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Macula Visie
Digitaal
De Algemene LedenVergadering 
en de lezingen van de Macula-dag 
worden dit jaar digitaal gehouden

Nieuwe penningmeester
Monic Jansdam stelt zich 
aan u voor

Resultaten
Drie onderzoeken met mooie 
resultaten kunt u lezen in de
rubriek medische zaken

informatieblad voor mensen met macula-degeneratie
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COLOFON

Secretariaat MaculaVereniging
Het secretariaat is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur, 
tel. 030-298 07 07.
Als u belt, krijgt u een keuzemenu:
keuze 1 = Ledenadministratie
Voor vragen over het lidmaatschap, adres-
wijzigingen en opzeggingen. Per e-mail: 
ledenadministratie@maculavereniging.nl
keuze 2 = Macula-infolijn
Voor vragen over macula-degeneratie, 
hulpmiddelen, lotgenotencontact, of overige 
vragen. Per e-mail: 
macula-infolijn@maculavereniging.nl

Vragen voor het Belteam kunnen per e-mail 
gestuurd worden naar: info@maculavereni-
ging.nl of schrijven naar: MaculaVereniging, 
Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar.

Bestuur MaculaVereniging
•  Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01, 

voorzitter@maculavereniging.nl
•  Secretaris a.i.: Karin Terbraak, 

06-20 75 63 80, 
secretaris@maculavereniging.nl

•  Penningmeester: Monic Jansdam, 
06-21 25 13 73, 
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

•  Algemeen bestuurslid: Roger Ravelli, 
06-21 66 90 78,  
project@maculavereniging.nl

Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40
(ISSN1570-6877)

Redactie MaculaVisie
Marie-José Rijnders, Mieke Gruintjes en 
Ria Dekker. Redactie MaculaVisie nr. 3: 
Bram Harder a.i., Bram Rutgers van der 
Loeff en Frans Strijk. Kopiëren, uitzenden of 
openbaar maken van tekst is alleen toege-
staan met bronvermelding. De MaculaVisie 
bevat eigen bijdragen van de redactie en 
deskundigen, evenals selecties uit andere 
media. De redactie verklaart de tekst zorg-
vuldig te hebben samengesteld, maar staat 
niet in voor de volledigheid ervan of eventu-
ele fouten en aanvaardt dan ook geen aan-
sprakelijkheid 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 3071, 1801 GB Alkmaar, 
redactieMV@maculavereniging.nl.

MaculaVereniging 
Het lidmaatschap bedraagt € 32,50 per jaar, 
het wordt aangegaan voor het kalenderjaar 
en automatisch verlengd. Opzeggen dient 
schriftelijk of per e-mail vóór 30 november 
te gebeuren. Niet-leden kunnen voor 
€ 32,50 een jaarabonnement afsluiten.

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 twee-
de 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 je eigen 
Facebook-account, typ in het zoekvenster de 
groep in, kies de pagina die wordt gevonden 
en vraag het lidmaatschap aan. 



3

INFORMATIE

Macula-degeneratie
Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waar-
bij 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 ke-
gel-staafdystrofie.

LMD ontstaat meestal niet voor het 50e levensjaar en 
bestaat in een droge en een natte vorm. De eerste symp-
tomen van droge LMD zijn: minder goed contrast kunnen 
zien, kleuren niet goed meer kunnen onderscheiden en 
achteruitgang van het gezichtsvermogen 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 afster-
ven van de kegeltjes, ook sprake van de groei van kleine 
bloedvaten onder het netvlies. De eerste symptomen zijn: 
vervormingen van het beeld, teksten lijken te golven, rech-
te lijnen lijken krom en een verminderd gezichtsvermogen. 
De natte vorm verloopt sneller dan de droge vorm.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van deze 
aandoening zijn roken en een hogere leeftijd. Onvolwaar-
dige voeding met tekorten aan vitamines, mineralen en 
antioxidanten dragen waarschijnlijk ook bij tot het ontstaan 
van de MD.

