling met
de oogartsen overlegd.
 
Als bestuurslid/voorzitter van de medische staf
in Tiel en later het Nederlands Oogheelkundig
Gezelschap heb ik, naast de medische vaardig
heden, veel ervaring opgedaan in de organisa
tie en het besturen hiervan. Mijn motto is
'besturen vanuit de inhoud', omdat daarbij de
kwaliteit van de zorg het best tot zijn recht
komt.
 

Dokter, ik word toch niet blind?
Maarten Copper, oogarts
 
Een vraag die niet iedereen durft te stellen
als er wat met je ogen aan de hand is. Wel
een vraag die door je heengaat als je slech
ter gaat zien. Een vraag waar de oogarts
vaak niet aan denkt als hij je ogen onder
zoekt en hoe het verder moet.
 
De 76 jarige mevrouw Van Mourik ziet al een
tijdje wat minder en nu gaat het lezen ook niet
zo goed meer. TV kijken wordt ook lastiger.
Haar rechteroog was altijd al minder, een lui
oog zeiden ze vroeger. Dus gaat ze voor een
nieuwe bril naar de winkel en daar testen ze
haar ogen. Maar de testen laten zien dat ze
nog maar 50% ziet en dat sommige lettertjes
wegvallen. Op een speciale ruitjeskaart ziet ze
de lijntjes wat waziger, vlekkerig en middenin
ook iets wazig. Met haar ‘luie’ oog ziet ze het
mogelijk zelfs beter!
 
Een bril helpt haar dus niet verder en de opti
cien adviseert haar een verwijzing voor de oog
arts te halen. “Zou het staar zijn? Er is wel een
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wachttijd van één maand, maar het is toch al
een half jaar bezig, dus die maand red ik ook
nog wel”, denkt ze. Ze kan zich verder prima
redden thuis. En de auto gebruikt ze toch
alleen voor af een toe een boodschap in de
buurt. Dat gaat nog prima, vindt ze zelf.
 
Eenmaal bij de oogarts worden de ogen uitge
breid getest en blijkt inderdaad dat een andere
bril niet zal helpen. Er is wel een begin van
staar, maar dat is het probleem niet. Het is de
binnenkant van het oog: het netvlies. Er wor
den foto’s gemaakt met een speciale techniek
- een OCT-scan - om de lagen van het netvlies
(aan de binnenkant) goed af te beelden.
 
“Ik ben blij dat ik m’n dochter is meegekomen,
want nu de oogarts het gaat uitleggen wordt
het wel ingewikkeld. Er is iets met staar, maar
dat is niet het probleem. Nee, het probleem zit
aan de binnenkant, het netvlies. Het is een
‘macula-degeneratie’ een veroudering van de
gele vlek. Het netvlies vangt het licht op en
stuurt de beelden naar de hersenen waar we
het beeld herkennen of ‘zien’. En met de gele
vlek zien we de details, lezen we en herkennen
we kleuren en zien we gezichten. En nu is de
macula aangetast. Met de rest van het netvlies
‘zien’ we de omgeving, de ruimte waarin we
ons oriënteren, zodat we nergens tegenaan
lopen; dit is het gezichtsveld. Ik mag gelukkig
nog wel autorijden, omdat de ogen samen net
genoeg scherpte hebben.”
 
De oogarts legt het uit alsof het een oude spie
gel betreft, waar ‘weervlekken’ in zitten. De
spiegelende laag achterop is vlekkerig gewor
den. Vanaf een afstand zie je een spiegelend
beeld, maar als je dichterbij komt, zie je geen
details op die plekken waar het vlekkerig is.
Hoe groter die vlekken, hoe moeilijker de
details te zien zijn.
 
Mevrouw Van Mourik vertelt: “Met de speciale
loep of loepbril kan ik wat meer zien, maar niet

meer zo heel goed. Het is een hulpmiddel. Ge
lukkig, ik word niet blind! Wel ouder en slech
ter ziend, maar met een goed hulpmiddel kan
ik me redelijk redden. De controle is over een
jaar! Ik moet wel eerder komen als het achter
uitgaat en krijg het advies om af en toe (eens
per maand) de lijntjes van de ruitjeskaart (Ams
lerraster) te bekijken. Als deze gaan kronkelen
of waziger worden, kan er sprake van zijn dat
de ‘droge’ macula-degeneratie verergerd in
‘een natte vorm’. Tot over een jaar, dokter.”
 
Waar moet je nu op letten als je leeftijdge
bonden macula-degeneratie (LMD) hebt?
En wat zijn de risicofactoren? Kun je een aan
tasting door LMD in het andere oog
voorkomen?
 
Het is een ouderdomsziekte, dus daar kan je
weinig tegen doen. Je kunt wel het proces ver
tragen door:
• Te stoppen met roken, zorg voor een gezond
gewicht, voldoende lichaamsbeweging en ge
zonde voeding met verse groenten bereid.
• De patiënten met LMD die roken of gerookt
hebben moeten geen voedingssupplement
met bètacaroteen gebruiken.
• Oogartsen adviseren voedingssupplementen
volgens de AREDS-formule alleen bij ernstige
LMD. Dit voedingssupplement bevat de vol
gende ingrediënten: vitamine C (500 mg), vita
mine E (400 IU), zeaxanthine (2mg), zink (25-80
mg), koper (2 mg), luteïne (10 mg). Let op, er
zijn vele voedingssupplementen verkrijgbaar.
Deze zijn niet altijd goed bestudeerd! Kijk dus
vooral naar de samenstelling/ingrediënten van
die pillen.
• Familiair voorkomen? Informeer uw (eerste
lijns) familieleden want er is een verhoogd
risico op LMD bij eerstegraads familieleden.
 
