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Voorwoord
 

De Macula;  ‘ik weet niet wat ik morgen nog zie’

Wanneer je de diagnose maculadegeneratie krijgt, gaat je leven ingrijpend veranderen.

Wij vroegen ons af hoe andere leden van de MaculaVereniging omgaan met hun visuele 

beperking. Dit resulteerde in verkennend onderzoek naar de ervaringen van leden. 

Deze ervaringen zijn nu gebundeld in twaalf interviews en een verslag van een enquête 

onder de leden. Het geheel geeft een goed beeld van de gevolgen van maculadegeneratie 

voor het dagelijks leven. 

In deze bundel zien we mooie voorbeelden van de diversiteit in het omgaan met de 

onzeker heid die deze aandoening met zich meebrengt. Het laat zien hoe mensen balan-

ceren tussen wat er allemaal nog is, en wat je moet loslaten omdat het niet meer lukt.

Er is niet alleen verdriet en onzekerheid. Wij zijn getroffen door de moed en veerkracht die 

we zagen om zelf de regie over het leven te houden. We hopen dat er inspiratie en troost 

te putten is uit de ervaringen van lotgenoten.

De bundel is geïllustreerd met beelden van obstakels waar je met maculadegeneratie 

 letterlijk tegenaan loopt op straat. 

Annemieke Kamoschinski – Portegies Zwart

Dr. Bert Bröcking
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Chris Bergman

“Geschoten heb ik wel, maar het was nooit raak.” 

Chris, geboren op 21 september 1960, vertelt hoe slecht hij 
al zag toen hij in militaire dienst ging. Vanaf zijn puberteit 
ging zijn gezichtsvermogen achteruit. De opticien adviseerde 
een bril, maar toen dit niet hielp werd Chris uiteindelijk 
doorgestuurd naar de oogarts. Pas rond zijn vijfendertigste 
werd duidelijk dat Chris de ziekte van Stargardt heeft.

“Bij de keuring voor de militaire dienst geloofde de keuringsarts niet dat ik zo slecht zag. 

Aanvankelijk dachten ze dat ik de kantjes eraf liep, maar uiteindelijk hebben ze vanuit 

dienst toch de oogarts benaderd. Deze oogarts constateerde dat ik een oogziekte had, 

maar volgens hem was dat geen belemmering om mijn dienstplicht te vervullen.” 

Achteraf vroeg Chris deze oogarts waarom hij ondanks alles was goedgekeurd. “Je komt 

er wel doorheen, en anders zou je ook het getuigschrift mislopen”, was het antwoord.

Na zijn afgeronde dienstplicht werkte Chris jarenlang in de horeca. Dat was vanzelfspre-

kend, hij was ermee opgegroeid.  Rond zijn 35ste gingen Chris’ ogen snel achteruit. Auto-

rijden ging niet meer. Bij het bezoek aan het Radboudziekenhuis kreeg hij te horen dat hij 

de ziekte van Stargardt heeft, de juveniele vorm van maculadegeneratie. “Meer kreeg ik 

daar toen niet te horen. De mededeling werd gedaan op basis van de onderzoeksresulta-

ten, door een nogal arrogante professor. Volgens hem was er niets aan te doen. Het zou 

niet meer verbeteren, alleen slechter worden. 

Het komt niet in onze familie voor, dus wat het precies inhield wist ik toen niet. Het enige 

advies dat ik kreeg, was om geen alternatieve geneeskundigen te raadplegen omdat dit 

zonde was van het geld.” 

“Pas veel later werd me duidelijk uit het erfelijk onderzoek dat ik liet uitvoeren voor mijn 

kinderen, dat ik niet helemaal blind zou worden maar wel slechtziend. Een schrale troost. 

Ik denk nu dat dit wel de ‘gunstigste’ visuele beperking is, want in het begin kon ik nog 

autorijden. Inmiddels gaat dat niet meer. Met mijn sterke lenzen kan ik nog zien vanuit de 

periferie, ik heb een visus van 0.04 in beide ogen.”
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Toen Chris 46 jaar was, kreeg hij een burn-out. Verbaasd was hij hierover niet: “Ik vond dat 

werk vreselijk, maar ja, de schoorsteen moet roken.”

Na herstel en met steun van Visio begon Chris als sportmasseur. Volgens de arbeidsdes-

kundige was er geen droog brood te verdienen als sportmasseur. Het tegendeel bleek 

waar; het was een schot in de roos. Tot op heden is er genoeg werk, met name de be-

drijfsmassages lopen goed. Daarnaast is hij trainingsacteur, trainer en adviseur op het ter-

rein van sociale veiligheid. Opdrachtgevers zijn o.a. ziekenhuizen, winkelbedrijven, justitie, 

kortom, organisaties die te maken hebben met sociale onveiligheid.

Mobiliteit

Het werk van Chris betekent veel reizen. Mobiliteit ervaart hij als een blok aan zijn been. 

“De afgelopen week moest ik naar Tilburg, Helmond en Emmen. Ik ben een uur bezig om 

mijn reis met het openbaar vervoer te plannen. Vanuit mijn woonplaats Amstelveen ben ik 

vaak uren onderweg, terwijl mijn collega’s even in de auto stappen.”

Als hij presentaties geeft, onthoudt hij de tekst. De sheets die hij gebruikt, herkent hij aan 

de kleuren. Aanvankelijk verzweeg Chris voor de buitenwereld dat hij slecht zag. “Sinds 

twee jaar vertel ik dit wel. Ik vind het moeilijk, maar het levert me ook begrip op.”

Op advies van Visio gebruikt Chris sinds kort af en toe zijn herkenningsstok, bijvoorbeeld 

als de bus eraan komt of als hij in een bepaalde situatie in paniek raakt. “In onze wijk wilde 
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ik met de stok gaan lopen zodat mensen zien dat ik slechtziend ben. Want ik herkende 

ze vaak niet op straat. Ik was bang dat ze me een arrogante vent vonden. Maar als ze me 

daarna zagen fietsen, begrepen mensen er niets meer van: hoe kan dat nou als je niks 

ziet?”

Het kostte Chris aanvankelijk moeite om de stok te gaan gebruiken, uit vrees dat mensen 

hem zielig zouden vinden. Er is ook schaamte over zijn slechtziendheid. “Soms heb ik het 

gevoel dat mensen denken dat ik dan ook niet zo goed bij mijn hoofd ben. Tja, dat moet ik 

afleren. Ik vul in hoe een ander over mij denkt, en dat klopt vaak niet.”

Een slechte ervaring heeft hij inmiddels wel. Van een opdrachtgever kreeg hij te horen 

dat een organisatie geen trainer wilde met een visuele beperking. “Ik vond dat ik dit niet 

zomaar kon negeren. Na lang nadenken en gesprekken met anderen hierover heb ik de 

persoon in kwestie gebeld. Het werd een fijn gesprek en ik kreeg excuses. Daarna heb 

ik hem gevraagd een verslag van ons gesprek te mailen naar mijn directe opdrachtgever. 

Uiteindelijk kreeg ik te horen dat die geen problemen had met mijn slechtziendheid, en dat 

ik in de toekomst gewoon opdrachten kan doen voor zijn organisatie. 

Achteraf ben ik blij dat ik hier iets mee gedaan heb.” 

Hilarisch

Begrip ervaart hij wel van lotgenoten. Hij vindt het prettig om met lotgenoten te praten en 

niets te hoeven uitleggen. Hij bezoekt dan ook regelmatig het Maculacafé in Amsterdam.

Jaarlijks moet hij voor controle naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Hier is hij ook ge-

opereerd na een netvliesloslating, ontstaan door de hoge oogdruk. “Die controles in het 

ziekenhuis zijn prima hoor, maar ik heb met name heel veel gehad aan Visio. Zij nemen de 

tijd voor je, adviseren je goed, weten wat deze aandoening betekent voor de kwaliteit van 

leven en geven psychische ondersteuning.”

Een belangrijk hulpmiddel voor Chris is zijn iPhone, vooral in het openbaar vervoer. Thuis 

gebruikt hij zijn loep en zijn vaste computer. “Het mailen via spraak levert nog weleens 

problemen op. Zo dacht iemand dat ik te maken had met een hoerentent, dat was een 

iets andere vertaling van het woord dat ik had ingesproken. Ik geef toe, sommige dingen 

zijn hilarisch.

Ik stond een keer klaar om de bus in te stappen en had mijn stok bij me. Een oudere dame 

wilde me helpen en tilde me bijna letterlijk de bus in. De chauffeur riep om dat de passa-

giers in de bus voor mij op moesten staan. Goed bedoeld, maar ik zakte door de grond.”
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Mogelijkheden

Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden; dat is het devies van Chris. “Ik merk 

dat ik sensitiever ben geworden, gevoeliger voor mijn omgeving. Ik zeg soms tegen mijn 

vrouw: ”Ik zie niet goed, maar ik kijk wel goed, terwijl jij wel goed ziet, maar niet goed kijkt.”

Er blijven dingen die hij naast zijn werk graag doet. Hij beoefent de Oosterse gevechtsport, 

luistert heel graag naar een podcast en heeft sinds twee jaar het skiën ontdekt. “Met het 

oortje in kom ik veilig naar beneden in dat witte wollige landschap.” Het liefst gaat hij mid-

den in de winter op survival in de Ardennen, overnachten in de vrije natuur zonder tent. 

Alleen zijn vrouw is daar niet zo blij mee. Chris geeft het toe: “Een beetje gevaarlijk is het 

ook wel, maar zo mooi.”

Zijn derde leven noemt Chris het, waarin hij nu zit. Hij gebruikt affirmatie, een positieve 

zelfsuggestie. Het is een gedachte die je door herhaling steeds meer gaat geloven. ”Het 

zijn positieve zinnetjes die ik steeds tegen mezelf zeg.” Hij noemt het zelf kleine gebed-

jes. Het helpt hem om op deze manier positief in het leven te staan. “Natuurlijk ben ik 

regelmatig verdrietig om al die dingen die ik niet meer kan, maar toch geef ik mijn leven 

momenteel een 8.”
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Heleen Schoots-Wilke

“Je moet je eigen ambassadeur zijn”

Heleen vindt het moeilijk uit te leggen wat maculadegeneratie 
inhoudt. “Als je het zelf niet hebt, is het als buitenstaander 
moeilijk te begrijpen dat je het ene moment nauwelijks de 
trap af durft en het volgende moment op je fiets stapt.”

Dertien jaar geleden kreeg de toen 59-jarige Heleen de diagnose maculadegeneratie. 

 Onbekend met deze aandoening was ze niet; haar vader had het, zo ook haar oom en drie 

tantes. Ze maakte van dichtbij mee welke gevolgen deze aandoening heeft. Daarom was 

ze nogal overstuur na de mededeling van de oogarts. Overigens begreep deze oogarts 

niet waar ze zich zo druk over maakte en zei: “Je bent toch nog niet blind.”

Na enige tijd toen de klachten toenamen, ging ze terug voor een consult. Vertrouwenwek-

kend was ook de tweede oogarts niet die hierna werd geraadpleegd. “Je hebt de manage-

mentziekte,” zei hij. Op haar vraag wat dat was gaf hij als antwoord: ”Dat komt voor bij 

jonge ambitieuze vrouwen met veel stress. Over drie maanden is het over.”

Geëmotioneerd verliet Heleen het ziekenhuis. Zij jong en ambitieus? Nee, dat was ze niet 

en geloven in een managementziekte deed ze niet. Twee weken later, toen ze aan het spe-

len was met haar kleindochter, bewoog alles voor haar ogen en maakte ze een afspraak 

voor een second opinion. Een week later kon ze terecht. Binnen een paar uur had ze alle 

onderzoeken gehad en kreeg ze te horen dat ze inderdaad maculadegeneratie had. Nog 

diezelfde dag kreeg ze haar eerste ooginjectie. Was ze eerder geïnjecteerd, dan had dat 

mogelijk verlies van zicht kunnen voorkomen.

Schrikbeeld

“Ik zat nog volop in het arbeidsproces en had een hele leuke baan. Ik werkte als senior 

adviseur op het gebied van onderwijsinnovatie met als specialisatie: Brein en leren om alle 

leerlingen meer tot hun recht te laten komen.” Ze bezocht scholen door het hele land en 

zat dus vaak in de auto. Omdat het autorijden moeilijker werd en ze als goed functione-

rende adviseur haar carrière wilde beëindigen, besloot ze haar baan op te zeggen.  Het 

schrikbeeld is dat ze afhankelijk wordt. Onafhankelijkheid; voor jezelf kunnen zorgen, was 

een boodschap die haar moeder aan de dochters meegaf.
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“Of dat streven naar onafhankelijkheid altijd zo goed is, betwijfel ik. Ik weet dat er genoeg 

mensen zijn die me willen helpen en me bijvoorbeeld ergens heen willen rijden. We zijn 

gelukkig met zijn tweeën en mijn man heeft onafhankelijkheid ook hoog in het vaandel 

staan. Een ander belasten, dat doen we allebei niet gauw.”