Voor meer informatie: www.maculavereniging.nl

JA!
[] ik word lid

[] ik wil meer informatie

[] ik word donateur

van de MaculaVereniging en 
ontvang het welkomstpakket 
en vier keer per jaar de 
MaculaVisie

naam:

voorletters:

man/vrouw
straat:

huisnr.:

postcode:

plaats:

tel. nr.:

e-mail:

geb.jaar:

banknr.:
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INHOUDSOPGAVE

datum:

handtekening:

Deze strook opsturen naar:
MaculaVereniging
Antwoordnummer 237
1800 VB  Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

02 - COLOFON

03 - INFORMATIE
 03- Macula-degeneratie

04 - INHOUDSOPGAVE
 04/05 - Inhoudsopgave
 04 - Belteam 
 05 - Advies van de MaculaVereniging 
 05 - Kopijdata 2020 
 05 - Advertentietarieven 2020

06 - REDACTIONEEL

07 - ALGEMEEN
 07 - Visueel beperkt en de corona-regels
 07 - NS Perronwijzer
 08 - Valys-vervoer wordt weer opgestart 
 08 - ING behoudt TAN-code via SMS
 09 - Ruim 80.000 gesproken boeken
 10 -  Veilig deelnemen aan het langzaam  

gemotoriseerd verkeer: Veilig en verantwoord  
op een E-bike

15 - BESTUURSZAKEN
 13 - Digitale ALV
 13 - Macula-dag 2020 in webinar vorm
 13 - Afscheid redactie MaculaVisie
 14 - Een breed palet van sociale media
 14 - Project Bellen tegen eenzaamheid
 14 -Even voorstellen ……………
 16 - Macula-bijeenkomsten en de coronacrisis
 18 - Oogartsen slaan alarm

Belteam
Voor informatie en lotgenoten-
contact kunt u een gesprek 
aanvragen met het Belteam. 
Een verzoek hiertoe kunt u richten 
aan het secretariaat in Alkmaar, 

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

20 - COLUMN
 20 - Barre Coronatijden

22 - HULPMIDDELEN
 22 - Hulpmiddelen aangeboden

24 - MEDISCHE ZAKEN
 24 -  Komt een patiënt bij de dokter:  

Maculabehandelingen tijdens COVID-19 en daarna
 26 - Aandacht voor bijziendheid
 26 - De eikenprocessierups
 26 - Nieuws uit onderzoeksland

29 - RECREATIE
 29 - De opmars van Running Blind
 29 – Komt het Zien! Thuis
 30 -  Unieke stadswandeling voor blinden en  

slechtzienden
 31 - Tip voor een ontspannen stedenbezoek
 32 - Musea bezoeken mag weer

33 - BIJEENKOMSTEN
 33 – Maculabijeenkomsten
 36 – JMD-bijeenkomsten

37 -  OOGCONTACT, NIEUWSBRIEF VAN HET  
OOGFONDS/MACULAFONDS

ADVERTENTIES
 12 - Passend Lezen
 19 –Horus Pharma Nederland B.V.
 23 – Medivital
 31 – Iris Huys
 40 – Solutions Radio

Advies van de MaculaVereniging
Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel of appa-
raat doet, eerst duidelijk uitleg geven over de mogelijkhe-
den van het apparaat zodat u krijgt wat u verwacht als u 
tot aanschaf overgaat. Met betrekking tot voedingssupple-
menten en medicijnen geeft de MaculaVereniging één 
duidelijk advies: overleg, voordat u een voedingssupple-
ment of medicijn aankoopt, eerst met uw oogarts. In de 
Richtlijn LMD voor oogartsen is een passage opgenomen 
over voedingssupplementen, ziewww.maculavereniging.nl.

Kopijdata 2020

MaculaVisie 3
Inleveren kopij voor 
3 augustus, bij de leden 
begin oktober

MaculaVisie 4
Inleveren kopij voor 
12 oktober, bij de leden 
half december

ADVERTENTIETARIEVEN 
2020
achterzijde € 700
1/1 pagina € 630
1/2 pagina € 350
1/4 pagina € 190
1/3 pagina liggend € 220
2/3 pagina liggend € 450
4x dezelfde advertentie in 
alle 4 nummers 10% korting.
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REDACTIONEEL

Beste leden 
en belang-
stellenden, 
Sinds 1 maart 
ben ik officieel 
uit dienst van de 
MaculaVereniging 
door de reorga-
nisatie van het 

landelijk bureau. 
De Macula-dag van 4 april moest helaas 
afgelast worden. Daarop zou er tijdens 
de Algemene LedenVergadering afscheid 
van mij worden genomen. Met deze inge-
zonden brief wil ik graag nog even van mij 
laten horen.

