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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



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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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

Redactioneel
05 Redactioneel 

Interview
06 Maya Otten belde oudere leden 
07  Mies Bezemer organiseert Macula-

bijeenkomsten   

Vereniging
09 Van de bestuurstafel 
10 Webinar: Een andere kijk op MD  
12 Macula-café Assen 
16 Vragen en opmerkingen van leden 

Thema Leefstijl
18 Boerenkool voor je ogen? 

Inhoudsopgave

Column
34 Moderne middelen 

Medische zaken
36 Onderzoek in het Erasmus MC 
 
Nieuwsbrief Oogfonds/Maculafonds
41 Oogcontact 

Advertenties
08 Horus Pharma 
11 Vitaminenoprecept 
32 Iris Huys 
33 Passend Lezen 
35 Lexima Reinecker 
44 Solutions Radio 

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.

http://www.maculavereniging.nl.
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InterviewInterview

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.”

“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.

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

“Wij hebben wel méér  
meegemaakt, hoor!”
Maya Otten belde oudere leden Mies Bezemer organiseert macula-bijeenkomsten
Renée Braams Renée Braams 
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Vereniging 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
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VerenigingVereniging

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.

Advertentie

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

11.50  
Start deel 1 
interactieve 
presentaties 
(1, 2 of 3) 

1  Welke voeding verkleint de 
kans op macula-degeneratie?

Drs. Sheila de Koning-Backus, 
Erasmus MC

2 Goed licht? Goed zicht!
Edwin Prosman en Marianne 
Prosman, Iris Huys uit Gouda

3  Visuele toegankelijkheid  
voor iedereen

Bram Harder, voorzitter 
MaculaVereniging en Maaike 
Swennenhuis, projectleider 
Bartiméus

12.20  
Start deel 2 
interactieve 
presentaties  
(4, 5, 6 of 7)

4 Minder zien en horen
Ilse Oosterhuis en  
Trudy van de Merbel, Bartiméus

5  Alle mogelijkheden  
van Bibliotheekservice 
Passend Lezen

Janneke Bakker, 
Bibliotheekservice  
Passend Lezen

6  Tv-kijken: ondertiteling laten 
voorlezen of vergroten

Karel Raven, Solutions Radio

7  Energieverdeling bij slecht zien Inge Kroes, Koninklijke Visio

12.50  Afsluiting

Meer informatie over de lezingen en presentaties vindt u op www.maculavereniging.nl.  
Hier kunt u zich ook aanmelden voor het webinar: Een andere kijk op MD.

http://www.maculavereniging.nl
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Vereniging

In deze rubriek van de vernieuwde 
MaculaVisie wordt in ieder nummer 
de spotlight op een andere macula-
bijeenkomst gezet. Deze eerste editie 
valt de eer te beurt aan het Macula-
café (MC) Assen. Coördinator Frans 
Strijk vertelt wat zoal in Assen wordt 
gedaan. Ook spreken we Fokje Dozy, 
de oudste deelneemster en vertelt 
medeorganisator Vroukje Admiraal 
over de bijeenkomst.

Het begint in het voorjaar van 2016, 
tijdens een informatiemiddag van de 
MaculaVereniging in het Wilhelmina 
Ziekenhuis in Assen, georganiseerd 
door Tiny Langezaal. Na afloop van de 
bijeenkomst vraagt zij aan de aanwezige 
Grieke Bontkes en Harry Loorbach of 
ze eens willen nadenken over een op te 
richten Macula-café in Drenthe. Later 
sluit Frans Strijk zich hierbij aan.

Ze kiezen voor Assen vanwege de 
centrale ligging, goede bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van Pand 17, waar 
de MC’s worden gehouden. De eerste 
bijeenkomst is in januari 2017. Er zijn 
maar liefst 43 deelnemers, onder wie 
Tijmen Stoof namens het bestuur van de 
MaculaVereniging. Sindsdien is er elke 
derde dinsdagmiddag van de maand een 
MC van 14.00 tot 16.00 uur.

Al snel wordt de organisatie uitgebreid 
met Vroukje Admiraal, Lammie Wilkens 

en Jacomien Strijk. Helaas moet 
Harry afhaken, omdat het moeilijk te 
combineren valt met zijn werk bij zorg- 
en expertisecentrum Hendrik Kok. 
Recent heeft Grieke om persoonlijke 
redenen de organisatie moeten verlaten.

Een gastspreker of presentatie  
van hulpmiddelen.
Bij ons MC streven we ernaar om zo 
vaak mogelijk een gastspreker of een 
vertegenwoordiger of leverancier van 

Macula-café Assen
Macula-bijeenkomst in de spotlight
Frans Strijk, coördinator Macula-café Assen

hulpmiddelen uit te nodigen. Hiervoor 
trekken we ongeveer de helft van de 
tijd uit. De andere helft is voor het 
gezellig bijpraten en het uitwisselen 
van informatie met elkaar. Ook nodigen 
we interessante personen uit die geen 
directe relatie met visuele beperkingen 
hebben. Zo hebben we de commissaris 
van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta 
Klijnsma, te gast gehad bij ons MC, wat 
mij betreft een van de hoogtepunten – 
zoals u kunt zien op de foto’s.

Naast de bijeenkomsten in Pand 
17 organiseren wij ook andere 
activiteiten, zoals bezoeken aan het 
expertisecentrum Koninklijke Visio, het 
Drents Archief, het Drents Museum en 
meer. En we hebben al een paar keer 
een wandeling met elkaar gemaakt. In 
december dineren we samen, dan komen 
ook sommige partners gezellig mee-eten.

Het is ons daarnaast gelukt om twee 
weken lang de tentoonstelling MIJN 
geZICHT naar cultuurcentrum DNK 
te halen. Veel bezoekers kregen bij 
het bekijken een indruk van wat een 
slechtziende ziet.

Het bezoek van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma  
is een van de hoogtepunten van het MC Assen. Foto: MaculaVereniging.

Jetta Klijnsma krijgt een indruk wat MD 
inhoudt. Foto: MaculaVereniging.

Foto: MaculaVereniging.

 >>
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VerenigingVereniging

Mevrouw Dozy – ‘zeg maar Fokje 
hoor’ - is met haar 95 jaar de oudste 
deelneemster aan ons Macula-café. 
Vanaf de oprichting bezoekt zij, samen 
met haar man Victor, regelmatig onze 
bijeenkomsten. Sinds het overlijden 
van haar man komt zij alleen. Deze 
krasse vrouw volgt de actualiteiten en 
ontwikkelingen nog altijd op de voet. 

Toen zij vier jaar oud was, verhuisde 
Fokje van Utrecht naar Veenhuizen en 
op haar twaalfde naar Assen. Op jonge 
leeftijd verliet ze het ouderlijk huis om in 
Amsterdam te gaan wonen en werken bij 
de farmaceut Brocades. Na het volgen 
van een aantal studies is zij als sociaal 
werker onder andere werkzaam geweest 
bij de Stichting 1940-1945.

Fokje vindt de thema’s van onze 
bijeenkomsten altijd informatief 

en afwisselend. Het bezoek van 
Jetta Klijnsma vindt zij een van de 
hoogtepunten. Ook de uitleg van 
voormalig oogarts Bert van der Pol 
over - onder meer - MD heeft Fokje zeer 
gewaardeerd: hij kan het goed uitleggen, 
zonder moeilijke woorden te gebruiken. 
En de tafellamp die ze heeft aangeschaft 
na een presentatie van Bartiméus, een 
instelling ten behoeve van zorg voor 
mensen die slechtziend of blind zijn, 
gebruikt ze dagelijks.

Maar eigenlijk vindt Fokje het áltijd leuk 
om naar onze bijeenkomsten te gaan: er 
is altijd een goede sfeer en er wordt veel 
informatie gedeeld. Ook de extra ‘uitjes’, 
bijvoorbeeld naar Hendrik Kok en het 
Drents Archief, vindt zij naast de MC’s 
een meerwaarde hebben. 
Fokje is een welkome deelnemer aan 
onze bijeenkomsten. Wij hopen haar 
nog vaak te mogen begroeten bij de 
evenementen van het Macula-café 
Assen.

Bij een keuring voor verlenging van 
mijn rijbewijs, bleek dat ik slechter 
was gaan zien. De opticien had hier 
geen oplossing voor. Een bezoek aan de 
oogarts in het Wilhelmina Ziekenhuis 
bracht duidelijkheid: LMD, de natte 
vorm. Sindsdien krijg ik met variabele 
tussentijden ooginjecties. 

Na twee oogbloedingen mocht ik niet 
meer autorijden. Fietsen vond - en vind 
- ik eng. Ik vond het erg wennen om 
afhankelijker te zijn. Mijn man vervoert 
mij graag, maar ...