Het verongelukken van haar zoon Jasper op 13-jarige leeftijd heeft haar geleerd te overle-

ven. Wandelen, mooie dingen bekijken en schilderen zijn zo haar copingstrategieën.

Ze begon als docente beeldende vorming en werkte vooral ruimtelijk (driedimensionaal). 

Nu schildert ze. Ze ziet minder kleur, maar dat verhindert haar niet heerlijk in het atelier te 

‘spelen’. Dat geeft haar veel ontspanning. “Ik zie misschien wel minder. Maar als ik door 

de natuur fiets, maak ik de mooiste composities.” Fietsen doet ze nog steeds. Bang is ze 

niet, hoewel ze een paar keer gevallen is omdat ze voorwerpen op het fietspad niet zag. 

Alleen in de schemering fietsen lukt niet meer.

Yoga heeft ze ingeruild voor tai chi. Het ontspant en helpt om gebeurtenissen te verwer-

ken. Bovendien, zo redeneert ze, kun je dit altijd blijven doen, ook als je ogen nog verder 

achteruit gaan.

Oogverpleegkundige

Ze is momenteel actief als waarnemend voorzitter van de MaculaVereniging. “Ik voel me 

snel betrokken bij de dingen die ik doe, dat loopt als een rode draad door mijn leven. Ik 

heb met veel kinderen gewerkt die cognitief of emotioneel in het onderwijs vastliepen, het 

waren kinderen die net dat ene zetje nodig hadden.” 

Over haar huidige oogheelkundige behandeling kan ze kort zijn. “Het werkt bij de Berg-

mankliniek fantastisch efficiënt.” Waarom goede voorlichting na de diagnose maculadege-

neratie zo vaak ontbreekt, komt volgens wat ze hoort door de werkdruk van de oogartsen. 

Een speciale oogverpleegkundige die dat gat kan opvullen zou noodzakelijk zijn. 

Heleens ogen gaan achteruit. Buiten wordt ze in toenemende mate geconfronteerd met 

obstakels. Grijze paaltjes, trappen, het ontbreken van leuningen, dat is lastig. Maar ook in 

huis zijn obstakels. Zo heeft haar nieuwe oven geen draaiknoppen meer, maar een display. 

Ze kan de display alleen aflezen met het licht van de zaklamp. “Lezen lukt niet meer zo 

goed. Ik heb vooral moeite met letters op een gekleurde ondergrond.” Televisie kijken gaat 

nog prima, maar ze zit er wel wat dichter op. Sommige dingen doet ze liever niet, zoals 

bij anderen thee inschenken in glazen: dat geeft nogal een kliederboel. Het snijden van 

groente gaat ook regelmatig mis. Haar zoon adviseert botte messen te gebruiken als hij 

weer een pleister ziet.

“Deze aandoening doet een beroep op je aanpassingsvermogen. De toekomst is en blijft 

onzeker. Je weet niet waar het schip strandt. 

Ik ben dankbaar voor al die mooie dingen die ik iedere dag nog steeds meemaak. Ik geef 

het leven dan ook een 8!”
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Gerbrand Moeyes

“Slechtziend ben ik eigenlijk altijd geweest, ik heb een voor-
geschiedenis van slechte ogen. Het komt in onze familie voor. 
Toen ik 26 was, kreeg ik een netvliesloslating en op jonge 
leeftijd kreeg ik staar. In 2007 kreeg ik de diagnose chroni-
sche serosa, één van de meest voorkomende vormen van 
maculadegeneratie.”

Gerbrand Moeyes is geboren in 1943 en opgeleid tot scheepsbouwkundig ingenieur. Hij 

begon zijn loopbaan als onderzoeker, vertrok van hieruit naar Shell waar hij tot zijn pensi-

onering werkzaam was in het management. Na zijn pensionering studeerde hij maritieme 

geschiedenis. Momenteel ondersteunt hij een groep promovendi van de Erasmus univer-

siteit op het gebied van de geschiedenis van de scheepsbouw, en werkt daarnaast aan de 

archieven van de branchevereniging en een onderzoeksinstituut in de maritieme industrie.

Vanaf 2008 kreeg hij ooginjecties in het linkeroog, gevolgd door injecties in beide ogen. In 
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zijn linkeroog liep zijn visus terug tot 5%; na een staaroperatie verbeterde het zicht. Door 

preventieve injecties blijven beide ogen droog. Met beide ogen ziet Gerbrand 20 tot 30%. 

Hij is in behandeling bij het Oogziekenhuis Rotterdam. “De oogarts die me de diagnose 

gaf zei dat hij me niet kon helpen, maar dat ik niet blind zou worden. Als ik de krant niet 

meer zou kunnen lezen moest ik terug komen, en dan werd bekeken wat er aan gedaan 

kon worden.” Het klonk hard, maar was niet zo bedoeld volgens Gerbrand. Hij leerde 

deze oogarts naderhand kennen als een aardige en communicatieve man. Een oogarts 

die er alles aan deed om de maculadegeneratie te remmen. Aanvankelijk was Gerbrand 

onbekend met maculadegeneratie. Van een bevriende huisarts kreeg hij diverse artikelen 

met meer informatie over deze aandoening. “Ik begreep dat mijn visus na vier tot vijf jaar 

ernstig zou afnemen. Ik heb mijn leefwijze aangepast en ben voedingssupplementen gaan 

gebruiken. Gelukkig is mijn visus langzaam verminderd en de laatste jaren vrij stabiel 

gebleven.”

Rouwproces

Gerbrand schetst dat hij na de diagnose opstandig en bitter was: “je moet door een soort 

rouwproces heen”.

Daarbij heeft hij veel steun gehad van een groep roeiers die hij begeleidt. Het gaat om 
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roeiers met diverse lichamelijke beperkingen. Zij hebben veel hulp nodig, maar ondanks 

de beperkingen richten ze zich op hun mogelijkheden. “Ik heb veel geleerd van hun door-

zettingsvermogen en optimisme.”

Inmiddels maakt Gerbrand gebruik van diverse hulpmiddelen. Hij heeft verschillende lees-

brillen, gebruikt de loep regelmatig en leest veel digitaal op het grote scherm van de com-

puter. Omdat autorijden niet meer toegestaan was, meldde hij zich aan voor het automo-

biliteitsprogramma van Visio, dat hierbij samenwerkt met het CBR en de Rijksuniversiteit 

Groningen. Als slechtziende leer je autorijden met een Bioptisch Telescopisch Systeem 

(BTS); dat is een bril met een klein verrekijkertje op één glas. Hierbij word je getraind om 

met dit hulpmiddel auto te rijden. Daarvoor moet je een zware keuring doorlopen. Je wordt 

oogheelkundig doorgelicht en krijgt daarnaast ook een cognitieve en ergotherapeutische 

test. Als je daar doorheen komt, volgt een passieve training met Visio. Je rijdt dan niet zelf, 

maar krijgt als bijrijder allerlei opdrachten. Vervolgens krijg je een actieve training van een 

gecertificeerde rijschoolhouder en ga je oefenen. Uiteindelijk doe je de rijtest bij het CBR. 

Ben je geslaagd, dan mag je met de BTS rijden in een auto met automaat. Het eerste jaar 

alleen overdag, voor het rijden in het donker heb je een aparte training nodig. Hieraan 

had Gerbrand nog geen behoefte. Hij vindt het prettig dat het sinds 2016 is toegestaan in 

Europa te reizen met dit rijbewijs.

“Natuurlijk heeft de oogziekte een impact gehad op mijn leven en de keuzes die ik maakte. 

Ik was kort voor de diagnose afgestudeerd en wilde starten met mijn promotieonder-

zoek. Dat heb ik laten varen, zeker toen ik ervan uitging dat mijn zicht na een aantal jaren 

achteruit zou gaan. Ik merk wel dat mijn productiviteit is afgenomen, ik lees niet zo snel 

meer en het schrijven wordt lastiger. Dit laatste komt ook door de drusen op mijn netvlies. 

Herkennen van mensen is lastig, gezichten zien op afstand lukt niet meer. Ik kijk naar de 

houding van mensen en de manier waarop iemand zich beweegt. Ook luister ik naar hun 

stem. Fietsen kan ik nog prima en ik roei zelf nog in een skiff. Als ik slechter ga zien, kan 

ook dat niet meer.”

Voorlichting

Gerbrand noemt de medische voorlichting vanuit het ziekenhuis uitstekend. Voorlichting 

over de gevolgen van deze aandoening is er bijna niet. Zo heeft zijn oogarts hem niet 

gewezen op het automobiliteitsprogramma en ook niet op het gebruik en de toepassing 

van hulpmiddelen. “Oogartsen reageren op vragen, uit zichzelf informatie overdragen ge-

beurt weinig. Ze besteden nauwelijks aandacht aan de impact van deze aandoening op 

je dagelijks leven. Je kunt erover twisten of die rol is weggelegd voor de oogarts of de 

optometrist. Volgens mij is de oogarts de aangewezen persoon, omdat de oogarts inzicht 

heeft in het verloop van de maculadegeneratie van zijn of haar patiënt. Vrijwilligers van 
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de MaculaVereniging gaven in het verleden patiëntenvoorlichting bij het Oogziekenhuis 

 Rotterdam. Volgens mij gebeurt dat niet meer door gebrek aan vrijwilligers.”

Gerbrand is gelukkig met zijn vrouw, zijn dochter en haar partner en zijn kleinkind. Daar-

voor geeft hij het leven een 10. 

“Door de beperkingen van de maculadegeneratie zakt de kwaliteit van leven tot een ruime 

8. Als je ook de kwaaltjes meetelt die we op deze leeftijd krijgen, dan wordt het een 7 en 

nu met alle maatregelen rond corona is het niet meer dan een 5!”
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Dirk Faber

“Maculadegeneratie is een negatief stappenplan: er 
gaat steeds wat vanaf”, aldus de 53-jarige Dirk Faber.

Toen hij 41 was, kreeg hij de diagnose maculadegeneratie als 
gevolg van een ernstige vorm van myopie. In september 2021 
werd Dirk definitief afgekeurd. Hij mist zijn werk als concern 
controller bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 

Dirk heeft myopie. Dat is een afwijking van het oog waarbij de oogbol te lang is. Dit is te 

corrigeren met een min-bril, maar in ernstige mate kan het leiden tot oogafwijkingen met 

slechtziendheid ten gevolge. “Toen ik op de kleuterschool zat, had ik -5 glazen in mijn bril. 

Dit liep uiteindelijk op naar -18. Lange tijd kon ik dit corrigeren met contactlenzen.” 
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In 2009 kreeg Dirk zijn eerste ooginjectie. Eens in de twee tot drie jaar heeft hij zo’n injectie 

nodig. 

De diagnose maculadegeneratie was het begin van een reeks medische ingrepen. Dirk 

kreeg staaroperaties, en zijn rechteroog werd geopereerd aan troebelingen in het glas-

vocht. De ingreep slaagde, maar dezelfde ingreep aan zijn linkeroog mislukte: het netvlies 

liet diverse keren los, en uiteindelijk kan Dirk met dit oog niets meer zien. Door de droge 

vorm van MD verminderde het zicht in zijn rechteroog de afgelopen jaren van 90 procent 

naar 25 procent.

“Ik leg het aan mensen uit dat er steeds een stukje zicht wordt weggegumd van het gebied 

waarmee je het zien scherp stelt. Het is moeilijk te begrijpen voor anderen.”

De slechtziendheid heeft een enorme impact op zijn leven. “Ik moest noodgedwongen 

stoppen met werken, en ik was nota bene een workaholic. Autorijden of fietsen gaat niet 

meer. Ik merk dat veel sporten erg visueel gericht zijn, bijvoorbeeld tennissen en skiën. 

Deze sporten heb ik vaarwel moeten zeggen. Steeds ging er weer wat af van de dingen 

die ik graag deed.”

Dirk is tegenwoordig huisman. De garantie dat hij bij het stofzuigen de vloer helemaal 

schoon zuigt geeft hij niet, maar hij bedenkt zijn eigen oplossingen voor de problemen 

waar hij tegenaan loopt. Veel boodschappen tegelijk halen gaat niet meer, maar een paar 

boodschappen doen lukt prima. Met hulp van het winkelpersoneel. “Schamen doe ik me 

niet, ik loop met een herkenningsstok en ik merk dat mensen hulpvaardig zijn als ze zien 
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dat je slechtziend bent.” Obstakels onderweg komt hij regelmatig tegen. Hij noemt de grij-

ze paaltjes die niet te onderscheiden zijn, de verkeersborden die op vervelende plaatsen 

staan, de niet te onderscheiden stoepranden en de trappen zonder witte stippen op de 

laatste trede.

