
vereniging

informatieblad voor mensen met macula-degeneratie

vereniging

informatieblad voor mensen met macula-degeneratie

Project Belmaatjes
Oproep voor bellers en mensen die
gebeld willen worden
 

Nieuwe rubriek: in gesprek met
Renée Braams interviewt
Lidy Blokzijl

Nieuwe macula-bijeenkomsten
In Eindhoven en Heerhugowaard.
Komt u ook op de koffie?

Nummer 4
September 2019
Jaargang 26



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 wil meer informatie
[] ik word donateur
 
van de MaculaVereniging

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

Macula-degeneratie
Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waarbij de
gezichtsscherpte afneemt ten gevolge van het afsterven
van kegeltjes in de gele vlek (macula lutea) in het centrale
gedeelte van het netvlies. Het perifere gezichtsveld blijft
wel bestaan: mensen worden dus niet volledig blind.
 
MD komt voor in juveniele vorm (JMD) en op oudere leeftijd
(LMD). Juveniele vormen zijn erfelijk en treden in vroege
levensjaren op maar zijn zeldzaam: de ziekte van Stargardt, de
ziekte van Best, kegeldystrofie en kegel-staafdystrofie.
 
LMD ontstaat meestal niet voor het 50e levensjaar en bestaat in
een droge en een natte vorm. De eerste symptomen van droge
LMD zijn: minder goed contrast kunnen zien, kleuren niet goed
meer kunnen onderscheiden en achteruitgang van het ge
zichtsvermogen in het algemeen. Men merkt soms dat bij het
lezen stukken van woorden ontbreken. De aandoening wordt
langzaam erger en leidt tot slechtziendheid. Bij de natte variant
is naast het afsterven van de kegeltjes, ook sprake van de groei
van kleine bloedvaten onder het netvlies. De eerste sympto
men zijn: vervormingen van het beeld, teksten lijken te golven,
rechte lijnen lijken krom en een verminderd gezichtsvermogen.
De natte vorm verloopt sneller dan de droge vorm.
 
De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van deze aan
doening zijn roken en een hogere leeftijd. Onvolwaardige voe
ding met tekorten aan vitamines, mineralen en antioxidanten
dragen waarschijnlijk ook bij tot het ontstaan van de MD.
Voor meer informatie: www.maculavereniging.nl  
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Belteam
Voor informatie en lotgenotencon
tact kunt u een gesprek aanvragen
met het Belteam. Een verzoek hier
toe kunt u richten aan
info@maculavereniging.nl of tel.
030-298 07 07. Eén van de leden van

het Belteam neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Kopijdata 2019
MaculaVisie 5
Inleveren kopij voor 3 oktober,
bij de leden eind november

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

• U via Facebook in contact kunt komen met andere leden van
de MaculaVereniging? Om u aan te melden zie het Colofon op
blad 2.
 
• De MaculaVereniging ook actief is op LinkedIn? U daar onder
andere de vlogs van Miranda Blomsma kunt lezen.
 
• De Macula-dag volgend jaar op 4 april is? Noteer deze datum
vast in uw agenda. Via de MaculaVisie houden wij u op de
hoogte van het programma.

......................................................
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:
MV5 - 2 oktober

KOPIJDATUM
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Het redactioneel schrijf ik altijd vlak voor
dat de MaculaVisie naar de drukker gaat. Ik
loop dan een paar dagen te broeden, heb
zinnetjes in mijn hoofd en probeer in ge
dachten een verhaal daarvan te maken. Zo
hoorde ik tijdens een weerbericht op tv dat
de meteorologische herfst is begonnen. De
woorden ‘in de herfst van mijn leven’ scho
ten door mijn hoofd. Wanneer begint nou
die herfst in je leven? Volgens mij is daar
geen tijdstip op vast te plakken. Ik ben dan
wel een 65-plusser maar voel mij niet oud.
Toen mijn moeder 65 werd, dacht ik: jeetje
wat oud. Volgens mij is leeftijd dus geen in
dicatie waarop die herfst begint.
 
Dat je op latere leeftijd nog heel kwiek kan zijn,
bewijst de 93-jarige Lidy Blokzijl. Tot voor kort
was zij een van de organisatoren van de Macu
la-bijeenkomst Bennekom-Wageningen. Voor
de eerste bijeenkomst van dit jaar heeft ze nog
voor de aanwezigen een diner bereid met in
grediënten die goed zijn voor onze ogen. Ze
heeft nu besloten dat het wel genoeg is ge
weest en dat ze het stokje wil doorgeven. Voor
de redactie was dit een reden haar door Renée
Braams te laten interviewen. Het is te lezen in
de rubriek In gesprek met…. Wie is en waarom
Renée Braams kunt u ook daar lezen.
 
In de rubriek Bestuurszaken wordt gemeld
waar het bestuur zoal mee bezig is. Het is druk
en er worden vele uren gemaakt. Zo is subsidie
aangevraagd en gekregen voor een project om
mensen met MD met elkaar in contact te bren
gen. Weliswaar telefonisch, maar even je ver
haal kwijt kunnen aan iemand die weet wat je
hebt, kan heel fijn zijn. Er wordt nu gezocht
naar Belmaatjes: mensen die bellen en gebeld
willen worden. Iets voor u?
 
Oogarts Maarten Copper heeft voor deze
MaculaVisie een artikel geschreven over natte
macula-degeneratie bij hoge bijziendheid, met
een waarschuwing voor onze (klein)kinderen

die vele uren doorbrengen op hun iPad en
iPhone en niet in de buitenlucht die in de
herfst met al haar mooie kleuren zo lekker kan
ruiken. Heleen Schoots vertelt u over de oogin
jecties die zij krijgt. Eng? Misschien, maar het is
momenteel wel de enige behandeling die er is
voor natte MD.
 
Natuurlijk staan in deze MaculaVisie nog veel
meer nieuwtjes, weetjes en handigheidjes. Een
hele lijst met Macula-bijeenkomsten met twee
nieuwe erbij. In Eindhoven is een groep men
sen gevonden die het wel willen gaan probe
ren. In Heerhugowaard is samenwerking ge
zocht met de Oogvereniging. Misschien zijn er
ook wel mensen die de Macula-bijeenkomst in
Utrecht willen voortzetten. U kunt voor inlich
tingen contact opnemen met Peter Derks, tele
foonnummer of mailadres vindt u in het Colo
fon. In Zeeland (Middelburg) is samenwerking
gezocht met de Oogvereniging en Koninklijke
Visio, hetgeen geresulteerd heeft in een inte
ressante bijeenkomst. De regionale informatie
bijeenkomsten – die vroeger door Tiny Lange
zaal werden georganiseerd – zijn weer in de
lift. Ook hier is Peter Derks druk mee.
 
Kortom, weer veel te lezen!
Ria Dekker, eindredacteur

REDACTIONEEL
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Stille auto’s krijgen geluid
Als uit het niets rijdt er ineens een elektri
sche auto vlak voor mijn voeten langs. Ik
schrik en deins achteruit. Komt die situatie
u ook bekend voor? Vanaf 1 juli 2019 moe
ten alle nieuwe typen elektrische en hybride
auto’s voorzien zijn van geluid. Het doel
hiervan is de verkeersveiligheid te verbete
ren voor voetgangers met een visuele be
perking en andere weggebruikers die de
stille voertuigen anders niet opmerken.
 
Het geluid komt van een Acoustic Vehicle Alert
System. Dit systeem zorgt ervoor dat de auto
op een kunstmatige manier geluid produceert.
Dit is hoorbaar via luidsprekers of een trilling
van bepaalde onderdelen in de auto.
 
De regeling werkt in twee stappen: vanaf 1 juli
2019 krijgen nieuwe typen elektrische en hy
bride auto’s een AVAS. Vanaf 1 juli 2021 moe
ten alle nieuwe elektrische en hybride auto’s
een AVAS hebben.
 
Hoe klinkt het geluid?
Het geluid is hoorbaar bij een snelheid tot en
met 20 km/u, zowel bij vooruit- als achteruitrij
den. Het moet een continu geluid zijn dat lijkt
op het geluid van een auto met verbrandings
motor. Het mogen dus geen waarschuwings
piepjes of natuurgeluiden zijn. Het minimale
geluidsniveau is 56 decibel.
 
Wat doet de Oogvereniging?
De lobby op het gebied van stille voertuigen
gebeurt in internationaal verband. De Euro
pean Blind Union (EBU), waar de Oogvereni
ging bij is aangesloten, zet zich al sinds 2009 in
voor dit onderwerp.
 
De nieuwe regeling voor een verplichte AVAS
is een belangrijke stap in de goede richting.
Toch is er nog meer nodig om de verkeersvei
ligheid voor mensen met een visuele beper
king écht te verbeteren. De EBU wil onder an

dere dat de snelheid tot wanneer het geluid
hoorbaar is verhoogd wordt tot 30 km/u en
ook dat het minimum geluidsniveau wordt ver
hoogd. In een rustige omgeving is 56 decibel
misschien goed hoorbaar, maar in een drukke
omgeving is dit te weinig.
(bron: Oogvereniging)

Sleutelkaart OV-Begeleiders
kaart werkt niet meer
De laatste tijd doen zich problemen voor
met de sleutelkaart behorend bij de OV-
Begeleiderskaart. Dit is de kaart waarmee
een begeleider de poorten op trein- en
metrostations kan openen. De problemen
doen zich voor bij de sleutelkaart (dus niet
de OV-Begeleiderskaart zelf) met eindda
tum 1-8-2019.
 
Als u dit probleem ervaart, kunt u contact op
nemen met Argonaut, de verstrekker van de
OV-Begeleiderskaart, via telefoonnummer
030-235 46 61 of info@argonaut.nl. De mede
werkers vragen dan direct een nieuwe
OV-Begeleiderskaart voor u aan. De nieuwe
kaart bevat een chip om poorten mee te ope
nen. Deze kaart vervangt daarmee zowel de
OV-Begeleiderskaart als de sleutelkaart. Let op:
de nieuwe OV-Begeleiderskaart is niet automa
tisch vijf jaar geldig. De vervaldatum is gelijk
aan die van uw huidige kaart.
 
Het kan twee weken duren totdat u de nieuwe
OV-Begeleiderskaart in uw bezit hebt. In de
tussentijd kunt u op stations, op vertoon van

ALGEMEEN
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uw geldige OV-Begeleiderskaart, aan mede
werkers vragen de poort voor uw begeleider te
openen. Als er geen medewerkers zijn, kunt u
dicht achter elkaar samen met uw begeleider
door de poort gaan door gebruik te maken van
uw eigen vervoersbewijs. Bij vragen of opmer
kingen toont u uw geldige OV-Begeleiders
kaart en verwijst u door naar Argonaut.
(bron: Oogvereniging)
..................................................................................................

Regeling Zittend ziekenvervoer
blijft ongewijzigd
In MaculaVisie nr. 3-2019 heeft u kunnen
lezen dat het nog niet duidelijk was hoe het
Zittend ziekenvervoer voor 2020 geregeld
zou worden. Minister Bruins (Medische
Zorg) heeft nu aangekondigd dat de eerde
re ideeën om de vergoeding van ziekenver
voer voor mensen die slechtziend of blind
zijn te beperken, niet doorgaan.
 
Het betreft mensen die een zeer beperkt ge
zichtsvermogen (slechtziendheid) hebben,
waardoor verplaatsing zonder begeleiding niet
mogelijk is. Zij blijven recht houden op een
tegemoetkoming in onkosten voor vervoer
naar al hun behandelingen.
 
Meer informatie: www.zorginstituutnederland.
nl. Ook kunt u contact opnemen met uw zorg
verzekeraar.
..................................................................................................

Meer stations met
reisassistentie
NS breidt het aantal stations met assistentie
voor reizigers met een visuele en/of andere
beperking uit met 102 stations. Het totaal
komt daarmee op 245. NS heeft dit afge
sproken met de Oogvereniging en Ieder(in).
Het is een grote verbetering voor reizigers
met een visuele beperking.
 
Reist u met de trein, dan kunt u een beroep
doen op reisassistentie van NS. U moet de reis

assistentie een uur voor vertrek aanvragen. Dit
kan telefonisch via 030-235 78 22, via de NS-
app of via www.ns.nl/reisassistentie. Lees meer
op www.ns.nl.
..................................................................................................

Betaal ik te veel voor hulp van
de gemeente?
De eigen bijdrage voor hulp van de ge
meente is vanaf 1 januari 2019 veranderd.
Iedereen zou € 17,50 euro per vier weken
gaan betalen. Inkomen en spaargeld zou
den daarbij geen rol meer spelen. Toch be
talen sommige mensen nog steeds meer. 
 