Buurman Frans Strijk attendeerde mij 
enige jaren geleden op het bestaan van 
de MaculaVereniging en vertelde te willen 
starten met een Macula-café. Hoewel 
ik op dat moment nog geen hulp of 
aanpassingen nodig had, leek het mij een 
goed plan om aan beide deel te nemen.

De maandelijkse bijeenkomsten van 
het MC bezoek ik graag. Ze zijn gezellig 
en informatief. Met name de informatie 
over de verschillende vormen van MD is 
duidelijk en zinvol. Datzelfde geldt voor de 
demonstratie en uitleg van verschillende 
hulpmiddelen. Ook de wat luchtigere 
onderwerpen zijn de moeite waard, zoals 
over reizen en de mogelijkheden voor 
blinden en slechtzienden om mee te doen 
aan groepsreizen. En niet te vergeten 
het bezoek van de commissaris van de 
Koning in Drenthe, mevrouw Klijnsma. 
Hierbij kregen we wel informatie, maar 
konden we vooral zelf het een en ander 
vertellen.

Onder leiding van Frans en samen 
met Grieke, Jacomien en Lammy de 
middagen voorbereiden en daarnaast 
bijzondere invullingen bedenken, is erg 
leuk - vooral als we dat doen tijdens een 
lunch. Zo zijn we naar het Drents Archief 
geweest, hebben we samen gewandeld 
en zijn er plannen voor een ritje met de 
Museumspoorlijn in Stadskanaal.

Ik hoop dat we in september weer op ons 
oude stekje bijeen kunnen komen. >>

Blik van een medeorganisator

De oudste deelneemster

Vroukje Admiraal (78), Assen

Fokje Dozy (95), Assen

Vroukje heeft 
veel plezier in 
de middagen 
voorbereiden. 
  
Foto: 
MaculaVereniging.

Fokje is met haar 95 jaar de oudste 
deelneemster. Foto: MaculaVereniging.

Contact met de deelnemers
Vanaf het begin van de MC’s zijn de 
contactgegevens aan de deelnemers 
gevraagd. Hierdoor is het goed mogelijk 
om, veelal via de mail, contact te houden. 
Voor elke bijeenkomst of andere activiteit 
wordt er een uitnodiging gemaild en, 
bij enkelen, een papieren versie in de 
brievenbus gelegd. Van elke bijeenkomst 
wordt een verslag gemaakt, dat naar 
iedereen op de deelnemerslijst wordt 
verstuurd of gebracht.

Wie wil ook?
In de komende nummers van de 
MaculaVisie komt elke keer een 
andere bijeenkomst aan de orde. Wilt 
u dat ook een keer of heeft u vragen of 
opmerkingen? Neem dan contact met  
mij op via e-mail fstrijk@home.nl,  
of bel me op 06-22 67 95 45.

Voor informatie over regionale 
macula-bijeenkomsten en JMD-
netwerkborrels zie de agenda  
op de website.

Foto: MaculaVereniging.
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V: Gisteren heb ik gehoord dat ik de natte vorm van macula-degeneratie heb. 
Ik ben erg geschrokken. Wat staat mij te wachten? Ik ben nu een dag later en 
erg verdrietig. Ik loop in het Spaarne Ziekenhuis en ga prikken krijgen.

A: Dat is heel vervelend nieuws. Ik snap dat u er erg van geschrokken bent. 
Voor natte macula-degeneratie worden inderdaad injecties gegeven die het 
proces kunnen vertragen. Het is daarom van belang om die injecties te halen. 
Wilt u een keer met iemand praten die hetzelfde heeft? De MaculaVereniging 
kan u met een ‘ervaringsdeskudige’ in contact brengen.

V: Ik ben al jaren lid van de 
MaculaVereniging. Ik heb de 
ziekte van Stargardt en ik moet 
een nieuwe wasmachine kopen. 
Is er een lijst beschikbaar met 
wasmachinemerken en -typen die 
gemakkelijk in het gebruik zijn?  
De standaardmodellen zijn vaak 
digitaal en onleesbaar! Alvast 
bedankt voor uw antwoord.

A: Helaas bestaat er niet zo’n lijst. 
Mogelijk kunnen de regionale 
instellingen Visio of Bartiméus 
u helpen. Op het kennisportaal 
voor mensen met een visuele 
handicap van de Belgische Kim 
Bols, www.kimbols.be, staat ook 
veel informatie. U kunt ook een 
oproepje plaatsen in de besloten 
groepen.

V: Bij mij is macula-degeneratie 
per toeval geconstateerd. Ik ben 
72 en heb nog geen of weinig 
klachten. Kunt u mij doorgeven 
wat het beste oogziekenhuis in 
Nederland is dat gespecialiseerd 
is op dit gebied?

A: Er zijn veel plaatsen waar u 
goed kunt worden behandeld. 
Het Radboudumc is daar een 
van. Ik neem aan dat macula-
degeneratie (MD) is vastgesteld 
tijdens een oogonderzoek in het 
ziekenhuis? Ik raad u aan om 
een oogcentrum bij u in de buurt 
te zoeken en daar een afspraak 
mee te maken: daar is over het 
algemeen veel kennis aanwezig 
over MD en zullen ze dan ook de 
verdere controles gaan uitvoeren.

V: Ik zag jullie bericht over het leren van braille. Dit is mijn ervaring: 
een paar jaar terug heb ik twee weken geoefend, met behulp van andere 
slechtziende vrienden van me, om het alfabet in braille te leren. Ze legden 
me de basis uit en hielpen me met de letters uit het hoofd te leren. Om 
het er beter in te krijgen, liet ik mijn broer met behulp van een site een 
paar opdrachten op papier maken, die ik moest vertalen. Daarnaast deed 
ik oefeningen via een app. Nu zit ik op een basisniveau om met mijn ogen 
braille te lezen. Langzaam maar zeker kan ik woorden in braille ontcijferen.

A: Bedankt voor het delen van uw ervaring! Als u die ook onder het bericht 
zou willen plaatsen, heeft iedereen steun aan uw woorden. Daar kunnen we 
wat mee. Top!

Vereniging Vereniging

Vragen en opmerkingen  
van leden
Een selectie van de Facebook-pagina’s
Rob Otten

Facebook-groepen  
van de MaculaVereniging

De MaculaVereniging heeft vier Facebook-groepen.  
Er is de algemene Facebook-pagina en er zijn drie 

besloten pagina’s: JMD Plaza, JMD Ouders en LMD Plein. 
Om lid te worden van een groep, gaat u naar uw eigen 

Facebook-account. Typ in het zoekvenster de groep 
in, kies de pagina die wordt gevonden en vraag het 
lidmaatschap aan. U wordt dan toegelaten en kan 

daarna de gesprekken lezen en in contact  
komen met anderen.

http://www.kimbols.be
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Boerenkool voor  
je ogen? 
Wat kan ik eten tegen leeftijdsgebonden macula-degeneratie? 
Drs. Sheila de Koning-Backus

 >>

In een gesprek met de voorzitter van 
de MaculaVereniging Bram Harder 
vertelt hij dat hij in 2009 te horen heeft 
gekregen dat hij aan zijn rechteroog de 
natte vorm van macula-degeneratie 
heeft. “Uw rechteroog zal snel 
verslechteren en binnen vijf jaar is uw 
linkeroog aan de beurt”, is de diagnose 
van de oogarts. “Maar misschien kunnen 
ooginjecties het verdere verloop van 
de aandoening remmen. Hierin zit een 
antilichaam tegen het stofje dat voor de 
bloedvatgroei en lekkage zorgt.”

Via de MaculaVereniging komt Bram 
erachter dat ooginjecties in zijn geval 
de natte vorm van leeftijdsgebonden 
macula-degeneratie (LMD, internationaal 
gebruikt men AMD: age-related 
macular degeneration) kunnen 
behandelen, maar dat leefstijl en voeding 
kunnen meehelpen en mogelijk de 
voortschrijding kunnen vertragen, vooral 
in zijn linkeroog. Het is het enige dat hij 
zelf kan doen, dus zet hij daarop in.

Drs. Sheila de Koning-Backus is 
epidemioloog nutrigenomics in het 
Erasmus Medisch Centrum. Bij 
nutrigenomics wordt relatie tussen 
genen, voeding en gezondheid 
onderzocht.

Sheila is werkzaam als promovenda 
op de afdelingen Oogheelkunde en 
Epidemiologie van het Erasmus MC, 

onder leiding van prof.dr. Caroline Klaver, 
op het gebied van voeding in relatie tot 
AMD. Haar onderzoek richt zich op het 
project Bevorderende strategieën voor 
veranderingen in leefstijl en voeding. 
Therapietrouw van de Leeftijdsgebonden 
Macula-degeneratie-aanbevelingen (AMD-
Life). In een pilotstudie onder gezonde 
deelnemers onderzocht zij hoe je met 
biomarkers voedingspatronen, leefstijl 
en de inname van voedingssupplementen 
kan meten.