Nieuw evenwicht

Ondanks zijn beperkingen leidt Dirk een actief leven. Hij wandelt met vrienden, luistert 

naar luisterboeken, behartigt achter de computer het (financiële) rentmeesterschap van 

de kerk in zijn woonplaats Elst, is voorzitter van de communicatiecommissie, vrijwilliger bij 

de golfclub en zingt in een band. Hij houdt van structuur zoals hij zelf aangeeft, en kan zijn 

competenties bij zijn vrijwilligerswerk goed gebruiken.

“En o ja, ik golf al dertig jaar en doe dit nog steeds met hulp van vrienden. Zij geven me 

aan waar ik de bal geslagen heb, en in de mij vertrouwde baan kan ik hier goed mee uit 

de voeten. Samen met mijn vrouw golf ik niet meer. Zij is een heel goede golfster en sa-

men golfen met haar is voor haar te confronterend. Voor haar betekent golf ontspanning 

en als ze met mij loopt, wordt ze weer geconfronteerd met mijn beperkingen. Dat is voor 

haar niet ontspannen spelen. Alleen bij wedstrijden helpt ze me en loopt ze mee. Ik heb 

maculadegeneratie; moet mijn partner zich schikken naar mijn aandoening? Maculade-

generatie trekt een behoorlijke wissel op je relatie. De balans is uit het lood geslagen. Je 

moet samen weer een nieuw evenwicht zien te vinden, en dat lukt niet als de één zich 

schikt naar de ander.”

De slechtziendheid van Dirk heeft gevolgen voor al die dingen die ze in het verleden als 

gezin met elkaar deden. Dirks vrouw is net terug van een skivakantie met hun dochter. 

Dirk was een goed skiër, maar nu hij de zijkanten van de piste niet meer ziet, wordt het 

te gevaarlijk. Meegaan om te wandelen is voor hem geen optie. Ditzelfde geldt voor het 

wandelen in de bergen waar Dirk van hield.

Dirk gebruikt diverse hulpmiddelen: de iPad Pro, de iPhone en een groter scherm van de 

computer. Hij maakt ook gebruik van de Orcam, met name op stations. De taststok goed 

gebruiken is niet eenvoudig, het vereist veel training. Dirk heeft al diverse trainingen ge-

volgd bij Visio; een prettige en toegankelijke organisatie vindt hij.

Ervaringen met de zorg? “Over de behandeling heb ik niets te klagen, alleen mankeert het 

aan een goede voorlichting. De zorg is gericht op genezen. Wat een leven met beperkin-

gen voor je psychische gesteldheid betekent, blijft onderbelicht. Ik heb zelf ondersteuning 

gehad van een psycholoog. Mensen kunnen wel zeggen dat je deze aandoening moet ac-

cepteren, maar ik vind dat je ermee moet leren omgaan. En dat geeft dagelijks frustraties.” 

Omgaan met de frustraties lukt nu beter, hoewel hij de maculadegeneratie een energie-
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vreter noemt. Ideeën heeft hij wel over een betere voorlichting. “Geef nieuwe patiënten 

met maculadegeneratie een goede voorlichtingsfolder in het ziekenhuis en wijs hen op 

de website van de MaculaVereniging en geef hen het adres van deze patiëntenvereniging. 

Daarmee komen mensen verder.”

Ondanks het verdriet om het verlies geeft Dirk aan iets van het leven te maken. “Maar 

meer dan een zeven geef ik het leven niet, en corona helpt ook niet echt momenteel. Ik mis 

de sportschool, en even een terrasje pikken is er nu niet bij. Het is misschien raar, maar 

het voelt voor mij of ik uit de sneltrein ben gezet. De sneltrein raast verder en mijn leven 

is in een lagere versnelling terecht gekomen. Is dat erg? Nee, maar wel enorm wennen.”
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Marije Krijt

“Als ik niet meer voor de klas kan staan, wat dan?” 

Marije is docent in het speciaal voortgezet onderwijs. Ze ver-
telt over de paniek die ontstond na de diagnose maculadege-
neratie in 2010. Ze was 32 jaar.

Maculadegeneratie op deze leeftijd komt zelden voor. Bij Marije wordt het veroorzaakt 

door aangeboren zwakke bloedvaatjes in haar ogen. In één oog heeft ze bloedinkjes, met 

het andere oog ziet ze vervormingen aan de randen. Ze begon ruim tien jaar geleden de 

dingen om haar heen scheef te zien en dacht dat er iets niet goed was met haar bril. De 

opticien verwees haar  naar de oogarts die geen oorzaak kon vinden. De diagnose wordt 

uiteindelijk gesteld in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Hoewel Marije dan zelf nog 

denkt dat ze er met laseren vanaf komt, krijgt ze haar eerste ooginjectie.

Marije had voor die tijd nooit van maculadegeneratie gehoord. “Natuurlijk zocht ik op 

internet wat voor aandoening dit is, en ik schrok me dood.” Inmiddels werd haar duidelijk 

dat deze vorm van maculadegeneratie zeldzaam is op jonge leeftijd. Ze kan haar situatie 

niet vergelijken met andere patiënten met deze aandoening. Over het algemeen is de pa-

tiëntengroep ouder.

Omdat ze aanvankelijk weinig begreep van haar ziekte vroeg ze om meer informatie. Uit-

eindelijk komt ze onder behandeling bij de Bergmankliniek in Velp. Deze kliniek heeft een 

Maculaconsulente die je kunt raadplegen als je met vragen zit. Marije is daar erg tevreden 

over. “Als ik twijfel en ik weet het even niet meer, dan bel ik haar. Ik deed dit zelfs toen het 

verkeerd ging op vakantie in Egypte. Weet de consulente zelf het antwoord niet op een 

vraag, dan overlegt ze met de arts.”

De laatste keer dat Marije bloedingen kreeg in haar oog is inmiddels anderhalf jaar ge-

leden. Ze voelt het van tevoren aankomen en belt dan de kliniek, waar ze meteen een 

injectie krijgt. Ziek is ze er wel van. Het duurt een paar maanden voordat ze zich weer wat 

beter voelt. Heftig vindt ze zo’n periode.



26

Lichtplan

Werken doet ze nog altijd met veel plezier. Ze werkt inmiddels wel een dag minder en pro-

beert haar energie wat meer te spreiden. In het begin wilde ze niets weten van rustiger aan 

doen, haar lat lag hoog. Ze deed nog een tweedegraads opleiding Nederlands, gevolgd 

door de tweedegraads opleiding geschiedenis. “Inmiddels erken ik dat maculadegenera-

tie energie kost en ik heb mijn leven hierop aangepast.” Ze had veel last van het licht in 

de klas en werd ook boos als anderen het licht hoger draaiden. Visio heeft een lichtplan 

gemaakt voor haar lokaal: er zijn andere lampen gekomen, het plafond is geschilderd en 

er zijn screens voor de ramen bevestigd. “Ik wist niet dat dit zoveel zou uitmaken. Ik ben 

er heel blij mee en het is fijn dat de school meewerkte.”

Marije richt zich op nieuwe dingen en geniet ervan als ze met een luisterboek op de bank 

ligt en haar ogen even kan sluiten. “Ogen worden zo moe van al die inspanning.” Verder 

speelt ze nu ukelele en zingt erbij. Afgelopen zomer gaf ze een voorstelling in de tuin. Ze 

heeft niet het gevoel dat ze veel ingeleverd heeft. Alleen autorijden in het donker doet ze 

liever niet meer. Ook het nakijken van het huiswerk van haar leerlingen kost tijd omdat ze 

haar energie moet verdelen. 

Thuis heeft ze een groot computerscherm; ze werkt met een ‘eye saver’. De ondertiteling 

op de televisie is voor haar niet leesbaar. Bij Engelse films lukt dit nog wel omdat het En-

gels verstaanbaar is. 

Begrip

Haar omgeving begrijpt weinig van deze aandoening. Daarom heeft Marije haar collega’s 

een mail gestuurd waarin ze uitlegt welke oogaandoening ze heeft en wat ze wel en niet 

kan zien. Toch is niet iedere collega even begripvol. Sommigen denken ook dat het te 

verhelpen is met een bril. De leerlingen zijn directer en tonen begrip. Zij nemen geen blad 

voor de mond. Onlangs scheen één van de leerlingen steeds met een flikkerend lampje en 

Marije werd boos omdat ze daar veel last van had. Tot een andere leerling de betreffende 

leerling terecht wees: ”Heeft ze net haar lokaal aangepast, en dan ga jij met een lampje 

schijnen!”

Haar huidige leven geeft ze een 9. Ze noemt de goede balans tussen privé, werk en haar 

activiteiten.

“Ik ga wel bewust met deze aandoening om. In het begin maakte ik een lijstje van de din-

gen die ik echt nog wil zien en echt nog wil doen. Natuurlijk vraag ik me wel eens af wat 

ik ga doen als ik niet meer voor de klas kan staan. Die bewustwording noem ik ook een 

soort kracht. Ik blijf kijken wat er nog wel kan en niet wat er niet meer kan, ondanks deze 

angstige ziekte. En ja, verdriet hoort daar ook bij!”



27

Jan van der Meulen

“Ik heb weliswaar een handicap, maar daarmee ben ik nog 
niet gehandicapt,” zegt Jan van der Meulen strijdvaardig. Jan 
werkte 25 jaar in de klinische chemie, waarvan vier jaar in 
een ziekenhuislaboratorium in Tanzania.

“Daarna maakte ik een draai, van dokter naar dominee, een uitdrukking van mijn opa toen 

ik naar de HBS ging.” Jan werd docent aan het Hoger Beroepsonderwijs.

Zijn zicht ging al een tijdje achteruit en hij zag krommingen in de lantaarnpalen, maar 

schonk daar verder weinig aandacht aan. Het werd steeds erger. Toen hij in het donker 

niet meer kon zien of een auto stil stond of reed, ging hij naar de oogarts. De diagnose 

was maculadegeneratie, de droge variant in beide ogen. “Ik weet nog precies wanneer ik 

de diagnose kreeg, dat was op 13 januari 2011. Ik kende de ziekte niet, het komt niet voor 

in onze familie.” 

“Wat ik nog kan zien? Mensen herkennen is moeilijk, zeker als ik ze een tijd niet heb ont-

moet. Volgens de oogarts zie ik 9% met mijn linkeroog en hetzelfde met mijn rechteroog. 

Ik zeg altijd dat ik nog veel zie. Maar als ik naar de vaas bloemen kijk, weet ik dat ze een 

kleur hebben omdat mijn vrouw me dat vertelt. Ik zie alleen zwarte bloemen.”

Toch fietst Jan nog in het dorp waar hij woont. De fietspaden zijn hem vertrouwd, alleen 

bij het oversteken stapt hij vaak af. De stad ingaan doet hij niet meer. De ziekte heeft een 

grote impact op zijn leven. “Ik deed graag boodschappen. Dat doe ik nog wel, maar dan 

alleen in kleine winkeltjes, daar kun je van alles vragen.” 

Naar zijn geliefde Tanzania gaat hij niet meer. “Op safari gaan kan ik wel vergeten, ik kan 

de dieren nauwelijks zien. Ook de mensen daar die ik van vroeger ken, herken ik nu niet 

meer. En dan vinden ze me al gauw een arrogante witte man.” 

Museum

In plaats daarvan is Jan nu actief in zijn eigen buurt. “In juni ben ik medeorganisator 

van een markt in mijn dorp waarbij we hulpvragen van bewoners en zorgaanbod bij el-

kaar brengen.” Verder bezoekt hij het Maculacafé in Groningen. Hij zou graag willen dat 

daar naast samen koffie drinken meer activiteiten komen, bijvoorbeeld samen naar een 

 museum gaan.
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Over de oogafdeling bij het Martiniziekenhuis is hij niet ontvreden, hoewel hij ze onlangs 

wel heeft geschreven over het gebrek aan informatie voor patiënten met maculadegene-

ratie. In het verleden was er een Maculaspreekuur waarbij je informatie kon krijgen over de 

ziekte en de gevolgen ervan. Dat bestaat niet meer. 

“Ja, de oogafdeling heeft het druk, maar dat vind ik geen excuus. Waarom zet je daar geen 

ervaringsdeskundige in een kamertje die informatie kan geven aan lotgenoten? Je hebt 

toch recht op informatie als patiënt.”

Inmiddels heeft het ziekenhuis gereageerd op zijn schrijven.