Waar moet je op letten als de droge vorm
van LMD een natte of exsudatieve vorm
wordt?
Vraag de oogarts om instructies en het Amsler
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raster om een achteruitgang (of recidief) tijdig
te ontdekken. Het advies is om dezelfde of de
volgende werkdag de oogarts, waar u onder
behandeling bent, te bellen bij de volgende
symptomen: (toename) vlek, waziger of minder
scherp zien, (toename van) vervormingen. U
wordt dan zo snel mogelijk maar uiterlijk bin
nen drie werkdagen onderzocht door een oog
arts.
 
Het Amslerraster
Ruitjes veranderen; worden vlekkerig en/of
golvend.

Vraag over lezing Macula-dag
Naar aanleiding van de lezing van prof.dr.
Anneke den Hollander was het Heleen
Schoots niet duidelijk hoe het nu zat met de
HDL (High-density-lipoproteïne). Zij vroeg
zich af of zij het goed begrepen had dat als
het HDL verhoogd is dit een bescherming
kan zijn bij MD of is het juist belastend?
 
Het antwoord van Anneke den Hollander: “In
ons onderzoek vonden we dat het HDL in het
bloed iets verhoogd is bij patiënten met leef
tijdgebonden macula-degeneratie (LMD) ver
geleken bij controle personen. Op basis van
deze associatie kun je niet zeggen dat ver
hoogd HDL een oorzaak is van LMD. Er is een
ander type onderzoek nodig om te weten te
komen of HDL daadwerkelijk een oorzaak is of
niet, of juist een gevolg.
 
Op basis van recente resultaten uit ons onder
zoek denken we dat het verhoogde HDL bij
LMD een gevolg is van genetische varianten in
het lipide metabolisme. Oftewel: genetische
varianten die risico geven voor LMD zorgen er
ook voor dat HDL concentraties omhoog gaan.
Hetzelfde effect wordt gezien voor cardiovas
culaire ziekten: genetische varianten die risico
geven voor LMD zorgen juist voor een bescher
ming tegen cardiovasculaire ziekten. Ik heb
deze boodschap proberen te nuanceren tij
dens mijn presentatie. Het is namelijk niet zo
dat patiënten met LMD geen cardiovasculaire
ziekten kunnen krijgen; het risico is een klein
beetje verlaagd.”
..................................................................................................

Wist u dat bijsluiters van medicijnen vaak
ook digitaal te lezen zijn? U kunt hiervoor
terecht op www.geneesmiddeleninforma
tiebank.nl van het College ter beoorde
ling van Geneesmiddelen. U vindt het
medicijn via de zoekbalk.
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robot ingezet bij een deel van een netvliesope
ratie. Na de periode van testen is nu de eerste
patiënt in Nederland met succes geopereerd.

De robot maakt op langere termijn nieuwe be
handelingen mogelijk waarmee aandoeningen
aan het netvlies kunnen worden verholpen die
nu nog zeer moeilijk of zelfs niet te behandelen
zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om behande
lingen waarbij medicatie in zeer kleine bloed
vaten achter in het oog moet worden toege
diend. Deze behandelingen kunnen er in de
toekomst voor zorgen dat mensen minder snel
of zelfs geen zicht verliezen.
..................................................................................................

Worteltjes, watermeloen en
walnoten
Annemieke Hoogland/gezondheidsnet.nl
 
Worteltjes zijn goed voor de ogen, dat ver
telt elke moeder haar kind. En het zal je mis
schien verbazen, maar ze heeft meer dan
gelijk. Wortelen bevatten namelijk vitamine
A en andere voedingsstoffen die essentieel
zijn voor de gezondheid van de ogen. Wat
moet je nog meer eten om je ogen gezond
en stralend te houden?
 
Een gezonde en evenwichtige voeding kan ons
helpen bij het beschermen van de ogen. Uit
wetenschappelijk onderzoek van de laatste
jaren blijkt dat onze voeding zelfs een recht
streeks effect heeft op de ogen.
 
Vitamine A
Béta-caroteen, ook wel bekend als provitamine
A, en vitamine A zijn de belangrijkste ingre
diënten voor gezonde ogen. Een tekort kan lei
den tot droge ogen en een verstoord nacht
zicht. Een halve wortel per dag is al voldoende
voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Ook volle zuivelproducten, boter, zoete aard
appelen, lever en vleespompoen zijn rijk aan
vitamine A. Rokers wordt geadviseerd geen

Eerste oogoperatie met een
operatierobot
In het Oogziekenhuis Rotterdam is op 9 mei
jl. voor het eerst ter wereld een oogoperatie
met behulp van een operatierobot succes
vol uitgevoerd. De robot hielp de oogarts
bij het zo precies mogelijk uitvoeren van
een volledige operatie aan het achterste
deel van het oog (netvliesoperatie, macula
peeling).

Netvliesoperaties zijn heel ingewikkeld en ver
eisen zeer veel precisie. Ze worden daarom
maar door een kleine groep gespecialiseerde
oogartsen uitgevoerd. Om de operaties nog
nauwkeuriger en veiliger te kunnen uitvoeren,
ontwikkelde Preceyes samen met artsen, waar
onder netvlieschirurg Koorosh Faridpooya van
het Oogziekenhuis, een robot die de oogarts
ondersteunt tijdens deze oogoperaties.

