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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, 
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 3071,
1801 GB Alkmaar.

Redactie en medewerkers
Renée Braams, Maarten Copper, Marie-
José Rijnders, 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 3071, 1801 GB Alkmaar, 
redactiemv@maculavereniging.nl.

MaculaVereniging 
Het lidmaatschap van de Macula-
Vereniging 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.
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Bestuur MaculaVereniging
•  Voorzitter: Bram Harder, 06-26 53 66 01, 

voorzitter@maculavereniging.nl
•  Secretaris: Ellen Weiss, 06-48 76 20 35, 

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

Kopijdata 2021
MaculaVisie nr. 3   
inleveren kopij voor 1 augustus,  
bij de leden half september
MaculaVisie nr. 4   
inleveren kopij voor 1 november,  
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

naam:

voorletters:

man/vrouw

straat:

huisnr.:

postcode:

plaats:

tel. nr.:

e-mail:

geb.jaar:

banknr.:

 word donateur  wil meer informatie

Deze strook opsturen naar:
MaculaVereniging

Antwoordnummer 237
1800 VB  Alkmaar

(een postzegel is niet nodig)

Uw gegevens:

datum: handtekening:
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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. 030-298 07 07. 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. 030-298 07 07 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.
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Redactioneel

Van de redactietafel
Het thema van deze MaculaVisie, Vrije tijd 
en Bewegen, is een afrondend vervolg 
op het artikel Boerenkool voor je ogen, 
(MaculaVisie 2020-nr. 3) en Voeding en 
Leefstijl (MaculaVisie 2021-nr. 2).

Het interview is met Jenny van der Woude. 
Haar liefhebberij en reddingsboei is de 
piano, hoewel ze geen noten meer kan 
lezen. Voor interviewer Renée Braams een 
feest van herkenning.

Twee bijdragen nemen een wat hoger 
standpunt in over ons thema. Denkend 
vanuit ons brein benadrukt Maarten Copper 
in zijn bijdrage Brein in beweging hoe 
belangrijk het is dat niet alleen het lichaam 
maar ook het brein ‘in beweging’ moet zijn 
om dynamisch en mentaal fit te blijven. 
En Vrije tijd wat is dat vraagt Marie-José 
Rijnders zich af in haar column.

Het tweede themadeel opent met het artikel 
Niet bewegen is het nieuwe roken, waarin 
Bram Harder spreekt met prof.dr. Maria 
Hopman en prof. dr. Carel Hoyng.

In Vrijetijdsbesteding en macula-
degeneratie geeft Iris Stekelenburg-van 
Halem voorbeelden van vrijetijdsbesteding. 
Aan het woord komen Bonnie de Heij, 
ambulant begeleider bij Bartiméus, en 
mevrouw Veldsink met haar toenemende 
slechtziendheid.

Een voorbeeld van matig intensief bewegen 
is Wandelen door Joop Sanders. Joop is 
ernstig slechtziend. Hoe wandel je dan? 
Tijdens het wandelen kunt u misschien 

genieten van Vogeltjes ‘kijken’ met je 
oren... Herman Harder legt uit hoe u zich 
daarin bekwaamt.

Beeldend kunstenaar zijn met ogen die 
langzaamaan slechter worden: daarover 
schrijft Heleen Schoots in Kleur bekennen 
als je ogen minder kleur gaan zien.

Fietsen is ook zo’n mooie vorm van matig 
intensief bewegen. Solo of duo op een 
tandem als de ogen u echt in de steek 
laten. Frans Strijk vraagt in zijn artikel 
FietsAlarmering-systeem, een innovatie! 
of Joris Koops’ uitvinding de mobiliteit van 
MD’ers kan verbeteren.

De oogheelkundige afdelingen van Erasmus 
MC, UMC Utrecht en LUMC hebben zich al 
aan u voorgesteld. Nu is het podium voor het 
Radboudumc! Van deze afdeling komt ook 
het artikel van dr. Yara Lechanteur en prof.
dr. Carel Hoyng, over Preventie van natte 
LMD in het tweede oog.