Samenwerking

“Een betere voorlichting aan patiënten met maculadegeneratie is belangrijk. Daar ont-

breekt het nog wel aan bij zorgverleners. Een samenwerking met de MaculaVereniging zou 

een rol kunnen spelen in het verbeteren van die voorlichting. Een patiëntenvereniging kent 

immers de beperkingen en mogelijkheden waarmee leden te maken krijgen en is daarmee 

ook de spreekbuis van de achterban.” 

Jan loopt regelmatig binnen bij Visio om te vragen of er nieuws is op het gebied van hulp-

middelen. “Ik gebruik veel hulpmiddelen, ze maken het leven gemakkelijker.” 

Maar ondanks alle hulpmiddelen wordt hij toch geconfronteerd met allerlei obstakels. “We 

hebben veel bomen in ons dorp en dus veel boomstronken op de trottoirs. Dat is lastig 

lopen, niet alleen als je slecht ziet.”

“Ik ben, kun je zeggen, de schaamte voorbij. Op mijn jas heb ik een gele button waarop 

‘slechtziend’ staat. Hiermee hoef ik niet uit te leggen dat ik slechtziend ben. Ook achterop 

mijn fiets heb ik een groot bord waarop slechtziend staat. Ik heb geen moeite me kwets-

baar op te stellen.” 

Jan loopt met een stok, maar niet met de rood-witte stok. “Dan denken mensen meteen 

dat ik blind ben, en dat ben ik niet. Eigenlijk mag ik niet klagen.” De auto hebben ze weg-

gedaan. Het echtpaar reist veel met de trein. Als Jans begeleidster mag zijn vrouw gratis 

mee. Ook de Regiotaxi is voor hem een uitkomst. “Mensen zijn altijd bereid om te helpen, 

maar dan moet je het wel vragen.”

“Ik geef mijn leven een 7. Soms ben ik wat gedeprimeerd doordat ik beperkt ben. Ik weet 

niet of dat alleen door mijn ziekte komt. Mijn leeftijd zal ook meespelen denk ik; ik ben 

bijna 80 jaar en kan minder dan vroeger. Maar ik zal het ermee  moeten doen!”
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Marjan de Vries

“Eerlijk gezegd denk ik dat ik alles zie. En soms zie ik ook 
dingen die er niet zijn, waar ik dan hard om moet lachen. Wat 
ik niet zie, vullen mijn hersenen kennelijk in. Soms zie ik mijn 
buurman staan en dan zwaai ik. Mijn man vraagt zich dan af 
naar wie ik zwaai, er staat immers niemand. Maar voor mij is 
het de buurman die daar staat.”

Marjan is geboren in 1964 en was tot drie jaar geleden werkplekbeheerder ICT bij de 

gemeente Purmerend. Een functie die ze elf jaar heeft uitgeoefend. Daarvoor was zij 

 systeembeheerder bij onder andere IBM en het IIAV. 

Na een lange periode van burn-out begon ze op 1 januari 2022 als interne jobcoach bij 

ICT Vanaf Morgen.

Deze organisatie krijgt van bedrijven en particulieren laptops en desktops om die ‘groen’ 

te verwerken. De opgeknapte apparatuur wordt tegen een gering bedrag verkocht of ge-



30

schonken aan stichtingen met een ideële doelstelling. Als de apparatuur niet meer op te 

knappen valt, wordt die zo duurzaam mogelijk afgevoerd.

ICT Vanaf Morgen is een beschutte werkplek waar mensen met afstand tot de arbeids-

markt ervaring opdoen. Marjan begeleidt hen naar werk toe. 

“Het voelt als een tweede kans. Vanwege mijn visuele beperking achtte Visio de kans zeer 

klein dat ik weer een baan zou vinden. 

Een oud-collega ondersteunde mij bij de herintreding. Het was erg wennen om in plaats 

van zelf op de werkvloer te staan, nu mensen te begeleiden die bezig zijn met re-integratie. 

Dit is een compleet andere tak van sport.”

De diagnose Stargardt, de juveniele vorm van maculadegeneratie kreeg ze toen ze 17 

jaar was. Op haar dertiende had ze al problemen met haar ogen door besmetting met 

toxoplasmose.

“Ik ging naar de oogarts in Amsterdam omdat ik steeds slechter begon te zien en dacht 

dat ik misschien een bril moest hebben.” Dat er iets ernstig aan de hand was  met haar 

ogen werd duidelijk, maar het duurde lang voor bekend werd wat het was. In het VU zie-

kenhuis in Amsterdam werd uiteindelijk de diagnose gesteld. Marjan werd na de diagnose 

terugverwezen naar het ziekenhuis in Purmerend. “Als ik daar kwam voor controle kreeg 

ik eerst iemand die, ik zeg het maar zo, beroepsdeformatie had. Ik werd er aangesproken 

als een onmondig kind: “We gaan eerst wat druppeltjes doen in die stoute oogjes”. Dat 

ik nog maar heel weinig kon zien werd niet geloofd, zelfs niet na controle. De laatste keer 

zei de oogarts: ”Goh mevrouw, het wordt tijd voor een leesbrilletje”. Tja, een leesbrilletje 

als je Stargardt hebt en een zicht tussen de 5 en 10%, hoe komt hij erbij. De oogarts vond 

regelmatige controle niet nodig omdat er aan Stargardt toch niets te doen is. Ik hoefde 

niet meer terug te komen.”

Uiteindelijk gaat Marjan naar een ander ziekenhuis. De oogarts daar gaf haar vrijwel me-

teen een verwijsbrief voor UMC Amsterdam. De afspraak laat nog steeds op zich wachten, 

maar als het goed is zal professor Boon, een autoriteit op het gebied van Stargardt, haar 

binnenkort meer kunnen vertellen over wat haar nog te wachten staat.

Drager

“Mijn kennis over Stargardt is gedateerd, ik merkte dat tijdens het laatste webinar van de 

MaculaVereniging waar het over deze oogaandoening ging.”

Stargardt komt niet in haar familie voor. Er is wel een verhaal over een oudoom die slecht 

zag en daarvoor ging kuren in Zwitserland, maar wat hij had blijft onduidelijk. Volle broers 

en zussen heeft Marjan niet, wel drie halfzussen en een halfbroer. Inmiddels is bekend dat 

haar zoon de drager is van deze aandoening. Marjan heeft dit gen aan hem doorgegeven. 



31

Hierbij gaat ze ervan uit dat haar man geen drager is. Haar kleinzoon is twee jaar; of hij 

deze aandoening heeft geërfd is tot op heden onbekend.

“In de loop van de tijd ben ik steeds slechter gaan zien. Fietsen durf ik niet meer, ik heb 

meteen mijn fiets weggedaan. Ik vond dat een heel moeilijk moment. Samen gezellig met 

mijn man op de bank zitten als we televisie kijken lukt niet. Ik zit op anderhalve meter van 

de tv, het beeld is extra groot. Ik handwerk graag, dat gaat nog net, maar alleen bij vol-

doende licht. Ik tel het patroon met mijn  nagels.”

In het verleden volgde Marjan diverse cursussen op het gebied van systeem- en netwerk-

beheer, maar het lezen van een scherm wordt steeds moeilijker. Bij de gesproken tekst die 

bij de opleiding wordt gebruikt ontgaan haar dingen die gezegd worden. Er zit veel Engels 

gesproken tekst bij. Als een vrijwilliger dit uitspreekt, is het niet te verstaan. “Mijn carrière 

ging niet langer opwaarts, maar ging steeds meer naar beneden.”  Maar bij de pakken 

neerzitten past niet bij haar. Ze ging vrijwilligerswerk doen naast haar betaalde baan, werd 

bestuurslid van de voetbalclub, zat in de stadsdeelraad van Monnickendam en gaf com-

puterles in het verzorgingshuis. 

Boze buschauffeur

Hulpmiddelen zijn een uitkomst. Marjan is met name verknocht aan de draagbare 

daisyspeler die ze binnen en buiten gebruikt.

“Voor sommige dingen schaam ik me. Bij de metro in Amsterdam moet ik noodgedwon-

gen met de lift omdat ik de traptreden niet goed zie. Dan pak ik wel mijn herkenningsstok 

zodat mensen zien dat ik niet voor niets de lift neem. Als ik de bus neem in Amsterdam 

gebruik ik tegenwoordig ook mijn stok, want ik zie het nummer van de bus echt niet. En 

als je de bus voor niets laat stoppen, word je verrot gescholden door de buschauffeur. Dus 

dan maar de stok. Ja, ik ben gewoon een trotse doos! Inmiddels heb ik mijn derde stok, 

maar door het veelvuldig opbergen in mijn tas beschadigt die snel.”

Al reist Marjan met bus en trein, in de stad is ze toch bang om de weg kwijt te raken. Een 

goede app die haar helpt de weg te vinden heeft ze (nog) niet gevonden.

Boodschappen doen ervaart ze niet als probleem. De meeste artikelen weet ze te staan 

en soms fotografeert ze een artikel en vergroot het om te weten wat erop staat. “Mijn man 

zegt tegen me: “Je moet je stok gebruiken. Als ze je zo zien schutteren in de winkel, den-

ken ze vast dat je analfabeet bent”. Nou ja, liever analfabeet dan de stok!”  

“Mijn omgeving heeft er begrip voor dat ik slechtziend ben, maar er zijn altijd mensen die 

denken dat ik arrogant ben en ze niet wíl zien. Daar is dat mens weer met die zonnebril en 

pet, denken ze in de buurt. Als ze mijn stok zien, denken ze daar anders over vermoed ik.

Welke cijfer ik het leven geef? Ik weet niet hoe mijn leven eruit zou zien als ik geen oogaan-

doening had. Bovendien heb ik mijn man ontmoet door mijn oogaandoening. Tegelijkertijd 
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neemt Stargardt me ook heel wat af. Ik hou van bergen en wandelen in de bergen. Ik denk 

dat ik een goede bergbeklimmer zou zijn geweest. Ondanks mijn beperkingen geef ik het 

leven een 8.”
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Peter van Laar

“Nee, mijn maculadegeneratie heeft op dit moment 
nog geen gevolgen voor mijn dagelijks leven. Ik was 
ook al jaren niet bij de oogarts geweest.”

Peter is geboren op 8 mei 1945. Hij begon ooit bij de PTT in de 
telefoontechniek, maar zette zijn loopbaan voort bij de Willem 
Arntsz Hoeve en vervolgens bij het Landelijk Bureau Kinder-
mishandeling. Als hoofd personeelszaken bij ziekenhuis De 
Sionsberg in Dokkum sloot hij zijn werkzaam leven af.

In 2008 werd bij Peter maculadegeneratie vastgesteld; in beide ogen de droge vorm. Het 

werd bij toeval ontdekt. Eigenlijk had hij geen problemen met zijn ogen toen hij met zijn 

vrouw meeging naar het ziekenhuis voor haar staaroperatie. In de wachtkamer las hij in 

een boekje over oogaandoeningen waarin een rastertje stond. Toen bleek hij toch minder 

goed te zien dan hij dacht. 

Erg lang staat Peter niet stil bij zijn maculadegeneratie. Hij kan alles nog wat hij altijd 

deed. Terugkomen bij de oogarts was niet nodig, alleen als hij de indruk kreeg dat er iets 

veranderde aan zijn zicht. Om de vijf jaar kreeg hij nieuwe brillenglazen, en daarmee kon 

hij altijd goed zien.

Dit veranderde in april van het afgelopen jaar. Peter begon minder te zien, terwijl hij nog 

niet zo lang daarvoor nieuwe brillenglazen had aangeschaft.

Onderzoek bij de Bergmankliniek toonde aan dat zijn ene oog van een droge vorm was 

overgegaan naar een natte maculadegeneratie.

Inmiddels heeft hij twee ooginjecties achter de rug. 

Voegen tussen de stenen

Last van beperkingen heeft hij niet, eigenlijk kan hij alles nog. Alleen autorijden in het don-

ker wordt lastiger. In beide ogen heeft hij nog zicht van rond de 55%.

Hij maakt zich niet druk over de toekomst: “Ik ben er niet bang voor, ik weet toch niet wat 

me te wachten staat.”
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Iedere ochtend kijkt Peter naar de overkant of hij zonder bril nog de voegen tussen de 

stenen kan zien. Zolang dit nog het geval is, maakt hij zich niet druk.

Voorlopig gaat het nog best zo. “Ik slik voedingssupplementen en eet veel vis. Meer kan 

ik niet doen.” Het leven geeft hij momenteel een 7,5. Waarom? “Autorijden in het donker 

wordt minder en dat is lastig.”
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Truus Cohen

“Mijn maculadegeneratie is ontstaan door een andere aan-
doening”, vertelt de 56-jarige Truus Cohen. “Daarnaast heb ik 
dus ook andere gezondheidsklachten. Gelukkig kan ik mezelf 
uit de put trekken.”