Eerder onderzocht zij het effect 
van eetpatronen op het risico van 
AMD binnen het Rotterdamse 
bevolkingsonderzoek ERGO. In 2019 
kwam de tweede editie uit van het  
Handbook of Nutrition, Diet and the Eye. 
In een van de hoofdstukken beschrijft 
zij samen met Jessica Kiefte-de Jong 
en Caroline Klaver nutriënten en 
voedingspatronen die belangrijk zijn  
voor ogen.

In dit artikel wordt regelmatig met nummers verwezen naar bronnen.  
De volledige lijst met geraadpleegde bronnen kunt u nalezen op  
www.maculavereniging.nl/boerenkool-voor-je-ogen.

Bram begint met het dagelijks innemen 
van het AREDS2-voedingssupplement 
dat speciaal voor AMD is ontwikkeld. 
Hij verandert door het advies 
gaandeweg het eetpatroon waar hij 
mee is opgegroeid en dat bestond uit 
aardappelen, vlees (karbonaadjes), 
groente en jus. Zijn rechteroog wordt 
regelmatig geïnjecteerd en heeft nog een 
visus van 75%. Zijn linkeroog heeft tot op 
heden een goede visus en heeft nog geen 
injecties gehad. 

Wat is leeftijdsgebonden macula-
degeneratie en hoe vaak komt het voor?
 AMD is een ouderdomsziekte van 
de macula, het deel van het netvlies 
waar je scherp mee ziet. Als de ziekte 
vergevorderd is, kan het leiden tot 
slechtziendheid of zelfs (gedeeltelijke) 
blindheid. De bevolking wordt alsmaar 
ouder, waardoor ook het aantal mensen 
met AMD zal toenemen.1 Naar schatting 
heeft 14% van de Nederlanders tussen 
55 en 64 jaar een vorm van AMD. 

http://www.maculavereniging.nl/boerenkool-voor-je-ogen
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Normaal

Goed zicht

Vroege/intermediaire AMD
(Drusen en RPE veranderingen)

Late AMD 
(slecht zicht)

Late AMD – ‘Droog’
 (Geografische atrofie)

Late AMD – ‘Natte’
(Neovasculair AMD)

Late AMD – ‘Nat’  
(littekenvorming)

Normaal

Goed zicht

Vroege/intermediaire AMD
(Drusen en RPE veranderingen)

Late AMD 
(slecht zicht)

Late AMD – ‘Droog’
 (Geografische atrofie)

Late AMD – ‘Natte’
(Neovasculair AMD)

Late AMD – ‘Nat’  
(littekenvorming)

Afbeelding 1: De verschillende stadia en kenmerken van AMD 
(afgeleid van Cook et al, 2008).

 >>

Dit stijgt tot bijna 20% bij de 65- tot 
75-jarigen en tot 37% bij de 75-plussers. 
Dit komt in totaal neer op ongeveer 
132.000 mensen.1

De vroege vorm van AMD (early/
intermediate AMD) wordt gekenmerkt 
door een ophoping van vetten en 
ontstekingsmateriaal onder het 
pigmentepitheel (zie afbeelding 
1). Deze ophopingen, die eruitzien 
als gele vlekjes, heten ‘drusen’ of 
‘pigmentveranderingen’ en treden 
meestal zonder visuele implicaties op. 
De vergevorderde vorm van AMD (late 
AMD) heeft twee verschijningsvormen: 

‘natte’ en ‘droge’ AMD. De natte vorm 
van late AMD, ook wel choroïdale 
neovascularisatie, wordt gekenmerkt 
door een abnormale groei van 
bloedvaatjes onder de macula. Deze 
nieuwe vaatjes zijn erg kwetsbaar, 
gaan snel stuk en veroorzaken vocht 
en bloedingen. Deze vorm van AMD 
vraagt om snelle behandeling door 
injecties in het oog met anti-VEGF (een 
antilichaam), dat de bloedvatvorming 
en vocht tegengaat. De droge vorm 
van AMD, geografische atrofie, wordt 
gekenmerkt door grillige gebieden in het 
netvlies waar het pigmentepitheel geheel 
verdwenen is. Helaas is therapie met 

anti-VEGF-injecties alleen beschikbaar 
voor natte AMD, en zelfs voor deze vorm 
is ernstig visueel verlies op lange termijn 
onvermijdelijk.2

AMD ontstaat door een samenspel van 
erfelijke en leeftijdsfactoren 
Veroudering en aandoeningen vanwege 
een erfelijke belasting overkomen ons. 
Brams moeder, Dien Harder-Arp, kreeg 
toen zij 64 jaar oud was te horen dat zij 
AMD had. De oogarts zei dat er niets 
aan te doen was. Bram vraagt zich nu 
af: “Hoe kan ik, als het gaat over AMD, 
mijn leefstijl positief beïnvloeden? Wat 
levert een gezondere leefstijl op voor 

mensen met een door erfelijke belasting 
verhoogd risico op AMD? Valt AMD te 
voorkomen en, als het zich voordoet, te 
vertragen?” 

De belangrijke risicofactoren voor het 
ontwikkelen van AMD zijn ouderdom, 
erfelijke belasting en een ongunstige 
leefstijl. De kans dat u AMD zal 
ontwikkelen is aanzienlijk verhoogd 
als iemand binnen uw directe familie 
AMD heeft.3, 4 Een gunstig of ongunstige 
leefgewoonte heeft men doorgaans zelf 
in de hand - op dat gebied is roken één 
van de belangrijkste risicofactoren voor 
AMD.

Mensen die meer dan een pakje 
sigaretten per dag roken, lopen tot 
drie keer meer risico om natte AMD en 
tot wel vijf keer meer risico om droge 
AMD te ontwikkelen.5, 7 Rokers met 
erfelijke aanleg voor AMD krijgen deze 
aandoening veertig tot honderd maal 
vaker vergeleken met niet-rokers zonder 
erfelijke aanleg. Overgewicht verhoogt 
het risico enigszins en een body mass 
index (BMI) van meer dan 25 geeft 30% 
meer risico op het ontwikkelen van 
AMD.8

Een gezond voedingspatroon, sporten of 
regelmatig intensieve lichamelijke activiteit 
werkt beschermend.9, 10 Een gezond 
voedingspatroon dat voldoende vis, groente 
en fruit bevat verlaagt het risico anderhalf 
keer (25 tot 40%) en een paar keer in de 
week dertig minuten stevig wandelen 
verlaagt het risico op de progressie van 
AMD al met bijna de helft. 11, 12
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Afbeelding 3: Naleving van de dagelijkse voedingsaanbevelingen van het Nederlandse 
Voedingscentrum in het bevolkingsonderzoek onder Rotterdammers. Cijfers van het 
Centraal Bureau voor Statistiek laten zien dat deze cijfers in overeenstemming zijn met 
de gehele Nederlandse bevolking. Mensen die de combinatie aanbevolen hoeveelheid 
groente, fruit en vis eten, hebben 42% minder kans om AMD te ontwikkelen.11  >>

Richtlijn voor leeftijdsgebonden 
macula-degeneratie (2014) 
In 2014 kwam op initiatief van het 
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 
(NOG) de richtlijn Leeftijdsgebonden 
Macula-degeneratie uit. Hierin wordt 
gewezen op gezonde voeding, gezond 
gewicht, voldoende lichaamsbeweging, 
niet roken en het innemen van AMD-
voedingssupplementen volgens de 
AREDS2-formule (zie hieronder). 
De richtlijn is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en kennis 
uit de praktijk.

Met welke voedingsmiddelen kan ik 
AMD voorkomen of vertragen?
Er zijn veel verschillende soorten 
voedingsbestanddelen (nutriënten) 
onderzocht in relatie tot AMD. Zij 
vormen essentiële bouwstenen van het 
oog of zorgen ervoor dat het oog goed 
functioneert (zie afbeelding 2). De meest 
onderzochte voedingsbestanddelen zijn 
luteïne en zeaxanthine, zink, vitamine C, 
vitamine E en omega 3-vetzuren (EPA 
en DHA). Er is aangetoond dat zij het 
risico op verdere ontwikkeling van AMD 
verlagen.13, 14 

Bewijs voor deze gunstige effecten komt 
voort uit onderzoek met supplementen 
en inname via voeding.11-15 In de macula 
gaat het daarnaast niet alleen over 
luteïne of zeaxanthine, maar over beide 
in de juiste verhouding en concentratie 
tot elkaar.

De inname van β-caroteen vermindert 
het risico op AMD vooral bij mensen 
met een hoog erfelijk risico. Andere 
voedingsbestanddelen, zoals α-caroteen, 
β-cryptoxanthine, lycopeen en vitamine 
D zijn minder grondig bestudeerd. Er is 
op dit moment geen duidelijk bewijs dat 
inname van deze voedingsbestanddelen 
het risico op AMD verlaagt.