De oogartsen zijn erg blij met de robot: “Dit is
een belangrijke stap binnen de oogheelkunde.
Het oog is een complex orgaan. Tijdens een
oogoperatie opereren we binnen een heel
klein gebied. De oogarts moet daarom heel
precies te werk gaan. De operatierobot helpt
de oogarts als een soort derde hand om de
operaties nauwkeuriger uit te voeren. We ver
wachten dat we hierdoor complicaties kunnen
verminderen en het resultaat voor de patiënt
kunnen verbeteren”, aldus Faridpooya.

Begin vorig jaar nam het Oogziekenhuis de
operatierobot in gebruik voor tests. Sindsdien
is in het Verenigd Koninkrijk een soortgelijke
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voedingssupplementen met béta-caroteen te
gebruiken. Dit geldt ook voor de mensen met
de Ziekte van Stargardt.
 
Vitamine B2
Ook vitamine B2 kan een goede keuze zijn.
Deze vitamine speelt een grote rol in de activi
teit van bepaalde enzymen die de ogen be
schermen. Deze enzymen behouden onze
ogen ook voor de vorming van een cataract
(grijze staar). Vitamine B2 is aanwezig in onder
andere biergist, zuivelproducten, volkoren
brood, groene groenten, amandelen en lever.  
 
Vitamine C
De antioxidant vitamine C is ook ontzettend
belangrijk voor de ogen. Het weert vrije radica
len af en beschermt cellen. Vooral fruit is rijk
aan vitamine C. Je kunt hierbij denken aan si
naasappels, kiwi's, papaja's en blauwe bessen.
Maar ook veel groenten bevatten deze waarde
volle vitaminen, zoals rauwe paprika's, tomaten
en bloemkolen.
 
Vitamine E
Ook vitamine E is een krachtige antioxidant die
onze ogen beschermt tegen oogziekten zoals
cataract en leeftijdgebonden macula-degene
ratie. Vitamine E haal je uit plantaardige oliën,
maar ook amandelen, walnoten, raaploof, pis
tachenoten en pinda's zijn rijk aan vitamine E.
 
Mineralen
Zink en selenium zijn uiterst belangrijke mine
ralen die de ogen gezond houden. Een tekort
aan deze mineralen kan leiden tot een vermin
derd gezichtsvermogen. Zink is te vinden in al
lerlei etenswaren, onder andere in rood vlees,
gevogelte, vis en schaaldieren, graanproduc
ten, gemengde noten, eieren en soja. Selenium
vind je vooral in vlees, vis en schaaldieren,
graanproducten en eiwitrijke producten.
 
Vetten
Voor een gezond lichaam zijn vetten onmis

baar. Zeker de omega 3-vetzuren zijn gezond
voor de ogen. Deze vetzuren zitten in plantaar
dige oliën en in vis. Vooral in de vette vis zoals
zalm, makreel, haring en tonijn.
 
Carotenoïden
Carotenoïden zijn de natuurlijke plantpigmen
ten die de kleur geven aan groenten en fruit.
Ook deze pigmenten staan bekend om de
ogen te beschermen. Belangrijke pigmenten
zijn het rode lycopeen (tomaten, rozenbottels
en watermeloen), het gele luteïne (eieren, spi
nazie, kiwi's) en het oranje zeaxanthine (broc
coli, maïs, paprika, sinaasappel).
 
Advies
Met gezonde voeding kun je de ogen dus ge
zond houden. De belangrijkste adviezen
komen echter overeen met de algemene richt
lijnen voor een gezonde voeding: iedere dag
minstens 2 stuks fruit en 250 gram groenten en
minstens 1 keer per week (vette) vis. Wilt u voe
dingssupplementen gebruiken, overleg dit dan
eerst met uw oogarts.
 
Boek: Gezond eten voor je ogen
Dit boek bestaat uit drie delen. In het eerste
deel LMD staat informatie over deze oogziekte.
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Wat het precies is, hoe je het herkent en wat je
er tegen kunt doen. Risicofactoren voor macu
la-degeneratie worden besproken en het be
lang van een gezonde leefstijl voor de ogen
wordt benadrukt.
 
Het tweede deel staat boordevol adviezen
voor in de supermarkt en de keuken. Naast ge
zond gewicht, bloeddruk en cholesterol komt
hier ook aan bod wat je dagelijks nodig hebt. In
het algemeen en voor de ogen. Het boek is
kleurrijk en duidelijk opgebouwd. Tips worden
goed uitgelicht en het boek staat vol met leuke
weetjes. Zo blijken peulvruchten geen echte
groenten en zijn diepvriesgroenten een prima
alternatief voor verse.
 
Het derde deel bevat allerlei recepten en
ideeën voor bijvoorbeeld drankjes, borrelhap
jes, soepen en hoofdgerechten. Mooie foto's,
simpele gerechten en per gerecht een serveer-
of variatietip. Daarnaast bevat elk gerecht ten
minste één ingrediënt dat goed voor de ogen
is. Dat ingrediënt wordt dan ook nog eens
extra uitgelicht.
 

Het boek is gemaakt door Karlijn de Winter
(tekstschrijver), Anne Mesman-de Winter (dië
tist) en Adrie de Winter (oogarts). Het kost
€ 17,50 en is te bestellen op www.gezondeten
voorjeogen.nl.
 
Een lekker recept uit het boek
Paprika bijvoorbeeld barst van de gezonde
voedingsstoffen. Met dit recept zet je een pitti
ge paprikamousse op tafel. Lekker met brood
en ook nog eens hartstikke gezond voor je
ogen.
 