“Toen ik 18 jaar was, is bij mij de ziekte PXE ontdekt. Dit is een zeldzame erfelijke en pro-

gressieve aandoening waarbij de huid, ogen en het vaatstelsel worden aangetast, kortom; 

overal waar bindweefsel aanwezig is. Bij PXE vindt er over het algemeen een versnelde 

verkalking van de vaatwand plaats, waardoor vaak al op jonge leeftijd vaatproblemen 

kunnen ontstaan. Mede hierdoor is de macula aangetast. In mijn ene oog heb ik de natte 

vorm en helpen ooginjecties helaas niet meer.”

De erfelijke component is afkomstig van haar beide ouders. Haar moeder had geen klach-

ten. Haar vader had voortekenen; zo had hij angioide strepen in beide ogen. Hij kreeg een 

gescheurde maagwand en had etalagebenen. Uiteindelijk zijn beide benen afgezet. PXE 

is destijds niet onderkend. In Nederland zijn 450 mensen met deze zeldzame aandoening. 

Medicijnen ertegen bestaan niet. 
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Bij het UMC Utrecht is een expertisecentrum PXE. Sinds kort vindt daar wetenschappelijk 

onderzoek plaats waarbij proefpersonen met PXE een middel slikken dat de aanwas van 

de verkalking remt. 

“Ik ben niet alleen slechtziend, maar heb door PXE ook andere problemen met mijn ge-

zondheid.

Toen ik gediagnostiseerd was, kreeg ik te horen dat ik mijn leefstijl moest aanpassen, 

rustig moet leven en ook geen kinderen moest krijgen. Pas later, ik was inmiddels midden 

twintig, had ik een second opinion bij het VU medisch centrum in Amsterdam. Daar werd 

niet meer alleen gedacht in beperkingen, maar ook in mogelijkheden.”

Veel ingeleverd

“Toen ik nog werkte, ging ik naar een bijeenkomst over PXE en schrok van de stokken, 

hulphonden en andere hulpmiddelen. ‘Niet ik!’, dacht ik toen, en ik schreeuwde dat letter-

lijk van me af.”

“Wat ik nog zie? Mijn centrale zicht is weg, ik kan momenteel alleen nog waarnemen 

vanuit de randen van mijn ogen. Twee maanden geleden was er een dramatische achter-

uitgang. Ik zag plotseling heel weinig en zat daardoor erg in de put.
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De laatste jaren heb ik al zoveel ingeleverd. Autorijden en fietsen kan ik niet meer. Na mijn 

40e ben ik gaan pianospelen, maar dat gaat ook niet meer. Dat geldt ook voor tennissen 

en hockeyen. Ik kan geen bal meer raken en heb veel last van mijn schouders door de 

verkalking. Door de artrose in mijn voeten draag ik nu noodgedwongen sneakers. Eigenlijk 

past dat niet bij me. Maar ik heb van de nood een deugd gemaakt, en ging sneakers kopen 

in allerlei kleuren.”

Lippenstift

“Het is steeds een beetje meer afscheid nemen van dingen. Maar ik zit niet bij de pak-

ken neer; ik ben gaan drummen op het drumstel van mijn zoon en… ik zal nooit zonder 

lippenstift de deur uitgaan, zelfs niet met mondkapje op! Takken snoeien in de tuin kan ik 

ook nog. Ik knip wel een paar keer mis, maar het lukt me toch. En dat geeft een tevreden 

gevoel.

Ik maak gebruik van hulpmiddelen, maar ik ben niet iemand die met een luisterboek op 

de bank ligt.

Onze hond heb ik getransformeerd tot hulphond. De hond draagt een geel dekje waarop 

met grote letters PXE staat en hij draagt een belletje. Zonder herkenningsstok ga ik niet 

meer naar buiten. Het langdurig vasthouden van de stok betekent wel een extra belasting 

voor mijn handen. Ervoor schamen doe ik me niet. Als ik met mijn stok loop, zien mensen 

dat ik slechtziend ben en hoef ik minder uit te leggen. Zonder mijn stok, zonnebril of pet 

ga ik niet naar buiten.”

3D-kaart in mijn hoofd

“Ik loop veel in mijn woonplaats Haarlem. In mijn hoofd heb ik een 3D-kaart van Haarlem 

gemaakt, maar sinds mijn dieptezicht weg is geeft naar buiten gaan me soms een onveilig 

gevoel.

Toen mijn ogen in korte tijd zo hard achteruit gingen, durfde ik twee dagen het huis niet uit. 

Dat is niets voor mij. Uiteindelijk heb ik mezelf beetgepakt en ging naar buiten. Dat was 

een hele zelfoverwinning en daarmee heb ik geleerd dat ik op mezelf, mijn ervaring en mijn 

3D-kaart kan vertrouwen. Ik heb mijn oude ritme  weer opgepakt.”

Truus was een workaholic in de tijd dat ze in de reclame en marketing werkte als account-

manager. “Volgens mijn man kon ik beter mijn bed op kantoor zetten”, zegt ze. Tot haar 

42e heeft ze gewerkt, maar ook daarna kon ze niet stilzitten. Ze ging vrijwilligerswerk doen 

en werd voorzitter van het jeugdcultuur- en jeugdsportfonds Haarlem. Toen het voor haar 
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steeds moeilijker werd om mensen aan te kijken, gezichten van elkaar te onderscheiden 

en de stukken te lezen, stopte ze na acht jaar als voorzitter. 

“Maar inmiddels had ik een actie bedacht om PXE meer bekendheid te geven.

Ik heb de plaatselijke winkeliers benaderd om slingergeldpotten neer te zetten met als 

doel onderzoeksgeld in te zamelen voor het PXE-fonds. Zo heb ik het eerste jaar 

€ 3.500 opgehaald. Als tegenprestatie geef ik winkeliers de kans om zich te presenteren 

op mijn facebookpagina. Je kunt zeggen dat ik een zelfbenoemd ambassadeur ben, maar 

ook fondsenwerver, ervaringsdeskundige en patiënt. Daarmee wil ik de sluipmoordenaar 

PXE een gezicht geven; onbekend maakt immers onbemind.”

Vindingrijk

“Vorige week was ik voor een observatieperiode in revalidatiecentrum Visio Het Loo Erf. 

Voor een revalidatie bij Visio heb ik te weinig doelen. Ik kan heel veel zelf. Ik ben zelfred-

zaam en vindingrijk.

“Jij bedenkt sneller oplossingen dan wij ze kunnen aandragen”, zei de medewerkster van 

Visio tegen mij. Dat vind ik een mooi compliment.

Ik ben een realist, ik geef het leven een 7. Voor mij is het glas halfvol.”
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Willeke van Dam

“Mijn pensioen kwam eraan, en daar verheugde ik me op na 
een loopbaan in het onderwijs en de verpleeghuiszorg. Maar 
het pakte anders uit helaas.” 

Zes jaar geleden kreeg Willeke de diagnose maculadegeneratie. Ze belde de oogarts om-

dat ze lijnen niet scherp zag en zich ongerust maakte. Ze had al eerder een netvlieslos-

lating gehad. Bovendien had de oogarts haar aangeraden meteen te bellen als haar zicht 

veranderde. Het was dan ook confronterend toen ze hoorde dat ze pas over drie maanden 

terecht kon bij de oogarts. Op haar klachten werd niet gereageerd en aandringen hielp niet. 

De optometrist die ze vervolgens raadpleegde maakte een scan en vertelde haar dat er 

vocht achter haar beide ogen zat. Via de huisarts zat Willeke de volgende dag bij de oog-

arts. Deze kon niet vinden wat er aan de hand was en Willeke werd doorverwezen naar het 

UMC Amsterdam. Daar bleek dat ze in één oog de natte vorm van maculadegeneratie had. 

Een jaar later kreeg ze het ook in haar andere oog. Sinds die tijd is ze onder behandeling 

bij de Bergmankliniek, waar ze maandelijks in beide ogen een injectie krijgt. Omdat zelf 

rijden niet meer gaat, maakt ze hierbij gebruik van de Regiotaxi. Soms rijdt een buurvrouw. 

Bekend met deze oogziekte was ze niet en het komt ook niet in haar familie voor. Ze kan 

zich niet meer herinneren of het ziekenhuis haar op de gevolgen van haar oogaandoening 

heeft gewezen. “Ik vind het een moeilijk te begrijpen ziekte.”

Vreselijk vindt ze die ooginjecties, dat ellendige gevoel begint al de week voor het prikken. 

De angst is ontstaan toen het een keer fout ging tijdens het prikken. “Ik zag helemaal 

niets meer. Mijn oog bloedde omdat er geprikt was in een bloedvat, en het duurde een 

tijd voordat dit verdwenen was. Tegenwoordig ben ik panisch voor het prikken.” Drie we-

ken per maand voelt ze zich prima, maar die vierde week is akelig omdat ze weet dat de 

ooginjecties eraan komen. “De dag na de injectie zie ik minder scherp, pas na twee weken 

ga ik weer beter zien.”

Afhankelijkheid

Ze had zich haar pensioen anders voorgesteld. Haar ziekte heeft grote gevolgen voor haar 

mobiliteit en onafhankelijkheid. Willeke is alleenstaand en daarmee afhankelijk van goed-

willende mensen om haar heen.
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Autorijden deed ze voorheen graag, lange afstanden rijden was geen probleem. Maar 

dat is voorbij. Kleine stukjes rijdt ze zelf nog wel. Met de trein gaan durft ze niet zonder 

begeleiding. “Ik ben bang dat ik tussen de trein val vanwege het gat tussen de deur en 

het perron.” In de openbare ruimte durft ze bepaalde trappen niet meer af. Ook in haar 

hobby’s is ze beperkt. De naaimachine gebruiken of borduren lukt niet meer. 

Drie jaar geleden verhuisde ze naar een appartement in het centrum. “Heerlijk is dat; ik 

loop zo naar de winkels en als het mooi weer is kan ik hier lekker op het terras zitten.” 

Lezen kan ze nog nét zonder bril of lenzen. Grote letterboeken, dat gaat nog. Hulpmidde-

len wil ze niet. Het gaat nog redelijk vindt ze, en ze bedenkt haar eigen oplossingen. Als 

ze bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing moet lezen, maakt ze er een foto van die ze zó 

uitvergroot dat ze het kan lezen. Ze heeft wel een loeplamp geprobeerd, maar naaien met 

zo’n lamp werkt niet voor haar.

Haar omgeving begrijpt er weinig van. Willeke herkent anderen slecht, en mensen menen 

dan dat ze hen negeert. “Ik zeg dan altijd: kom naar me toe en zeg me gedag. Want aan 

hun stem herken ik mensen immers wel.” Ze zucht. “Ik heb het inmiddels opgegeven om 

mensen te informeren over mijn oogaandoening.”

Naast het bezoek aan de Bergmankliniek moet ze regelmatig voor onderzoek naar UMC 

Amsterdam waar ze onlangs gelaserd is. Dat laseren wil ze niet meer, het duurt lang voor-

dat ze haar zicht terug krijgt en echt helpen doet het niet. De oogarts begrijpt niet dat ze 

nog zo veel kan zien. Haar beide ogen zitten vol littekenweefsel. Als baby heeft Willeke 

twee maanden in de couveuse gelegen en regelmatig zuurstof toegediend gekregen. Daar 

ligt volgens de oogarts de oorzaak van het littekenweefsel.

Angst loslaten

Met de huisarts sprak ze onlangs over de kwaliteit van leven. “Ik ben doodsbang voor 

verdere achteruitgang en aantasting van mijn kwaliteit van leven. Afhankelijk worden lijkt 

me vreselijk, en hulp vragen vind ik moeilijk. De papieren van de Nederlandse Vereniging 

van Vrijwillige Euthanasie (NvVE) heb ik in huis. Toen ik die had ingevuld, kon ik de angst 

loslaten.” 

Ze werkt momenteel als vrijwilliger in het verpleeghuis, waar ook bewoners zijn met ma-

culadegeneratie. “Zij begrijpen wat voor aandoening dit is, met hen kan ik erover praten. 

En dat is fijn.”

Willeke vindt dat je het leven moet accepteren zoals het is. “Als ik mensen nodig heb, dan 

komen ze altijd op mijn pad. Dat is me al verschillende keren overkomen. Ik ben best trots 

op mezelf, ik doe het toch maar in mijn eentje. Het leven buiten coronatijd geef ik een 8, 

alleen de week vóór de ooginjecties, die week geef ik een 5!”
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Herman Evers

“Het leven geef ik een ruime 8, misschien wel een 9. 
Alleen nu in coronatijd een 8.” 

Aan het woord is Herman Evers, geboren op 23 februari 1957.
Hij heeft hij zijn hele leven al de zeldzame vorm juveniele ma-
culadegeneratie (JMD). 