Waarom zijn complete 
voedingspatronen zo waardevol?
Een veelgehoorde en terechte 
opmerking is dat we geen losse 
voedingsbestanddelen eten. Inderdaad, 
die krijgen we, los van de supplementen 
die we innemen, vooral binnen via onze 
voeding. Deze voedingsbestanddelen 
worden gegeten in samenhang met 
elkaar. Hoe effectief de opname in 
de darmen is, wordt mede bepaald 

door de verschillende combinaties, de 
concentraties waarin ze voorkomen 
en de stoffen waarin ze kunnen 
oplossen. Luteïne en zeaxanthine 
lossen bijvoorbeeld goed op in vetten 
en worden zo via de darmwand 
opgenomen in ons lichaam. En 
optimale concentratieverhoudingen van 
verschillende voedingsbestanddelen 
kunnen van belang zijn bij allerlei 
(fysiologische) processen binnen in ons 
lichaam. Uit onderzoek blijkt dat een 
gevarieerd voedingspatroon dat veel 
gezonde voedingsbestanddelen bevat, 
veel beter beschermt tegen AMD dan een 
weinig gevarieerd voedingspatroon. 

Europees onderzoek heeft aangetoond 
dat een voedingspatroon rijk aan groene 
bladgroenten, fruit, vis, volle granen, noten 
en olijfolie het risico op het ontwikkelen 
van een late AMD met de helft kan 
verminderen.12 Dit voedingspatroon 
overlapt met de voedingsaanbevelingen 
van het Nederlandse Voedingscentrum. 
Onderdeel van de oorspronkelijke Schijf 
van Vijf was om minimaal 200 gram 
groente en twee stuks fruit per dag te 
eten, net als twee keer per week vette 
vis. Uit bevolkingsonderzoek onder 
Rotterdammers blijkt dat slechts 4% van 
de 55-plussers deze aanbevelingen 
van de overheid volledig opvolgt11 
en dat juist deze 4% maar liefst 44% 
minder kans op het ontwikkelen van 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie 
heeft (zie afbeelding 3)!11

Onderzoekers van de Tufts University 
School of Medicine in Boston in de VS 
hebben met een onderzoeksmethode 
- genaamd qualitative comparative 
analysis - de relatie tussen 

Afbeelding 2: Het oog en de meest 
onderzochte nutriënten om het netvlies 
in goede conditie te houden.
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Afbeelding 4: Visualisatie 
van de relatie tussen 
voedingscategorieën en 
hun associaties met late 
AMD. Groen geeft gezond 
aan. Rood geeft ongezond 
aan en zwart staat voor 
neutraal/onbekend. De 
grootte van elke cirkel is 
evenredig met de sterkte 
van de associatie tussen 
de overeenkomstig 
voedingscategorieën en 
late AMD - Afgeleid van 
Chiu et al. 2017.15

voedingscategorieën en hun associaties 
met late AMD gevisualiseerd.15 De 
visualisatie van dit onderzoek laat een 
gunstig, een ongunstig en een neutraal 
of onbekend voedingspatroon zien.

Hieronder (afbeelding 4) treft u 
een aangepaste afbeelding van de 
voedingspatronen. Groen omcirkeld 
zijn de voedingsmiddelen die gunstig 
zijn voor de ogen en rood omcirkeld 
zijn ongunstige voedingsmiddelen. 
Hoe groter de cirkel, hoe groter het 
effect. In de groene cirkels staan 
groene bladgroenten, fruit, vis, volle 
granen, peulvruchten, noten en olijfolie. 
In de grote rode cirkel treft u vooral 
bewerkte voedingsmiddelen (kant-en-
klaarmaaltijden en voedingsmiddelen in 
pakjes en zakjes met vaak toegevoegde 

stoffen, zoals kunstmatige smaakstoffen 
en chemische ingrediënten), bewerkt 
vlees (bewerkt om de smaak of 
houdbaarheid te beïnvloeden), dranken 
en voedingsmiddelen die rijk zijn aan 
suiker of zout. Het algemene advies is 
om deze niet te consumeren. Ook is het 
aanbevolen om zo min mogelijk rood 
vlees, varkensvlees, boter, margarine en 
plantaardige oliën (met uitzondering van 
olijfolie) te gebruiken. 

Zet uw dagelijkse maaltijd eens in de 
groene en rode cirkels 
Vallen uw keuzes voor voedingsmiddelen 
vooral in de groene cirkels, de rode 
cirkels of eet u een mix van beide? Hoe 
meer de balans naar de groene cirkels 
gaat, hoe gunstiger dat is voor uw ogen.

Eten wij de juiste groenten, fruit en vis?
In mijn gesprek met Bram zegt hij 
ineens: “Sheila, nu denk ik wel dat ik 
heel gezond eet, maar als ik jou zo hoor, 
vraag ik mij toch af wat ik het beste kan 
eten? En hoeveel?”

Als wij specifiek kijken naar de voor 
gezonde mensen aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid van bijvoorbeeld luteïne, 
zeaxanthine en omega 3-vetzuren, dan 
is dat voor luteïne 4,8 milligram per 
dag (mg/d), voor zeaxanthine 1,2 mg/d 
en voor omega 3-vetzuren (DHA/EPA) 
200 mg/d. De nieuwe algemene richtlijn 
‘gezonde voeding’ (de Schijf van Vijf) van 
de Gezondheidsraad (2020) adviseert 250 
gram groente en 200 gram fruit per dag en 
één keer per week (bij voorkeur vette) vis.

In Nederland eten wij vooral ui, tomaat, 
bloemkool, sperziebonen, worteltjes en 
een appel, peer, banaan of sinaasappel.16 
In deze groenten en vruchten zitten 
weinig voedingsbestanddelen die onze 
ogen beschermen tegen de ontwikkeling 
van AMD. De geschatte inname van 
luteïne uit voeding is daarmee 1 tot 2 
mg per dag. Vis ligt nog lastiger, want 
Nederlanders zijn niet echt viseters; 
er wordt tien keer zoveel vlees als vis 
gegeten. En als er al vis wordt gegeten, 
is het zoute haring of kibbeling. De 
gewenste voedingsbestanddelen komen 
in veel hogere concentraties voor in 
bijvoorbeeld spinazie, boerenkool, 
veldsla, oranje paprika’s, goudsbloem 
(Calendula officinalis), makreel, zalm en 
tonijn.  >>



Thema Leefstijl Thema Leefstijl

26   |  MaculaVisie oktober 2020

Nutrienten per 100 gram voedingsmiddel
Voedingsmiddel Luteïne 

(mg)
Zeaxanthi-
ne (mg)

Vitamine C 
(mg)

Vitamine 
E (mg)

Zink 
(mg)

DHA 
(mg)

EPA 
(mg)

Goudsbloem 29,8 ? ? ? ? - -
Spinazie 6,63 0,02 7 3,50 1,20 - -
Boerenkool 6,10 0,23 25 2,70 0,20 - -
Veldsla 5,87 - 8 0,32 - -
Andijvie, gekookt 2,93 0,01 1 0,80 0,27 - -
Oranje paprika 0,49 3,33 133 2,10 0,24 - -
Wortel/bospeen,  
gekookt

0,25 0,01 3 0,50 0,30 - -

Kaki /  
Sharonvrucht

0,35 0,49 16 - 0,10 - -

Frambozen 0,21 0,01 32 0,50 0,30 - -
Blauwe bessen 0,14 - 10 0,60 - - -
Kiwi, geel 0,02 - 135 1,40 0,08 - -
Kiwi, groen 0,12 - 79 1,40 0,21 - -
Makreel, gestoomd - 0,70 0,48 - 2890 1670
Zalm, gerookt 0,02 - - 2,50 0,42 790 470
Tonijn, bereid  
zonder vet

- - - 0,30 0,45 110 20

Gehakt (runder-),  
rul gebakken

- - 6 4,20 6,96 - -

Lamsvlees - - - 0,10 3,20 - -
Eidooier, gekookt 1,58 - - 3,6 - 110
Cashewnoten, ongezouten 0,05 - - 1,90 5,80 - -
Pecannoten, ongebrand 
en ongezouten

- - 1 4,00 4,53 - -

Gemengde noten,  
ongezouten

0,02 - - 5,70 3,86 40 -

Walnoten, ongezouten 0,02 0,01 - 3,10 3,40 320 -

Nutrienten per 100 gram voedingsmiddel
Voedingsmiddel Luteïne 

(mg)
Zeaxanthine 
(mg)

Vitamine C 
(mg)

Vitamine 
E (mg)

Zink 
(mg)

DHA 
(mg)

EPA 
(mg)