Ingrediënten (voor 2 personen)
20 gram geschaafde amandelen
200 gram gegrilde paprika’s op olie uit een blik
1 theelepel sambal
2 takjes verse peterselie
een snufje kaneelpoeder
 
Bereiding: Rooster de amandelen kort in een
koekenpan. Laat de paprika uitlekken en pu
reer met een staafmixer. Voeg de amandelen,
sambal, peterselie en kaneel toe en mix die er
door.
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Eye for You, oog voor jou
In maart 2019 is de Stichting Eye for You
opgericht. Deze stichting organiseert (dag)
activiteiten en vakanties voor mensen met
een visuele beperking. Zij bestaat volledig
uit vrijwilligers en heeft geen winstoog
merk.
 
Hoewel Eye for You pas recentelijk is opgericht,
zijn de vrijwilligers al jaren actief in het organi
seren van activiteiten voor volwassenen met
een visuele beperking. Ze begonnen onder de
naam Eye2Eye bij het Rode Kruis. Deze organi
satie besloot zich uitsluitend te gaan richten op
haar kerntaak (het bieden van noodhulp) en
daarom stootte zij haar sociale projecten af. De
initiatiefnemers bedachten dat een nieuwe
stichting de enige manier zou zijn om de activi
teiten te blijven voortzetten.
 
Niet alleen hebben de vrijwilligers oog voor
hun gasten, maar vaak zijn zij ook de ogen
voor de gasten, vandaar de naam Eye for You.
Tijdens activiteiten maken de vrijwilligers zicht
baar wat voor mensen met een visuele beper
king anders onzichtbaar blijft en bieden ze be
geleiding waar dat nodig is. Dat doen ze door
gasten de activiteit te laten ervaren door mid
del van bijvoorbeeld beweging, geur, voelen
en vertellen.
 
Naast het organiseren van activiteiten en
vakanties beoogt de stichting ook om ouders
en verwanten van de doelgroep (die veelal
mantelzorg bieden) gedurende een activiteit
of vakantie te ontlasten.
 
Stichting Eye for You zoekt nog vrijwilligers,
verzorgenden, verpleegkundigen, sponsors en
donateurs. Meer informatie is te vinden op
www.stichtingeyeforyou.nl en op Facebook. U
kunt ook contact opnemen met Theo Mineur,
tel. 06-33 63 18 23, mail: theoch@live.nl.
..................................................................................................

Twintravel
Tussen april en oktober organiseert Twin
travel dertien dagactiviteiten, waarvan 7
dagexcursies en 6 wandelingen. Je vindt het
aanbod op www.twintravel.nl. Op de site
staat ook een aanbod van meerdaagse
vakanties.
 
Een paar voorbeelden:
• Alkmaar: Blindentuin Heukelshof en stads
wandeling
• Enkhuizen: Zuiderzeemuseum en stadswan
deling
• Baarn: Paleis Soestdijk en wandeling bosge
bied Lage Vuursche.
 
Twintravel, haar begeleiders en eventuele
lokale gidsen doen hun best de excursies zo
veel mogelijk af te stemmen op jouw visuele
beperking, maar houdt er wel rekening mee
dat niet alle bezienswaardigheden kunnen of
mogen worden aangeraakt. Tijdens de excur
sies is er genoeg gelegenheid om te ontspan
nen en te lunchen.
 

RECREATIE
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KUBES in BEELD
KUBES zet zich in voor de toegankelijkheid
van kunst en cultuur opdat mensen met een
visuele beperking actief kunnen deelnemen
aan het culturele leven. Zo bieden zij aan
cultuurliefhebbers excursies, aan creatieve
lingen workshops kunstexpressie, aan kun
stenaars een platform om hun werk te pre
senteren en aan musea advies over hoe zij
beter toegankelijk kunnen zijn voor blinde
en slechtziende bezoekers.
 
Er is een gevarieerd programma met culturele
dagexcursies samengesteld. U kunt zich voor
één of meer excursies aanmelden, evenals voor
de meerdaagse culturele reis. U kunt met of
zonder eigen begeleider deelnemen of een
KUBES-begeleider aanvragen.
 
Uiteraard ontbreekt het KUBES Beeldhouw
weekend ook dit jaar niet! Op de workshop-
pagina leest u meer over deze en andere ge
plande workshops kunstexpressie.
 
Informatie: Algemeen: info@kubes.nl, tel.
0183-303 050.
Aanmeldingssecretariaat: activiteiten@kubes.nl
Website: www.kubes.nl
 

Nieuwe voorstellingen met
audiodescriptie
Er staan prachtige nieuwe voorstellingen in
de agenda van Komt het zien, zoals Hendrik
Groen, Annie de musical, Amadeus, Othello,
de Alex Klaasen Revue Showponies, Vis à
Vis, Herrie in de Keuken met Jon van Eerd
en nog veel meer.
 
Tip van de blindentolken: Krijg het echte festi
valgevoel in Den Bosch! Geniet zondag 11 au
gustus op het festivalplein gratis van circus-
theater One of These Days. Pak daarna een leuk
festivalterrasje op het plein en ga 's avonds
naar Het Nationale Lied van Wunderbaum in
Theater aan de Parade. Of kom op 8 augustus
naar '(.....) - Een voorstelling die schijt heeft aan
zijn eigen vage titel'.
 
Meer informatie op www.komthetzien.nl.

 

Specials Passend Lezen
Passend Lezen heeft twee specials op Daisy-
cd uitgebracht. Deze zijn aan te vragen bij
Bibliotheekservice Passend Lezen: tel.
070 – 338 15 00 of e-mail: klanten@passend
lezen.nl. De specials zijn ook beschikbaar
als streaming exemplaar via
www.passendlezen.nl.
 
Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt
Harmenszoon van Rijn (1606–1669) stierf. Zijn
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leven en nalatenschap worden door heel
Nederland gevierd. De special geeft een beeld
van het werk en de stijl van de Hollandse mees
ter én van die beroemde Gouden Eeuw.
Specialisten van het Rembrandthuis komen
aan bod over het gebruik door Rembrandt van
etsnaald, riet, penseel en paletmes, een bezoek
aan stijlkamers in het Westfries Museum in
Hoorn en een stadswandeling in Dordrecht
geven een idee van wat er te zien is op de
schilderijen uit deze roemruchte periode.
Waan je ruim 200 minuten in een tijdvak dat
nog steeds velen tot verbeelding spreekt.
 

Mode en Kleding Zomer 2019
Helemaal weg van mode en kleding? Lees dan
in deze special wat de vaak geziene kleding-
items en combinaties in de winkels en in het
straatbeeld zijn. Ook lees je over alternatieve
materialen die in opkomst zijn zoals het inno
vatieve metatextiel, maar ook veganistische
oplossingen. Verder realiseert Carola van Nuil
met de Oogvereniging en Dress for Succes een
project voor blinde en slechtziende werkzoe
kenden. En ontdekken we wat kleding bete
kent voor Karin die Usher heeft, door in haar
praktische kledingkast te duiken terwijl we
kletsen over eigen stijl, accessoires, shoppen
en… hakken!
 

VERGROTINGVERLICHTING

SPRAAK &
BRAILLE

Meridiaan 40
2801 DA Gouda

ADL HULP-
MIDDELEN

VERLICHTING

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

Deze special is gebaseerd op het modenum
mer van luistertijdschrift Cultuur, Trends &
Mode. Abonnees van CTM krijgen deze editie
automatisch thuisgestuurd. De special duurt
ongeveer 120 minuten.
.................................................................................................
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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. 

Lezen 
kan

altijd!

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. 
Zo geniet je altijd en overal van de mooiste verhalen. Lid worden kan via het invullen van de bon of via
www.passendlezen.nl/maculavisie

30-2-Ad-O

                                                                                           (advertentie)
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Macula-bijeenkomsten
 
Amsterdam
In verband met werkzaamheden in 2019
aan de weg en de kade zal mijn huis moeilijk
bereikbaar zijn. 
Daarom zijn er voor dit jaar geen bijeenkom
sten 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 16 juli, 20
augustus, 10 september, 15 oktober en 19
november van 14.00-16.00 uur in Pand 17,
Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen. Informatie
en aanmelden: Frans Strijk, e-mail
fstrijk@home.nl of tel. 0592-37 21 68. Voor alle
bijeenkomsten graag aanmelden.
 
Commissaris van de Koning in Drenthe
komt naar de Macula-bijeenkomst Assen
Al enige tijd heb ik zitten broeden op het ant
woord op de vraag: hoe kan ik de Macula-
bijeenkomst in Assen meer publiciteit geven?
Het moet toch mogelijk zijn meer mensen naar
onze bijeenkomsten te trekken?
 
Van de pakweg 300.000 á 400.000 mensen met
MD is nog geen 2% lid van onze vereniging. En
van hen bezoeken er maar weinig, schatting
10%, weleens een Macula-bijeenkomst. Werk
aan de winkel dus voor ons allen. In Assen zijn
wij wel tevreden met de opkomst, maar toch
willen de organisatoren zo veel mogelijk men
sen met MD bereiken.
 
Eind vorig jaar zat ik in de trein op de terugweg
van Utrecht naar Assen uit het raam te staren
en liet het vage landschap aan mij voorbij trek
ken. Opeens kwamen de gedachten weer bij

het thema publiciteit. En plots zag ik scherp
voor ogen wat een mooie mogelijkheid zou
zijn om visueel beperkt Assen nog meer op de
kaart te zetten.
 
Je nodigt gewoon de belangrijkste persoon
binnen de provincie uit!!  Tenminste, je kan het
altijd proberen, nee heb je en …. Een bijko
mende factor om de Commissaris van de
Koning (CvdK) in Drenthe mevrouw Jetta
Klijnsma te vragen, is dat zij ook een handicap
heeft. Zij beweegt zich voort met een rollator
en had in Den Haag, als parlementslid, geen
chauffeur maar een voorrijder op de tandem.
 
Op mijn iPad zocht ik naar ‘Commissaris en
Klijnsma’. Daar trof ik een uitnodiging aan
waarin stond, dat de CvdK graag langs wilde
komen bij verenigingen en organisaties in
Drenthe om haar provinciegenoten beter te
leren kennen. Een uitgelezen kans. Er was zelfs
een meldingsformulier. Ho, wel even uit stap
pen in Assen, anders zit ik straks in Groningen!
 
Enige tijd heb ik het idee laten bezinken. Na
een aantal weken heb ik het formulier ingevuld
en digitaal verstuurd. Bewust had ik een datum
voorgesteld na een half jaar omdat deze functi
onarissen vaak een volle agenda hebben. Bin
nen een paar dagen kreeg ik al antwoord in
mijn mailbox. Mevrouw Klijnsma wilde graag
langskomen bij onze bijeenkomst op de voor
gestelde datum (10 september). Het was ge
lukt!! Zo zie je maar, gewoon proberen als je
dubt om een misschien wat minder voor de
hand liggende gast wel of niet te vragen.
 
