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Boerenkool voor je ogen 
Welke invloed heeft voeding op  
leeftijdsgebonden maculadegeneratie?

Informatieblad over  
macula-degeneratie

Macula-café Assen
Organisatoren en deelnemers over hun 
maandelijkse bijeenkomsten

Achter de schermen 
Onderzoek in het Oogcentrum van 
het Erasmus MC

maculaVisie



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 MaculaVisie
Miranda Blomsma, Maarten Copper, 
Renée Braams, Rob Otten, 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 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.

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



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

•  Algemeen bestuurslid en beoogd 
secretaris: Ellen Weiss, 06-48 76 20 35

Kopijdata 2020
MaculaVisie 4 - Inleveren kopij voor  
26 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.

 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.

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.



Redactioneel

In het Driejarenbeleidsplan 2019-2021, 
in lijn met de Statuten, staat dat het 
bestuur de MaculaVereniging stapje 
voor stapje wil transformeren van een 
patiëntenvereniging naar meer een 
platform voor mensen betrokken bij 
macula-degeneratie (MD). Dat kunnen 
patiënten zijn, mensen met een verhoogd 
risico op MD (bijvoorbeeld kinderen), 
partners of familieleden.

Veel van onze leden waarderen de 
MaculaVisie. Het zou in lijn zijn met het 
beleidsplan, als dit blad verder kan 
uitgroeien tot een medium waarin naast 
patiënten ook andere belanghebbenden 
zich kunnen vinden en herkennen. 

Naast de MaculaVisie heeft de 
MaculaVereniging inmiddels ook 
een geheel vernieuwde Website, een 
maandelijkse Nieuwsbrief, Facebook-
groepen waar veel leden en vrienden van 
de vereniging elkaar vinden, LinkedIn-
connecties en Twitter-volgers. 
 
Kortom, de MaculaVisie is lang niet 
meer het enige informatiekanaal van de 
vereniging. Het bestuur meent daarom 
dat het blad zich meer moet gaat richten 
op context, achtergrondverhalen en 
verbreding van onze doelgroep. 

MaculaVisie nieuwe stijl
Voor u ligt het eerste nummer van de 
MaculaVisie nieuwe stijl. Niet ‘klaar, zo 
moet het’, maar eerder een opmaat tot het 
beste blad over macula-degeneratie in 

Nederland. En ook: een visitekaartje voor 
wie wil aanhaken bij onze vereniging!
Het thema waarmee we starten, leefstijl 
en voeding, is van de hand van drs. Sheila 
de Koning-Backus van het Erasmus MC. 
Zij doet een beroep op uw deelname aan 
het AMD-Life-onderzoeksproject.

Een nieuwe rubriek is een serie over de 
Macula-bijeenkomsten, te beginnen in 
Assen van de hand van Frans Strijk. Ook 
nieuw is de serie over oogheelkundige 
afdelingen in Nederland, met als eerste 
het Erasmus MC; een kijkje achter de 
schermen van Caroline Klaver en Magda 
Meester. Verder vindt u rubrieken die 
u vast herkent van eerdere nummers, 
want we bouwen natuurlijk voort op het 
werk van de voorgaande redactie. Renée 
Braams portretteert onze actieve leden 
Maya Otten en Mies Bezemer. Marie-José 
Rijnders schrijft weer een mooie column 
met humor en zelfspot over haar leven 
als slechtziende. En Rob Otten verzorgt 
de rubriek Vragen en opmerkingen van 
leden.

De lay-out heeft ook een eigentijdser 
gezicht gekregen, met dank aan de 
grafische vormgevers van MEO, die  
de eerdere MaculaVisies van dit jaar  
al verzorgden.

In de hoop op veel leesplezier en 
inspiratie,

Bram Harder,  
voorzitter/eindredacteur a.i.

Redactioneel
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Interview

Zelf heeft ze niet eens MD - haar man Rob 
Otten, de vrijwillige webmaster en ICT’er 
bij de MaculaVereniging, wel. Maar Maya 
Otten (58) uit Broek op Langedijk heeft in 
de eerste spannende lockdown-maanden, 
namens de vereniging, wel honderd 
“oudere mensen zonder e-mailadres” 
opgebeld, in het kader van de succesvolle 
actie Bellen tegen eenzaamheid.

Waar de meeste jonge mensen in die 
tijd meer dan genoeg hadden aan het 
managen van hun eigen humeur en 
hun gezin, voerde Maya minstens drie 
telefoongesprekken per dag. Pittig was dat 
wel: tegen juni was haar hoofd vol van alle 
verhalen en stopte ze ermee. Tegen die tijd 
namen de verenigingsleden op haar lijstje 
ook vaker de telefoon niet op: “Iedereen 
ging weer meer naar buiten, er kwam 
meer lucht.”

Maar in maart en april waren haar 
telefoontjes nog zeer welkom, al was er 
steeds wel even verwarring over de naam 
van de vereniging namens wie ze belde. 
“De makelaarsvereniging? Ik wil mijn huis 
niet verkopen hoor!”