De aankondiging van de overheid leek duide
lijk. Iedereen die thuiszorg nodig heeft, gaat in
2019 het nieuwe, gunstige abonnementstarief
betalen. Dit tarief zou gaan gelden voor thuis
zorg die wordt vergoed door de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo). Maar in
middels regent het bij gemeenten en rijksover
heid klachten van mensen die nog steeds een
hogere eigen bijdrage betalen. Bij hen is het
bedrag nog wel op hun inkomen gebaseerd.
 
Alleen voor maatwerkvoorzieningen
Het verschil in de tarieven heeft te maken met
het verschil tussen algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzie
ningen zijn voor iedereen toegankelijk zoals
een maaltijd-aan-huis-service, een vervoerspas
of een boodschappendienst. De eigen bijdrage
hiervoor is in 2019 nog gebaseerd op inkomen
en spaargeld.
 
Maatwerkvoorzieningen krijgt u alleen na on
derzoek door de gemeente. Tijdens een keu
kentafelgesprek stelt de gemeente vast, welke
ondersteuning u nodig heeft. Voorbeelden zijn
individuele begeleiding, huishoudelijke hulp of
aanpassingen in huis. De eigen bijdrage hier
voor is € 17,50 per vier weken.
 
Het probleem is nu dat een aantal gemeenten
hulp in de huishouding indeelt onder algeme
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ne voorzieningen. Inwoners van die gemeen
ten betalen voor huishoudelijke hulp dus een
hogere eigen bijdrage, die afhankelijk is van
hun inkomen en spaargeld.
 
Als u verschillende soorten zorg krijgt, kunt u
ook meer rekeningen krijgen: één rekening van
€ 17,50 voor een maatwerkvoorziening en een
hogere rekening voor een algemene voorzie
ning. Zo stapelen de eigen bijdragen zich op,
terwijl de overheid dit juist wilde verminderen.
 
Wetswijziging 2020
Het komt allemaal goed, zegt de minister. In
antwoord op vragen van de Nationale Om
budsman heeft hij geantwoord dat er bewust
is gekozen voor een stap voor stap invoering
van het abonnementstarief. De Tweede Kamer
heeft ingestemd met een wetswijziging die zal
gaan gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bij
drage niet meer € 17,50 per vier weken zijn,
maar € 19 per maand voor maatwerkvoorzie
ningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog
het inkomen van de budgethouder is.
..................................................................................................

Nieuw expertisecentrum UWV
Nieuwe schermleessoftware, een groot
beeldscherm of brailleleesregel nodig voor
uw werkplek? Vanaf nu heeft het UWV een
speciaal expertisecentrum in Utrecht voor
de toekenning van werkplekaanpassingen
aan mensen met een visuele beperking. Alle
aanvragen worden hier behandeld.
 
Wat doet het expertisecentrum
Het expertisecentrum wordt gerund door men
sen die verantwoordelijk zijn voor de verwer
king van aanvragen voor werkplekaanpassin
gen (beslissers) en enkele arbeidsdeskundigen.
Zij zijn speciaal opgeleid in de mogelijkheden
voor werkplekaanpassingen voor blinden en
slechtzienden.
 
Arbeidsdeskundigen van het UWV die een aan
vraag krijgen voor een werkplekaanpassing

van een blinde of slechtziende kunnen nu ad
vies vragen aan een expert in Utrecht. De be
slissers van het expertisecentrum zijn verant
woordelijk voor het toekennen of afwijzen van
de aanvraag.
 
Verbeterde aanvraagprocedure
Dat is een enorme verbetering, want tot voor
kort ontbrak bij arbeidsdeskundigen en beslis
sers vaak specifieke kennis over het werken
met een visuele beperking. Ze waren dan voor
het nemen van beslissingen afhankelijk van
wat de leveranciers vertelden over de effectivi
teit en noodzaak van werkplekaanpassingen.
 
Vanaf nu kunnen beslissingen genomen wor
den op basis van eigen (onafhankelijke) exper
tise. De verwachting is dat daardoor de door
looptijden van aanvraag en toekenning van
werkplekaanpassingen korter worden.
 
De afgelopen twee jaar hebben de Oogvereni
ging en het UWV structureel overleg gevoerd.
Het expertisecentrum is één van de uitkomsten
daarvan.
 
Contact met het expertisecentrum
Loopt u zelf aan tegen een probleem waar het
gaat om uw werkplekaanpassing? Of wilt u om
een andere reden overleggen met het experti
secentrum? Bel dan naar de werknemerstele
foon van het UWV: 088 – 898 92 94 en houd uw
BSN bij de hand. Vermeld duidelijk dat u een vi
suele beperking hebt en dat u graag terugge
beld wilt worden door het expertisecentrum
voor blinden en slechtzienden in Utrecht. Een
medewerker van het expertisecentrum zal dan
contact met u opnemen.
..................................................................................................
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Eigen bijdragen vervoersvoor
zieningen UWV verlaagd
De laatste jaren krijgen steeds meer mensen
met een arbeidsbeperking een plek bij een
reguliere werkgever. Om deze trend voort
te zetten, ook als het economisch minder
gaat, verlaagt staatssecretaris Van Ark de
eigen bijdragen voor vervoersvoorzienin
gen.
 
Voor de vervoersvoorziening van UWV geldt
een eigen bijdrage voor taxivervoer of aange
past eigen vervoer. Dit houdt in dat men ge
compenseerd wordt voor de extra kosten die
gemaakt worden als gevolg van de beperking.
Heeft men een hoog inkomen, dan betaalt
men een hogere eigen bijdrage of moet zelf
een vervoermiddel aanschaffen. Maar voor de
groep mensen vlak boven de inkomensgrens
kan een hogere eigen bijdrage een belemme
ring worden voor hun participatie. Daarom
heeft staatssecretaris Van Ark besloten:
- de verhoging bij overschrijding van de inko
mensgrens te halveren van 35 naar 18 cent per
kilometer en de hogere eigen bijdrage kilome
tervergoeding te verlagen van 42 naar 35 cent
per kilometer
- de eigen bijdrage voor aanschaf van eigen
aangepast vervoer te verlagen van circa
€ 28.000 naar € 5.000.
- er komt een maximum eigen bijdrage van
€ 225 per maand voor elk type vervoer.
 
Gewenningsperiode
Vanaf 1 januari 2019 geldt al een gewennings
periode van zes maanden, voordat een verho
ging van de eigen bijdrage kilometervergoe
ding in werking treedt na overschrijding van
de inkomensgrens. Deze gewenningsperiode
biedt de mensen met een arbeidsbeperking de
nodige ruimte om samen met medewerkers
van het UWV alternatieven te onderzoeken
voor het woon-werkverkeer.
 
Meer informatie op www.rijksoverheid.nl
..................................................................................................

Bartiméus Amsterdam
Sinds vorige maand is Bartiméus te vinden
op de zesde etage van het Einsteingebouw
aan de Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam.
Er staat een team van veertien deskundigen
klaar. Bartiméus ondersteunt mensen die
slechtziend of blind zijn om het maximale
uit het leven te halen. Daarom vinden zij het
belangrijk dat hun kennis en kunde dicht bij
de cliënten beschikbaar is.
 
Op de locatie in Amsterdam wordt onderzoek
gedaan naar de visuele functies en naar pas
sende hulpmiddelen. Zo nodig gecombineerd
met neuropsychologisch onderzoek. ‘Daar
naast worden intakes afgenomen en kan een
computertoegankelijkheidsonderzoek worden
ingezet. Bartiméus richt zich op alle doelgroe
pen, dus van kinderen tot volwassenen én ook
bij een meervoudige beperking. Op de locatie
is het voor mensen met hemianopsie ook mo
gelijk een kijktraining te volgen.
 
Doorverwijzing naar Bartiméus
Wanneer een oogarts niets meer kan beteke
nen, kan een volgende stap zijn te leren om
gaan met de visuele beperking, te kijken naar
hulpmiddelen, aanpassingen en het aanleren
van compenserende vaardigheden, bijvoor
beeld bij het reizen. De oogarts zal dan door
verwijzen naar een expertise-organisatie zoals
Bartiméus. Het doorverwijzen voor iemand met
een meervoudige beperking gaat via de AVG-
arts van de zorginstelling.
 
Afspraak maken
Voor het inschakelen van de ondersteuning
van Bartiméus is een verwijzing van de (oog)
arts nodig, vandaar dat de locatie alleen op af
spraak bezocht kan worden. Het Bartiméus
Informatiepunt is telefonisch bereikbaar via
088-88 99 888 (08.30-17.00 uur). Indien ge
wenst kunnen zij ook terugbellen.
..................................................................................................
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Loep van Lionsclub Sneek
Lionsclub Sneek heeft een bijzondere
schenking gedaan aan de Bibliotheek van
Sneek, gevestigd aan de Wijde Noorderhor
ne. Zij krijgt de beschikking over een hoog
waardige beeldschermloep waardoor ook
slechtzienden kunnen blijven lezen. 
 
Siebold Hartkamp, oud-burgermeester van
Sneek, vroeg de aandacht van de Bibliotheek
voor zijn oogziekte macula-degeneratie waar
door hij zeer slecht ziet. Lezen is voor hem,
evenals zijn lotgenoten, een waardevolle, maar
moeizame onderneming. Een beeldscherm
loep is daarvoor een mooie, maar kostbare op
lossing. De Lionsclub Sneek draagt graag bij
aan lokale maatschappelijke initiatieven. De le
verancier van de loep Optelec bood de Biblio
theek een mooie korting aan.
 
Met de Grootletterboeken en diensten zoals
Passend Lezen en de LuisterBieb beschikt
Bibliotheken Mar en Fean al over goede facili
teiten voor slechtzienden. Door de komst van
de loep wordt de toegankelijkheid voor deze
doelgroep vergroot. Men kan nu zelf in de bi
bliotheek een krant, tijdschrift of boek lezen.
..................................................................................................

Slecht zien en fietsen
Jeanne Segeren (MD-lid) heeft gereageerd
op het artikel in MaculaVisie nr. 3-2019:
Veel slechtziende mensen kunnen best fiet
sen. Haar reactie heeft de redactie doorge
stuurd naar Bart Melis-Dankers, die als pro
jectleider betrokken is bij het onderzoek én
lid is van de Adviesraad van de MaculaVere
niging. 
 
Fietsen
Graag wil ik – Jeanne Segeren - reageren op
het artikel over fietsen als slechtziende. Ik snap
dat het fijn is om zelfstandig te gaan fietsen.
Als zeer ervaren tandemfietser (ik zit achterop)
heb ik mijn bedenkingen om als slechtziende
zelfstandig te gaan fietsen.
 

Het verkeer is tegenwoordig zeer hectisch ook
op de fietspaden met de E-bikes en speed
pedelecs. Deze gaan zo snel dat het moeilijk is
om alert te kunnen reageren als je niet goed
ziet. Ook is het aantal fietsers door de E-bikes
enorm toegenomen. Daarnaast heb je ook de
opkomende elektrische auto’s die je amper
hoort aankomen. Dit probleem doet zich ook
voor bij de elektrische fietsen.
 
Er wordt in het artikel gesuggereerd om een
(elektrische) driewieler te nemen. Zo’ n drie
wieler neemt echter de genoemde bezwaren
niet weg. In tegendeel als je je veilig voelt op
zo’ n driewieler is het nog steeds een uitdaging
om je zonder kleerscheuren in het verkeer te
begeven. Het is natuurlijk ook afhankelijk van
de mate van slechtziendheid of je veilig kunt
fietsen. Daarbij kost het enorm veel visuele in
spanning zodat een rondje fietsen erg ver
moeiend kan zijn.
 
Ik miste in het artikel de tandem. Inderdaad
kun je daar niet alleen op, maar als ervarings
deskundige ben ik zeer enthousiast over het
fietsen op een tandem. Je moet op zoek naar
een voorrijder. Daar is volgens mij altijd wel
aan te komen. Je geniet op deze manier van de
natuur en op z’n tijd met je voorrijder een ter
rasje pikken, is ook erg fijn.
 
En je wordt wel moe van het mee trappen,
maar visueel is het veel relaxter en minder ver
moeiend. Veel fietsplezier.
 