Dit komt in zijn familie voor en is erfelijk. In 1973 kreeg hij de definitieve diagnose. Toen 

hij 45 was, werd zijn zicht erg slecht. Herman werd afgekeurd in 2005 en zit sindsdien in 

de WAO.

“Tijdens mijn revalidatie bij Visio Het Loo Erf kreeg ik de raad om vrijwilligerswerk te zoe-

ken. Zo kwam ik terecht bij Visio, waar ik nu inmiddels acht uur per week betaald werk. Ik 

houd me bezig met ICT en toegankelijkheid. Vanwege mijn achtergrond als bouwkundig 

ingenieur heb ik het voordeel dat ik de taal spreek van de bouwbedrijven.” 

In 1975, twee jaar na de diagnose, besloot Herman te starten met de studie wiskunde aan 

de Universiteit van Nijmegen. Het was nog de tijd van schoolbord en krijt. Hulpmiddelen 

voor blinden en slechtzienden waren er niet, en uiteindelijk moest Herman noodgedwon-

gen zijn studie afbreken. Vervolgens studeerde hij bouwkunde. “Ik stond met een telesco-

pische bril achter de tekentafel en heb de studie in 4 jaar afgerond.”

Regelmatig loopt hij tegen beperkingen op, maar hij zoekt altijd naar de mogelijkheden. 

De computer bracht uitkomst: “Toen ik mijn eerste computer kreeg, ging ik op zoek naar 

hulpmiddelen die voor mij het meedoen aan deze maatschappij mogelijk maken. Mensen 

vragen me wat ik allemaal niet meer kan. Maar ik draai het om en zeg wat ik nog wél kan.”

Herman heeft zijn handicap geaccepteerd: “Ik heb het een plaats gegeven. Dat kost tijd. Ik 

denk dat dit moeilijker is voor mensen die pas op latere leeftijd slechtziend worden. 

Natuurlijk baal ik er af en toe vreselijk van en blijf ik sommige dingen lastig vinden. Met de 

oren lezen went nooit. In de openbare ruimte gebruik ik dan ook mijn loepbril. Helaas kan 

dat maar een beperkte tijd, want ik word daar erg moe van.”

Herman gaat ervan uit dat de huidige generatie blinden en slechtzienden beter kan om-

gaan met de digitale mogelijkheden. Zelf is hij blij met de mogelijkheden die de iPhone, 

iPad en computer bieden.

“Het is wennen, en je moet er wel het nodige voor doen. Ik denk dat iedereen die ge-

confronteerd wordt met maculadegeneratie standaard een training zou moeten krijgen bij 

Visio of Bartimeus.”
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Herman heeft de zorg voor mensen met een oogziekte zien veranderen. Hij is al lang pa-

tiënt bij een vaste  oogarts die hij goed kent en ook tutoyeert. “Hij kent mij, hij kent mijn 

vrouw en mijn leefomstandigheden en dat maakt veel uit. Ik zie en hoor om me heen dat 

tegenwoordig alles snel moet. Het druppelen van je ogen moet snel, de optometrist heeft 

beperkte tijd en de oogarts werkt onder tijdsdruk. Voor je het weet, sta je weer buiten. Als 

je vragen wilt stellen, is daar eigenlijk geen tijd voor.”

In de lezingen die hij geeft, vraagt hij de zorgverleners met klem niet alleen aandacht 

te hebben voor de patiënt, maar zeker ook voor de mens achter de aandoening. “Daar 

ontbreekt het nu aan. Ik raad medepatiënten altijd aan contact op te nemen met Visio of 

Bartimeus. Hier nemen ze nog wel de tijd voor je.” 

De revalidatie voor mensen met een ernstige oogaandoening is pas ontstaan in de ne-

gentiger jaren van de vorige eeuw. Volgens Herman is maculadegeneratie een leerproces; 

niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn omgeving. “Ik ben 42 jaar getrouwd en moet 

regelmatig tegen mijn vrouw zeggen: ”Vind je het erg dat ik het niet kan zien?”

Samen lachen

Herman was niet altijd open over zijn oogaandoening. Jarenlang stopte hij het weg en 

legde de lat altijd te hoog voor zichzelf. Daar werd hij niet gelukkiger van. In de loop van 

de tijd leerde hij zijn handicap beter accepteren. Toch zijn er situaties waarin die kwets-

baarheid een rol speelt. “Lopen met een taststok is voor mij heel gevoelig. Toen ik ooit 

naar een bijeenkomst ging van het MD-café, verzocht de organisator mij de taststok thuis 

te laten. Want: ‘mensen schrikken daarvan’. Zo’n opmerking is tekenend. Ik zeg altijd dat 

mijn taststok mijn buitenechtelijke relatie is. Het leren lopen daarmee vergt veel tijd en 

langdurige training.” 

Ondanks de taststok loopt hij buiten toch regelmatig tegen obstakels op. Hij noemt de 

kliko’s die overal staan, en de mensen die niet doorhebben dat ze met elkaar staan te 

kletsen op de geleidelijn. Veel mensen weten niet waarvoor die witte geleidelijnen dienen. 

Obstakels zijn niet alleen buiten te vinden: documenten zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk, 

en reizen kost veel energie.

“Ik zeg weleens dat slechtziendheid een dure hobby is. Want tegenwoordig moet je veel 

hulpmiddelen zelf betalen.”

Natuurlijk heeft ook hij weleens een rotdag, met name als zo’n dag een opeenstapeling 

was van belemmeringen. Dan trekt hij zich terug in de beslotenheid van zijn studeerkamer 

om daar de nodige krachttermen te bezigen. “Een goede manier om mijn frustraties kwijt 

te raken”, zegt hij met een lach.

Voor Herman is het lotgenotencontact heel waardevol. Dat heeft hij met name ervaren in 

de tijd dat hij revalideerde. “Ik zeg altijd tegen lotgenoten: zoek contact met elkaar. Ga het 
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gesprek aan met elkaar. En dan niet alleen over wat je niet meer kan, maar over wat je nog 

wél kan, wat je leuk vindt en graag doet. Vijf minuten mag je samen huilen, maar lachen is 

veel belangrijker. Ik merk met name bij de jonge JMD-ers dat zelfspot helpt, echt waar!”
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De beantwoording van de 
 vragenlijsten

Door de MaculaVereniging zijn 71 lijsten verzonden naar de leden, waarvan 46 lijsten zijn 

ingevuld. De samenvatting van de vragenlijsten is bedoeld als aanvulling op de twaalf 

telefonisch afgenomen interviews.

De vragenlijsten bestonden uit een aantal onderwerpen die door elke respondent werden 

beantwoord. De combinatie van de vragenlijsten en de interviews geeft ons een goed 

beeld hoe mensen met maculadegeneratie over bepaalde onderwerpen denken.

De onderzoeksgroep is niet representatief. De mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, 

hebben zich via de MaculaVereniging aangemeld. 

De interviews en de vragenlijsten zijn afgenomen in de periode dat Nederland ‘op slot zat’ 

in verband met corona. Dat is terug te zien in sommige antwoorden.

De antwoorden geven een beeld op welke wijze mensen met maculadegeneratie omgaan 

met hun oogaandoening.

Wie zijn de respondenten?

De meesten die gereageerd hebben, kregen de diagnose maculadegeneratie toen ze in de 

zestig waren, uitgezonderd enkele vijftigers en mensen van in de zeventig. Het merendeel 

van de mensen heeft leeftijdgebonden maculadegeneratie (LMD). Bij de mensen met de 

juveniele vorm van maculadegeneratie (JMD) ligt de leeftijd waarop de aandoening zich 

openbaarde aanzienlijk lager. Zij kregen de diagnose vóór hun twintigste levensjaar. Soms 

was er al bij hen al sprake van  een slecht zicht in de kindertijd. 

De meeste mensen waren onbekend met maculadegeneratie. Degenen die wel bekend 

waren met deze aandoening hadden een direct familielid met maculadegeneratie. 

Welke consequenties heeft maculadegeneratie voor het dagelijks leven?

De invloed van deze oogaandoening op de kwaliteit van leven van de respondenten is 

groot. Overigens is de impact afhankelijk van het verloop en de duur van de aandoening. 

Regelmatig wordt de angst genoemd voor toenemende afhankelijkheid en onzekerheid 

over de toekomst. De vraag die mensen zich stellen is hoe snel hun gezichtsvermogen 

(verder) achteruit gaat. Diverse respondenten geven aan dat je door een rouwproces heen 
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moet. De meeste respondenten zijn gepensioneerd, maar een aantal werkt nog en zegt 

noodgedwongen te moeten stoppen. Soms zijn zij minder gaan werken. Sommige men-

sen krijgen meer lichamelijke klachten. Genoemd wordt vermoeidheid en hoofdpijn. Ook 

mentale problemen worden genoemd, met name het vaker onderhevig zijn aan stem-

mingswisselingen.

De antwoorden op de vraag naar de consequenties zijn niet eenduidig, maar zijn onder te 

verdelen in een aantal categorieën.

Activiteiten en contacten

“Ze vinden me arrogant omdat ik nooit groet, maar ik kan geen gezichten meer herken-

nen.” Geen gezichten meer herkennen wordt regelmatig genoemd en gezien als een groot 

sociaal obstakel. In plaats van aan het gezicht worden bekenden herkend aan hun hou-

ding of aan hun stem.

Mensen geven aan niet meer naar hun vereniging te gaan omdat het reizen erheen te in-

gewikkeld wordt, of ze kunnen de muziek niet meer lezen: “Ik speelde al heel lang piano, 

ik probeer het nog wel, maar eigenlijk gaat het niet meer”.

“Ik zie alles wazig en durf de trap niet meer af bij mijn sportschool”, en “Ik had een 

theaterclubje waarmee ik naar voorstellingen ga. Ik moet wel vooraan zitten, an-

ders kan ik niets meer zien. Het was een heel geregel, dus ik heb het maar afgezegd”.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                               

Bestuursfuncties worden beëindigd omdat het lezen van stukken (te)veel energie kost. 

Sommige sporten kunnen niet meer: “Ik kan de bal bij het tennissen niet meer zien, dus 

ben ik maar gestopt”, of “Ik ben bang om bij hockey een bal in mijn oog te krijgen”. Kaar-

ten is een geliefde bezigheid, maar: “Ik kan bij het bridgen de kaarten niet meer van elkaar 

onderscheiden”.                                                                                                                                                                                                           

Niet meer kunnen lezen of televisiekijken zonder een hulpmiddel te moeten gebruiken 

wordt confronterend genoemd. Veel respondenten geven daarentegen aan gebruik te ma-

ken van luisterboeken, de e-reader of van passend lezen.

Sommige hobby’s worden lastiger, zoals handwerken: “Ik probeer het wel hoor, maar dan 

met een loep en dat gaat nog wel”, of schilderen: “Ik kan de kleuren niet meer van elkaar 

onderscheiden”.

Huishouden

Zelfstandig het huishouden doen wordt ingewikkelder: “Ik kan de display van de oven 

niet meer lezen”. Koken wordt lastig en recepten lezen is een opgave: “Ik fotografeer de 

recepten en dan vergroot ik de afbeeldingen”.
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Boodschappen doen wordt belastend omdat de etiketten op producten niet herkend wor-

den, de vervaldata niet leesbaar zijn of producten in de supermarkt zijn verplaatst. “Ik ben 

vegetariër, maar soms neem ik per ongeluk producten mee waar vlees in zit”. Contant geld 

herkennen is ingewikkeld en geld uit de geldautomaat halen is niet voor iedereen vanzelf-

sprekend: “Al die handelingen die ik moet doen vind ik te ingewikkeld”. In kleine winkels 

is hulp vragen gemakkelijker dan in de supermarkt. Het vervoer naar de winkel vormt voor 

veel mensen een probleem. Het is druk bij de winkelcentra, er staan vaak veel fietsen of 

andere obstakels en hoe kom je daar? “Ik ben op mezelf en vraag liever geen hulp van an-

deren”. Schoonmaken wordt een opgave omdat ze het verschil tussen vies en schoon niet 

meer van elkaar kunnen onderscheiden, geven mensen aan. Gebruiksaanwijzingen lezen 

wordt als inspannend ervaren. Als voordeel wordt gezien dat veel gebruiksaanwijzingen 

ook op te zoeken zijn op internet: “Met mijn speciale scherm lukt dat wel, en dan probeer 

ik de letters te vergroten”. 

Mobiliteit

Autorijden is een van de eerste activiteiten die mensen met maculadegeneratie niet meer 

kunnen of durven: “Ik zie andere auto’s heel slecht en word snel verblind. Soms zie ik ook 

dingen die er niet zijn”. Aangegeven wordt dat vooral autorijden in de schemer en het don-

ker moeite kost. Het openbaar vervoer wordt niet door iedereen toegankelijk gevonden: 

“De borden zijn moeilijk leesbaar”. 