We zijn druk bezig om de nodige publiciteit te
genereren. Een bijkomend ’voordeel’ is, dat de
tentoonstelling MIJN geZICHT de eerste twee
weken van september ook in De Nieuwe Kolk
(DNK) in Assen komt. In de vorige MaculaVisie
heeft u dit al kunnen lezen.
 
Laten we hopen, dat beide events zullen resul

BIJEENKOMSTEN
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teren in meer bekendheid over MD, meer deel
nemers aan onze macula-bijeenkomsten en
nieuwe leden voor onze vereniging.
 
Frans Strijk, mede-organisator
Macula-bijeenkomsten Assen
 
16 juli brengen we een bezoek aan Koninklijke
Visio in Haren. Het programma begint om
14.00 uur en eindigt ongeveer om 15.30 uur.
Marco in ’t Veldt en Ali Jonker vertellen over de
dienstverlening van Visio. We bezoeken de
ruimte waar allerlei hulpmiddelen zijn uitge
stald. En tenslotte informatie over innovatieve
ontwikkelingen.
Voor degenen die dat willen reizen we geza
menlijk vanaf Pand 17, onze thuisbasis. Na
opgave wordt je ingelicht over het tijdstip van
verzamelen.
 
20 augustus kan je mee wandelen vanuit Pand
17. De wandeling loopt door het groen van de
wijk Marsdijk in Assen. We verzamelen vanaf
13.30 uur en vertrekken om 14.00 uur. De wan
deling is ongeveer 4 km lang.
 
2 t/m 15 september is de tentoonstelling MIJN
geZICHT van het Oogfonds in De Nieuwe Kolk
(DNK) te Assen gratis te bezoeken. Op deze
tentoonstelling is te zien wat mensen met di
verse visuele aandoeningen nog kunnen zien
en hoe ze dat zien. In MaculaVisie nr. 2-2019 en
op www.maculavereniging.nl/agenda (bijeen
komsten derden) is verdere informatie te vin
den over deze tentoonstelling. Zeer interessant
en zeker niet alleen voor slechtzienden. Een
aanrader!!
 
10 september: mevrouw Klijnsma komt bij
onze Macula-bijeenkomst op bezoek. We kij
ken uit naar haar komst en hebben een leuk
programma samengesteld. Ook interesse om
langs te komen? U bent van harte welkom.
 

15 oktober komt audicien Jan van der Heide
vertellen over verschillende soorten gehoorap
paraten. Ook legt hij uit wat is tinnitus is? Hij
zal dummy gehoortoestellen meenemen,
waarmee de deelnemers kunnen oefenen. 
 
19 november: Komt het zien! komt naar onze
Macula-bijeenkomst. Deze organisatie heeft
blindentolken die het theaterbezoek voor
mensen met een visuele beperking toeganke
lijk maakt. Benieuwd hoe ze dat doen? Kom
dan luisteren naar Arlette Hanson, de opricht
ster van Komt het Zien!
 
In december hebben we ons traditionele
decemberetentje. Op veler verzoek weer bij de
Pelikaan in Assen. Datum en info volgt t.z.t.
 
Wilt u de verslagen van de bijeenkomsten via
de mail ontvangen? Stuur dan een mail naar
fstrijk@home.nl.
 
Routebeschrijving: Pand 17 is goed bereikbaar
met stadsbus 1 (o.a. vanaf het NS-station). Er is
een bushalte op 200 meter van de ingang. Ook
is er voldoende gratis parkeerruimte.
..........................................................................................................
Bennekom-Wageningen
Macula-bijeenkomst op 25 september van
14.00-16.00 uur in Huize Erica, Ericapark 1,
Bennekom. Informatie en aanmelden: Hettie
de Vringer, tel. 06-45 92 55 44 of e-mail
hettie.c.devringer@gmail.com.
 
25 september komt de heer Gerringa, werk
zaam bij Low Vision Totaal. Hij zal ons dan
allerlei optische hulpmiddelen laten zien. U
bent weer van harte welkom.
..........................................................................................................
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Bussum
Macula-bijeenkomst op donderdag 26
september van 14.00-16.00 uur. In juli en
augustus zijn er geen bijeenkomsten. Trefpunt
bij de Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 (hoek
Ceintuurbaan), Bussum. Informatie en aanmel
ding (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 welkom. Er is gratis parkeergelegenheid.
..........................................................................................................
Cuijk
Macula-bijeenkomst op vrijdag 30 augus
tus, 25 oktober en 29 november van
14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30
uur. Wooncentrum De la Salle, Graaf Her
manstraat 49, 5431 GR Cuijk. Informatie en aan
melding: tel. 0485–31 56 12.
 
30 augustus: Koninklijke Visio behandelt het
onderwerp mobiliteit.
25 oktober:  Wicher Koetsier geeft een lezing
over Voeding.
29  november: Anita de Breuk, oogarts en
onderzoeker van het Radboudumc, over de
stand van zaken m.b.t. de jongste ontwikkelin
gen in het maculaproces.
 
De Macula-bijeenkomst is een ontmoetings
plaats voor mensen met MD. Ook partners,
familieleden en vrienden zijn welkom. Men kan
met lotgenoten in een ongedwongen sfeer
praten, informatie opdoen, doorgeven en erva
ringen uitwisselen. Ook wordt regelmatig aan
dacht besteed aan actuele thema’s. De bijeen
komst is bedoeld voor mensen uit Cuijk en de
regio Land van Cuijk.
..........................................................................................................
Doetinchem
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................