Reactie van dr. Bart Melis-Dankers
Mevrouw Segeren maakt een zeer terechte op
merking. Tandemfietsen kan voor een deel van
de mensen die slecht zien echt een prima op
lossing zijn! Het nadeel is echter dat je altijd af
hankelijk bent van iemand die met je mee
fietst. Een groot deel van de mensen met een
visuele beperking wil juist zelfstandig zijn en
niet altijd afhankelijk van anderen.
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Ons wetenschappelijk onderzoek richtte zich
daarom specifiek op het zelfstandige fietsen.
Het is nadrukkelijk niet zo dat iedereen die
slechter ziet zomaar probleemloos kan fietsen
op een gewone 2-wiel fiets of een E-bike. Zeker
niet in alle omstandigheden of situaties, want
fietsen in de spits in Amsterdam Centrum is
echt wel anders dan fietsen door de bossen
van Drenthe op een rustige zondagmiddag.
Maar het mooie van ons onderzoek is dat we
laten zien dat veel mensen wel kunnen leren
compenseren voor hun visuele beperking en
zo toch veilig en verantwoord kunnen fietsen.
 
Door je goed bewust te zijn van de verschillen
de keuzes die je daarin kunt maken, de hulp
middelen die er zijn en de keuze van de juiste
fiets kunnen veel slechtziende mensen toch
lekker en zelfverzekerd (leren) fietsen.
Koninklijke Visio en Bartiméus bieden daarin
begeleiding. Door samen te kijken naar uw per
soonlijke situatie en wensen kan bepaald wor

den wat er haalbaar, veilig en verantwoord is
en welke fiets het beste bij u past.
 
Fietsen is leuk en gezond en het houdt mensen
mobiel. Of het nu is op een tandem, een moun
tainbike, driewieler of op een E-bike, blijf daar
zo lang mogelijk van genieten! Maar zorg er
wel voor dat het veilig en verantwoord is en
vraag daar hulp bij als u zelf wilt ontdekken
wat er nog mogelijk is.
 
Tip van de redactie: Er bestaat een plaatje S/Z
dat u aan de achterzijde van uw fiets kunt
monteren. Zo ziet iedereen die u van achteren
benadert dat u een slechtziende fietser bent en
kan rekening met u houden!

------------------------------------------------------(advertentie)-----------------------------------------------------
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Waar is het bestuur mee bezig?
Op dit moment is de MaculaVereniging
volop in beweging. Veel zaken vragen de
aandacht van het bestuur. In deze rubriek
een overzicht.

Extra Algemene Ledenvergadering
Op 4 oktober a.s. wordt een ingelaste ALV ge
houden aansluitend op de Kaderdag omdat de
Statuten gewijzigd dienen te worden. In de
Statuten moet worden vastgelegd wat er gaat
gebeuren met liggende gelden in geval van
opheffing van de vereniging. Een eis die de
Belastingdienst stelt aan de ANBI-status. Inmid
dels heeft een notaris de juiste formulering ge
maakt en kan het bestuur die aan u voorleggen
voor instemming. Na het doorlopen van de for
mele besluitvorming, notariële goedkeuring en
deponering bij de KvK worden de gewijzigde
statuten op onze website geplaatst.

Reorganisatie
In MaculaVisie nr. 3-2019 bent u uitgebreid in
gelicht over de reorganisatie van de vereni
ging. Deze reorganisatie is ingezet uit finan
ciële overwegingen en de wens om onze doel
stellingen inzake belangenbehartiging en im
pact in de samenleving beter te kunnen reali
seren in de komende jaren.

Per 1 augustus jl. zijn het backoffice (onder an
dere de salaris- en ledenadministratie, de tele
foondienst) en een belangrijk deel van het
frontoffice (zoals de bestuurlijke ondersteu
ning) overgegaan naar “Wij zijn MEO”. Het be
stuur is, terugkijkend over de afgelopen twee
maanden, heel tevreden over deze overstap.
De beoogde verbetering van de administratie
ve en bestuurlijke ondersteuning lijkt te
slagen!

Macula-infolijn
De Macula-infolijn - een frontoffice-activiteit –
is nu ook ondergebracht bij MEO. De infolijn is
vijf dagen in de week bereikbaar tijdens kan

tooruren. MEO neemt op en schakelt door naar
een team van ervaringsdeskundigen waarin
bestuurslid Karin Terbraak een belangrijke rol
vervuld. Gemiddeld komen nu vier telefoontjes
per dag binnen van mensen die voor het eerst
in hun leven worden geconfronteerd met de
diagnose MD, opgeroepen worden voor oogin
jecties of nabije naasten die informatie willen.
Wij zijn verrast en blij met dit gebruik van de
Macula-infolijn want dit demonstreert de
groeiende impact van de vereniging.

Kaderdag
De Werkgroep Communicatie organiseert op 4
oktober a.s. de jaarlijkse Kaderdag. Op deze
dag zal vooral veel aandacht worden gegeven
aan de ontmoeting en de uitwisseling van
ideeën en gedachten voor en over de vereni
ging.
 
Macula-dag
De Werkgroep Communicatie is druk bezig een
interessant programma voor u samen te stel
len. De datum is vastgesteld op 4 april 2020.
Via de MaculaVisie wordt u op de hoogte ge
houden.

Project Belmaatjes
Het project Belmaatjes moet u niet verwarren
met het Belteam. In deze rubriek kunt u een
verhaal van Peter Derks over het Belmaatjes
project lezen, dat inmiddels van start is ge
gaan. Naast de regionale Macula-bijeenkom
sten weer een project dat is gericht op lotge
notencontact en dus op de onderliggende
stroom van “met elkaar en voor elkaar”. Wij zijn
er blij mee!

Project Visuele Toegankelijkheid in de
Openbare Ruimten en Gebouwen
Dit project is nu officieel gestart op 1 septem
ber. In de afgelopen maanden is samenwer
king gezocht met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, Koninklijke Visio en Bartiméus om
dit, door ZonMw gesubsidieerde project, uit te
rollen in Nederland.
 

BESTUURSZAKEN
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Het projectresultaat zal zijn een tiental
schouwrapporten van adviezen en richtlijnen
om visuele beperkingen in een aantal publieke
ruimten van tien Nederlandse gemeenten op
te lossen en deze toegankelijker te maken voor
haar inwoners met een visuele beperking. Te
vens moeten deze schouwrapporten ook een
aanzet geven tot inclusief ontwerpen. Ontwer
pen waarbij doelgroepen zoals slechtzienden
vooraan worden geplaatst in het ontwerppro
ces van een publieke ruimte of gebouw.

Vrijwilligers
U begrijpt dat alle projecten en overige activi
teiten worden uitgevoerd door vrijwilligers van
de MaculaVereniging. Mocht u nog niet deel
nemen aan activiteiten, haak dan in want wij
hebben u hard nodig om de wereld voor
slechtzienden een beetje beter en prettiger te
maken! Zie bijvoorbeeld het project Belmaatjes
hieronder. U kunt ons altijd benaderen (per te
lefoon of per mail) om te bespreken wat u voor
onze vereniging kan doen. Telefoonnummers
en mailadressen vindt u in het Colofon.
 
Namens het bestuur,
Bram Harder, voorzitter
..................................................................................................

Oproep project belmaatjes
De vergrijzing in Nederland neemt hand
over hand toe. Het aantal ouderen maakt
procentueel een steeds groter deel uit van
de samenleving. Maar helaas komt de ou
derdom ook nogal eens met gebreken. Zo
stijgt nog steeds het aantal mensen dat
wordt getroffen door macula-degeneratie.
Veelal zijn het de partner en/of de kinderen
die ervoor zorgen dat de MD-er zo veel mo
gelijk kan blijven deelnemen aan het maat
schappelijk leven. 
 
Helaas zijn er ook veel situaties waarin dit niet
meer aan de orde is. Bijvoorbeeld als er geen
partner (meer) is of er geen kinderen zijn. Door
het steeds verder afnemen van het zicht wor

den mensen onzeker en durven soms nauwe
lijks nog de deur uit. Het is dan heel realistisch
dat vereenzaming dreigt.  
 
De MaculaVereniging heeft van de overheid
een subsidie ontvangen om iets tegen de ver
eenzaming te doen. Onder de projectnaam
Belmaatjes willen we de vereenzaming onder
slechtziende ouderen verminderen.  
 
Om dit mogelijk te maken hebben wij: 
• Mensen nodig die graag gebeld willen wor
den. Hiervoor zijn namen en telefoonnummers
nodig van slechtziende ouderen die graag zo
nu en dan gebeld willen worden door lotgeno
ten om een praatje te maken. Wilt u graag eens
gebeld worden of weet u iemand die graag ge
beld zou willen worden, meldt u dan aan.  
• Mensen die willen bellen. Er zijn natuurlijk
ook mensen nodig die zo nu en dan iemand
willen bellen voor een praatje zodat uiteinde
lijk de cirkel weer rond is. Omdat er een subsi
die is verstrekt is het mogelijk om in het kader
van dit project telefoonkosten te vergoeden. 
 
Wilt u graag gebeld worden of wilt u zelf men
sen bellen voor een praatje, meldt u dan aan
via voorlichting@maculavereniging.nl onder
vermelding van naam, telefoonnummer en of
u gebeld wilt worden of zelf graag wilt bellen.
Telefonisch opgeven kan via 06-23 20 60 93
(Peter Derks). 
 
Met uw hulp kunnen wij een serieuze stap zet
ten in het tegengaan van vereenzaming onder
slechtziende ouderen. Voor en met elkaar!
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Johan Cruijff zei het vroeger al zo: elk nadeel
heb z’n voordeel. Maar dat moet je dan wel
eerst leren onderscheiden. Dus ploeter ik voort
met mijn zelfgekozen kruissteekborduurwerk
je, of het moeizaam lezen van dat fantastische
artikel. Wat je van al deze dingen leert is door
zetten, schouders ophalen en opnieuw begin
nen. En niet te vergeten: met humor, de zelf
spot. Want dat helpt echt bij alle problemen.
Dat had je me vroeger niet moeten vertellen,
dan was grote boosheid en hoon je deel ge
weest. Zelfspot! Het idee!! Kortom, misschien
was het vroeger in sommige opzichten dan wel
veel beter, maar je miste ook de grote vreugde
als je weer een probleem opgelost had. Of als
je weer eens heel spontaan in de lach kon
schieten, om iets lachwekkends van jezelf als je
je problemen probeerde op te lossen.
 
Vroeger is heel leuk om af en toe eens over na
te denken. Maar belangrijker is het wat je in het
heden kunt doen, of overmorgen. Vroeger was
niet alles beter, alles was gewoon anders!
 

Vroeger
Marie-José Rijnders
 
Vanmiddag betrapte ik mezelf op een ont
hutsende gedachte; “vroeger was alles be
ter”. Hoe kom ik dáár nou aan, aan zo’n ge
dachte? Ik zat niet naar een speciaal radio
programma te luisteren, en ik had geen
sombere krant gelezen. Gewoon een beetje
naar buiten zitten staren, de wolken achter
de kerktoren voorbij zien glijden. 
 
Ontbrak er iets aan mijn geluk? En zo ja, hoe
zou ik dat dan even kunnen herstellen? Veel
gedachtes over vroeger passeerden mijn uit
zicht. Vroeger, toen je in de tuin nog de ver
schillende bloemen kon ruiken. Toen een ijsje
al een heus feest was! Iets later kon ik nog op
naaldhakken lopen, of een flink stuk rennen
met de hond, verdrongen aanbidders zich in
mijn buurt, of kon ik de krant lezen en tevens
twee gesprekken volgen. Toen kon ik mijn
eigen teennagels nog knippen, een blouse
naaien en goed zien welk diertje daar over mijn
tafel kroop.
 
Dat vroeger is dus voorbij. Hoewel ik mijn huis
arts in geen 20 jaar gesproken had, bleken de
kwalen toch op te rukken. Dat was vroeger in
derdaad een stuk beter. Maar verder? Er is één
groot verschil met vroeger. Toen waren er min
der problemen, maar ook minder oplossingen.
Ik ben een kei geworden in het vinden van de
meest fantastische oplossingen voor een scala
aan problemen. En als ik geen oplossing kan
vinden, leer ik ermee te leven. Dat is ook al een
grote vooruitgang, vergeleken met de onrust
en het ongeduld van vroeger. Met iets leren le
ven? Geen sprake van!!! Dat moest met kop en
kont worden uitgeroeid, opgelost, met wortel
en tak worden verwijderd.
 

COLUMN
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Help, is er hulp???
Renée Braams
 

De redactie van de MaculaVisie heeft drin
gend versterking nodig, schreef Marie-José
Rijnders in haar column van MaculaVisie
nr.2-2019. Oei, ik denk al tien jaar lang dat
ik eigenlijk voor de MaculaVisie zou moeten
schrijven. Vijf keer per jaar geniet ik zelf van
alle nieuws, weetjes en herkenbare verha
len, en hoe tevreden stemt me elke keer
weer de kwaliteit van ons clubblad. En, im
mers, ik ben toch zelf journalist geweest? Ik
heb Nederlands gestudeerd, als freelancer
geschreven voor het NRC Handelsblad en In
termediair en daarna ben ik lang eindredac
teur geweest bij de Volkskrant. Dus waarom
deed ik niet mee?
 