Ui, rauw 0,01 - 5 0,10 0,29
Tomaat 0,08 - 15 0,70 0,15
Bloemkool 0,01 - 22 0,10 0,26
Sperziebonen, gekookt 0,57 0,03 1 0,30 0,37
Aardappelen 0,03 9 0,10 0,33
Rode paprika 0,03 0,25 150 3,10 0,32
Appel 0,02 0,01 5 0,30 0,08
Peer 0,06 - 3 0,20 0,17
Banaan 0,03 - 8 0,20 0,25
Sinaasappel 0,05 0,05 51 0,40 0,17
Inktvisringen, gefrituurd  
in plantaardige olie

- - - 1,20 10

Kabeljauw, rauw - - 0,70 0,30 170 170
Gehakt (varkens-),  
gebakken

- - 12 3,70 2,98

Pinda’s (aardnoten),  
gezouten

0,01 - - 5,80 2,80

 >>

Waarom zijn voedingssupplementen zo 
belangrijk bij AMD?
Uit een onderzoek met 
voedingssupplementen (AREDS2) onder 
meer dan 4.000 deelnemers, blijkt dat het 
slikken hiervan bij mensen die al AMD 
hebben de progressie naar late AMD met 
25% kan vertragen.13 De samenstelling 
van de AREDS2-oogformule is per 
dagdosering: vitamine C (500 mg), vitamine 
E (400 IU), luteïne (10 mg), zeaxanthine (2 
mg), zink (25 tot 80 mg) en koper (2 mg). 
De richtlijn Leeftijdsgebonden Macula-
degeneratie uit 2014 verwijst hiernaar.

Het is vrij lastig voor patiënten die al AMD 
hebben om de aantoonbaar werkzame 
doseringen uit voeding te halen; voor 
bijvoorbeeld luteïne is dit maar liefst 10 mg 
(zie AREDS2-oogformule), vijf tot tien keer 
zoveel als gemiddeld.

Werkzame doseringen, een 
rekenvoorbeeld
Een van de meest gegeten groenten in 
Nederland is bloemkool. Dit bevat 0,01 mg 
luteïne per 100 gram. Om de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid van 4,8 mg luteïne 
te bereiken, zou u bijna 48 kilogram 
bloemkool per dag moeten eten. Om de 
AMD-relevante dosering van 10 mg luteïne 
binnen te krijgen, zou dat minstens 100 
kilogram moeten zijn. Maar in boerenkool 
zit 610 keer meer luteïne dan in bloemkool. 
Voor de ADM-relevante dosering van 10 mg 
luteïne zou u daar slechts 164 gram (0,16 
kilogram) van per dag moeten eten.

Een combinatie van voedingsmiddelen 
kan leiden tot een efficiëntere opname 
van voedingsbestanddelen, waardoor het 
gecombineerde effect groter wordt. Als u 
iedere dag spinazie, boerenkool, veldsla 
of andijvie eet, gecombineerd met oranje 

paprika, dan komt u een heel eind in de 
goede richting om voldoende luteïne en 
zeaxanthine binnen te krijgen. Maar met 
vele andere groenten komt u zeker niet 
aan de hoeveelheden die aanbevolen zijn 
voor AMD. 

Voedingssupplementen zoals AREDS2 
zijn dus zelfs bij een gevarieerd 
voedingspatroon aanbevolen om voldoende 
van de voedingsbestanddelen binnen te 
krijgen.

Voorbeeld van een ‘gezond voor je ogen 
gerecht’: Zalm en avocado salade met 
verse spinazie, brocoli, blauwe bessen  
en olijfolie.
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AMD-LIFE

Stuur uw recept op

In 2010 bestond de MaculaVereniging 
tien jaar en werd het boek ‘Geef uw 
ogen goede kost’ uitgegeven. Het 
bevat heel veel recepten. De uitgave 
is niet meer te bestellen, maar op de 
website is wel de pdf in te zien of te 
downloaden:  
www.maculavereniging.nl/wp-
content/uploads/2018/08/geef_
ogen_goede_kost.pdf

Er zijn vast lezers die nieuwe 
‘goede kost voor de ogen’-recepten 
kunnen aandragen. Daarom willen 
wij u oproepen deze naar de 
redactie te sturen via redactiemv@
maculavereniging.nl, zodat we die 
op een later moment kunnen delen 
met de andere verenigingsleden. 
Zo kunnen we de komende tijd met 
elkaar werken aan de tweede editie 
van Geef uw ogen goede kost.

Bram Harder,  
voorzitter MaculaVereniging

 

‘Bevorderende strategieën voor 
veranderingen in leefstijl en voeding’
Therapietrouw van de Leeftijdsgebonden 

Macula-degeneratie-aanbevelingen

 >>

Welke adviezen moet u onthouden?
Er komt een vrouw bij de dokter. Ze 
vraagt: “Dokter, ik heb een artikel 
gelezen in de MaculaVisie: Wat kan ik 
eten tegen leeftijdsgebonden macula-
degeneratie. Maar wat moet ik hiervan 
onthouden?”

Volgens de dokter is belangrijk te 
onthouden dat:
• vette vis beschermt tegen AMD;
•  toevoeging van groene bladgroenten 

en fruit extra bescherming biedt;
•  deze ingrediënten het beste 

beschermen bij veelzijdige voeding;
•  voedingssupplementen met de 

beschermende antioxidanten de 
progressie naar een eindstadium met 
25% kunnen vertragen bij mensen met 
een vroege vorm van AMD;

•  roken een van de belangrijkste 
risicofactoren is;

•  sporten of regelmatig intensieve 
lichamelijke activiteit juist 
beschermend werkt.

Door te weten wat men eet, door 
bewuster te worden van wat er in 
voeding zit en wat het effect is van 
bepaalde leefgewoonten, kan men 
zelf bewustere keuzes maken en de 
balans van ongunstige naar gunstigere 
leefgewoonten verleggen. Als we de 
aandacht en daarmee de balans kunnen 
verleggen, hebben we al een grote stap 
gemaakt in de richting om onszelf te 
beschermen.

Maar uit onderzoek blijkt dat het 
opvolgen van de aanbevelingen van 
de oogarts nog niet zo eenvoudig is. 
Stoppen met roken is voor veel mensen 

erg moeilijk. En een nieuw, ander 
voedingspatroon is voor veel mensen 
niet of moeilijk vol te houden. Ook krijgen 
we vaak te horen dat de motivatie om 
iedere dag voedingssupplementen in te 
nemen na verloop van tijd vermindert. 
Uit onderzoek blijkt dat 65% van de 
patiënten met AMD helemaal geen 
supplementen gebruikt of dat in onjuiste 
doseringen doet.

Nieuw onderzoek
Inmiddels wordt uit onderzoek steeds 
duidelijker dat een gezonde levensstijl 
het AMD-ziekteproces kan uitstellen 
of vertragen. Er is nog niet goed 
onderzocht hoe patiënten het best 
gemotiveerd kunnen worden om de 
aanbevelingen op te volgen en hoe zij die 
leefstijlverandering ervaren. Het Erasmus 
MC gaat met het AMD-Life onderzoek 
uitzoeken welke ondersteuning mensen 
nodig hebben om hun voedingsgewoonten 
en leefstijl blijvend te veranderen. Het 
onderzoek start in het laatste kwartaal 
van 2020 en wij nodigen patiënten met 
een beginstadium van AMD of met een 
late AMD aan slechts één oog uit voor 
deelname! Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u kijken op  
www.maculadegeneratie.nl.  
U kunt ook een e-mail sturen naar  
amd.life@erasmusmc.nl.
Het kan zijn dat de COVID-19-
maatregelen worden aangescherpt 

en wij hierdoor op een later tijdstip 
van start kunnen gaan. Dit zal zich de 
komende weken uitwijzen. Aanmelden en 
informatie opvragen kan altijd!

Het AMD-Life onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te 
bekijken of motiverende strategieën 
patiënten kunnen helpen om hun leefstijl 
en voeding te veranderen en hoe zij deze 
leefstijlverandering ervaren. Vragen die wij 
met dit onderzoek gaan beantwoorden zijn: 
•  Zijn de gegeven adviezen haalbaar en 

worden ze begrepen? 
•  Is kennis over een persoonlijk 

risicoprofiel of ondersteuning van een 
coach nuttig om leefstijlverandering te 
bewerkstelligen?