Frans Strijk belandt in zijn tour langs de 
Macula-cafés en AnderZicht-bijeenkomsten 
dit keer in Zeeland. Hier werken de 
MaculaVereniging en Oogvereniging nauw 
samen in de Oog- & Macula-cafés! Catrien 
Dijke en Mies Bezemer stellen zich voor en 
vertellen over hun activiteiten.

De laatste pagina’s zijn gereserveerd voor 
het Oogfonds, waarvan het MaculaFonds 
deel uitmaakt.

Bram Harder
hoofdredacteur
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Interview

‘Het is een feest, iedere keer!’
Jenny van der Woude blijft piano spelen
Geschreven door Renée Braams

Wat een gelukkig toeval: het 
verenigings lid dat ik dit keer mag 
interviewen voor de MaculaVisie, 
Jenny van der Woude (81), heeft 
dezelfde lief hebberij - of zeg 
maar gerust reddingsboei - als ik: 
piano spelen. Net als ik is Jenny 
vastbesloten het piano spelen vol te 
houden, al kan ze geen noten meer 
lezen. 

We hebben allebei als kind piano leren 
spelen met Folk Dean, wat een leuke 
stukjes waren dat, en je leerde super 

goed noten lezen, maar uit je hoofd 
spelen? Dat kwam nooit aan de orde. 
Ikzelf heb besloten, toen ik in 2008 de 
diagnose macula-degeneratie kreeg, om 
mijn klassieke repertoire uit het hoofd 
te leren. Niet makkelijk, maar inmiddels 
geef ik er zelfs les in aan andere slecht-
zienden. 

Ik hou van Holland
Jenny is haar klassieke repertoire van 
vroeger kwijt, het lukt niet meer om het 
te spelen. Ze zat voor haar huwelijk 
op conservatoriumniveau, heeft altijd 
koren en solisten begeleid, maar echt 
mist ze de klassieke muziek niet, 
omdat er iets anders is dat haar vervult 
met levensvreugde. ‘Een groot feest, 
elke keer!’ Twintig jaar geleden was 
ze bij haar moeder in een Haarlems 
verpleeghuis, er zou gezongen worden, 
maar de pianist had zijn pols gebroken. 
‘Zal ik het doen?’, vroeg Jenny en zo 
begon een prachtige vrijwilligerscarrière 
in het Haarlemse verpleeghuis, in twee 
zorgboerderijen en straks ook in een 
nieuw huis in haar eigen straat. 
 
Ze heeft een map met tachtig liedjes 
die ze uit haar hoofd kan spelen. Haar 
eigen lievelingen zijn Daar bij die 
molen, Ik hou van Holland en Het kleine 
café aan de haven. Als er iets nieuws 
bijkomt, zoals laatst ‘Heb je even voor 
mij’ van Frans Bauer, kan ze dat zelf op 

Jenny van der Woude



MaculaVisie april 2021  |   7

Interview

de toetsen vinden en de 
akkoorden erbij zoeken. 
De demente mensen 
voor wie ze zingt, 
zijn altijd dankbaar, 
soms wordt er zelfs 
gedanst. ‘Zelf word 
ik er helemaal blij 
van.’ 

Nieuwe 
bestemming
Met haar grote 
verzameling 
klassieke boeken 
kon ze niets meer, 
maar gelukkig 
speelt haar jongste 
kleindochter piano en 
heeft haar zoon het ook 
weer opgepakt. En aldus 
vonden de klassieke boeken 
daar een nieuw thuis. ‘Ik ben zo 
gelukkig dat ze weer een bestemming 
hebben!’ Ze heeft een Steinway-
concertvleugel, die blijft ook in de 
familie.

Hugohopper
Sinds vijf jaar is Jenny haar auto 
kwijt. Hoe komt ze dan in haar 
zorginstellingen? ‘Met de Hugohopper’, 
zegt ze, ‘dat is de regiotaxi van 
Heerhugowaard die iedereen rondrijdt.  
 

