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Belteam

Voor informatie en lotgenotencontact kunt u een gesprek aanvragen met het 

Belteam. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan het secretariaat in Alkmaar, 

tel. 0 3 0 - 2 9 8 0 7 0 7. Eén van de leden van het Belteam neemt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Macula-infolijn

Voor vragen over hulpmiddelen, macula-degeneratie, ooginjecties etc. kunt 

u contact opnemen met de vrijwilligers van de Macula-infolijn. U wordt niet 

rechtstreeks met de vrijwilliger doorverbonden. Uw vraag wordt genoteerd 

en het secretariaat in Alkmaar stuurt deze met een terugbelverzoek door. Tel. 

0 3 0 - 2 9 8 0 7 0 7 of e-mail  
macula-infolijn@maculavereniging.nl.

Advies van de MaculaVereniging

Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel of apparaat doet, eerst duidelijk 

uitleg geven over de mogelijkheden van het apparaat, zodat u krijgt wat u 

verwacht als u tot aanschaf overgaat. Met betrekking tot voedingssupplementen 

en medicijnen 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 passage opgenomen over 

voedingssupplementen,  

zie www.maculavereniging.nl.

mailto:macula-infolijn%40maculavereniging.nl?subject=
http://www.maculavereniging.nl
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Colofon

Secretariaat MaculaVereniging

Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30-17.00 uur,  

tel. 0 3 0 - 2 9 8 0 7 0 7 .

Als u belt, krijgt u een keuzemenu:
KEUZE 1 = Ledenadministratie Voor vragen over het lidmaatschap,  

adreswijzigingen en opzeggingen.

Per e-mail: ledenadministratie@maculavereniging.nl

KEUZE 2 = Macula-infolijn

Voor vragen over macula-degeneratie, hulpmiddelen, lotgenotencontact of overige vragen. 

Per e-mail: macula-infolijn@maculavereniging.nl

Vragen voor het Belteam kunnen per e-mail gestuurd worden naar:  
info@maculavereniging.nl of schrijven naar: MaculaVereniging, Postbus  3 0 7 1,  

 1 8 0 1 GB Alkmaar.

Redactie MaculaVisie

Miranda Blomsma, Marie-José Reinders, Renee Braams, Frans Strijk, Bram Harder 
(eindredacteur a.i.). Kopiëren, uitzenden of openbaar maken van tekst is alleen toegestaan 
met bronvermelding.

De MaculaVisie bevat eigen bijdragen van de redactie en deskundigen, evenals selecties 

uit andere media. De redactie verklaart de tekst zorgvuldig te hebben samengesteld, maar 

staat niet in voor de volledigheid ervan of eventuele fouten en aanvaardt dan ook geen 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen of beslissingen, 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 3 0 7 1, 1 8 0 1 GB Alkmaar,  
redactiemv@maculavereniging.nl. 

MaculaVereniging

Het lidmaatschap van de MaculaVereniging bedraagt € 32,50 per jaar, het wordt 

aangegaan voor het kalenderjaar en automatisch verlengd. Niet-leden die de MaculaVisie 

willen ontvangen, kunnen voor € 32,50 een jaarabonnement afsluiten. Wilt u opzeggen dan 

moet dit schriftelijk of per e-mail vóór 30 november.

MaculaVisie

De MaculaVisie is het informatieblad van de vereniging en verschijnt vier keer per jaar in 

zwartdruk, op Daisy-cd, via de Webbox en via e-mail. Eén leesvorm (zwartdruk of Daisy-
cd) is inbegrepen bij het lidmaatschap. Een tweede leesvorm kost € 10 extra per jaar. 

MaculaVereniging op Facebook

Er zijn vier Facebook-groepen: de algemene Facebook-pagina, JMD Plaza, JMD Ouders 
en LMD Plein. Lid worden? Ga naar uw eigen Facebook-account, typ in het zoekvenster 
de groep in, kies de pagina die wordt gevonden en vraag het lidmaatschap aan.

mailto:ledenadministratie@maculavereniging.nl
mailto:macula-infolijn%40maculavereniging.nl?subject=
mailto:info%40maculavereniging.nl?subject=
mailto:redactiemv@maculavereniging.nl
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Bestuur MaculaVereniging

• Voorzitter: Bram Harder, 0 6 - 2 6 5 3 6 6 0 1 , voorzitter@maculavereniging.nl

• Secretaris: Ellen Weiss, 0 6 - 4 8 7 6 2 0 3 5 , secretaris@maculavereniging.nl

• Penningmeester: Monic Jansdam, 0 6 - 2 1 2 5 1 3 7 3 , penningmeester@maculavereniging.nl

•  Informatie & communicatie: Heleen Schoots-Wilke,  0 6 - 3 7 2 2 7 5 9 4 ,  
communicatie@maculavereniging.nl