In de afgelopen 11 jaar heb ik plezierig 
samengewerkt met vrijwilligers en be-
stuursleden. Met de leden van de 

Adviesraad en andere relaties heb ik mij 
ingezet voor meer bekendheid van en 
informatie over MD. Diverse leden heb 
ik in de loop van de tijd aan de telefoon 
gehad en met hen gesproken over waar 
zij tegenaan lopen in het leven met MD. 
Hartelijk dank voor de samenwerking en 
het gestelde vertrouwen. 

Ik ben nu op zoek naar nieuwe uitdagin-
gen. Als vrijwilliger ga ik mij inzetten voor 
Buurtbemiddeling in de gemeente De Bilt. 

Alle lezers wens ik het allerbelangrijkste 
toe, namelijk een goede gezondheid! En 
sommigen kom ik vast wel ergens tegen 
als het leven weer normaler wordt. Voor 
nu een heel hartelijke groet!

Mary Ruskamp

Laat ik het niet hebben over het COVID-19 
virus, beter bekend als corona. Laat ik 
positief zijn en zeggen dat ik genoten 
heb van het mooie weer in april. Mei was 
iets minder, maar juni heeft zich weer 
van haar beste kant laten zien: veel zon 
maar ook veel regen en daar snakte de 
natuur (en ook mijn tuin) erg naar. 

Voor deze MaculaVisie heeft de redactie 
weer veel artikelen gevonden die voor 
u de moeite waard kunnen zijn. In de 
rubriek Bestuurszaken stelt de nieuwe 
penningmeester Monic Jansdam zich aan 
u voor. De macula-bijeenkomsten kunnen 
dan wel niet fysiek worden bezocht, de 
JMD-ers hebben daarvoor een oplossing 
gevonden! Misschien ook iets voor de 
andere bijeenkomsten.

Maarten Copper – de oogarts - heeft een 
interessant artikel geschreven over

“Maculabehandelingen tijdens de COVID-19 
‘lockdown’ en daarna” en Marie-José 
Rijnders heeft haar Amsterdamse humor 
ook weer aan het papier toevertrouwd. Bart 
Melis-Dankers vertelt ons hoe we we veilig 
en verantwoord op een E-bike aan het 
verkeer kunnen deelnemen. En nu we toch 
een beetje naar buiten mogen ook nog wat 
tips over musea die u kunt bezoeken.

Ik hou het deze laatste keer dat ik het 
redactioneel schrijf kort, want ik sta graag 
wat ruimte af aan Mary Ruskamp, jarenlang 
hoofd bureau van de MaculaVereniging. 
Ook de redactie sluit zich aan bij haar 
woorden waarin zij u dankt voor de 
samenwerking en het gestelde vertrouwen.

Ik wens u een mooie zomer toe. 
Ria Dekker, eindredacteur
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Visueel beperkt en de 
corona-regels
Pijlen voor looproutes in winkels, mede-
delingen op A-viertjes, stickers om zit-
plaatsen aan te wijzen in de trein. Vrijwel 
alle corona-richtlijnen worden visueel 
gepresenteerd, want dat maakt zaken 
snel inzichtelijk. Behalve wanneer je een 
visuele beperking hebt. En hoe schat je 
die anderhalve meter in?
 
Ilse Verhagen, zelf visueel gehandicapt, is 
bestuurder bij Gehandicapten Platform Best 
en een van de organisatoren van de macu-
la-bijeenkomsten in Eindhoven. Ilse begrijpt 
het heus wel. “Er moeten natuurlijk in heel 
korte tijd allerlei zaken worden geregeld en 
duidelijk gemaakt. Dat gebeurt vaak met 
stickers en briefjes om mensen in één oog-
opslag duidelijk te maken wat de bedoeling 
is. Maar dat werkt natuurlijk niet wanneer je 
slechtziend of blind bent.” Verhagens ge-
zichtsvermogen is ongeveer 4%. Buiten op 
straat loopt ze met een stok.

“Die anderhalve meter inschatten om de 
juiste afstand van iemand te houden, dat is 
heel moeilijk. Mensen staan dan ook nog 
eens in groepjes bij elkaar en daar moet ik 
dan tussendoor zien te manoeuvreren. Ook 
als je een hulphond hebt, want die is daar 
natuurlijk niet op getraind.”