Positief
Het waren heel oude mensen, soms 
al tegen de honderd. Het raakte Maya 
hoe positief de meesten, ondanks de 
corona-schrik, waren: “Wij hebben wel 
méér meegemaakt, hoor.” Er was veel 
burenhulp, dat viel ook op. De mensen 
die zelfstandig woonden, waren wel veel 
positiever dan degenen die in een tehuis 
woonden. “Die mochten niet meer naar de 
eetzaal,” zegt Maya, ”eten alleen op hun 
kamertje vonden ze vreselijk.”

Veel mensen meldden dat ze het erg 
vonden dat de Macula-dag in Nieuwegein 
niet was doorgegaan, net als de regionale 
bijeenkomsten. Ook waren ze bijzonder 
gesteld op de papieren MaculaVisie. Die 
legden ze dan onder de voorleesloep – of 
onder een ander apparaat waar Maya nog 
nooit van had gehoord.

Het meest raakte haar het verhaal van 
een dame van 89 die haar zus van 101 
steeds belde en aanspoorde om positief te 
blijven. Er waren natuurlijk ook mensen 
die heel erg bezorgd en bang waren: “In 
vredesnaam, wat overkomt ons nu?” Maar 
over het algemeen waren het enthousiaste 
mensen. Maya: “Zo wil ik ook wel oud 
worden.”

Maya belde minstens  
drie keer per dag.  
Foto: MaculaVereniging.

“Wij hebben wel méér  
meegemaakt, hoor!”
Maya Otten belde oudere leden
Renée Braams 



Interview

“Wees mondig tegen  
je arts!”

Haar oma, haar moeder, twee 
zussen: allemaal hadden of hebben 
ze ook macula-degeneratie, vertelt 
Mies Bezemer (68) uit Middelburg, 
een van de gouden krachten van de 
MaculaVereniging.

Het valt haar op hoe groot de verschillen 
zijn in het ziekteverloop. Zelf voelt ze zich 
niet ziek, zegt ze, alleen vindt ze het naar 
dat ze gezichten slecht herkent. Als in de 
stad iemand hartelijk roept: “Hé, Mies 
Bezemer!” weet ze niet wie het is.  
Maar zij en haar zussen zijn “ongelooflijk 
blij” dat de injecties er zijn en dat je 
daardoor zoveel extra tijd met redelijk 
goed zicht krijgt.

Mies geeft die zegening door aan anderen: 
ze organiseert sinds drie jaar macula-
bijeenkomsten in Middelburg, samen met 
Catrien Dijke. “Catrien bakt altijd cakes 
of koeken. Dat is belangrijk, daar komen 
mensen echt op af hoor! Toen we een 
spreker over gezond eten voor mensen 
met MD hadden, hebben we samen 
gezonde hapjes gemaakt. Dat werd enorm 
gewaardeerd.”

Speech geïmproviseerd
Op de eerste bijeenkomst kwamen 
zeventig mensen. Mies: “Ik was 
overdonderd.” Direct viel haar op dat veel 
van hen weinig mondig waren tegenover 
hun arts. Daar heeft ze een speech 
over geïmproviseerd: “Niet alleen maar 
afwachten wat de dokter zegt! Vraag naar 
de mogelijkheden van injecties, hier in 
Zeeland, of vraag anders of je naar een 
ander ziekenhuis kunt.”

Een oogarts als spreker, daar komen de 
meeste mensen op af. Heel soms valt de 
opkomst tegen. In december waren Mies 
en Catrien dolenthousiast: de slechtziende 
vinoloog Eike Smit kwam een wijnproeverij 
geven, en dan zou het gesprek gaan over 
hoe je als slechtziende meer van je andere 
zintuigen kunt genieten. Er waren maar 
een paar aanmeldingen. “Ligt dat aan de 
provincie?” dacht Mies.

Ze hoopt dat de mensen weer komen in 
november, als Tijmen Stoof komt vertellen 
over de nieuwigheid van injecties in de 
vreemde landen die hij op zijn reizen 
bezoekt. Ze heeft een grote zaal gehuurd 
- wat zou het fijn zijn als corona zich koest 
houdt en het kan doorgaan!

Sinds drie jaar 
organiseert Mies  
macula-bijeenkomsten.
Foto: MaculaVereniging.

Mies Bezemer organiseert macula-bijeenkomsten
Renée Braams 
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Vereniging
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Vereniging

Van de bestuurstafel
Digitaal vergaderen heeft veel voordelen. We besparen heel wat tijd en geld, want 
er hoeft niet gereisd te worden. We zijn flexibeler in onze agenda’s. Slechtzienden 
kunnen elkaar op een computerscherm ineens beter zien. En documenten en 
presentaties zijn makkelijker te delen.

We ervaren ook nadelen, zoals het 
achtergrondlawaai, moeizamer verloop 
van de non-verbale communicatie en 
het gebrek aan sociaal contact. Maar op 
dit moment hebben we weinig keuze en 
moeten we roeien en experimenteren met 
de riemen die we hebben.