Het antwoord is simpel: bij de Volkskrant ben
ik weggegaan, na de diagnose macula-degene
ratie, met vreselijke pijn in mijn ogen en hoofd,
en die pijn komt terug als ik langer dan vijf mi
nuten op de computer werk. Non-visueel wer
ken lukt mij maar niet, nooit krijg ik datgene
wat ik uitgesproken zou willen horen aan de
praat. Ik heb het schrijven opgegeven en ben
gaan piano spelen (zonder noten, zie Macula-
Visie nr. 2-2019). Eind goed al goed? Nee, want
ik ben me met mijn haperende, vroeg-oude en
lichtschuwe ogen te eenzaam gaan voelen. Ik
wil graag andere mensen met MD leren ken
nen. Dus mailde ik de redactie van de Macula

Visie en bood mijn hulp aan, erbij vertellend
hoe computers mijn ogen blijven kwellen. In
antwoord kwam er het voorstel dat ik, zonder
deadline, vrijwilligers van de MaculaVereniging
zou kunnen interviewen.
 
En dat ga ik doen. Ik ga nu echt oefenen met
blind typen, wie weet gaat het dan iets beter.
Hierna leest u het eerste interview, met Lidy
Blokzijl. Wat ben ik blij dat ik haar heb leren
kennen!
..................................................................................................

In gesprek met Lidy Blokzijl
Renée Braams
 
Hadden we als MaculaVereniging maar
meer vrijwilligers zoals Lidy Blokzijl uit
Arnhem. Lees maar eens wat een plezier
haar werk voor de Macula-bijeenkomst
Bennekom-Wageningen haar geeft en wat
ze ervoor terugkrijgt.

 
Plezier, levenservaring en een hele hoop
vriendschap, de klapzoenen die ze krijgt in de
wandelgangen van de Macula-dag: dat is wat
Lidy Blokzijl (93) terugkrijgt voor haar vrijwilli
gerswerk voor de MaculaVereniging. Dankbaar
voelt het ook om haar talenten vrucht te laten
dragen, zoals haar moeder vroeger zei: “Je
moet doen waar je goed in bent. Jij, Lidy, bent
een regelaar.”
 
Van beroep is ze kookboekenschrijfster, veel
van haar twaalf vegetarische kookboeken her
inner ik me uit jaren-zeventig-keukens en

IN GESPREK MET...
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hippe studentenflats. Zuivel van moeder aarde,
wie kent die titel niet? Maar Lidy Blokzijl heeft
ook haar leven lang in besturen en commissies
gezeten, altijd werken, altijd bouwen en rege
len. Gooide de macula-degeneratie toen geen
roet in het eten? Ze was 77 toen er in 2002 “lek
kende bloedvaatjes” werden gevonden. Als
een terriër vechtend voor de beste behande
ling kwam ze in Nijmegen terecht bij professor
Carel Hoyng, onthoud die naam. Nu, 77 injec
ties Lucentis verder, kan ze met haar linkeroog
nog 100% zien en nog auto rijden. “Mobiliteit is
mijn levenslust”, zegt ze, “ik rijd gemiddeld 700
kilometer per maand.”
 
We bellen elkaar voor dit interview, want de
reis naar Arnhem is voor mijn ogen en zenu
wen helaas te ver. Toen, in 2002, werd ze direct
lid van de MaculaVereniging en daar heeft ze
als vrijwilliger wonderen verzet voor de huiska
merbijeenkomsten in Villa Erica in Bennekom-
Wageningen. Er waren tijden dat het daar
vooral draaide om het uitproberen van hulp
middelen en om lotgenotencontact, maar dat
vindt Lidy niet ideaal. Mensen met een grote
mond proberen zo’n hele middag te vullen, be
grijp ik, en dat is ook Lidy’s ervaring. Dus ging
ze sprekers organiseren, drie keer per jaar een
lezing van een promovendus van professor
Hoyng. Hij begon al te lachen als ze aan het
eind van ieder consult zei: “Nog vijf minuten
over een nieuwe spreker!”
 
En zo zitten er elke bijeenkomst wel veertig
mensen te luisteren; mede-vrijwilligster Hettie
de Vringer belt iedereen van tevoren op en
Karin Termohlen regelt de koffie. De mooiste
lezing, ze zegt het met schroom om de ande
ren niet tekort te doen, was die van oogarts
Yara Lechanteur, over levenslang injecties krij
gen, en wat dat nou echt betekent voor de pa
tiënt. Onvergetelijk waren de twee alternatieve
huiskamerbijeenkomsten waar Lidy en Karin
zorgden voor een lunch vol luteïne en zeaxan
tine. “Mijn keuken was dagenlang een soort

cateringbedrijf. Ik zag mezelf veertig hardge
kookte eieren pellen, veertig kiwi’s schillen.”
 
Oké Lidy, maar je bent 93, merk je bij deze or
ganisatorische hoogstandjes niet dat je ouder
wordt? En dan vertelt Lidy aan de telefoon iets
waarom ik haar misschien nog meer bewonder
dan om al haar werk. “Ik kap”, zegt ze. “Mijn
werkkracht wordt minder. Ik ga er tegenop
zien. Ik pieker er steeds meer over ‘s nachts.”
Op 25 september 2019 was in Huize Erica de
laatste door Lidy Blokzijl georganiseerde bij
eenkomst. Hoe voelt dat? “Opluchting, en aan
de andere kant mistroostigheid.”
 
Een nieuwe Lidy Blokzijl krijgen we nooit, maar
hoe komen we als MaculaVereniging aan nieu
we vrijwilligers? Lidy heeft een paar goede ver
vangers op het oog, die gaat ze de komende
maanden vragen voor de lunch en dan eens
polsen. En hoe zal het haar zelf vergaan als be
zige bij in ruste? Ja, het is wel moeilijk dat haar
zoons ver weg wonen, maar haar dochter is
met prepensioen en die kan haar naar de oog
arts rijden als ze een injectie krijgt. “Ik moet
daarvoor soms wel vijf vriendinnen bellen, dat
is heel moeilijk. Ik ben een zeer autonoom per
soon.” Haar lieve buurvrouw Trudy rijdt haar
volgende week. “Ik doe ook leuke dingen voor
haar. Wie zaait zal oogsten, zei mijn moeder al
tijd.” Ik wens Lidy een heerlijke oogsttijd.

De bezoekers van de Macula-bijeenkomst
Bennekom-Wageningen zitten te wachten op wat
Lidy dit keer bereid heeft.
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Oude hulpmiddelen
Aan de Ooglijn wordt regelmatig de vraag
gesteld wat te doen met oude hulpmiddelen
in huis waar men eigenlijk niets meer mee
doet. Kan daar anderen een plezier mee ge
daan worden?
 
Om te weten of u een hulpmiddel kunt wegge
ven, dient u eerst te na te gaan of het hulpmid
del uw eigendom is of in bruikleen is gegeven.
Uw zorgverzekeraar kan hier een antwoord op
geven. Als een hulpmiddel uw eigendom is,
mag u het weggeven of verkopen.
 
Na het overlijden van zijn moeder heeft de
zoon drie hulpmiddelen naar de MaculaVereni
ging gestuurd. De hulpmiddelen kunnen afge
haald worden op kantoor of tegen verzendkos
ten worden opgestuurd. Informatie:
redactieMV@maculavereniging.nl of tel.
06-48 733 605.

De Komfox Innovision leest de ondertiteling van 10
Nederlands- en 3 Vlaamstalige TV zenders voor. U
sluit de Innovision rechtstreeks aan op uw televisie
of digitale ontvanger en het volgt automatisch alle
zenderwisselingen via uw eigen afstandsbedie
ning. Door de rechtstreeks gekozen aansluiting
wordt de “Gesproken Ondertiteling” via de meege
leverde luidsprekers of via een (optioneel verkrijg
bare) hoofdtelefoon weergegeven.

Victor Reader Stratus
De Victor Reader Stratus 4 is een eenvoudige spe
ler om romans, kranten en tijdschriften voor te
laten lezen. De Stratus 4 kan makkelijk bediend
worden door de goed voelbare knoppen. Door de
ingebouwde oplaadbare batterij kan men overal
genieten van de boeken.

Een telefoon met grote toetsen.

HULPMIDDELEN
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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

Op de glasplaat wordt de tekst gelegd die vervol
gens wordt ingescand en dan kan worden voorge
lezen.

Deze Luxo loeplamp heeft een grote rechthoekige
lens (4 dioptrie) en verlichting. Dit is de ideale com
binatie om te lezen, te handwerken of te hobbyen.

Mevrouw Buscop heeft aan de MaculaVereni
ging een Luxo loeplamp gegeven. De lamp kan
afgehaald worden op kantoor of tegen ver
zendkosten worden opgestuurd. Informatie:
redactieMV@maculavereniging.nl of tel.
06-48 733 605.

De heer Van Apeldoorn een CleaReader waar
hij geen gebruik meer van maakt. Het apparaat
is weinig gebruikt en kan gratis afgehaald wor
den. Tel. 06-50 29 16 44 of 0183-58 15 97.

----------------------------------------------------------(advertentie)----------------------------------------------------------
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Komt een patiënt bij de dokter
Maarten Copper, oogarts uit Tiel (tot 2018
verbonden aan het Ziekenhuis Rivieren
land) en nu werkzaam bij het UMC Utrecht,
is bereid gevonden een aantal artikelen te
schrijven voor de MaculaVisie over diverse
oogaandoeningen. Gekozen is voor het for
mat: 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 be
handeling zelf. In deze MaculaVisie zijn
tweede artikel.

 
Natte MD bij hoge bijziendheid
Maarten Copper, oogarts
 
Dokter, ik word toch niet blind? 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 slechter gaat
zien. Een vraag waar de oogarts vaak niet
aan denkt als hij je ogen onderzoekt en je
uitlegt hoe het verder gaat.
 
De 52 jarige Dirk van Leeuwen heeft van jongs
af aan een bril. Geen contactlenzen, want bij
zijn werk als boomkweker is dat erg lastig. En
voor het priegelwerk kan hij zijn bril afzetten
om het goed te zien. Hij ziet dichtbij heel goed,
is bijziende dus. En niet zo’n beetje ook, want
hij heeft hele dikke glazen van min zes en min
acht! Nu hij merkt dat het linker oog plotseling

minder is geworden, gaat hij die week nog
naar de opticien waar ze hem al jaren kennen.
Het zal toch geen netvliesloslating zijn?
Moeder was destijds daardoor blind geworden
aan dat oog!
 
Bij de visustest vallen sommige lettertjes weg
en ziet hij nog maar 0.2 (20%) met zijn linker
oog. Op de Amslerkaart ziet hij de lijntjes wat
waziger, kronkelig met juist naast het midden
een wazige vlek. Met zijn rechteroog ziet hij
gelukkig nog goed (S-6.25) en kan hij blijven
autorijden. Want als boomkweker is er veel te
vervoeren.
 
De optometrist die in de winkel werkt, doet
verder onderzoek en maakt foto’s van het net
vlies met een OCT-scan om de lagen van het
netvlies (aan de binnenkant) goed af te beel
den. Er is gelukkig geen netvliesloslating, maar
hij wel ziet een bloeduitstorting in de gele vlek
(macula) en adviseert Dirk deze week nog naar
de oogarts te gaan. Zo spoedig al? Er is veel
werk te doen, maar de optometrist drukt hem
op het hart niet te lang te wachten, want een
bloeduitstorting kan betekenen dat er een be
schadiging is en er meer bloed in het netvies
komt. Van kwaad tot erger. Met de brief van de
optometrist kan de huisarts binnen een week
een afspraak bij de oogarts maken.
 
Bij de oogarts worden de ogen uitgebreid be
keken en worden weer foto’s gemaakt. Nu met
een speciale kleurstof om de bloedvaten en de
bloeduitstorting in het netvlies goed te kun
nen beoordelen en de oorzaak vast te stellen.
 