Vertrektijden kan men vaak niet lezen: “Ik tel alle haltes precies uit voordat ik met de tram 

ga. Dan kom ik niet voor verrassingen te staan”.

De intercity’s worden eng genoemd omdat er bij het uitstappen ruimte zit tussen de laatste 

trede en het perron: “Meestal vraag ik of een vriendin mee gaat met de trein”.

Het nummer en de route van de bus is meestal pas zichtbaar als de bus vlakbij is: “Ik houd 

de bus aan en als de bus dichtbij is, zie ik dat het niet de goede bus is. Dan krijg ik af en 

toe toch dingen naar mijn hoofd geslingerd door de buschauffeur!”.

Veel respondenten geven aan nog wel te fietsen, maar bij voorkeur in de vertrouwde om-

geving of met hulp van een ander.

Ervaringen met de zorg

De ervaringen met de oogheelkundige zorg zijn wisselend en variëren van uitstekend tot 

bedroevend slecht. Slechte ervaringen zijn er met oogartsen die de aandoening bagatelli-

seren of niet duidelijk zijn over het behandeltraject.

Veel respondenten geven aan dat een goede voorlichting ontbreekt en dat er geen be-

geleiding is: “Ik heb nooit gehoord wat de gevolgen van deze aandoening zijn”. Een ant-

woord van iemand die net de diagnose maculadegeneratie kreeg: “Ik wist helemaal niet 
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wat voor ziekte dit is en wist ook niet dat ik in een oog regelmatig injecties moet hebben. 

Ik was onzeker en bang”.

Bovendien blijkt uit de antwoorden dat niet iedereen een vaste oogarts heeft: “Na de drie-

maandelijks scan krijg ik een gesprek met de oogarts maar het is steeds een ander. Ik heb 

daar geen vertrouwen meer in”.

Beter wordt geoordeeld over Visio: “Daar geven ze je de goede voorlichting. Ze hebben 

veel geduld”. Bijna niemand van de respondenten is door de eigen oogarts gewezen op 

het bestaan van hulpmiddelen, terwijl er wel behoefte aan is: “Bij Visio kreeg ik pas te 

horen wat allemaal mogelijk is”. 

Slechts één persoon geeft aan voorlichting in het ziekenhuis te hebben gekregen over 

voedingssupplementen en voeding. Wel wordt aangegeven dat er ruimte is voor het stel-

len van vragen in het ziekenhuis, maar: “Hoe kan ik nou vragen stellen als ik niet eens weet 

welke ziekte ik heb?” 

Niet alleen over Visio wordt positief geoordeeld, ook de MaculaVereniging krijgt een pluim: 

“De MaculaVereniging is laagdrempelig, ze weten wat deze aandoening inhoudt en ik heb 

veel aan hun voorlichting”. Dat sluit aan bij de door sommige respondenten genoemde 

behoefte aan lotgenotencontact. Een aantal mensen geeft aan dat maculadegeneratie 

niet is uit te leggen aan anderen: “Lotgenoten hebben maar een half woord nodig, en dat 

voelt vertrouwd”. Een suggestie van een respondent: “Waarom kunnen de ziekenhuizen 

geen ervaringsdeskundigen inschakelen om voorlichting te geven aan nieuwe patiënten 

met maculadegeneratie?”

Wat zijn de obstakels die u tegenkomt bij minder zicht?

Grijze paaltjes, stoepranden, deurposten, trappen zonder markering op de laatste trede, 

scooters en fietsen op het trottoir, verkeersborden op het trottoir, stoeptegels die opstaan, 

dingen of mensen op de geleidelijnen, onduidelijke geleidelijnen, routebordjes met kleine 

letters, busnummers die niet te lezen zijn, spiegelruiten waar je tegenaan loopt, onlees-

bare treinborden, paaltjes op de fietspaden, niet te lezen straatnaambordjes, vertekende 

beelden waardoor je de afstand niet kunt zien. Onleesbare wegwijsborden, slechte ver-

lichting op sommige plaatsen.

Als er over maculadegeneratie gesproken wordt, gaat het vaak over beper-
kingen, maar sommige mensen hebben het liever over mogelijkheden. Hoe 
kijkt u daarnaar?

Hierop wordt verschillend gereageerd. Uit de antwoorden spreekt berusting, maar ook 

veerkracht en moed: “Zo lang het nog gaat ga ik door, ik heb een prachtig gezin”, of een 

ander: “Ik doe wat ik nog kan en ik zoek naar mijn eigen oplossingen”. 
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Veel mensen antwoorden dat er nog veel is dat het leven de moeite waard maakt, maar 

tegelijkertijd geeft men aan niet te ver vooruit te kijken: “Ik kijk wat ik nog kan, ik ben blij 

dat het nog niet erger wordt”. Ook boosheid spreekt uit de antwoorden. “Mogelijkheden, 

wat een onzin, het is een rotziekte, ik moet ermee verder leven. Het is waardeloos”. Re-

gelmatig noemen de respondenten het verleggen van de grenzen en het werken aan de 

acceptatie. Angst voor de toekomst wordt regelmatig genoemd en een aantal mensen 

geeft aan dat de positieve benadering van deze aandoening mogelijk later komt. 

Ook wordt gesproken over ‘er sterker uitkomen’ of “what doesn’t kill you makes you stron-

ger”. Duidelijk is dat maculadegeneratie het leven van de respondenten beheerst: “Macu-

ladegeneratie houdt je de hele dag gezelschap”. 

Soms wordt ook het verdriet concreet aangegeven: “Ik heb veel verdriet over het verlies. 

Als ik niet meer kan reizen en gitaarspelen, wil ik niet meer leven”.

Regelmatig ook zegt men “Ik bekijk het nuchter, ik kijk wat ik nog kan en dat is best veel”. 

Niemand geeft aan dat deze aandoening verrijkend is, of anders gezegd iets toevoegt 

aan je leven. Veel meer is sprake van berusting, verzet en verdriet:  “Ik moet soms huilen 

omdat ik weer wat minder kan”.

Verdriet is er bij de mensen die noodgedwongen moesten stoppen met werken: “In mijn 

werk was ik iemand, nu moet ik nog uitvinden wat voor iemand ik ben”. Als lastig wordt 

ervaren dat de buitenwereld niet altijd begrijpt wat deze aandoening inhoudt en welke 

invloed het heeft op het dagelijks leven.

Welk cijfer geeft u het leven met maculadegeneratie?

Slechts twee respondenten geeft het leven een onvoldoende.  Dat lijkt in tegenspraak met 

de eerdere uitspraken over de  belemmeringen die deze aandoening met zich meebrengt. 

De helft van de respondenten geeft het leven een 8 of hoger: “Ik heb nog een lieve man en 

schatten van (klein)kinderen”. Het hebben van een partner wordt regelmatig genoemd bij 

de respondenten die een 8 of hoger geven: “Ik ben niet alleen en dat weet ik”. Een aantal 

alleenstaanden geeft het leven een lager cijfer. Hierbij speelt de angst om afhankelijk te 

worden een rol, maar ook het ontbreken van de steun van een naaste. Van kleine dingen 

genieten bepaalt tevens het cijfer: “Ik geniet van de natuur en de vogelgeluiden” of “ik ben 

operateur in de bioscoop. Ik kan de ondertiteling niet meer lezen, maar ik kan nog monte-

ren en daarom geef ik het leven toch een 8”.

De regie houden over je eigen leven wordt door een aantal mensen genoemd: “Ik raak wel 

veel kwijt, maar ik bepaal hoe ik daarmee omga”. 

Corona beïnvloedt het cijfer in negatieve zin: “Als er geen corona was geweest met al die 

beperkingen, dan had ik mijn leven nu zeker een 9 gegeven”.
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Conclusies en aanbevelingen

Door middel van telefonische interviews en de ingevulde vragenlijsten willen we een beeld 

krijgen van de gevolgen die maculadegeneratie heeft voor de patiënt. We beschouwen dit 

als een verkennend onderzoek. Deze zogenoemde pilot-study geeft weer hoe drieënvijftig 

leden van de MaculaVereniging omgaan met maculadegeneratie, en welke gevolgen dit 

heeft voor hun leven. 

Maculadegeneratie is een ernstige oogaandoening die afhankelijk van de duur, het verloop 

en de soort, grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven.

De gevolgen hebben we in kaart gebracht aan de hand van de volgende onderwerpen. 

De conclusies en de aanbevelingen zijn hierop gebaseerd.

• De invloed van maculadegeneratie op het dagelijks leven

• Activiteiten en contacten

• Huishouden

• Mobiliteit

• Ervaringen met oogheelkundige zorg

• Obstakels in de buitenwereld

• Beperkingen of mogelijkheden?

• Cijfer voor het leven met maculadegeneratie

Conclusies

De invloed op het dagelijks leven
Maculadegeneratie heeft grote invloed op het dagelijks leven. Hierbij spelen de angst voor 

en onzekerheid over het verloop van de ziekte en de aantasting van de zelfredzaamheid 

een grote rol. Soms schaamt men zich voor deze aandoening. Angst en onzekerheid kun-

nen leiden tot stemmingswisselingen en depressie.

De meeste ondervraagden zijn gepensioneerd, maar voor de mensen die deelnemen aan 

het arbeidsproces betekent maculadegeneratie in veel gevallen dat ze arbeidsongeschikt 

worden, van functie veranderen of minder gaan werken. Het gevolg is verlies van inkom-

sten en verlies van status. 

De mensen met de juveniele vorm van maculadegeneratie worden over het algemeen op 

jonge leeftijd zeer slechtziend, hetgeen grote gevolgen heeft voor alle aspecten van hun 

leven. 

Opvallend is dat de meeste ondervraagden vóór hun diagnose onbekend waren met 

 maculadegeneratie en de gevolgen ervan.
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Activiteiten en contacten
In veel gevallen wordt noodgedwongen afscheid genomen van hobby’s zoals handwer-

ken, kaarten, tekenen, puzzelen, muziek maken en sporten.   

Soms worden hobby’s voortgezet met gebruik van hulpmiddelen, zoals het werken met 

een loep bij het handwerken of gebruikmaken van het luisterboek of Passend Lezen als 

lezen lastig wordt. 

Deelname aan het verenigingsleven en het hebben van bestuursfuncties wordt afge-

bouwd. Het kost te veel energie om volwaardig mee te kunnen doen.

Gezichten herkennen wordt moeilijk en leidt soms tot onbegrip en verlies van contacten.

Huishouden
Zonder hulp het huishouden doen wordt lastig. Huishoudelijke taken zoals koken, schoon-

maken en boodschappen doen levert frustratie op en kost energie. Apparaten in de keu-

ken zijn moeilijk afleesbaar en daardoor niet altijd even bruikbaar.

Boodschappen doen wordt als lastig ervaren door het slecht kunnen lezen van etiketten, 

verplaatsing van artikelen in de winkel en soms ook de slechte bereikbaarheid van de 

winkel. 

Hulp vragen van het winkelpersoneel is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet in 

de supermarkt waar men de medewerkers niet kent.

Mobiliteit
Het autorijden moeten opgeven wordt als een aanslag op de onafhankelijkheid en zelfred-

zaamheid gezien en wordt als groot probleem ervaren. 

Het openbaar vervoer is niet altijd het beste alternatief en is ook niet voor iedereen even 

toegankelijk vanwege de onoverzichtelijkheid van met name grote stations en het slecht 

kunnen lezen van informatieborden en nummers op de bus. Soms wordt het in- en uitstap-

pen van de trein gevaarlijk en eng genoemd. 

Fietsen blijven mensen lang doen, maar wel in de eigen vertrouwde omgeving of met hulp 

van anderen.

Oogheelkundige zorg
Een essentieel onderdeel van het leven van een patiënt met maculadegeneratie is de 

oogheelkundige zorg. Het oordeel over de kwaliteit varieert van bedroevend slecht tot 

uitermate professioneel. 

Respondenten met slechte ervaringen klagen over gebrek aan informatie over de ziekte en 

het verloop ervan, evenals het gebrek aan voorlichting over hulpmiddelen.

Verder mist men veelal een vaste oogarts die niet alleen voldoende aandacht heeft voor de 

patiënt, maar ook voor de directe omgeving en achtergrond van de patiënt. 

Speciale aandacht voor de verwerking van de aandoening, de impact ervan en ondersteu-
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ning bij de psychische gevolgen is er niet of nauwelijks. Men vindt de oogheelkundige zorg 

over het algemeen gehaast met weinig aandacht voor de patiënt. Er is weinig tijd voor de 

beantwoording van de vragen van de patiënt. 

Over de zorg van Visio is men positiever. Hier wordt naar je geluisterd en krijg je adequate 

voorlichting, volgens de respondenten. 