En in Sint Pancras haalt de eigenaar me 
op.’ Jenny ziet veel slechter dan ik, ze 
ziet maar een paar procent met elk oog, 
maar ze is niet, zoals ik wel ben, angstig 
om een nieuwe ruimte of onbekende 
situatie binnen te stappen. ‘Ik heb echt 
geleerd om hulp te vragen. Dat doe 
ik gewoon. Maar dat ik mensen niet 
herken, dát is een handicap.’ 
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Interview

Advertentie

Corona
En toen was het maart 2020 en stopte 
alles. In het corona-jaar heeft Jenny 
zich vaak erg eenzaam gevoeld, zegt 
ze, door alle gezelligheid die weg viel 
en zingen mocht al helemaal niet, 
natuurlijk. Haar man is al twintig jaar 
dood. In december heeft ze weken 
ziek thuisgelegen, met corona. ‘De 
kinderen zetten boodschappen voor de 
deur.’ Ze was niet benauwd, maar haar 
maag en darmen wilden niet meer. De 
huisarts was erg bezorgd en stuurde 

haar na een paar weken naar het 
ziekenhuis. ‘Daar hebben ze me weer 
leren eten.’ Nu is ze goed opgeknapt, 
‘maar mijn uithoudingsvermogen is wel 
verslechterd.’ Deze week heeft ze haar 
tweede vaccinatieprik gehad en dus, 
dat was met de instellingen de afspraak, 
mag ze nu weer komen zingen. ‘Ik raad 
het iedereen aan: ga niet bij de pakken 
neerzitten, achter de geraniums, zoek 
iets waar je blij van wordt en waardering 
voor krijgt.’



MaculaVisie april 2021  |   9

Vereniging

Van de bestuurstafel
De Algemene Ledenvergadering accor-
deerde 20 mei 2021 het Jaarverslag en de 
Jaarrekening 2020. Enkele hoogtepunten, 
aangevuld met activiteiten van dit jaar. 

De reorganisatie is afgerond en de vere-
niging financieel weer gezond. Het bestuur 
denkt over het beleidsplan 2022-2025. 
Enthousiaste vrijwilligers werken aan de 
doelstellingen, samen met MEO, onze front- 
en backoffice. Ook de MaculaVisie is in 
2020 bij MEO ondergebracht. Het zwaarte-
punt ligt nu op samenhang en achter grond-
informatie. De nieuws brief, website en 
sociale media bieden actuele infor matie. 

Nieuwe initiatieven ontstonden. Vijftig 
vrijwilligers belden in 2020 ruim duizend 
leden. Een aantal wilden wel vaker gebeld 
worden, dat is regionaal opgepakt. Zeven-
tien vrijwilligers gaven de Macula-Infolijn 
een nieuwe impuls: in het eerste kwartaal 
2021 ruim honderd telefoontjes!

De Macula-dag in april werd een Webinar 
in oktober met ruim zeshonderd deel-
nemers. Beide Webinars dit jaar bleken 
ook een groot succes. De eerste podcast 
werd uitgebracht met prof.dr. Carel Hoyng 
over macula-degeneratie tijdens corona. 
De tweede, met oogarts Maarten Copper, 
komt begin juli 2021 uit. 

De Medische Adviesraad en het bestuur 
kwamen tweemaal bijeen. In 2020 is 
verder gewerkt aan de ontwikkeling van 
Kennis over Zien, een expertisecentrum 
voor oogaandoeningen. Hierin bundelen 
Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert 

Coppes Stichting, Oog vereniging en 
Macula Vereniging hun krachten. In het 
ZonMw-project Visuele Toegankelijk heid 
werd slechts voorbereidend werk gedaan: 
een checklist voor schouwen, een proef-
schouw en een proefadviesrapport. 

Tijdens de ALV is besloten de Ledenraad 
nieuw leven in te blazen als permanent 
adviesorgaan en tijdelijke werkgroepen als 
panels. Donaties voor het 20-jarig bestaan 
van de MaculaVereniging en eerdere giften 
leverden € 15.376 op. Wij danken u daar 
hartelijk voor!