“Ik ben blij dat mijn vrouw is meegekomen,
want nu de oogarts het gaat uitleggen wordt
het wel ingewikkeld. Het probleem zit aan de
binnenkant, het netvlies en de gele vlek in het
bijzonder. Er is een zogenaamde myope dege
neratie vanwege de hoge bijziendheid (langge
rekt oog), waardoor het oog eerder ‘veroudert’.
Hierbij is het netvlies zo verdund dat er scheur

MEDISCHE ZAKEN
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tjes onder ontstaan. Bij mij dus juist onder de
gele vlek.” De oogarts legt het uit: “Als een
scheurtje in het doek van een schilderij zit, ont
staat er op den duur een barstje in de verf.
Door de barst komt er bloed en vocht onder
het netvlies en veroorzaakt zo de wazige vlek;
zoals een vochtvlek een oude spiegel aantast.
We noemen dit een subfoveale neovascularisa
tie of wel een vaatnieuwvorming onder de gele
vlek gelegen. De rest van het netvlies is en blijft
onaangetast. Het rechteroog heeft die aanleg
ook, maar hier zitten geen scheurtjes. Dit is
eigenlijk precies hetzelfde als bij de leeftijdge
bonden macula-degeneratie (LMD), alleen de
oorzaak bij u is de hoge bijziendheid, waardoor
het oog eerder veroudert.”
 
Het netvlies vangt ‘als een spiegel’ het licht op
en stuurt de beelden naar de hersenen waar
we het beeld herkennen of ‘zien’. En met de
gele vlek/macula zien we de details, lezen we,
herkennen we kleuren en zien we gezichten.
Met de rest van het netvlies ‘zien’ we de omge
ving, de ruimte waarin we ons oriënteren,
zodat we nergens tegenaan lopen; dit is het
gezichtsveld. Je wordt dus niet blind.
 
De oogarts legt uit dat binnen een week ge
start moet worden met ontstekingsremmende
injecties, die de vaatnieuwvorming (neovascu
larisatie) moet stoppen en laten verschrompe
len of verlittekenen.
 
Behandeling
De behandeling bestaat eruit regelmatig het
oog te injecteren met het vaatremmende me
dicijn. Deze behandeling wordt al sinds 2006
met grote regelmaat toegepast en heeft bewe
zen effect bij 70–80% van de patiënten. Het
zijn 3 maandelijkse kuren en moeten herhaald
worden tot het beoogde effect stabiel is.
 
De standaard behandeling bestaat uit 3 kuren:
1e kuur van drie injecties om de 4 weken met
daarna controle met OCT-onderzoek of de

bloeding is verminderd en het retinale vocht is
afgenomen. Als er geen of onvoldoende effect
is wordt de kuur herhaald met een ander ge
neesmiddel.
2e kuur van 3 injecties om de 6 weken. Als dan
bij onderzoek weer verbetering is opgetreden
wordt er verder afgebouwd.
3e kuur van 2 injecties om de 8 weken en, af
hankelijk van het beloop, verder afbouwen of
stoppen.
 
U krijgt duidelijke uitleg en een Amslerkaart
mee met eventueel een leeskaartje en bijbeho
rende instructies voor het ontdekken van een
recidief.
 
Al met al ben je na 3 kuren zo een jaar verder.
Bij de één slaat de behandeling aan en kan het
korter duren, maar bij een ander kan het langer
duren voor het aanslaat. Dat kan je niet van te
voren aangeven. Als een behandeling niet aan
slaat, wordt er overgegaan op een ander mid
del. Er is keuze uit drie middelen; Avastin (1e
keus) en Lucentis of Eylea (2e keus).
 
Heel soms kan een oog geïnfecteerd raken (bij
0,03%) en daarom wordt tijdens zo’n prik ste
riel gewerkt en het oog uitvoerig met desinfec
tans gespoeld om dat risico minimaal te hou
den. Dit geeft soms een hinderlijk branderig
gevoel dat wel een dag kan aanhouden. Als het
later desondanks toch pijnlijk wordt en het
zicht duidelijk minder wordt is dat verdacht
voor een inwendige oogontsteking en moet de
kliniek gebeld worden.
 
Over de maculaire neovascularisatie ofwel
de natte vorm van MD
Bij deze vorm van natte MD, de myope dege
neratie, kan je er zelf niet veel aan doen. Hoge
bijziendheid is de oorzaak. Je moet op z’n
minst stoppen met roken, omdat dat de gene
zing bemoeilijkt. Soms kunnen bloedverdun
ners het erger maken en zal de arts moeten be
oordelen of hiermee gestopt kan worden.
 

21



Het is inmiddels wel bekend dat hoge bijziend
heid (> S-6) een hoger risico heeft op het ont
wikkelen van macula-degeneratie en het krij
gen van een netvliesloslating op jongere leef
tijd. De behandeling hiervan is voor alle ogen
dezelfde. Zijn er in de familie ook verwanten
die sterk bijziend zijn, dan moeten die ogen
ook eens worden gecontroleerd op zwakke
plekken of vroege veroudering verschijnselen.
 
Laat u goed instrueren en vraag om instructies
en materiaal om een achteruitgang (of recidief)
tijdig te ontdekken.
Vraag ook om hulpmiddelen (bril of loep) als u
voor uw werk aanpassingen nodig hebt. Bij
Dirk van Leeuwen was dat niet nodig, omdat
hij goed kan zien en lezen met zijn andere oog.
 
Ik adviseer om dezelfde of de volgende werk
dag de kliniek, waar u onder behandeling bent,
te bellen bij de volgende symptomen: (toena
me) vlek, waziger of minder scherp zien, (toe
name van) vervormingen. U wordt dan zo snel
mogelijk onderzocht door een oogarts.
 
De Amslerkaart ruitjes veranderen; worden
vlekkerig en/of golvend.

Over hoge bijziendheid   
Bij een brilsterkte sterker dan -6 spreken we
over hoge myopie, waarbij er risico’s op het
ontstaan van oogziekten groter dan 30% zijn.
In dit geval is dat de macula-degeneratie, maar
ook een netvliesloslating, staar en glaucoom
komen vaker voor.
 
Vanwege dit risico is het verstandig om kinde
ren van 6-8 jaar met toenemende bijziendheid
goed te laten controleren op het ontstaan van
gevaarlijk hoge bijziendheid (progressie). Ener
zijds is dit erfelijk, maar anderzijds hebben om
gevingsfactoren ook invloed op de lengtegroei
van het oog. Als belangrijkste hiervan worden
genoemd het langdurig lezen of turen op tele
foonschermpjes, zonder af te wisselen met bui
ten spelen. Door de constante accommodatie
groeit het oog harder en wordt dus meer bij
ziende. Met speciale druppeltjes kan de accom
modatie afgeremd worden en door veel buiten
te spelen accommodeert het kind minder. Het
oog zal dan minder hard groeien. Dus regelma
tig afwisselen met veraf kijken of buiten spelen
komt een meer normale ontwikkeling ten
goede. Het is niet zo dat je hiermee de bij
ziendheid bij kinderen voorkomt, maar het is
wel aangetoond dat de bijziendheid minder
sterk zal ontwikkelen en zo het ontstaan van de
gevaarlijk hoge bijziendheid beperkt.
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Mijn oogarts zegt: We gaan u
injecties geven
Heleen Wilke
 

Regelmatig komen er bij de Macula-infolijn
vragen binnen die betrekking hebben op
het krijgen van een injectie bij de diagnose
natte macula-degeneratie (MD). De vragen
die gesteld worden variëren van: “doet het
pijn?” tot “ga ik dan weer alles zien?”.
 
Ik kan me nog de tijd herinneren dat de injec
ties er nog niet waren (1986). Dat was toen
mijn vader de diagnose kreeg. Niets aan te
doen. Wat later, toen ik zelf de diagnose nog
niet had gehad, volgde ik de discussie in de
media over het al dan niet kunnen krijgen van
injecties bij natte MD.
 
Toen was ik zelf aan de beurt (2008). Er werd
meteen na de diagnose gestart met de injec
ties. Ik vond het de eerste keer spannend. Een
vriend van me liet ik op Google zoeken en ik
vroeg hem: “vertel me alleen de betrouwbare
informatie”. Nu krijg ik sinds 10 jaar regelmatig
injecties en ben ik een zogenaamde ervarings
deskundige.
 
Als je de injectie krijgt, volgt er eerst een heel
scala aan druppels zoals ontsmetting en pijn

stilling. Tegelijkertijd wordt je gehuld in een
jas, muts en schoenen. Dit alles voor de sterili
teit. Gemiddeld duurt dit druppelen 15 tot 20
minuten waarna je naar de behandelkamer
gaat voor de prik. Eerst word je oog rondom
schoongemaakt met jodium, daarna een sprei
dertje en een lap op je oog, waarnaar de injec
tie wordt gegeven. Na de injectie krijg je nog
wat antibioticazalf en dat was het. Op internet
zijn daar verschillende filmpjes over te vinden.
 
“Is het pijnlijk?” Nee, dat valt wel mee. “Zijn er
nawerkingen?” Ja, je kunt die dag last hebben
van een tranend oog en soms door wat lucht in
het glasvocht, wat bewegende balletjes. “Ga ik
weer alles zien?” Het effect van de injectie is
uiteenlopend.
 
Globaal zijn er drie mogelijkheden:
• Na een aantal injecties gaat het goed en kun
je stoppen. De oogarts zal aangeven: houd het
zelf goed in de gaten. Mocht het zicht slechter
worden dan kom je weer terug.
• Of het gaat beter en de tijd tussen de injecties
wordt verlengd.
• Of het werkt nog onvoldoende en dan blijft
de tijd ertussen hetzelfde (4 weken).
 
De bedoeling van de injectie is het zicht te ver
beteren en het proces te vertragen. Aangezien
we allemaal verschillend zijn is er niet één ant
woord. Maar wat ik in al die jaren om me heen
steeds weer hoor: ”Ik ben blij dat deze injecties
er zijn”. En daar ben ik het helemaal mee eens.
Mijn vader heeft er niet van kunnen profiteren.
Maar ik gelukkig wel.
 
Ik las op Facebook dat iemand uit zichzelf
wilde stoppen met de injecties. Als MaculaVer
eniging staan wij daar niet achter. Voor vragen
kun je een mail sturen naar info@maculavere
niging.nl of tel. 030-298 07 07–keuze 2.
www.maculavereniging.nl
..................................................................................................
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Onderzoekers willen met oog-
op-een-chip MD aanpakken
Onderzoekers van het Radboudumc, Uni
versiteit Twente, Leiden UMC, Boehringer
Ingelheim en Stichting Proefdiervrij gaan
een orgaan-op-een-chip model ontwikke
len, waarmee oogziekten bij de mens zijn te
onderzoeken. Het gaat om leeftijdgebon
den MD, waarbij netvliescellen van indivi
duele patiënten worden opgekweekt uit
stamcellen. In dit orgaan-op-een-chip
model worden de onderliggende ziektepro
cessen onderzocht. Daarnaast worden in dit
model medicijnen op hun effectiviteit on
derzocht, waardoor dierproeven niet meer
nodig zijn.
 
De Top Sector Life Sciences & Health onder
steunt zeven orgaan-op-een-chip projecten. In
het PLURIMACULA-project wordt een orgaan-
op-een-chip model ontwikkeld van de buiten
ste laag van het netvlies (de retina). Ingenieurs,
stamcelbiologen, genetici en clinici van Neder
landse universiteiten en UMC’s werken in dit
project samen met het farmaceutisch bedrijf
Boehringer Ingelheim. Samen willen ze komen
tot een nieuw instrument voor medicijnonder
zoek op basis van menselijk materiaal, waar
door er geen dierproeven meer nodig zijn.
Stichting Proefdiervrij ondersteunt het project.
 
In Europa lijden 18 miljoen mensen aan een
achteruitgang van het gezichtsvermogen, ver
oorzaakt door leeftijdgebonden macula-dege
neratie (LMD). In 2020 zal het aantal mensen
wereldwijd zijn opgelopen tot 196 miljoen. Dat
gaat jaarlijks gepaard met zo’n 284 miljard
euro aan zorgkosten. Nieuwe middelen voor
preventie en behandeling zijn daarom hoog
nodig. Om die te ontwikkelen zijn relevante
ziektemodellen essentieel.

Anneke den Hollander, hoogleraar Moleculaire
oogheelkunde in het Radboudumc: “Organs-

on-chip zijn driedimensionale celkweekmodel
len gebaseerd op microvloeistofchips waarmee
de complexe structuur en werking van weef
sels of zelfs organen nagebootst kunnen wor
den. Door cellen in te bouwen die zijn afgeleid
van menselijke ‘geïnduceerde pluripotente
stamcellen’, of iPSC, kunnen organs-on-chips
gebruikt worden om patiënt-specifieke aspec
ten van ziektemechanismen te bestuderen of
om nieuwe medicijnen te testen.”
 