De MaculaVereniging krijgt een pluim vanwege de goede informatievoorziening en het 

bieden van lotgenotencontact. De telefonische ondersteuning wordt verrassend prettig 

genoemd. 

Leden met de juveniele vorm van maculadegeneratie (JMD) herkennen zich niet altijd in de 

problemen van de leden met LMD.

Obstakels buiten
Je niet gemakkelijk kunnen bewegen vanwege obstakels op straat is een voortdurende 

klacht. Genoemd worden grijze paaltjes, mensen of voorwerpen op de geleidelijnen, fiet-

sen, scooters en borden op straat, en trappen zonder stippen. Richtingsborden en straat-

naamborden zijn moeilijk leesbaar. Lopen met een herkenningsstok helpt om obstakels 

te vermijden, maar wordt door sommige mensen beschamend genoemd of lastig aan te 

leren.

Alleen beperkingen, of biedt maculadegeneratie ook mogelijkheden en nieu-
we kansen?
Het leven met maculadegeneratie wordt niet als verrijkend ervaren. Het beperkt je moge-

lijkheden. Dat maakt veel respondenten verdrietig, maar tegelijkertijd tonen ze veerkracht 

en moed. Regie houden over je eigen leven wordt heel belangrijk genoemd.

Cijfer voor het leven met maculadegeneratie
De moed en veerkracht blijkt ook uit de cijfers die de respondenten geven aan hun huidige 

leven. Gemiddeld geeft men een 8 en soms geeft men aan dat dit cijfer hoger wordt als de 

coronabeperkingen zijn verdwenen. Een partner die steun biedt wordt vaak genoemd als 

belangrijk voor het welbevinden. Maar ook het kunnen genieten van kleine dingen zoals 

het fluiten van de vogels en/of contact met de (klein)kinderen wordt veel genoemd. Alleen-

staanden of mensen met onderliggende kwalen geven een lager cijfer.

Veel mensen zijn in staat oplossingen te zoeken en te vinden voor de problemen waar ze 

tegenaan lopen. Dit verdient een groot compliment.
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Aanbevelingen

Algemeen

Wetenschappelijk onderzoek
Verder en uitgebreider onderzoek naar de invloed van maculadegeneratie op het leven van 

mensen met deze oogaandoening. De telefonische interviews en vragenlijsten voldoen 

niet aan de wetenschappelijke vereisten, maar geven een goed inzicht in het leven van 

mensen met maculadegeneratie. De uitkomsten vragen om een breed opgezet onderzoek.

Kwaliteit van de zorg
De kwaliteit van de oogheelkundige zorg vertoont grote verschillen. Verbeter de kwaliteit 

van de oogheelkundige zorg door de volgende maatregelen:

• Betere voorlichting over de gevolgen van maculadegeneratie en de impact hier-

van op het dagelijks leven.* Dit geldt zowel voor de leeftijdsgebonden maculade-

generatie als de juveniele vorm van maculadegeneratie. Begin met een duidelijk 

geschreven folder in de wachtruimte van de oogafdeling.

• Zorg voor een vaste oogarts die een vertrouwensband kan opbouwen en bekend 

is met de thuissituatie van de patiënt (weet daarbij dat veel patiënten met macu-

ladegeneratie jarenlang behandeld moeten worden).

• Overweeg de mogelijkheid van een goed bereikbare speciale verpleegkundige of 

optometrist voor mensen met maculadegeneratie.

• Laat de oogarts na de diagnose standaard doorverwijzen naar Visio of Bartiméus 

voor voorlichting over omgaan met een afnemend gezichtsvermogen. Beide or-

ganisaties bieden hulp bij de keuze voor hulpmiddelen en begeleiden patiënten in 

het gebruik ervan.

• Heb meer oog voor de psychische gevolgen van deze aandoening. Bied de mo-

gelijkheid van psychische begeleiding.

*Deze aanbeveling sluit aan op de onderzoeksresultaten van het Nivel, de organisatie die 

onderzoek doet naar de gezondheidszorg. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd 

in december 2020 in het eigen blad van het Nivel.
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Aanbevelingen voor de patiënt

Informatie en ondersteuning
Naar aanleiding van de interviews en ingevulde vragenlijsten is een aantal lessen te trek-

ken uit de ervaringen van mensen met maculadegeneratie:

• Laat je na de diagnose goed informeren over de aandoening. Maak daarvoor een 

aparte afspraak bij de oogarts en ga er goed voorbereid naartoe. Neem iemand 

mee; soms ontgaan je dingen die de ander wel hoort. Heb je er geen goed gevoel 

bij, regel dan een second opinion in een ander ziekenhuis en neem je vragenlijstje 

mee. 

• Kom op voor jezelf en vraag om een vaste oogarts. Realiseer je dat je meestal ja-

ren onder behandeling blijft omdat maculadegeneratie een voortschrijdende aan-

doening is met grote gevolgen. Een oogarts die je kunt vertrouwen en die jou en 

je leefomgeving kent is hierbij belangrijk. De aanhouder wint. Laat je eigen belang 

hierbij voorop staan!

• Benader lotgenoten of bezoek de lotgenotencafés van de MaculaVereniging. Niet 

iedereen heeft hieraan behoefte, maar respondenten geven aan dat je aan lot-

genoten niet hoeft uit te leggen welke gevolgen deze oogaandoening heeft. Zij 

hebben aan een half woord genoeg. Ervaringen delen helpt veel mensen.

• Vertel aan je omgeving welke oogaandoening je hebt en welke gevolgen dit voor 

je heeft. De ervaring leert dat openheid bijdraagt aan je eigen acceptatie van deze 

aandoening.

• Accepteer hulp van anderen, hoe ingewikkeld je dat ook vindt.

• Laat je tijdig voorlichten over hulpmiddelen en mogelijkheden tot begeleiding. 

Daarvoor kun je terecht bij Visio en/of Bartiméus.

• Word lid van een patiëntenvereniging, in dit geval de MaculaVereniging. Deze ver-

eniging komt op voor de belangen van mensen met maculadegeneratie en houdt 

je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zij richt zich tevens op het delen van 

ervaringen. Bovendien levert de MaculaVereniging (telefonische) steun.

• Realiseer je dat maculadegeneratie verdrietig is en verdrietig maakt. Je bent niet 

de enige. Maar het blijkt dat veel mensen in staat zijn op zinvolle wijze invulling 

te geven aan hun leven met maculadegeneratie. We hebben meer moed en veer-

kracht dan we denken!
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Nawoord

In een vraaggesprek met Heleen Schoots-Wilke, voorzitter 
van de MaculaVereniging, verwoordt zij de reactie van de 
 MaculaVereniging op de conclusies en de aanbevelingen.

Informatie en voorlichting

Bij veel mensen ontbreekt het aan informatie over de oogaandoening maculadegeneratie. 

Om meer bekendheid aan deze oogziekte te geven, organiseert de MaculaVereniging in 

juni 2022 de Maand van de Macula. We willen we meer algemene bekendheid geven aan 

deze aandoening, zodat men de signalen herkent en op tijd een arts raadpleegt. Hierbij 

zijn de huisartsen een belangrijke doelgroep. 

We willen deze maand jaarlijks terug laten komen. Bij voorkeur doen we dit in samenwer-

king met andere organisaties en verenigingen die zich bezighouden met verlies van zicht. 

Informatie en voorlichting zijn belangrijke speerpunten van ons beleid. 

Informatie is te vinden op onze website, maar ook in ons blad MaculaVisie dat digitaal en 

als luisterblad beschikbaar is voor leden. 

We zijn een paar jaar geleden met de Macula-Infolijn gestart. Vrijwilligers met macula-

degeneratie beantwoorden zeer uiteenlopende vragen over het verloop van de aandoe-

ning, mogelijke behandelingen, de emotionele gevolgen, de aanschaf van hulpmiddelen, 

het overleg met de werkgever et cetera. Daarnaast organiseren we als vereniging regel-

matig webinars en maken we podcasts over leven met MD.  Deze worden door onze leden 

als informatief en ondersteunend ervaren. 

Informatiemateriaal in de wachtruimte

Helaas is het tegenwoordig ingewikkeld om informatiemateriaal neer te leggen bij de 

oogafdeling van ziekenhuizen en klinieken. In het verleden vroegen kaderleden folders en 

ander voorlichtingsmateriaal bij de vereniging aan, om dit vervolgens te verspreiden over 

de ziekenhuizen en klinieken. Door de toegenomen digitalisering van informatie en het 

werken met abonnementen binnen de ziekenhuizen is het neerleggen van informatiemate-

riaal bij de poliklinieken en in de wachtkamers bijna niet meer mogelijk. Wij betreuren dat.

Wel is er door onze vereniging digitaal materiaal ontwikkeld over maculadegeneratie dat 
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de huisartsen kunnen plaatsen op hun scherm in de wachtkamer. We weten niet hoeveel 

huisartsen dit ook gebruiken in de praktijk. 

Vaste oogartsen en oogverpleegkundigen

De kwaliteit van de informatievoorziening wordt door veel patiënten als ondermaats er-

varen. Na de diagnose is er weinig aandacht voor de gevolgen van deze oogaandoening 

voor de patiënt. Dat die gevolgen groot zijn, blijkt wel uit de interviews en de vragenlijsten. 

Overigens is dit ook één van de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat het Nivel 

heeft uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam UMC in 2020; ‘Informatievoorziening 

en communicatie binnen het zorgtraject maculadegeneratie. Patiënten wensen meer aan-

dacht voor impact van maculadegeneratie op het dagelijks leven’. 

Er zijn nieuwe richtlijnen in de maak. Wij volgen dit als vereniging op de voet, zodat wij 

onze leden ook daarover goed kunnen informeren. Het is prettig om te ervaren dat wij als 

vereniging over het algemeen betrokken worden bij deze ontwikkelingen en onderzoeken.

Als we het hebben over de kwaliteit van zorg staan daarbij een aantal knelpunten voorop. 

In veel ziekenhuizen en klinieken wordt gewerkt met wisselende oogartsen. Veel mensen 

met maculadegeneratie geven aan behoefte te hebben aan een vaste oogarts. Een oog-

arts waarmee je een vertrouwensband opbouwt. Een oogarts die jou kent.

Een enkele kliniek werkt met een oogverpleegkundige die vragen beantwoordt van de 

patiënten en die de weg kent in zorgland. Patiënten met deze voortschrijdende ziekte 

ervaren vaak een psychische belasting, waardoor het soms nodig is om de hulp van een 

psycholoog in te roepen. Ook bij zo’n verwijzing kan een oogverpleegkundige een rol 

spelen. Dit zou een grote stap zijn in de verbetering van de kwaliteit van de zorg. We willen 

ons als vereniging dan ook sterk maken voor een oogverpleegkundige in de ziekenhuizen 

en klinieken. 

Werken met panels

Het aantal leden groeit momenteel hard, en we merken dat de mensen die zich aanmelden 

wat jonger zijn. Onze leden kunnen een belangrijke ondersteuning zijn. We zijn gestart met 

(leden)panels zodat we regelmatig onze achterban kunnen raadplegen. Wat ervaren onze 

leden en wat vinden zij belangrijk? 
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Het Belteam en Maculacafés

Nieuwe leden die zich bij ons aanmelden, krijgen telefoon van het Belteam. We merken dat 

nieuwe leden dat zeer op prijs stellen. 

Zo horen we ook terug van onze leden dat lotgenotencontact belangrijk is. Hoewel er al 

veel Maculacafés zijn, streven we ernaar het aantal Maculacafés uit te breiden zodat we 

toewerken naar een landelijke spreiding. We hebben gemerkt dat de cafés voor de bezoe-

kers goed bereikbaar moeten zijn, dat is nog wel een punt.  

Overigens zijn de Maculacafés niet alleen bedoeld als ontmoetingsplek, maar ook om 

mensen te informeren en te ondersteunen. 

Juveniele vorm, aparte aandacht

Onze leden die de juveniele vorm van maculadegeneratie (JMD) hebben, worden met 

andere problemen geconfronteerd dan de groep met de leeftijdgebonden maculadegene-

ratie (LMD). Verhoudingsgewijs is deze JMD-groep veel kleiner, maar de problematiek van 

deze patiëntengroep is groot. Deze groep is over het algemeen al jong zeer slechtziend. 

Dit heeft grote gevolgen voor hun baan, gezin en leefomgeving. Het is dan ook niet voor 

niets dat er in ons bestuur drie bestuursleden zitten met deze aandoening. Onderling heb-

ben de leden met de juveniele vorm veel contact en ondersteunen elkaar. Zij verdienen 

aparte aandacht.

Beleid voor de komende jaren

We hopen op een doorgaande sterke groei van de MaculaVereniging, zodat we onze 

 beleidsvoornemens kunnen realiseren.



Leven 
met 
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