• Voorlichting & contact: Peter Derks, 0 6 - 2 3 2 0 6 0 9 3 , voorlichting@maculavereniging.nl

•  Juveniele macula-degeneratie (JMD): Karin Terbraak, 0 6 - 2 0 7 5 6 3 8 0 ,  
jmd@maculavereniging.nl

• Algemeen bestuurslid: Roger Ravelli, 0 6 - 2 1 6 6 9 0 7 8 , project@maculavereniging.nl

Bankrek.nr: NL 8 5 R A B O 0 3 7 5 92 15 40 (ISSN1570-6877)

Kopijdata 2021

MaculaVisie nr. 2 – inleveren kopij voor 12 april, bij de leden half juni
MaculaVisie nr. 3 – inleveren kopij voor 12 juli, bij de leden half september
MaculaVisie nr. 4 – inleveren kopij voor 11 oktober, bij de leden half december

Advertentietarieven 2021

achterzijde € 750

1/1 pagina € 675

1/2 pagina € 375

1/4 pagina € 205

1/3 pagina liggend € 235

2/3 pagina liggend € 480

4x dezelfde advertentie in alle nummers 10% korting.

Ja, ik word lid van de MaculaVereniging en ontvang het welkomstpakket  

en vier keer per jaar de MaculaVisie

Ga naar https://maculavereniging.nl/contact-en-informatie/lid-worden-3/ en vul het 

formulier in. 

Ja, ik word donateur

Ga naar https://maculavereniging.nl/giften/ om donateur te worden

Ja, ik wil meer informatie

Ga naar https://maculavereniging.nl/ voor meer informatie

mailto:voorzitter@maculavereniging.nl
mailto:secretaris@maculavereniging.nl
mailto:penningmeester@maculavereniging.nl
mailto:communicatie@maculavereniging.nl
mailto:voorlichting@maculavereniging.nl
mailto:jmd@maculavereniging.nl
mailto:project@maculavereniging.nl
https://maculavereniging.nl/contact-en-informatie/lid-worden-3/
https://maculavereniging.nl/giften/
https://maculavereniging.nl/
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Redactioneel

Van de redactietafel
MaculaVisie 2021, nummer 3, heeft als thema Kijk-, Luister- en Leeshulpmiddelen. 

Maar eerst kunt u kennismaken met Arco Ooms in een mooi portret van Renée Braams. 
Arco heeft op zijn 59ste zijn master Bouwkunde aan de TU Delft gehaald, ondanks zijn 
slechte ogen!

Het hoofdartikel over het thema is van dr. Anton Verezen, optometrist bij ELVEA. Hij 

begint met een korte inleiding over maculadegeneratie (MD) als oogstoornis, als verlies 
van functies, als beperking van vaardigheden en de impact daarvan op het sociale leven. 

Daarna behandelt hij de meest gestelde vraag, om vervolgens dieper in te gaan op de 

keuze van kijk- en leeshulpmiddelen.

Hulpmiddelen, in het bijzonder op de smartphone in combinatie met handige apps, komen 

aan bod in het artikel van Alex van Putten (Bartiméus). In dit artikel van Alex wordt de 
Earcatch-app genoemd. Frans Strijk vertelt er meer over in een ervaringsverhaal, dat 
wegens ruimtegebrek online is geplaatst.

Luister- en leeshulpmiddelen worden aangereikt door Solutions Radio en Bibliotheekservice 

Passend Lezen in de inspirerende ervaringsverhalen van Ab Vriethoff (Webbox3 van 
Solutions Radio) en Janny en Wim Dussel (Passend Lezen). Peter Derks, slechtziend, 
spoort in zijn bijdrage aan om juist ook de oren in te zetten voor ‘zicht’ op de wereld.

In Medische Zaken geeft prof. dr. Frans Cornelissen van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), afdeling Oogheelkunde, een uitgebreid overzicht van al het 
oogonderzoek dat hier plaatsvindt. Deel 1 hiervan vindt u in deze MaculaVisie, deel 2 in de 

volgende.

Het tweede artikel onder Medische Zaken is van de hand van dr. Magda Meester-Smoor, 

van de oogheelkundige afdeling van het ErasmusMC. In de laatste week van augustus 

2021 is het AMD Life-onderzoek daadwerkelijk van start gegaan en Magda vertelt u 

daarover.

De laatste pagina’s zijn weer gevuld door het Oogfonds, waarvan het MaculaFonds deel 
uitmaakt.

Bram Harder

hoofdredacteur



Wilt u verder lezen, dan dient u lid te worden 

de MaculaVereniging. De maculaVisie is dan 

te vinden achter inloggen. 

 

Lid worden 

https://maculavereniging.nl/help-mee/word-lid/