LMD is de belangrijkste oorzaak van slecht
ziendheid bij ouderen. Karakteristiek voor deze
aandoening is de ophoping van eiwitten en
vetten (drusen) onder het netvlies. De belang
rijkste celtypen in dit proces zijn de gepigmen
teerde epitheelcellen en de endotheelcellen in
de aangrenzende laag van haarvaten. Deze
twee celtypen worden gescheiden door een
eiwitmembraan (het membraan van Bruch) en
vormen samen de buitenste bloed-retinabar
rière. Huidige laboratoriummodellen van de
buitenste bloed-retinabarrière zijn gebaseerd
op relatief eenvoudige kweeksystemen met
tweedimensionale monolagen van cellijnen,
die niet de complexe structuur en werking van
het daadwerkelijke weefsel nabootsen.

De ontwikkeling van driedimensionale organs-
on-chips die de buitenste bloed-retinabarrière
nabootsen, is een belangrijke stap in het na
bootsen van LMD in een celkweekmodel. Hier
door is het onder andere mogelijk om bloedva
ten in een driedimensionale structuur te kwe
ken met daadwerkelijke doorbloeding van
kweekvloeistoffen. Den Hollander: “In een
unieke samenwerking tussen de UMC's, de uni
versiteit en de farmaceutische industrie zullen
wij een organ-on-chip model voor de buitenste
bloed-retinabarrière ontwikkelen. Het primaire
doel van dit project is om in kaart te brengen
op welke manier zo’n model kan bijdragen aan
de ontwikkeling van nieuwe behandelingen
voor LMD.”
(Bron: radboudumc.nl)
..................................................................................................
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Een Orcam voor mij!
Ook voor u?
Reinie Doorn
 
Na een functie-onderzoek bij Bartiméus
werd vastgesteld dat ik het loepstadium
achter mij kon laten en mij moest richten op
voorgelezen teksten. Bartiméus vroeg een
proefplaatsing aan voor de Orcam MyEye.
Al snel kwam de leverancier de Orcam bren
gen en na een korte uitleg kon ik aan de
slag.
 
Mijn ervaringen met de Orcam zijn positief te
noemen, maar toch wil ik wat opmerkingen
kwijt. Zo is bijvoorbeeld de gezichtsherkenning
voor mij geen optie. Ik vind het in een ruimte
waar meerdere mensen zijn, nogal onrustig
overkomen om steeds een naam genoemd te
krijgen als ik maar even met mijn hoofd draai.
Je hebt de mogelijkheid de Orcam uit te zet
ten, maar als mensen gaan verzitten ben je hen
min of meer kwijt. In familiekring is het eigen
lijk niet nodig en vergissingen in personen
werken ook wel op de lachspieren. De Orcam
vergist zich ook in gezichten, want iemand met
dezelfde bril of haarkleur wordt verwisseld. De
Orcam zegt dat het Jan is, maar Maartje staat
voor mij!
 
Wat betreft het voorlezen; ben ik erg tevreden.
Een brief voor mij hoeft niet meer door mijn
man voorgelezen te worden. Een vergadering
en de stukken worden voorgelezen door de
Orcam. Prijskaartjes op producten en ingre
diënten op verpakkingen in de supermarkt
worden moeiteloos voorgelezen. En dan nieu
we recepten, die laat ik een paar keer voorle
zen voordat ik ga koken of bakken.
 
De afgelopen maand was ik Canada en de
Orcam schakelde moeiteloos over op Engels
als ik een tekst aanwees. Ik heb met een aantal
mensen gesproken die de Orcam al langer in

hun bezit hebben. Zij en ik kwamen tot de con
clusie dat je wel de discipline moet opbrengen
om de Orcam te gebruiken. Daar komt ook nog
bij dat de batterij gauw leeg is, maar een opge
laden powerbank lost dat probleem op, zodat
je overal je Orcam kan opladen. Het wachten is
nu of mijn zorgverzekeraar de Orcam gedeelte
lijk of helemaal wil vergoeden. Sommige zorg
verzekeraars zijn al zover, maar er wordt druk
gelobbyd om dit bij alle zorgverzekeraars voor
elkaar te krijgen. Dat geldt dan wel voor de
Orcam zonder gezichtsherkenning.
..................................................................................................

Een kind kan de was doen (2)
Reactie van Els van Hensbergen uit Soest op
het artikel van Reinie Doorn “Een kind kan
de was doen” in MaculaVisie nr. 3-2019.
 
Ik las het artikel en wil me daar graag bij aan
sluiten. Ik gebruik de dopjes (ik noem ze kikker
ogen) op bijvoorbeeld de tiptoetsen van de
magnetron. Dan kan ik in ieder geval altijd de
startknop makkelijk vinden, maar er zijn uiter
aard meer apparaten.
 
Verder gebruik ik al jaren een potje rode nagel
lak en zet ik stipjes op bijvoorbeeld een scha
kelaar die niet uit mag. Maar ook op de goede
kant van de stekkers die in mijn mobiel of ta
blet moeten: rode stip bij rode stip. Een keer uit
(laten) zoeken en oh wat een gemak. Verder
zet ik in een zwart kledingstuk altijd een Z in
het etiket met pen of speciale viltstift. Geen ge
zoek meer tussen blauw en zwart.
 
Misschien een aardige aanvulling.
 
Hartelijke groet en complimenten voor jullie
uitgaves. Ik vind het knap dat er elke keer weer
zoveel in staat.
..................................................................................................

ERVARINGEN & TIPS
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Tip voor Ziggo-klanten
Jeanne Segeren
 
Ziggo gaat de Horizon boxen vervangen
door de Mediabox Next. Ik zelf heb deze box
een paar dagen in gebruik en ben zeer en
thousiast.
 
De Mediabox heeft makkelijke menu’s en is
zelfs spraakgestuurd! Je kunt opdrachten
geven om naar de zenders te gaan. Je kunt
hem ook met spraak uitzetten. De Foxlinq
werkt ook goed samen met deze box.
 
Ben je Ziggo-klant dan kun je contact opne
men met Ziggo voor het inwisselen van je
oude apparaat.
..................................................................................................

MD én gehoorproblemen
De vrouw van de heer Banda heeft MD en
een matig gehoor. Naast allerlei hulpappa
ratuur heeft zij ook een Webbox en ge
hooroortjes. Het probleem was altijd dat ze
de oortjes uit moest doen om de oordopjes
verbonden met de Webbox in te doen. Daar
door is zij gekluisterd aan de zitplaats en
vaak vergeet zij de gehooroortjes weer in te
doen als ze iets anders gaat doen. Al zoe
kende vond de heer Banda onderstaande
oplossing die ook nog eens vergoed wordt
door de zorgverzekeraar.
 
De Webbox horen via je gehoorapparaat
Draadloos verbonden zijn en ondertussen het
gesproken woord, radio, muziek, etc. van de
Webbox horen. Vrij, zonder draden bewegen
door het huis. Ideaal voor hen die MD hebben
en daarbij ook nog eens een gehoorprobleem.
Normaal zit je bij de Webbox en luister je er
naar. Maar met een gehoorprobleem moet je
ook nog eens ”oortjes’’ in hebben. Of luister je
met oordopjes in, die via een draad verbonden
is met de Webbox wanneer de omgeving of
rest van de familie geen behoefte heeft om
mee te luisteren met de Webbox.
 

Om vrijer en mobieler te zijn is er een oplos
sing. Kies een gehoorapparaat dat bluetooth
kan ontvangen. Deze is gelukkig te vinden en
wordt door de zorgverzekeraar ook nog eens
vergoed. Helaas niet bij iedere audicien maar
wel bij ‘’Oog voor Oren’’. De audicien bezoekt u
ook thuis door heel Nederland met alle appara
tuur die men in de winkel heeft. De nazorg is
prima.
 
De Webbox heeft alleen maar een audio uit
gang en geeft geen bluetoothsignaal. Koppel
daarom de Webbox met een Unitron uTV3 +
een Unitron uStream en u hebt het bluetooth
signaal voor het gehoorapparaat.
 
Het gehoorapparaat de Unitron Fit 800 N Moxi
(categorie 5) ontvangt wel het bluetoothsig
naal en wordt vergoed door iedere zorgverze
keraar. Let wel, er zijn duurdere gehoorappara
ten die niet vergoed worden door de zorgver
zekeraar, maar die hebben wel bovenstaande
mogelijkheid.
 
Kijk eens voor de oplossing op
www.oogvoororen.nl

UnitronUTV3 + uStreamer en Unitron Fit 800 N
Moxi
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Webbox is een product van Solutions Radio, sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

Samen  
maken  
we mijn 
wereld 
groter! 

RADIO 

NIEUWS 

LECTUUR 

GESPROKEN
ONDERTITELING 

ACCU 10 UUR 

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

3

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

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

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

(advertentie)
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Algemene informatie
Voor de Macula-informatiebijeenkomsten
ontvangt u als lid van de vereniging een uit
nodiging wanneer u in de desbetreffende
regio woont. Woont u buiten de regio, dan
bent u ook van harte welkom. Om u aan te
melden voor de bijeenkomst kunt u contact
opnemen met de ledenadministratie van de
MaculaVereniging, e-mail
ledenadministratie@maculavereniging.nl of
tel. 030-298 07 07 (keuze 1) tenzij in de uitno
diging anders wordt aangegeven. Aanmel
den is verplicht. De toegang is gratis.

Regionale Macula-
informatiebijeenkomsten

Amersfoort, dinsdagavond 8 oktober,
informatieavond over macula-degeneratie in
samenwerking met Bergman Clinics Amers
foort van 19.00-21.00 uur. Inloop vanaf 18.30
uur;  de toegang is gratis. U dient zich wel van
tevoren aan te melden: e-mail
infoamersfoort@bergmanclinics.nl of tel.
06-23 20 60 93 (Peter Derks). Graag vermelden
met hoeveel personen u komt.
 
Een oogarts en een optometrist zullen een pre
sentatie geven over de medische aspecten van
macula-degeneratie. Daarnaast zullen een
hulpmiddelenleverancier en een revalidatie-
instelling met een stand aanwezig zijn en een
presentatie verzorgen over hetgeen zij voor u
kunnen betekenen met betrekking tot hulp
middelen en training.
...............................................................................................
Rotterdam, woensdag 20 november, infor
matiebijeenkomst in Het Oogziekenhuis Rot
terdam van 14.00-17.00 uur. Sprekers zijn:
• drs K.T. Wong, oogarts in Het Oogziekenhuis:
Wat is MD en wat is er aan te doen.
• de heer J.van Dijk van Ergra Low Vision: het
low-visiononderzoek, mogelijke aanpassingen
en hulpmiddelen.

• mevrouw Ch. Oorschot van Optelec: Lezen en
luisteren met elektronische hulpmiddelen
• de heer L. Markensteijn van Koninklijke Visio:
Wat kan Visio voor u betekenen.
Aanmelden is absoluut noodzakelijk: e-mail
voorlichting@maculavereniging.nl of tel. 06-23
20 60 93 (Peter Derks).
..............................................................................................................
 Macula-bijeenkomsten
Amsterdam
In verband met werkzaamheden in 2019 aan
de weg en de kade zal mijn huis moeilijk be
reikbaar 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 15 oktober
en 19 november van 14.00-16.00 uur in Pand
17, Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen. Informa
tie: Frans Strijk, e-mail fstrijk@home.nl of tel.
0592-37 21 68. Graag aanmelden.
 
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
bijeenkomst. Deze organisatie heeft blinden
tolken die het theaterbezoek voor mensen met
een visuele beperking toegankelijk maakt.
Benieuwd hoe ze dat doen? Kom dan luisteren
naar Arlette Hanson, oprichtster 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.

BIJEENKOMSTEN
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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
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................
Bussum
Macula-bijeenkomst op donderdag 28
november van 14.00-16.00 uur. Trefpunt bij de
Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 (hoek Cein
tuurbaan), Bussum. Informatie en aanmelding
(gewenst): Marijke Vierbergen tel.
035-623 38 38 of 06-22 24 86 80.
 
28 november komt een medewerker van Solu
tions Radio vertellen over de Webbox 3 en de
GObox.
 
De toegang is gratis maar consumpties zijn
voor eigen rekening. Ook niet-leden van de
MaculaVereniging en partners of familieleden
zijn ook welkom. Er is ruime gratis parkeergele
genheid en de bus stopt voor de deur. 
..........................................................................................................
Cuijk
Macula-bijeenkomst op vrijdag 25 oktober
en 29 november van 14.00-16.00 uur. De zaal
is open vanaf 13.30 uur. Wooncentrum De la
Salle, Graaf Hermanstraat 49, 5431 GR Cuijk. In
formatie en aanmelding: tel. 0485–31 56 12.
 