Beetje begrip
Hoe dat opgelost kan worden? Volgens 
Verhagen zou een beetje begrip al heel fijn 
zijn. Volgens haar voelen visueel beperkten 
zich sowieso al een stuk onzekerder door 
alle corona-maatregelen. Als anderen dan 
ook nog eens geïrriteerd raken omdat je per 
ongeluk te dichtbij komt, maakt dat de boel 
er niet makkelijker op.

Verhagen heeft ook tips. “Maak stickers 
voelbaar. Stel standaardregels op die voor 

alle winkels gelden, zodat we weten waar 
we aan toe zijn. En markeer vooral ook die 
plexiglazen schermen die ineens overal zijn 
opgedoken, zodat ze beter opvallen.”

Openbaar vervoer
Verhagen heeft ook moeite met de beper-
kende regels voor gebruik van het openbaar 
vervoer. “Voor mij is dat de enige manier om 
me te verplaatsen, want ik kan niet autorij-
den of fietsen. Er wordt nu gezegd dat het 
OV alleen gebruikt moet worden als het 
nodig is. Maar wat is nodig? Alleen als je 
naar je werk gaat? Dat zou betekenen dat 
ik nergens meer naar toe kan. Daarnaast 
begrijp ik dat straks ook op de treinstations 
looproutes zullen worden uitgezet. Hopelijk 
wordt dan rekening gehouden met ons.”

Patiëntenorganisaties zoals de Oogvereni-
ging en de MaculaVereniging zijn in overleg 
met de overheid over deze kwesties. Ook 
Gehandicapten Platform Best gaat binnen-
kort het gesprek aan met de gemeente Best. 
Ilse Verhagen wil onder meer afspraken 
maken over de terrassen die weer open 
mogen. Zij wil dat bij de inrichting rekening 
wordt gehouden met gehandicapten, zoals 
een goede doorgang voor mensen in een 
rolstoel. (Bron: Eindhovens Dagblad)

NS Perronwijzer 
NS en de Oogvereniging introduceren 
een speciale app die perroninformatie 
toegankelijk maakt voor reizigers met 
een visuele beperking: de NS Perronwij-
zer. Reizigers die de borden boven de 
perrons niet of moeilijk kunnen lezen, 
krijgen via de app informatie over de 
eerstvolgende vertrekkende trein van het 
desbetreffende perron, de vertrektijd, de 
eindbestemming, het treintype (sprinter 
of intercity) en bijzonderheden zoals ver-
traging of niet instappen. 



8

 

Afhankelijk van uw voorkeuren leest de NS 
Perronwijzer-app voor wat er op de borden 
boven de perrons staat of toont deze in-
formatie bijvoorbeeld in extra grote letters. 
Dat werkt heel eenvoudig: al met een paar 
kliks krijgt u de belangrijkste reisinformatie 
van het betreffende perron. In de app is de 
informatie van alle stations in Nederland 
beschikbaar, dus ook van de stations waar 
NS niet rijdt.

De app is beschikbaar in de App Store en 
Google Play. De gratis app is geoptimali-
seerd voor schermlezers en beschikbaar 
voor Android en iOS.

Valys-vervoer wordt weer 
opgestart 
Het Valys-vervoer was stilgelegd om de 
verspreiding van het coronavirus en de 
gezondheidsrisico’s voor reizigers en 
chauffeurs te beperken. Bij de Regiotaxi 
werden de richtlijnen van het RIVM ge-
volgd. Het gaat bij deze reizigers in veel 
gevallen om ouderen en/of mensen met 
een kwetsbare gezondheid. 

Op 8 juni is het vervoer via Valys weer 
opgestart. Om het vervoer veilig en verant-
woord te laten zijn, heeft Valys in overleg 
met het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport maatregelen genomen die 
overeen komen met het protocol voor veilig 
taxi- en zorgvervoer opgesteld door KNV.

•   Reis alleen als u geen klachten heeft en 
als u geen andere vervoersmogelijkheid 
heeft dan Valys.

•   U kunt uw reis alleen telefonisch  
reserveren, bij deze reservering zullen wij 
u enkele gezondheidsvragen stellen.

•   U dient uw reis (heen- en terugreis) mini-
maal 48 uur van te voren te reserveren.

•   Tijdens de reis dient u een mondkapje te 
dragen. Het gebruiken van uw sjaal of de 
kraag van uw jas of een mondkapje ge-
maakt van een sok voldoet niet.

•   Het is niet toegestaan om te reizen met 
uw scootmobiel in een Valystaxi.