Enschede
Macula-bijeenkomst op vrijdag 13 septem
ber en 8 november van 10.00-12.00 uur,
Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225, 7523 CE
Enschede. Informatie: Lidy Barelds, ·tel.
06-49 32 52 71, e-mail barelds6@home.nl of
Karen de Wever, tel. 06-23 63 63 61, e-mail
deweverkaren@gmail.com. Voor de koffie en
thee wordt € 1 gevraagd. Vooraf graag aanmel
den.
 
De laatste Macula-bijeenkomst was op vrijdag
10 mei. Wij kregen toen spontaan bezoek van
iemand die graag natuurwandelingen wil orga
niseren voor visueel beperkten. Even zonder te
kijken toch genieten van de natuur en nog wat
leren ook. Door de aanwezigen werd hier zeer
positief  op gereageerd. Derhalve zijn wij ook
druk in overleg met de organisatie om de wan
deling mogelijk te maken. Zij hopen ons in het
najaar uit te kunnen nodigen voor de eerste
natuurwandeling in Enschede voor visueel be
perkten.
 
Verder blijkt dat iedereen toch graag van
elkaar hoort wat iedereen gebruikt aan hulp
middelen. Vooral welke loep werkt het fijnste.
Wij gaan ons best doen om iemand uit te nodi
gen die ons nog wat meer hierover kan laten
zien en proberen.
 
Gezien de lange tijd tussen het schrijven van
dit stukje en de datum van de Macula-bijeen
komst kunnen wij u op dit moment nog niet
alles vertellen. U kunt natuurlijk ook gewoon
langskomen op vrijdag 13 september en u
laten verrassen.

Voor ideeën en vragen kunt u contact opne
men door een mail te sturen of te bellen naar
een van de organisatoren. Voor de gegevens
zie bovenaan dit artikel.
 
Bushalte aan de overkant, lijn 2, het Voortman.
..........................................................................................................



Franeker
Macula-bijeenkomst op donderdag 25 juli,
29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28
november en 19 december van 14.00-16.00
uur. Eetcafé Poort van Franeker, Stationsweg 1,
Franeker. Informatie: Joris Groenevelt, e-mail
j.groenevelt2@upcmail.nl, tel. 058-844 39 78.
 
Het eetcafé is 4 minuten lopen vanaf het stati
on richting centrum. Met de trein vanaf Leeu
warden en Harlingen. Per bus: lijn 35 vanaf
Sneek, lijn 75 start in Bolsward en lijn 71 rijdt
vanaf Harlingen en via Tzummarum naar het
station in Franeker.
..........................................................................................................
Groningen
Macula-bijeenkomst op woensdag 4 sep
tember, 2 oktober, 6 november en 4 decem
ber van 14.00-16.00 uur. Het Heerenhuis, Spil
sluizen 9, Groningen.
Informatie: Nel Lettinga, tel. 050-535 03 26,
e-mail nellettinga@gmail.com.
 
Het Heerenhuis is vanaf het hoofdstation te be
reiken met lijn 10, halte Korenstraat.
..........................................................................................................
Lisserbroek
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................
Middelburg
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................
Rotterdam
Macula-bijeenkomst op woensdag 31 juli en
30 oktober van 14.00-16.00 uur. Gerard
Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE
Rotterdam. Informatie: Tiny Langezaal, tel.
010-474 34 27, e-mail h.langezaal@upcmail.nl.
 

31 juli zal het thema valpreventie door een
medewerker van Bartiméus onder de aandacht
worden gebracht. U bent weer - zoals gewoon
lijk - 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.
..........................................................................................................
Utrecht
De Macula-bijeenkomst van juni is voor
Hans van de Hadelkamp de laatste bijeen
komst als coördinator van de bijeenkom
sten voor Utrecht geweest. Vanwege pro
blemen met de gezondheid is hij genood
zaakt te stoppen met de organistaie hier
van. Er is (nog) geen opvolger gevonden die
de organistie van de Macula-bijeenkomsten
op zich wil nemen.
..........................................................................................................



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 12 september en 14 november 
om 17.30 uur. Café De Omval, Weesperzijde
250 (vlakbij station Amsterdam-Amstel). Stuur
een mail naar jmd.amsterdam@gmail.com of
bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden. Toegang
is gratis, consumpties en eten zijn voor eigen
rekening.
..........................................................................................................
Eindhoven
Ander Zicht Eindhoven, netwerkborrel op
woensdag 25 september en 27 november 
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 september en 10 december om
17.30 uur in restaurant Sam Sam, Oude Markt
15. Stuur een mail naar
jmd@maculavereniging.nl of bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden. Toegang
is gratis, consumpties en eten zijn voor eigen
rekening.
..........................................................................................................
Rotterdam
Ander Zicht Rotterdam, netwerkborrel op
woensdag 3 september en 6 november om
17.30 uur in restaurant De Beren, Karel Door
manstraat 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 12 september en 14 november 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.
..........................................................................................................
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In deze agenda worden alleen de bijeen
komsten genoemd die (mede) georgani
seerd worden door de (leden van de)
MaculaVereniging. Andere partijen orga
niseren ook bijeenkomsten en oogcafés
voor visueel beperkte mensen, zoals:
Oogvereniging (www.oogvereniging.nl/
oogcafés),
Visio (www.visio.org),
Bartiméus (www.bartimeus.nl).
Kijk daarvoor op hun website.