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
Macula-bijeenkomst in samenwerking met
de Oogvereniging op zaterdag 14 december 
van 13.30-15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.
Bibliotheek ’t Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN
Doetinchem. Coördinator: Hans Becking, tel.
06-53 36 03 58. Aanmelden en informatie:
oogcafe.achterhoek@gmail.com.
..........................................................................................................
NIEUW: Eindhoven
Macula-bijeenkomst op vrijdag 25 oktober 
van 14.00-16.00 uur. Archipel Zuiderpark, Ga
gelboschplein 200, 5654 KS Eindhoven. Infor
matie: Henrike van den Langenberg, e-mail
henrikelangenberg@gmail.com, tel.
06-39 75 33 35. De toegang is gratis. Graag
aanmelden.
 
De macula-bijeenkomsten worden op iedere
vierde vrijdag van de maand georganiseerd
voor en door mensen met macula-degeneratie
in de omgeving Eindhoven en omstreken. Een
informeel samenzijn onder het genot van een
kopje koffie. Lotgenotencontact staat centraal,
maar daarnaast zal iedere bijeenkomst ook een
interessant thema hebben. De organisatoren
hopen u dus te zien op 25 oktober!
 
25 oktober komt Stichting Komt Het Zien ver
tellen over audiodescriptie en het theater.
 
Indien u komt met de auto, is er ruimte in de
parkeerkelder en in de nabijgelegen Palestri
nastraat.
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Bus Bravo met de buslijnen 15 (richting MMC),
16 (richting MMC, maar stopt niet bij halte Ga
gelbosch), 18 (richting Bergeijk-Loo), 19 (rich
ting Bladel) en 319 (richting Reusel).
..........................................................................................................
Enschede
Macula-bijeenkomst op vrijdag 8 novem-
ber van 10.00-12.00 uur, Speeltuin Voortsweg,
Voortsweg 225, 7523 CE Enschede. Informatie:
Lidy Barelds, tel. 06-49 32 52 71, e-mail
barelds6@home.nl of Karen de Wever, tel.
06-23 63 63 61, e-mail deweverkaren@gmail.
com. Voor de koffie en thee wordt € 1 ge
vraagd. Vooraf graag aanmelden.
 
Voor ideeën en vragen kunt u contact opne
men met Lidy of Karen door een mail te sturen
of te bellen .
 
Bushalte aan de overkant, lijn 2, het Voortman.
..........................................................................................................
Franeker
Macula-bijeenkomstop donderdag 31 okto
ber, 28 november en 19 december van
14.00-16.00 uur. Eetcafé Poort van Franeker,
Stationsweg 1, Franeker. Informatie: Joris Groe
nevelt, 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 2 okto
ber, 6 november en 4 december van
14.00-16.00 uur. Het Heerenhuis, Spilsluizen 9,
Groningen. Informatie: Nel Lettinga, tel.
050-535 03 26, e-mail nellettinga@gmail.com.
Het Heerenhuis is vanaf het hoofdstation te be
reiken met lijn 10, halte Korenstraat.
..........................................................................................................

NIEUW: Heerhugowaard
Macula-bijeenkomst in samenwerking met
de Oogvereniging op vrijdag 25 oktober van
13.30-15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.
Koninklijke Visio, Gildestraat 3, 1704 AG
Heerhugowaard. Informatie: Peter Derks,
e-mail voorlichting@maculavereniging.nl, tel.
06-23 20 60 93. De toegang is gratis en u hoeft
zich niet van tevoren aan te melden.
 
Deze eerste middag willen we graag met elkaar
kennis maken en inventariseren over welke on
derwerpen de aanwezigen de komende bijeen
komsten geïnformeerd willen worden. Hier
voor kunnen dan sprekers worden uitgeno
digd. Te denken valt aan: hulpmiddelen, revali
datie, passend lezen, geldzaken regelen, injec
tiecoach etc.
 
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegen
heid op het terrein van Koninklijke Visio en het
gebouw is lopend prima bereikbaar vanaf het
NS station Heerhugowaard.
..........................................................................................................
Lisserbroek
Geen nieuwe Macula-bijeenkomst gepland.
Zodra er een datum bekend is, wordt deze ver
meld op www.maculavereniging.nl/agenda.
..........................................................................................................
Middelburg
Macula-bijeenkomst in samenwerking met
de Oogvereniging en Koninklijke Visio op
zaterdag 19 oktober om 14.30 uur (inloop
vanaf 14.00 uur). Let op andere locatie: Biblio
theek van Middelburg, Kousteensedijk 7, 4331
JE Middelburg. Entree € 3 p.p.; dit kunt u vol
doen aan de zaal (graag in gepast geld). Van te
voren aanmelden met vermelding van naam,
aantal personen en De vrouw in de spiegel, via
Oogvereniging Noord-Brabant en Zeeland,
e-mail oogcafenbzl@gmail.com of via Macula
Vereniging, Mies Bezemer, tel. 06-22 46 92 06,
e-mail mies.bezemer@gmail.com.
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De vrouw in de spiegel
De vrouw in de spiegel is een meeslepende
vertelvoorstelling van een lang gekoesterde
droom die plotseling tot een einde komt als
Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele
handicap. Alles wordt donker. Angst, schaam
te, pijn en verdriet houden haar lange tijd in de
greep.
 
De bijbelse personages Bartiméus, de Kanaäni
tische vrouw en Maria Magdalena laten vertel
ler Eveline zien hoe ze op een andere manier
naar zichzelf kan kijken. Hoe kijk jij naar jezelf?
Wat zie je?
 
Eveline Masetti is pastor, coach en verteller. Ze
vertelt haar persoonlijke verhaal in haar voor
stelling De vrouw in de spiegel. Zij neemt u
mee op reis: van het donker, door de scheme
ring naar het licht. Na afloop is er gelegenheid
om Eveline te ontmoeten en vragen aan haar
te stellen.
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt
u mailen naar eveline@krachtigewoorden.nl of
bezoekt u www.krachtigewoorden.nl. Dit
wordt ongetwijfeld een verrassende heel ande
re bijeenkomst.
 
Verslag: Macula-degeneratie en voeding
Mies Bezemer
 
Op 6 juni jl. gaf drs. Sheila de Koning-Backus tij
dens onze bijeenkomst de lezing Macula-dege
neratie en de invloed van voeding.
 
MD komt veel voor en men voorziet een enor
me toename in Europa van ongeveer 18 mil
joen mensen in 2013 tot 26 miljoen in 2040.
Meerdere factoren leiden tot deze toename.
Ben je 75-plusser dan is het risico op AMD al
bijna 20%. Erfelijkheid speelt in 65–70% van de
gevallen een rol. Daarnaast kent men inmid
dels verschillende factoren die de kans op MD
verhogen, dan wel verminderen. Rokers heb

ben 30% = 3x hoger de kans dat MD optreedt
en deze invloed blijft tot wel 15 jaar na het
stoppen met roken aanwezig! Wanneer men
stopt met roken, zakt het risico op de ontwik
keling van AMD. Een verhoogd lichaamsge
wicht zorgt voor 10% risicoverhoging. Houdt
men zich aan een mediterraan dieet dan ver
mindert men het risico met 25-40%. Ook bij
goed sporten neemt het risico voor 40% af. We
hebben zelf dus wel degelijk invloed.
 
De invloed van voeding is vooral merkbaar op
het functioneren van het netvlies (dus ook de
macula) en de bijhorende bloedvaten. De voe
dingsbestanddelen (nutriënten) luteïne,
zeaxanthine, lycopeen, omega-3 vetzuren, vita
mine D en zink zijn van groot belang. Verschil
lende voedingsbestanddelen maken het macu
lapigment sterk en weren de ontstekingspro
cessen. Niet alle bestanddelen maakt ons li
chaam zelf aan, dus moeten we dit uit de voe
ding halen. Luteïne, zeaxanthine en lycopeen
komen vooral voor in groenten en fruit. Ome
ga-3, zink en vitamine D zit in vis. Andere be
standsdelen werken beschermend tegen scha
de door licht, zuurstof en ontsteking.
 
In het mediterraan dieet wordt de nadruk ge
legd op: groenten, noten, zaden, fruit en vis;
het eten van minder vlees en het vermijden
van bewerkte voedingsmiddelen, suikers, ge
zouten voeding en dergelijke. Het Nederlands
Voedingscentrum adviseert per dag 200 gram
groenten en 2 stuks fruit te eten en zeker 2x
per week vis. Hoewel we veel over gezonde
voeding weten, volgt maar 4% deze adviezen
volledig op. Uit onderzoek blijkt dat bij deze
groep wel 50% minder kans is op AMD.
 
Wanneer we meer letten op wélke groenten,
wélk fruit en wélke vis we eten, dan kunnen we
nog veel verder komen. Bijvoorbeeld een lek
kere appel: de appel bevat nauwelijks luteïne,
geen zeaxanthine, geen omega-3, heel weinig
zink en geen vitamine D. Natuurlijk is de appel
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heel gezond als we kijken naar andere voe
dingsbestanddelen die we voor andere proces
sen nodig hebben, maar voor de ogen doen ze
helemaal niets. Wanneer we echter groene
groenten eten (veldsla, boerenkool, spinazie),
oranje paprika’s en tomaten en we nemen inkt
vis of gerookte paling, dan zijn we goed bezig
voor onze ogen. In het boekje ‘Gezond eten
voor je ogen’ (van Karlijn de Winter en Anne
Meersman, ISBN: 978-90-816998-0-8) staan
naast een uitleg over de invloed van voeding
op onze ogen, ook nuttige tabellen met pro
ducten waaruit je kunt kiezen die de hoogste
concentraties van de juiste voedingsbestand
delen bevatten.

Sheila doet onderzoek naar strategieën die een
verandering in leefstijl en voeding bij mensen
met AMD zouden kunnen bevorderen. De
Richtlijn leeftijdgebonden MD vormt het uit
ganspunt. Onderzocht wordt hoe patiënten
gemotiveerd kunnen worden om de gegeven
adviezen op te volgen. Sheila zoekt nog naar
deelnemers die aan dit onderzoek willen en
kunnen meewerken. Zij hoopt 150 mensen te
vinden die gedurende een jaar aan haar onder
zoek willen deelnemen. De deelnemers wor
den in drie groepen verdeeld: één groep krijgt
de standaardaanbevelingen, de tweede groep
krijgt extra informatie over persoonlijke risico’s
en de derde groep krijgt nog extra coaching.
Zo hoopt ze uit te zoeken hoe iemand met
AMD het best begeleid kan worden.
 
Ben je 55 jaar of ouder, heb je de diagnose be
ginnende of intermediaire AMD, woon je in de
buurt van Rotterdam of ben je bereid ervoor
naar Rotterdam te reizen? Neem dan contact
op met Sheila. Zij kan uitzoeken of je geschikt
bent voor deelname aan dit onderzoek. Een
onderzoek waar later veel andere mensen met
MD profijt van kunnen hebben.
Contact: a.backus@erasmusmc.nl.
..........................................................................................................

Rotterdam
Macula-bijeenkomst op woensdag 30
oktober van 14.00-16.00 uur. Gerard Goosen
flat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotter
dam. Informatie: Tiny Langezaal, tel. 010-474
34 27, e-mail h.langezaal@upcmail.nl. 
 
De Gerard Goosenflat is te bereiken met metro
B, richting Nesselande, halte Hesseplaats. Voor
aan het station verlaten, links de metrobaan
oversteken. Rechtdoor lopen voorbij het tank
station treft u links de Gerard Goossenflat. De
ingang is voorbij het fietsenrek.
..........................................................................................................
JMD-netwerkborrels
Ben je ook een Juveniele MD-er met
Stargardt, Best, CACD, Kegeldystrofie,
Myopie, enz.? Kom dan ook naar de
JMD-netwerkborrels. Elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen enz. op een informe
le netwerkborrel. Voor actuele data houdt
de agenda op de website of de aankondigin
gen op Facebook in de gaten. De netwerk
borrels zijn van 17.30 uur tot ongeveer
20.00 uur. Degenen die dat willen, kunnen
ondertussen een hapje eten. Leuk je daar te
ontmoeten.
..........................................................................................................
Amsterdam
Ander Zicht Amsterdam, netwerkborrel op
donderdag 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.
..........................................................................................................
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Eindhoven
Ander Zicht Eindhoven, netwerkborrel op
woensdag 27 november om 17.30 uur in Res
taurant 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 6 november om 17.30 uur in res
taurant De Beren, Karel Doormanstraat 300.
Stuur een mail naar
jmdrotterdam@outlook.com of bel
06-20 75 63 80 om je aan te melden.
Toegang is gratis, consumpties en eten zijn
voor eigen rekening.
..........................................................................................................
Zwolle
Ander Zicht Zwolle, netwerkborrel op don
derdag 14 november om 17.30 uur. Bistrono
mie Vidiveni, Jufferenwal 15. Let op: locatie kan
wijzigen per borrel. Organisatoren Frederike
Sleurink en Anja Hoekzema. Meld je aan voor
de mailinglijst bij freddysleurink@yahoo.co.uk
zodat je het juiste adres voor de netwerkborrel
doorkrijgt. Of kijk voor informatie en nieuws op
www.anderzichtzwolle.weebly.com.
..........................................................................................................