De chauffeurs dragen een mondkapje als 
er geen fysieke afscheiding tussen hen 
en u geplaatst is. Als de chauffeur u komt 
ophalen en u heeft klachten (verkoudheid, 
hoesten, etc.) dan mag hij besluiten u niet 
te vervoeren.

Als u vragen heeft over Valys kunt u contact 
opnemen met de klantenservice, op werk-
dagen van 9.00 tot 17.00 uur via 0900-9630. 
U kunt ook chatten, op werkdagen van 9.00 
tot 20.00 uur en is te benaderen via www.
valys.nl/. Als een reis wilt boeken, kunt u 
contact opnemen met de boekingscentrale 
via 0900-9630.

ING behoudt TAN-code via SMS
Vorig jaar heeft ING Bank aangekondigd 
dat de TAN-codes vervangen worden 
door een scanner. Voor mensen die met 
deze scanner niet uit de voeten kunnen 
zou een XL-scanner ontwikkeld worden 
met spraak. Onlangs heeft ING laten we-
ten dat de XL-scanner er niet komt. Voor 
iedereen die niet met de gewone scanner 
overweg kan, blijft daarom de TAN-code 
via SMS gehandhaafd.

TAN-code via SMS gebruikt u om opdrachten 
in Mijn ING te bevestigen. Dit kan 
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desgewenst met gebruik van de belfunctie. 
Naast de TAN-code via SMS kunt u ook 
gebruik maken van de Saldolijn. 

Met de Saldolijn kunt u 24 uur per dag, 7 
dagen per week bankieren. U kunt uw saldo 
checken, geld overmaken, geld opnemen of 
overmaken van en naar uw spaarrekening, 
het restsaldo opvragen en geld opnemen 
van uw doorlopend krediet. Dit kan met uw 
vaste of mobiele telefoon. Zowel in binnen  
als buitenland. Voor meer informatie kijk op 
www.ing.nl, handleiding saldolijn.
Gebruikt u Mijn ING en bent u overgezet 
naar de gewone scanner maar kunt u daar 
niet mee overweg? Neem dan contact op 
met de ING en geef dit aan. De ING zal u 
dan weer de TAN-code via SMS aanbieden.
Als u nog vragen hebt kunt u altijd met de 
ING klantenservice contact opnemen via 
020-22 888 88.

Ruim 80.000 gesproken boeken
Wie slecht ziet of om een andere reden 
niet op de reguliere manier kan lezen, 
krijgt via Bibliotheekservice Passend Le-
zen toegang tot een bibliotheek met ruim 
80.000 gesproken boeken, kranten, tijd-
schriften, hoorspelen en hoorcolleges. 
Passend Lezen is gestart met een lande-
lijke campagne: Zo blijf je lezen. Ook als 
je ogen minder worden. 

Passend Lezen wil met de campagne 
kenbaar maken dat leesplezier mogelijk 
is, ook als men problemen ervaart met 
lezen door een leesbeperking. Denk 
hierbij aan ouderen met een toenemende 

achteruitgang van het gezichtsvermogen, 
maar ook neurologische aandoeningen 
als afasie en dementie, of motorische 
problemen waardoor het vasthouden van 
een boek of krant moeilijk wordt. Met 
Passend Lezen kunnen deze mensen 
alsnog het plezier en de ontspanning van 
lezen ervaren. 

De bibliotheek groeit en heeft inmiddels 
50.000 klanten. De lectuur uit de collectie 
is op verschillende manieren te bestellen 
en te beluisteren, bijvoorbeeld via de site 
en de gratis app. Maar ook voor personen 
die minder digitaal vaardig zijn, is een op-
lossing beschikbaar. Zo is het mogelijk om 
de lectuur op Daisy-cd thuis te ontvangen 
en/of via verschillende andere leeshulp- 
middelen te beluisteren.

Bibliotheekservice Passend Lezen 
biedt onder andere boeken, kranten en 
tijdschriften in een aangepaste leesvorm 
wanneer ‘gewoon’ lezen niet (meer) gaat. 
De stichting stelt zich ten doel om mensen 
met een leesbeperking toegang te geven 
tot de wereld van kennis en cultuur om zo 
de persoonlijke ontplooiing van mensen 
met een leesbeperking te stimuleren en hun 
positie in de samenleving te verbeteren. 
Passend Lezen is een onderdeel van het 
stelsel van openbare bibliotheken 
(www.passendlezen.nl).