Tenslotte
Geschreven vanuit het Bestuur
De zakelijke activiteiten van Bram Harder, 
onze voorzitter, vragen in toenemende 
mate zijn aandacht en zijn steeds moeilijker 
te combineren met zijn vele activiteiten 
voor de vereniging. Bram heeft daarom 
besloten zijn bestuurlijke activiteiten neer 
te leggen. Hij blijft wel de hoofdredacteur 
van het verenigingsblad MaculaVisie. Het 
bestuur bedankt Bram voor al zijn werk-
zaam heden en is blij dat hij actief blijft voor 
de vereniging.  

Helaas gaat ook Ellen Weiss, onze secre-
taris, het bestuur verlaten. Zij heeft ervaren 
dat een adviserende rol haar beter past. 
Per 1 september 2021 zal zij haar functie 
van bestuurslid/secretaris neerleggen. 
Gelukkig mogen we een beroep blijven 
doen op haar kennis en ervaring. Het 
bestuur bedankt Ellen wat ze in die korte 
tijd met haar expertise op juridisch gebied 
voor de vereniging heeft gedaan.

Geschreven door Bram Harder 



10   |  MaculaVisie april 2021

Vereniging

MaculaVereniging, 
regio Zeeland
Catrien Dijke en Mies Bezemer stellen zich voor
Geschreven door Catrien Dijke en Mies Bezemer

Catrien
Mijn naam is Catrien Dijke, 63 jaar, 
getrouwd, woonachtig in Arnemuiden en 
moeder van drie kinderen (allemaal uit 
huis) en vier kleinkinderen.

In 2015 gaven ze bij Specsavers als extra 
service een oogscan en daarbij werden 
drusen (gele vlekken) op mijn netvliezen 
waargenomen. Omdat mijn vader al 
behoorlijk beperkt was door macula-
degeneratie gingen bij mij de alarmbellen 
rinkelen. Na enige tijd kreeg ik klachten 
(vervormingen) en tijdens onderzoek 
bij de oogpoli van het Erasmus MC in 
Rotterdam bleek dat ik de natte vorm van 
MD had. In theorie is de aandoening voor 
50% erfelijk, maar van de tien broers en 
zussen ben ik momenteel de enige die 
het heeft.

Mijn visus is links 20% en rechts met 
iets versterking nog 90%. Regelmatig 
krijg ik injecties met Lucentis, ik hoop 
dat het hele proces daardoor vertraagd 
zal worden. Tot op heden kan ik mij, 
naast kleine ongemakken, nog goed 
redden. Momenteel houd ik mij in 
het dagelijks leven bezig met (moes)
tuinieren, oppassen, mantelzorg en lees 
ik graag een boek. Daarbij bak ik graag 
iets lekkers voor bij de koffie of de thee. 
Ook verkoop ik af en toe bloemstukjes en 
jams (allebei zelfgemaakt) in een kraam 
aan de weg. 

Mijn motivatie om activiteiten te 
coördineren komt voort uit het feit 
dat ik iets wil betekenen voor mijn 
lotgenoten met een beperking van 
het zien. Daarbij kan ik zelf veel leren 
van anderen. Hoewel ik het sociale 
aspect heel belangrijk vind, ben ik 
samen met Mies, in het bijzonder 
gericht op het geven van inhoudelijk 
goede informatie op allerlei gebied. 
Zodra de omstandigheden het toelaten, 
zal ik mijn steentje bijdragen om 
de bijeenkomsten voor iedereen zo 
waardevol mogelijk te laten verlopen.

Mies
Mijn naam is Mies Bezemer, ik heb drie 
kinderen en vijf kleinkinderen. Ik woon al 
lange tijd in Zeeland. 

Mies Bezemer (links) en Catrien Dijke.



Wilt u de maculaVisie in z'n geheel lezen dan dient u lid te 
zijn van de MaculaVereniging.

Wilt u meer lezen? 

Lid worden

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