 
Het voorgestelde onderzoek wordt 
uitgevoerd onder drie groepen van vijftig 
mensen die ouder zijn dan 55 jaar en  
die de diagnose vroege/intermediaire 
AMD of late AMD aan één oog hebben.  
Het onderzoek duurt twee jaar. 
Gedurende de eerste twaalf maanden 
verstrekken wij voedingssupplementen 
(AREDS2) en uitleg over de 
aanbevelingen. Afhankelijk van de groep 
waarin de deelnemer zit, krijgt iemand 
coaching of extra informatie over zijn of 
haar persoonlijke risico op het verergeren 
van AMD. Gedurende de eerste twaalf 
maanden zijn er twee bezoekmomenten 
aan ons onderzoekscentrum en vindt 
een aantal malen bloedonderzoek 
plaats. In maand 24 wordt het onderzoek 
afgerond met een laatste bezoek aan 
ons onderzoekscentrum voor een 
bloedonderzoek (biomarkerprofiel) en een 
inventarisatie van het volgen van de AMD-
aanbevelingen.

http://www.maculavereniging.nl/wp-content/uploads/2018/08/Geef_ogen_goede_kost.pdf
http://www.maculavereniging.nl/wp-content/uploads/2018/08/Geef_ogen_goede_kost.pdf
http://www.maculavereniging.nl/wp-content/uploads/2018/08/Geef_ogen_goede_kost.pdf
http://www.maculadegeneratie.nl
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Een schematische weergave van de 
studie wordt in afbeelding 5 getoond. 

Persoonlijk risicoprofiel 
Het doel van een persoonlijk risicoprofiel 
is om de kans op een bepaalde 
uitkomst zo goed mogelijk in te 
schatten (voorspellen). Een persoonlijk 
risicoprofiel voor het verloop van 
AMD wordt volgens een gevalideerd 
voorspellingsmodel berekend. Erfelijke 
informatie, leeftijd en gegevens over 
leefstijl worden gecombineerd en leiden 
tot een voorspelling over het beloop van 
AMD. Onze hypothese is dat patiënten 
gebaat zijn bij deze persoonlijke 

Afbeelding 5: 
Schematische weergave 
van de AMD-Life studie. 
Deelnemers, in totaal 
150, worden via loting 
toegewezen aan de drie 
verschillende groepen.

Afbeelding 6: Verdeling van genetische scores in AMD-patiënten en niet-AMD-
patiënten in Europa. In recent Europees onderzoek, het EYE-RISK project, hebben 
onderzoekers onder leiding van prof. dr. Caroline Klaver (Erasmus MC) en prof. dr. 
Anneke den Hollander (Radboudumc) de genetische risicoscore (GRS) berekend 
in verschillende populatiestudies. In deze populatiestudies heeft 37% van de 
personen (ouder dan 65 jaar) met een GRS tussen de 1 en de 2 geen AMD, 32% heeft 
intermediaire AMD, en 31% heeft late AMD.18,19

benadering, om hiermee bewuster en 
gemotiveerder aan de eigen gezondheid 
te werken.

De familie Harder heeft een licht 
verhoogd erfelijk (genetisch) risico. Toen 
Bram in 2009 te horen kreeg dat hij 
aan zijn rechteroog een natte vorm van 
AMD had, herinnerde hij zich ook weer 
de oogaandoening van zijn moeder Dien 
Harder-Arp, die 64 jaar oud was toen 
zij AMD kreeg. Bij haar was het ook het 
rechteroog. Hij vroeg aan zijn moeder, 
die op dat moment 88 jaar oud was, of ze 
daar nog wat mee kon zien. “Nee, daar zie 
ik niet veel meer mee,” antwoordde ze, 

“maar mijn linkeroog is nog prima!” Klopt, 
want er ontging haar niets en met haar 
leesbril las ze nog iedere dag de krant. In 
oktober 2019 is ze, na een val uit bed, op 
98-jarige leeftijd aan een heupfractuur 
overleden.

Met toestemming van Bram is zijn DNA 
als voorbeeld opgestuurd naar het 
Radboudumc voor ‘genotypering’ van 
52 genetische varianten die met AMD 

geassocieerd zijn.4 Een genotype is 
erfelijke informatie over een bepaalde 
eigenschap waar men geen invloed op 
heeft, zoals bijvoorbeeld de kleur van 
de ogen. Hiermee is zijn genetische 
risicoscore (GRS) voor AMD berekend.18, 
19 Brams GRS is 1,46: deze risicoscore 
valt een beetje in het midden, want 
die is niet hoog en niet laag, maar 
intermediair (zie afbeelding 6). >>

Bram  GRS 1,46
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Bij mensen met een intermediair 
genetisch risico, kan een gezonde 
leefstijl helpen om de balans bij een 
risico op AMD de juiste kant te laten 
opgaan. Bram neemt al negen jaar 
dagelijks de AREDS2-oogsupplementen. 
Hij heeft nooit gerookt en hij doet 
regelmatig aan fysieke activiteit. 

Hij eet voldoende groene bladgroenten 
en vette vis. Zijn rechteroog heeft 
na elf jaar nog een visus van 75% en 
zijn linkeroog heeft tot op heden een 
goede visus en nog geen injecties 
gehad - terwijl de voorspelling in 2009 
nog was dat het rechteroog snel zou 
verslechteren en binnen vijf jaar ook zijn 
linkeroog ook aan de beurt zou zijn.

Brams zonen, Nathan (44 jaar) en Jaïr 
(39 jaar), hebben mogelijk een verhoogd 
risico op AMD, want hun oma Dien 
had het, net als hun vader. Aan hun 
genetische achtergrond kunnen zij niets 
doen, maar zij kunnen wel besluiten tot 
een gevarieerd voedingspatroon en een 
gezond leven. Zijn zij zich daar bewust 
van en doen ze iets aan preventie? 
Kan een GRS, die onderdeel uitmaakt 
van de persoonlijke risicoscore, hen 
motiveren om hun ogen goede kost te 
geven en er een gezonde leefstijl op na 
te houden?

In het eerste nummer van 2021 zullen 
wij hier uitgebreid op ingaan. Nathan en 
Jaïr Harder delen dan hun persoonlijke 
ervaringen met ons, wij vertellen meer 
over genetica, de genetische risicoscore 
en we geven een voorbeeld van een 
persoonlijk risicoprofiel.

Een warme aanbeveling van uw 
voorzitter
De MaculaVereniging telt ongeveer 
4.000 leden. Ik zie dit als een 
geweldige kans om ons gezamenlijk 
in te zetten voor dit belangrijke 
onderzoek! Met elkaar kunnen 
we het verschil gaan maken 
als vereniging. We hebben een 
belangrijke boodschap en missie 
voor AMD Nederland: pas uw 
leefstijl en voeding aan om AMD 
aanzienlijk te vertragen of de kans 
erop te verlagen! 

Lees hier meer over op de website 
www.maculadegeneratie.nl en meld 
u per e-mail aan voor het onderzoek 
via amd.life@erasmusmc.nl.

Bram Harder,
voorzitter MaculaVereniging

http://www.maculadegeneratie.nl
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ColumnColumn

Marie-José Rijnders.  
Foto: Murk Schaafsma.

Ik wil onafhankelijk zijn! 
Ik moet dingen zelf kunnen oplossen! 
Ik wil gewoon meedoen met alles om  
me heen! 

Jawel. Denk je net alles op een rijtje te 
hebben en het leven zó georganiseerd 
dat het allemaal van een leien dakje 
loopt, word je weer volop geconfronteerd 
met de grenzen aan de macht.

Brandt het lampje? Zit de stekker er wel 
in? Heb ik op de juiste knop gedrukt? 
Waarom doet hij het dan niet gewoon?
 
Dochter bellen: die kan het vanaf die 
afstand allemaal ook niet overzien. Ik 
hoor haar zuchten.

Buurman nr. 1 bellen: die is zo 
ontzettend handig. Buurman is aan het 
werk, aan de andere kant van de stad. En 
zijn werk is zó belangrijk, dat ik hem daar 
eigenlijk niet bij durf te storen.

Buurman nr. 2 bellen: die is ook zo 
handig. Buurman is ook aan het werk. 
Weliswaar thuis, maar momenteel even 
niet beschikbaar, want hij moet een 
column inleveren. 

Buurman nr. 3 is net terug uit Spanje, 
dus die wil ik vanwege corona niet gaan 
bellen. 

Assistent nr. 1 neemt niet op, die is druk 
bezig haar eigen bedrijfje te redden.

Assistent nr. 2 hoef ik niet te bellen, want 
die begrijpt niks van knoppen en toetsen 
en stekkers. 

Kleinzoon 1 zit weer op school, dus 
die kan ik niet lastig vallen. Die is héél 
handig... als hij bereikbaar is.

Langzamerhand begin ik wanhopig 
te worden en heb de neiging om alle 
apparaten in één zwiep het raam uit 
te gooien. Klaar. Basta. Waarom moet 
ik ook zo nodig mee doen met al dat 
moderne gedoe? Dat is misschien heel 
geschikt voor al die relaxte jongens en 
meisjes die met de ogen dicht weten hoe 
het werkt, maar voor een oudere – nou 
ja, wees eerlijk: gewoon een oude – 
vrouw valt dat allemaal niet mee.