Het lidmaatschap kost € 30 per jaar voor 
volwassenen met een leesbeperking. 
Jeugdleden met een leesbeperking zijn 
gratis lid tot hun 18e jaar.
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Veilig deelnemen aan het lang-
zaam gemotoriseerd verkeer 
In vorige MaculaVisies hebt u al kun-
nen lezen over slecht zien en fietsen en 
over de scootmobiel. Deze keer schrijft 
Bart Melis-Dankers een artikel over de 
E-bike. Bart is werkzaam bij Koninklijke 
Visio, zijn specialisatie is mobiliteit en 
toegankelijkheid voor visueel beperkte 
mensen en hij is lid van de Adviesraad 
van de MaculaVereniging.

Veilig en verantwoord op een 
E-bike
dr. Bart Melis-Dankers, klinisch fysicus 
visueel systeem bij Koninklijke Visio.

Zelfstandige mobiliteit is heel belang-
rijk om mee te kunnen blijven doen in 
de maatschappij. Zelfstandig uw bood-
schappen kunnen doen, uw familie en 
vrienden bezoeken, naar de sportclub 
gaan. Als iemand niet meer mobiel is, 
ligt eenzaamheid op de loer. 

In Nederland is fietsen een van de meest 
gebruikte vormen van vervoer, zeker in de 
eigen woonomgeving. Fietsen is gezond en 
niet milieubelastend. Maar als je slechter 
ziet, kan de vraag rijzen of zelfstandig 
fietsen nog wel veilig en verantwoord is. 
Koninklijke Visio doet daarom samen met 
de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en 
Bartiméus wetenschappelijk onderzoek 
naar de mogelijkheden om veilig en 
verantwoord te kunnen blijven fietsen bij 
mensen met een visuele beperking. Dat 
gebeurt in het project Veilig op de Fiets. 

In eerdere edities van de MaculaVisie 
deed onderzoeker Bart Jelijs van de RuG 
al verslag van de eerste bevindingen. 
Onlangs is het derde wetenschappelijke
 artikel verschenen dat gaat over de ver-
gelijking tussen slechtziende en normaal-
ziende mensen bij het fietsen op een 

gewone fiets en een E-bike. In principe 
mag iedereen fietsen, want er bestaan in 
Nederland geen wettelijke eisen aan het 
kunnen zien om een fiets te mogen gebrui-
ken. Maar als u slechter ziet, kan de vraag 
rijzen of dat wel veilig en verantwoord is. 
Tegenwoordig is meer dan de helft van de 
nieuw verkochte fietsen een E-bike. 
Deze fietsen bieden elektrische traponder-
steuning tot een maximum van 25 km/uur. 
Als u ouder bent of minder conditie hebt, 
is dat natuurlijk ideaal. Deze fietsen zijn 
dan ook populair, maar gaan vaak harder 
dan een gewone fiets. Nog snellere fiet-
sen bestaan ook. Dat zijn de zogenaamde 
‘speedpedelecs’. Daar is echter wel een 
rijbewijs (AM) voor nodig, evenals een 
helm en een blauw nummerplaatje. 

Dit artikel gaat specifiek over de normale
E-bike (maximaal 25 km/uur). In het onder-
zoek is het fietsen op zo’n E-bike vergele-
ken met het fietsen op een gewone fiets. 
Deelnemers fietsten dezelfde route van 
8 km door een onbekende, dorpse omge-
ving op een gewone fiets en een E-bike. 
Het betrof 12 mensen met een lage 
gezichtsscherpte (tussen 0,03 en 0,25), 
9 mensen met perifere gezichtsvelduitval 
en 10 normaal zienden. Alle ritten werden 
opgenomen met GPS-camera’s waardoor 
de onderzoekers goed inzicht kregen in 
de snelheid, maar ook informatie zoals de 
positie op de weg, de afstand tot de stoep 
en mogelijk gevaarlijke situaties.

Globale uitkomst is dat normaal ziende 
mensen gemiddeld genomen 2 km/uur 
sneller rijden op een E-bike dan op een 
gewone fiets. Opvallend is dat slechtziende 
mensen, die nog gewend zijn om te fiet-
sen, in zijn algemeenheid niet langzamer 
rijden dan goedziende mensen en dat 
ze ook geen meetbaar andere afstand 
houden ten opzichte van de kant van de 
weg. Feitelijk gedroegen de slechtziende 
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