Juli
03 juli- Macula-bijeenkomst Groningen
16 juli - Macula-bijeenkomst Assen
25 juli- Macula-bijeenkomst Franeker
31 juli- Macula-bijeenkomst Rotterdam
Augustus
20 aug.- Macula-bijeenkomst Assen
29 aug.- Macula-bijeenkomst Franeker
30 aug.- Macula-bijeenkomst Cuijk

September
03 sept.- Ander Zicht Rotterdam
04 sept.- Macula-bijeenkomst Groningen
10 sept.- Macula-bijeenkomst Assen
10 sept.- Ander Zicht Enschede
12 sept.- Ander Zicht Amsterdam
12 sept.- Ander Zicht Zwolle
13 sept.- Macula-bijeenkomst Enschede
25 sept.- Macula-bijeenkomst Bennekom-
Wageningen
25 sept.- Ander Zicht Eindhoven
26 sept.- Macula-bijeenkomst Franeker
26 sept.- Macula-bijeenkomst Bussum
27 sept.- Macula-bijeenkomst Brunssum
Oktober
02 okt.- Macula-bijeenkomst Groningen
15 okt.- Macula-bijeenkomst Assen
25 okt.- Macula-bijeenkomst Cuijk
30 okt.- Macula-bijeenkomst Rotterdam
31 okt.- Macula-bijeenkomst Franeker

AGENDA
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Voorheen verscheen in de MaculaVisie informatie vanuit het MaculaFonds. Per 1 januari 

2019 zijn de donateurs van het MaculaFonds ondergebracht bij het Oogfonds. Daarom 

zal het Oogfonds voortaan nieuws brengen over wetenschappelijk maculaonderzoek. 

In de huidige editie gaan we in op de onderzoeken die dit jaar worden gefi nancierd.

Maculaonderzoek in 2019

Het samengaan van het Oogfonds en het 
voormalige MaculaFonds heeft geleid tot 
een krachtenbundeling waardoor er veel 
kan worden besteedt aan wetenschappe-
lijk onderzoek: 300.000 euro. In mei is weer 
samen met andere fondsen bepaald welke 
wetenschappelijke onderzoeken gefi nancierd 

Radboud UMC Nijmegen – onderzoekers Hoyng en Den Hollander: Wat is het 
beloop van de oogaandoening CACD (centrale areolaire choroidale dystrofi e)? Als dit 
onderzoek onder patiënten en hun familieleden gedaan is, geeft dat onmisbare informa-
tie voor het ontwikkelen van een behandelmethode (gentherapie) en ook inzichten voor 
de behandeling van droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie.  

LUMC Leiden – onderzoeker Wijnholds: Het ontwikkelen van een nieuwe gentherapie 
voor aandoeningen aan de retina, zoals Stargardt macula, leeftijdsgebonden maculade-
generatie en retinitis pigmentosa. Omdat veel verschillende genmutaties netvliesaandoe-
ningen kunnen veroorzaken, zou het ideaal zijn als hiervoor een algemene gentherapie 
kan worden ontwikkeld. Het gaat dan maar liefst om 260 oogziekte-genen. 

Erasmus MC Rotterdam – onderzoeker Yzer: een klinisch, genetisch en epidemiolo-
gisch onderzoek naar hoge myopie bij Kaukasische myopiepatiënten. Zijn de richtlijnen 
uit Azië, waar de myopie-epidemie nog groter is dan in Europa, ook op Kaukasische pa-
tiënten van toepassing? Myopie kan leiden tot maculadegeneratie en andere oogziekten. 

Meer informatie: www.oogfonds.nl/maculaonderzoek.

Maculafonds maakt onderdeel uit
van het Oogfonds

worden. In de loop van dit jaar en de eerste 
helft van volgend jaar, zullen we via informa-
tiebrieven en onze website meer informatie 
geven over de onderzoeken. Onder meer 
door de onderzoekers zelf aan het woord 
te laten. Alvast enkele voorbeelden in deze 
nieuwsbrief. 

OOGCONTACT

Oogfonds - Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix  •  Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht   
030 - 254 57 11  •  info@oogfonds.nl  •  www.oogfonds.nl  •  IBAN: NL21 INGB 000 000 3910 
Nieuwsbrief, verschijnt minimaal vier keer per jaar in de MaculaVisie

MACULAONDERZOEK



Hoe weet ik dat mijn donatie 
goed terecht komt?

Twee keer per jaar

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,
 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.

Leden van de MaculaVereniging die ook dona-
teur zijn van het Oogfonds/voormalige Macu-
laFonds, krijgen niet vaker dan twee keer per 
jaar een informatieve brief. Als u dat op een 
andere manier wilt, kunt u dat doorgeven via 
www.oogfonds.nl/contactopmaat, met een 
e-mailbericht naar donateur@oogfonds.nl en 
via telefoon 030-254 57 11. 

Onderscheid vereniging-fonds

Het onderscheid tussen wat de MaculaVereniging doet en wat voorheen het 

MaculaFonds/nu het Oogfonds doet, is duidelijk uit te leggen. 

De MaculaVereniging behartigt de belangen 
van mensen met MD en hun omgeving voor 
optimale zorg en ondersteuning, toegang tot 
de beste medische behandeling en hulp- 

middelen, het bevorderen van tijdige diagnose 
en zorgt voor meer bekendheid van en over 
MD in Nederland. Daarnaast wil de Macula- 
Vereniging samen met het Oogfonds 
wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, 
behandeling en preventie van MD mogelijk 
maken. Het Oogfonds maakt het sinds 1947 
mogelijk dat iedereen door te doneren iets 
kan doen aan de enorme stijging van oogaan-
doeningen, slechtziendheid en blindheid in 
Nederland. Dat doen we met wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting (preventie) en projecten 
op het gebied van toegankelijkheid. Particulie-
ren, organisaties en bedrijven werken samen 
met het Oogfonds aan die doelstellingen.

MACULAONDERZOEKOOGCONTACT -



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



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)