Bijeenkomsten derden
 
Infomarkt Haarlem
In de Week van de Toegankelijkheid organi
seert de Oogvereniging regio Noord-Holland
op donderdag 10 oktober van 11.30
uur-15.30 uur een informatiemarkt in Wijk
centrum de Ringvaart, Floris van Adrichem
laan 98, Haarlem. De informatiemarkt biedt
een divers aanbod met als doel bezoekers in
contact te brengen met de mogelijkheden die
er zijn om zo onbeperkt mogelijk te leven.
 
Aanwezig zijn onder andere: Oogvereniging,
MaculaVereniging, Koninklijke Visio, diverse
hulpmiddelenleveranciers, Passend Lezen, ge
meente Haarlem en sportaanbieders voor
mensen met een visuele beperking.
 
Te bereiken vanaf station Haarlem met regioli
ner 3- Schalkwijk. Uitstappen bij halte Professor
Donderslaan, linkerkant oplopen en hierna is
het nog enkele minuten lopen. Naast het wijk
centrum is er voldoende gratis parkeerplek.
 
Voor meer informatie en vragen: José Hamers,
e-mail: Retina@oogvereniging.nl t.n.v. José
Hamers, tel: 06-363 949 01.
..................................................................................................
Oogdag Groningen
Op zaterdag 2 november vindt in Groningen
de Oogdag Groningen plaats. De Oogdag is
een tweejaarlijkse informatiebijeenkomst over
leven met een oogaandoening of visuele be
perking. Op het programma van deze vierde
editie staan medische lezingen, workshops en
demonstraties. Verder zijn er stands van o.a.
hulpmiddelenleveranciers. Speciale aandacht
is er voor mensen die, naast slechter zicht, ook
worden geconfronteerd met slechthorendheid.
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De Oogdag wordt tussen 13.00-16.30 uur
gehouden in het Best Western Plus Hotel
Groningen Plaza,  Laan Corpus den Hoorn
300, 9728 JT Groningen. De entree is gratis.
 
Meer informatie over het programma en aan
meldformulier is te vinden op
www.oogvereniging.nl/oogdaggroningen.
..................................................................................................
Oogcongres 2019: inschrijving geopend!
Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen de
oogheelkunde? Welke vragen kun je jezelf stel
len bij ethische dilemma’s? Wanneer kies je bij
voorbeeld voor een staaroperatie bij een chro
nische oogaandoening? Dit zijn enkele onder
werpen die aan bod komen op het Oogcon
gres op zaterdag 9 november in de Jaar
beurs in Utrecht.
 
Het programma en het inschrijfformulier staan
op www.oogcongres.nl.

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.

Oktober
02 okt.- Macula-bijeenkomst Groningen
08 okt.- Macula-informatiebijeenkomst
Amersfoort
15 okt.- Macula-bijeenkomst Assen
19 okt.- Macula-bijeenkomst Middelburg
25 okt.- Macula-bijeenkomst Cuijk
25 okt.- Macula-bijeenkomst Eindhoven
30 okt.- Macula-bijeenkomst Rotterdam
31 okt.- Macula-bijeenkomst Franeker
November
06 nov.- Macula-bijeenkomst Groningen
06 nov.- Ander Zicht Rotterdam
08 nov.- Macula-bijeenkomst Enschede
09 nov.- Oogcongres Utrecht
14 nov.- Ander Zicht Amsterdam
14 nov.- Ander Zicht Zwolle
19 nov.- Macula-bijeenkomst Assen
20 nov.- Macula-informatiebijeenkomst
Rotterdam
27 nov.- Ander Zicht Eindhoven
28 nov.- Macula-bijeenkomst Bussum
28 nov.- Macula-bijeenkomst Franeker
29 nov.- Macula-bijeenkomst Cuijk
December
04 dec.- Macula-bijeenkomst Groningen
10 dec.- Ander Zicht Enschede
14 dec.- Macula-bijeenkomst Doetinchem
19 dec.- Macula-bijeenkomst Franeker
 

VERGROTINGVERLICHTING

SPRAAK &
BRAILLE

Meridiaan 40
2801 DA Gouda

ADL HULP-
MIDDELEN

VERLICHTING

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

AGENDA
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Nu de krachten van het MaculaFonds en het Oogfonds zijn gebundeld en het 

MaculaFonds deel uit maakt van het Oogfonds, is er volop aandacht voor 

wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en beter behandelen van 

maculadegeneratie. We lichten graag een nieuw onderzoek uit, dat is toegespitst 

op de oogziekte Stargardt. En tevens lees je de voortgang van een onderzoek naar 

erfelijke maculadegeneratie, veroorzaakt door retinitis pigmentisa. 

Gentherapie voor de ziekte van Stargardt

De ziekte van Stargardt is een erfelijke net-
vliesaandoening. Patiënten bemerken reeds 
op jonge leeftijd problemen met het centrale 
gezichtsveld. Vaak wordt deze ziekte steeds 
erger en kan zelfs volledige blindheid ont-
staan. Stargardt wordt veroorzaakt door ver-
anderingen in het ABCA4 gen, welke de code 
bevat voor het ABCA4 eiwit. ABCA4 speelt 
een belangrijke rol in het omzetten van licht 
naar een elektrisch signaal dat aan de her-
senen doorgegeven wordt. Bij patiënten met 
Stargardt wordt dit eiwit niet goed gemaakt, 
waardoor de netvliescellen afsterven en het 
zicht langzaam slechter wordt. Hoewel er al 
enige tijd hard gezocht wordt naar een behan-
deling voor Stargardt, is er momenteel nog 
geen therapie dat de achteruitgang van het 
zicht kan remmen of helemaal kan stoppen.

In dit project is ons doel een nieuwe 
therapeutische strategie te onderzoeken 
die deze verandering kan verwijderen en 
zo het foutieve ABCA4 gen kan herstellen. 

MaculaFonds maakt onderdeel uit 
van het OogfondsOOGCONTACT

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

A. Garanto
RadboudUMC

Hiervoor willen wij een CRISPR/Cas9 aanpak 
ontwikkelen. CRIPSR/Cas9 is een enzym die 
het DNA kan openknippen. In combinatie met 
een speciaal signaal (gRNA) kan dit enzym naar 
een specifieke plek op het DNA worden geleid 
om daar het DNA te knippen. Vervolgens kan 
het gehele gebied waar de mutaties bestaan 
verwijderd worden.

Voor ons onderzoek zullen wij verschillende 
cellijnen gebruiken, waaronder van Stargardt-
patiënten afkomstige huidcellen. In de 
laatste jaren hebben wij deze cellen kunnen 
reprogrammeren tot netvliescellen. Met deze 
cellijnen kunnen wij de werkzaamheid van onze 
therapeutische strategieën op DNA-, RNA- en 
eiwitniveau vaststellen.

Bij een succesvolle uitkomst van dit onderzoek 
zou deze strategie als behandeling kunnen 
worden toegepast, hoewel eerst onderzocht zal 
moeten worden hoe dit daadwerkelijk aan het 
netvlies kan worden toegediend.

Meer weten over lopende onderzoeken naar vormen van maculadegeneratie?
Kijk op www.oogfonds.nl/maculaonderzoek.



Erfelijke maculadegeneratie 
veroorzaakt door 
retinitis pigmentosa gen

De gevolgen van erfelijke netvliesaandoenin-
gen zijn groot; mensen worden, vaak al op 
jonge leeftijd, blind of ernstig slechtziend en 
kunnen maar in beperkte mate deelnemen 
in de maatschappij. Tot op heden is er geen 
behandeling voor deze ernstige aandoe-
ningen en er zijn weinig en zeer beperkte, 
preventieve maatregelen beschikbaar. 

Bij deze erfelijke netvliesaandoeningen is 
er sprake van een verandering in het DNA, 
waardoor eiwitten die nodig zijn voor een 
goede afvalstofverwerking in, en opbouw 
van de staafjes en de kegeltjes in het net-
vlies, niet of in onvoldoende mate worden 
aangemaakt. Dit leidt ertoe dat de staafjes 
en kegeltjes degenereren. Vandaag de dag 
kunnen deze genetische veranderingen 
opgespoord worden door middel van een 
techniek waarbij alle delen van het DNA 
die coderen voor eiwitten en mogelijk een 
netvliesziekte kunnen veroorzaken worden 
geanalyseerd. Een deel van het DNA dat 
codeert voor één specifiek eiwit noemen we 
een gen. Veranderingen in de meeste genen 
leiden ofwel tot een aandoening van het cen-
trale deel van het netvlies, de macula, of een 
aandoening van de periferie, zoals retinitis 
pigmentosa. 

In samenwerking met het Amsterdam UMC 
en drie ziekenhuizen uit Japan hebben we 
bij 11 patiënten ontdekt dat veranderingen 
in het RP1 gen, die tot voor kort enkel 
beschreven zijn bij patiënten met retinitis 
pigmentosa, ook kunnen leiden tot een 
erfelijke maculadegeneratie. Opmerkelijk 
was dat de patiënten met een erfelijke 
maculadegeneratie altijd minimaal één 

milde genetische verandering droegen, in 
tegenstelling tot twee ernstige veranderingen 
bij patiënten met retinitis pigmentosa. De 
milde genetische veranderingen resulteren in 
nog enige restfunctie van het eiwit waarvoor 
ze coderen, waardoor klachten pas ontstaan 
op latere leeftijd in vergelijking met patiënten 
met ernstige veranderingen.

Momenteel is er nog geen behandeling voor 
deze aandoeningen. Een eerste stap in de 
ontwikkeling van een behandeling is het 
begrijpen van het ziekteproces van een aan-
doening. Door dit onderzoek weten we dat 
genetische veranderingen in het RP1 gen 
ook kunnen leiden tot een erfelijke macula-
degeneratie. 

Bovendien zagen we dat niet alleen ernstige 
maar ook minder ernstige genetische veran-
deringen kunnen leiden tot aantasting van 
het netvlies. Dit benadrukt dat het bij het 
ontwikkelen van een (gen)therapie voor pa-
tiënten met veranderingen in het RP1 gen de 
volledige functie van het eiwit hersteld moet 
worden, om schade van het centrale deel van 
het netvlies te voorkomen. 

MACULAONDERZOEK - OOGCONTACT

Drs. Sanne Verbakel / 
Prof. dr. Carel Hoyng

RadboudUMC
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Hoe weet ik dat mijn 
donatie goed terecht komt?

Als u maculaonderzoek mogelijk wilt maken, 
kunt u op verschillende manieren doneren. 

Alle donaties via: 
 de donateursbrieven van mei en novem-

ber aan donateurs van het voormalige 
MaculaFonds,  

 en via de bon in de MaculaVisie,
 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.

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 -

Deel jouw verhaal

Om op een levensechte manier weer te 
kunnen geven wat een oogziekte voor 
gevolgen heeft op het dagelijks leven, 
zijn we op zoek naar ervaringsverhalen. 

Hoe sta jij in het leven? Heb je ondanks 
je visuele beperking iets bereikt waar je 
heel trots op bent of heb je een speciale 
hobby? 
Dan gaan we graag met jou in gesprek! 

Stuur een e-mail naar 
mijnogen@oogfonds.nl 
als we contact met je mogen opnemen.
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Dit zijn mijn gegevens:

  Lid MaculaVereniging

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

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

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

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

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

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

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

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

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk. 

Stuur deze bon in een 

envelop zonder postzegel 

naar Oogfonds, 

Antwoordnummer 900, 

3500 VB  Utrecht

U krijgt een bevestiging per 

e-mail (of per post als geen 

e-mail adres ingevuld). 

De machtiging opzeggen 

kan eenvoudig via 

donateur@oogfonds.nl, 

030-2545711. 

 

 éénmalig      maandelijks      per kwartaal      jaarlijks

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

DONATIEBON

Daarom machtig ik het Oogfonds om:  

MACULAONDERZOEKOOGCONTACT -

MaculaFonds maakt onderdeel uit 
van het Oogfonds



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)