Moderne middelen
Marie-José Rijnders

Neem contact met ons op via 033-494 37 87 voor een demonstratie of showroombezoekNeem contact met ons op via 033-494 37 87 voor een demonstratie of showroombezoek

GROOT SCHERM EN 
TOCH NIET OPVALLEND!

Kastanjelaan 6, 3833 AN Leusden  |  033-494 37 87
info@lexima-reinecker.nl  |  www.lexima-reinecker.nl

Wij leveren onder andere de 
volgende producten:

beeldschermloepen / digitale handloepen
vergrotings- en spraaksoftware
brailleleesregels
loeplampen

Wat zou er gebeuren als ik niet meer 
‘gewoon’ meedoe? Als ik ophoud om de 
strijd steeds opnieuw te voeren? Dan 
maar weer netjes geschreven brieven in 
een envelop stoppen, postzegels kopen, 
de laatste brievenbus van de buurt 
opzoeken en de brief erin gooien – op 
hoop van zegen? Wordt de post nog wel 
bezorgd, tegenwoordig? En hoe lang doet 
die er dan over?

Ach, laat ik erover ophouden. Op die 
manier maak ik overal een probleem 
van en dat schiet ook helemaal niks op. 
Ik ga dus maar weer eens aan stekkers 
trekken en knopjes indrukken. 

Pffffffff.

Advertentie
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Genetica en epidemiologie  
van leeftijdsgebonden  
macula-degeneratie (LMD)
Oogonderzoek in het Erasmus MC
Prof.dr. Caroline Klaver, dr. Magda Meester

De ene afdeling Oogheelkunde is de 
andere niet. In deze nieuwe serie 
nemen we steeds een kijkje achter de 
schermen van een ander ziekenhuis. 
Welke onderzoeken worden er 
uitgevoerd? Waar is de afdeling in 
gespecialiseerd? Met Caroline Klaver 
en Magda Meester van het Erasmus MC 
in Rotterdam bijten we de spits af. 

Al dertig jaar lang voert het Erasmus MC 
onderzoek uit naar leeftijdsgebonden 
macula-degeneratie (LMD). In de loop 
der jaren is de nadruk verschoven van de 
mensen bij wie LMD vóórkomt naar de 
manier waarop men LMD voorkómt.

Historie
Professor Paulus de Jong is in 1990 
het wetenschappelijk onderzoek naar 
LMD in Rotterdam begonnen. Toen 
werd Oogheelkunde onderdeel van 
het Erasmus Rotterdam Gezondheid 
Onderzoek, oftewel het ERGO-
bevolkingsonderzoek van het Erasmus 
MC - ook wel The Rotterdam Study 
genoemd. Dit is een onderzoek bij 
ouderen met als oogheelkundige 
speerpunten LMD en glaucoom.

ERGO I was het eerste cohort, oftewel 
de eerste onderzoeksgroep van ERGO. 
Hiervoor werden 8.000 55-plussers 

uit de wijk Ommoord uitgenodigd voor 
een uitgebreid lichamelijk onderzoek, 
waarbij naast het oog ook het hart, het 
brein en de botten goed onderzocht 
werden. Ook werd er bloed afgenomen 
om DNA en andere stoffen in het bloed 
te onderzoeken en werd er gevraagd 
naar de leefgewoonten en gezondheid, 
waaronder dieet, roken, lichamelijke 
inspanning en medicatie.

Na 2000 kwamen er nieuwe cohorten 
bij: ERGO II, III en inmiddels is er ook 
ERGO IV; het totale ERGO-onderzoek 
bestaat nu uit 15.000 personen. Alle 
cohorten worden iedere vijf tot zeven 
jaar uitgenodigd voor een bezoek aan het 
onderzoekscentrum om hun organen 
opnieuw te onderzoeken. Zo hebben we 
inmiddels over de laatste dertig jaar 
kleurenfoto’s van het netvlies verkregen 
en van de laatste veertien jaar oogscans 
(OCT’s). We hebben vele personen 
kunnen volgen bij wie in de loop der tijd 
LMD is ontwikkeld.

Belangrijkste bevindingen
In de jaren ’90 richtten we ons vooral op 
het vóórkomen van LMD en op speciale 
kenmerken van patiënten die de ziekte 
hebben. We vonden dat één op de tien 
mensen in Nederland een eindstadium 
van deze ziekte kan ontwikkelen en dat 

mensen die roken en aderverkalking 
hebben vaker LMD krijgen. Later 
vonden we dat slechte voeding (met 
weinig antioxidanten) ook een belangrijk 
aandeel had.

In deze eeuw hebben we veel genetisch 
onderzoek gedaan, vaak gecombineerd 
met andere studies. ERGO leverde een 
belangrijke bijdrage aan het vinden 
van de huidige 52 genetische varianten 
die veel voorkomen bij LMD, en er 
wordt nu ook veel opgetrokken met het 
Radboudumc om zeldzame genetische 
varianten te vinden. In een groot 
Europees consortium waar ERGO deel 
van uitmaakt, vonden we dat mensen 
met een hoog genetisch risico meer dan 
zestig procent kans hebben om in hun 
leven slechtziend te raken door LMD, 
maar dat ze dat met de helft kunnen 
verminderen als ze een gezonde leefstijl 
hebben: niet roken, een dieet rijk aan 
groenten, fruit en vette vis, en genoeg 
lichamelijke inspanning.

Dit is een heel belangrijke boodschap 
voor de kliniek, vooral voor jonge 
mensen met familieleden met LMD en 
voor mensen die zelf de eerste tekenen 
van de ziekte hebben. Kort door de 
bocht gezegd: je hebt met een gezonde 
leefstijl grote kans de ellende van de 
ziekte te voorkómen, mits je op tijd 
begint en je je er goed aan houdt. Op 
de website www.maculadegeneratie.nl 
geven we achtergrondinformatie over 
LMD en ons onderzoek.

De uitvoerders
De onderzoeksleiders van het LMD-
onderzoek waren, in chronologische 
volgorde: 
•  Paulus de Jong  

(nu emeritus hoogleraar)
•  Hans Vingerling (hoogleraar en nu 

afdelingshoofd in Erasmus MC)
•  Caroline Klaver (hoogleraar Erasmus 

MC/Radboudumc; huidige leider).

Senior-onderzoeker en hoofd 
wetenschappelijke subsidies is Magda 
Meester. Daniël Luttikhuizen is hoofd van 
het EyeNED Reading Center.
 
De eerste promovendus op LMD was 
Hans Vingerling. Daarna kwamen:
• Caroline Klaver
•  Redmer van Leeuwen (nu hoogleraar 

UMC Utrecht)
•  Sharmila Boekhoorn (nu oogarts 

Albert Schweitzer Ziekenhuis)
•  Dominiek Despriet (nu oogarts 

Oogcentrum Kalmthout)
•  Gabriëlle Buitendijk (nu oogarts 

Oogkliniek De Horsten)
•  Annemarie Colijn (nu in opleiding  

tot oogarts)
•  Sheila de Koning-Backus (huidige  

promovendus)
•  Eric Thee (huidige  

promovendus).

De onderzoeksassistenten die ons al 
meer dan dertig jaar ondersteunen zijn 
Ada Hooghart en Corina Brussee, sinds 
vijf jaar bijgestaan door Amal Hamimida.

http://www.maculadegeneratie.nl
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EyeNED
De hoeveelheid plaatjes van het 
netvlies die we in de loop van de jaren 
verzameld hebben, is enorm. Deze 
plaatjes beoordelen Ada, Corina, en Amal 
al jaren volgens gestandaardiseerde 
richtlijnen. Nu kunstmatige intelligentie 
zijn intrede heeft gedaan, doen we daar 
ook bij ERGO ons voordeel mee. We 
helpen computerspecialisten algoritmen 
te ontwikkelen voor automatische 
beoordeling van deze plaatjes, en als 
deze algoritmen goed genoeg blijken te 
zijn, zullen we ze in de nabije toekomst 
gaan gebruiken. Door deze stappen heeft 
het gradeercentrum – waar de mate van 
macula-degeneratie wordt vastgesteld 
- ook een professionele slag gemaakt; 
dit heet voortaan het EyeNED Reading 
Center. Dit centrum kan ook opdrachten 
van buiten accepteren om kenmerken 
van LMD of andere netvliesaandoeningen 
op plaatjes van het netvlies te 
beoordelen. De website van het centrum 
is te vinden op www.eyened.nl.

 Overige studies naar oogziekten
Naast macula-degeneratie zijn er nog 
vele andere oogziekten die bestudeerd 
worden door onderzoekers en artsen 
in het Erasmus MC. Door naar veel 
verschillende vormen onderzoek te 
verrichten en hierbij gezamenlijk op 
te trekken, wordt de kennis van het 
onderzoeksteam verbreed en worden 
omstandigheden geschapen waarin 
plaats is voor vernieuwend onderzoek.