Het digitale Webinar op 24 oktober 2020 
is zo’n experiment. De Macula-dag in het 
NBC Congrescentrum Nieuwegein in april 
werd vanwege de coronacrisis afgeblazen. 
Karin Terbraak en Heleen Schoots zijn 
met MEO het avontuur aangegaan om 
het programma van toen digitaal aan te 
bieden en wel op zaterdag 24 oktober 2020 
van 10.00 uur tot 13.00 uur. Tijdens dit 
Webinar zullen prof. dr. C. Hoyng en ass. 
prof. dr. R. van Nispen lezingen geven en 
zullen er presentaties zijn. Een computer 
en een goede internetverbinding zijn 
voldoende. Geef u op en u krijgt alle hulp 
van ons om te kunnen deelnemen. Kijkt 
u voor de verdere details van de lezingen 
en workshops op bladzijde 10 en op onze 
website.

Algemene Ledenvergadering
Op 3 september 2020 werd een digitale 
ALV gehouden en in deze vergadering 
werden de jaarstukken 2019 goedgekeurd. 
De ALV ging ook akkoord met het 
voorstel van het bestuur om Ellen Weiss 
te benoemen tot bestuurslid. Ellen zal 
geleidelijk aan de secretariële taken van 
Karin Terbraak overnemen.

 Openbare ruimten
In het project Visuele Toegankelijkheid in 
de Openbare Ruimten en Gebouwen - het 
ZonMw-project dat de MaculaVereniging 
samen met Koninklijke Visio, Bartiméus 
en de Robert Coppes Stichting uitvoert - 
maken we stappen. Er ligt nu een checklist 
om gebouwen onder de loep te nemen. Met 
de gemeente Rotterdam wordt gewerkt 
aan een plan voor het houden van een 
‘diner pensant’, als smakelijke start van 
het schouwen van een aantal openbare 
ruimten en de eindrapportage. Het is 
allemaal ingewikkelder in coronatijd, maar 
we zoeken naar creatieve oplossingen. 

AMD-Life
Het project AMD-Life (zie het thema-
artikel op blz. 29-32) benadrukt het belang 
van gezonde voeding en leefstijl om de 
kans op macula-degeneratie op latere 
leeftijd (LMD) aanzienlijk te verlagen of 
de progressie ervan te vertragen. Een 
belangrijke boodschap om samen met het 
Erasmus MC uit te dragen en daar inhoud 
en vorm aan te geven; bijvoorbeeld met 
de organisatie van kookworkshops en de 
opleiding van mental coaches, die mensen 
ondersteunen en inspireren tot een voor 
de ogen gezonde voeding en leefstijl. Een 
boodschap die niet alleen is gericht aan 
mensen met LMD, maar ook aan onze 
kinderen en anderen met een verhoogd 
risico erop.

Uw voorzitter, Bram Harder

N
e
 p

e
u

t ê
tre

 re
m

is. D
o

c
u

m
e
n

t ré
se

rv
é
 à

 l’u
sa

g
e
 e

x
c
lu

sif d
e
s d

é
lé

g
u

é
s m

é
d

ic
a
u

x
 H

o
ru

s P
h

a
rm

a

VOEDINGSSUPPLEMENTEN VOOR DE OGEN*



10   |  MaculaVisie oktober 2020

Vereniging

Webinar  
MaculaVereniging
Een andere kijk op MD 

Zaterdag 24 oktober 2020 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Heeft u het ook zo erg gevonden dat de 
landelijke Macula-dag dit voorjaar niet 
doorging? Maar ... het bestuur heeft 
besloten de landelijke Macula-dag  
digitaal te gaan houden.

Een virtuele conferentie (webinar) 
heeft voor alle mensen met MD en 
belangstellenden voordelen. Dit is 
uw kans! Waar u ook bent, u kunt 
luisteren naar twee hoofdlezingen van 
prominente gastprekers met de laatste 
inzichten over macula-degeneratie. 
Daarnaast kunt u kiezen uit twee van de 
zeven interactieve presentaties. En ... u 
hoeft niet te reizen. Het webinar is gratis: 
u hoeft u alleen te registreren.

 Wat heeft u nodig en moet u weten om 
het webinar te kunnen volgen?

•  Het webinar is vrij toegankelijk en u 
hoeft niets te downloaden.

•  Op de dag zelf ontvangt u een link waar 
u op kunt klikken.

•  Alleen de sprekers zijn te zien en 
te horen. U heeft geen camera of 
microfoon nodig, u kunt gewoon 
luisteren.

Interactief meepraten en vragen stellen 
tijdens het webinar dankzij live chat
Aan het einde van de lezingen is er 
mogelijkheid om vragen te stellen. Met 
een chatmogelijkheid kunt u interactief 
meedoen tijdens de presentaties.

Tijd Onderwerp Sprekers

10.00 Welkom op het webinar
Heleen Schoots en Karin Terbraak, 
bestuursleden MaculaVereniging

10.05 Maakt macula-degeneratie 
somber én moe? 

Lezing door ass.prof.  
Ruth van Nispen. PhD 
(Amsterdam UMC)

11.00 Kunnen we natte macula-
degeneratie zien aankomen?

Lezing door prof.dr. Carel Hoyng 
(Radboudumc)

11.45 Pauze



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/



