
maculaVisie
december | 2021 | nummer 4 | jaargang 28 | Thema Kwaliteit van leven

Maand van de Macula

Na juni 2022 weet heel Nederland wat macula-degeneratie is!

‘‘Dokter, mijn wereld stort in!’’

Hoe verdiepen we de menselijke maat in de geneeskunde van het oog?

Ervaringen van patienten en zorgverleners binnen de zorg voor macula-degeneratie

Een groot aantal interviews vormen de basis voor een reeks van verbetersuggesties

Kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid

Een vragenlijst als signaleringsinstrument voor tijdige ondersteuning, begeleiding en 

revalidatie bij toenemende slechtziendheid

Oogheelkunde in Groningen

Deel 2 van de onderzoeken in het UMCG.

Het informatieblad over macula-degeneratie
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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

Marie-José Reinders, Renee Braams, Peter Derks (tevens bestuurslid), Frans Strijk,  

Bram Harder (hoofdredacteur). 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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Bankrek.nr: NL 85 RABO 0 3 7 5 9 2 1 5 4 0 
(ISSN1 5 7 0 - 6 8 7 7 )

Bestuur MaculaVereniging

• Voorzitter a.i.: Heleen Schoots - Wilke, 0 6 - 3 7 2 2 7 5 9 4 , voorzitter@maculavereniging.nl

• Secretaris a.i.: Karin Terbraak, 0 6 - 2 0 7 5 6 3 8 0 , 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 en 

vrijwilligers@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 2022

MaculaVisie nr. 1 – inleveren kopij voor 1 februari, bij de leden eind maart

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:vrijwilligers%40maculavereniging.nl?subject=
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
Geschreven door Bram Harder

In het eerste gedeelte van deze MaculaVisie schrijft Frans Strijk over het oudste 

Maculacafé van Nederland, het Maculacafé Groningen. Ook van zijn hand is een stuk over 

het radioprogramma Pretletters, een coproductie van Wim Dussel en George Flapper. 

Heleen Schoots neemt u mee in de eerste programmaschets van de Maand van de 

Macula in juni 2022. Ook Van de bestuurstafel is van haar hand. 

Het thema van deze MaculaVisie is ‘Kwaliteit van leven’; een thema dat wel in deze maand 

past, omdat de kerstboodschap in essentie toch ook gaat over kwaliteit van leven. Toen 

ik Marie-José Rijnders vroeg haar column te schrijven over dit thema, antwoordde zij: 

“Kwaliteit van leven, mon dieu, alles is zeer betrekkelijk!”. Ze schrijft over de moeilijke tijd 

die ze meemaakt; we wensen haar veel sterkte. Zeer persoonlijk zijn ook de interviews 

over dit thema: van Marianne Scholten en van Frans Strijk in gesprek met Janny van der 

Heijden.

Oogarts Maarten Copper schrijft in zijn artikel ‘Dokter, mijn wereld stort in’ over het 

slechtnieuwsgesprek tussen oogarts en patiënt en de grond voor het samen beslissen – 

een warm pleidooi voor de menselijke maat. In opdracht van het Zorginstituut Nederland 

voerden het Nivel en het Amsterdam UMC een onderzoek uit, waarbij patiënten en 

zorgverleners zijn gevraagd naar hun ervaringen met de zorg die zij krijgen voor 

leeftijdsgebonden macula-degeneratie. Drs. Mariska Scheffer en dr. Juliane Menting 
(Nivel) schrijven over hun bevindingen en aanbevelingen in het artikel ‘Ervaringen van 

patiënten en zorgverleners binnen de zorg voor macula-degeneratie’.

In haar promotieonderzoek, ontwikkelt en toetst drs. Vera Linde Dol (RUG) met collega-

wetenschappers een vragenlijst als laagdrempelig signaleringsinstrument: voor de 

kwaliteit van leven en het behoud van zelfstandigheid van patiënten met toenemende 

slechtziendheid.

In MaculaVisie nummer 3 van dit jaar vond u het eerste deel van het onderzoeksoverzicht 

van de oogheelkundige afdeling van het UMCG. In dit nummer vindt u het tweede deel. 

We eindigen de MaculaVisie met de bijdrage van het Oogfonds: ‘Serosa: op zoek naar de 

oorzaak en optimale behandeling’ en de warme oproep om het Oogfonds/MaculaFonds 

weer ruimhartig te steunen!

Namens de redactie wensen wij u een gezond en voorspoedig 2022 toe!

Uw suggesties, aanbevelingen voor thema’s en opmerkingen kunt u sturen naar 

hoofdredacteur@maculavereniging.nl. Veel leesplezier!



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/