Zo bestudeert een grote groep 
onderzoekers bijziendheid, ook wel 
myopie genoemd. Bijziendheid is het niet 
scherp zien in de verte, waardoor het 

dragen van een bril met een negatieve 
sterkte nodig is om scherp te zien. 
Bijziendheid komt wereldwijd steeds 
meer voor. Hoge bijziendheid, een 
brilsterkte van meer dan -6, kan op 
latere leeftijd ernstige slechtziendheid 
en zelfs blindheid veroorzaken. We 
doen onderzoek naar hoe bijziendheid 
op kinderleeftijd ontstaat en hoe we 
kinderen kunnen behandelen om hoge 
bijziendheid te voorkomen.

Het onderzoek heeft laten zien dat de 
kans op bijziendheid vergroot wordt als 
kinderen veel werk doen waarbij ze iets 
van dichtbij moeten bekijken, zoals lezen 

Medische zaken

Een deel van de onderzoekers en oogartsen van het Erasmus MC, oftewel de 
mensen die momenteel onderzoek doen naar LMD, bijziendheid, glaucoom, erfelijke 
netvliesaandoeningen, keratoconus en die werkzaam zijn bij het EyeNED Reading 
Center. Caroline Klaver (rechts onderin met bolletjestrui) leidt deze groep. Magda 
Meester, mede-auteur van dit artikel, staat helemaal rechts. Inzet rechts: Hans 
Vingerling, hoofd afdeling oogheelkunde. Foto: Erasmus MC.

of achter de computer werken en weinig 
buiten zijn. We doen er dan ook alles 
aan om deze boodschap uit te dragen en 
hebben de 20-20-2-regel voor kinderen 
in het leven geroepen: na 20 minuten 
dichtbijwerk, 20 seconden in de verte 
kijken en daarnaast iedere dag 2 uur in 

de buitenlucht doorbrengen. Neem ook 
eens een kijkje op onze myopie-website: 
www.myopie.nl.

Een andere oogziekte die we bestuderen 
is glaucoom. Hierbij beschadigt de 
oogzenuw, wat vaak gepaard gaat met 

Medische zaken

http://www.myopie.nl
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een hoge oogdruk. Glaucoomonderzoek 
kent een lange geschiedenis in het 
Erasmus MC. Het huidige onderzoek 
richt zich onder andere op de rol van 
(oog)zenuwbeschermende stoffen en 
het microbioom (darmflora) op het 
ontwikkelen van het glaucoom.

Het onderzoeksteam in Erasmus MC 
bekijkt ook welke behandelingen het 
meest efficiënt zijn voor kinderen bij 
een lui oog of scheelzien, hetgeen 
beide oogaandoeningen zijn die bij 
kinderen ontdekt worden. Behandeling 
is belangrijk om beide ogen te laten 
meewerken bij het kijken: alleen op 
die manier kan scherp en met diepte 
gekeken worden. 

Daarnaast wordt in het Erasmus MC 
onderzocht wat de beste behandeling 
is als er kanker ontstaat in de vorm van 
een oogmelanoom. Dit ontstaat vanuit 
een melanocyt, een pigmentcel, in het 
oog. Er wordt onderzocht welke stappen 
een melanocyt moet doormaken om een 
kankercel te worden. 

Tevens wordt in het Erasmus MC het 
ontstaan onderzocht van inwendige 
oogontstekingen, door de oogarts uveïtis 
genoemd, en van ontstekingen aan 
de oogkas die voorkomen bij de auto-
immuunziekte Graves Orbitopathie. 
Deze aandoeningen kunnen blijvende 
schade aan het oog veroorzaken. 
Onderdeel van dit onderzoek is ook wie 
welke behandeling zou moeten ondergaan. 

In samenwerking met Het 
Oogziekenhuis onderzoekt het Erasmus 
MC hoe keratoconus ontstaat. Dit 
is een afwijkende vorm van het 
hoornvlies, waardoor het zicht wordt 
beïnvloed en speciale lenzen gedragen 
dienen te worden. Soms is zelfs een 
hoornvliestransplantatie nodig. Het 
onderzoek richt zich onder andere op 
de genetica.

Een nieuw te starten onderzoeksproject 
van het Erasmus MC in samenwerking 
met Het Oogziekenhuis gaat zich richten 
op beeldvorming van het netvlies bij 
erfelijke netvliesaandoeningen (retinale 
dystrofieën). Deze ernstige aandoeningen 
zijn vrij zeldzaam. Ze veroorzaken 
soms al op hele jonge leeftijd serieuze 
zichtproblemen. Momenteel beheert het 
onderzoeksteam van het Erasmus MC 
de landelijke database RD5000. Hierin 
kunnen deze patiënten geregistreerd 
worden, om zo landelijk onderzoek te 
vergemakkelijken. 

Geen enkel onderzoek vindt 
uitsluitend plaats vanuit de afdeling 
Oogheelkunde van het Erasmus MC. 
Bij ieder onderzoek is sprake van 
samenwerkingen binnen het Erasmus 
MC met andere afdelingen en met 
partners in binnen- en buitenland. Maar 
onze belangrijkste onderzoekspartners 
zijn onze patiënten die belangeloos hun 
gegevens of bloed aan ons beschikbaar 
stellen voor onderzoek. 
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“Sinds de diagnose in 2000 is mijn leven enorm 

veranderd. Eerder kon ik zelfstandig fietsen, autorijden 

en had ik een mooie carrière voor ogen. Maar door 

de ziekte van Stargardt en het vooruitzicht om zeer 

slechtziend te worden, heb ik mijn leven anders moeten 

inrichten. Zo ben ik eerder aan kinderen begonnen dan 

gepland. Ik wilde ze met eigen ogen zien opgroeien.” 

"Ik had ‘s avonds moeite met het lezen van 
teksten. Deed ik een spelletje, dan kon ik 
de speelkaarten niet goed onderscheiden. 
Autorijden werd moeilijk en ik was moe, heel 
moe. Mijn zicht was in korte tijd 80 procent 
afgenomen, alsof ik een bril afzette. Na een 
half jaar bij de oogarts werd duidelijk wat de 
reden hiervoor was: de oogziekte Stargardt. 
Ik heb flink gehuild, maar daarna pakte ik 
het leven op alsof er niets aan de hand was. 
Dit was geen ontkenning; ik wilde uitzoeken 
wat ik kon en hoe snel mijn ogen én mijn 
kunnen achteruitgingen. Dit ging snel en ik 
werd gedwongen om gebruik te maken van 
hulpmiddelen. De routine die ik dagelijks voor 
mezelf creëerde, gaf veel steun.  
 
Ondertussen dacht ik na over de toekomst. 
Mijn plan was om eerst carrière te maken 
en daarna aan kinderen te beginnen. 
Maar ik koos noodgedwongen een andere 
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route. Werken lukte niet meer en ik werd 
arbeidsongeschikt. Ik voelde me nutteloos en 
dom vergeleken met werkende moeders. Er 
waren zelfs tijden dat ik het moeilijk vond om 
de zin te zien van de dag. Terugkijkend ben ik 
blij dat ik er wel altijd voor de kinderen kon zijn!   
 
Rouwproces
Inmiddels zijn de kinderen 15 en 13 jaar 
oud en groeien ze op in zelfstandigheid. Ze 
beginnen nu zelfs voor mij te zorgen, want 
met 2 procent zicht heb ik zo nu en dan 
hulp nodig. Zo lakt mijn dochter mijn nagels 
en leest mijn zoon de recepten voor. Ook 
mijn vriend helpt me. Heel fijn, maar ook 
confronterend. Natuurlijk wil ik dat het liefste 
zélf doen. Het is een rouwproces om steeds 
maar weer stukjes van m’n zelfstandigheid 
in te leveren en daarmee het leven dat ik 
oorspronkelijk voor ogen had. De ene keer is 
het iets kleins, de andere keer iets groots. >> 

De arts zei: “Je wordt blind 
en er is niets aan te doen” 

“Sinds de diagnose in 2000 is mijn leven enorm 

veranderd. Eerder kon ik zelfstandig fietsen, autorijden 

en had ik een mooie carrière voor ogen. Maar door 

de ziekte van Stargardt en het vooruitzicht om zeer 

slechtziend te worden, heb ik mijn leven anders moeten 

inrichten. Zo ben ik eerder aan kinderen begonnen dan 

gepland. Ik wilde ze met eigen ogen zien opgroeien.” 

"Ik had ‘s avonds moeite met het lezen van 
teksten. Deed ik een spelletje, dan kon ik 
de speelkaarten niet goed onderscheiden. 
Autorijden werd moeilijk en ik was moe, heel 
moe. Mijn zicht was in korte tijd 80 procent 
afgenomen, alsof ik een bril afzette. Na een 
half jaar bij de oogarts werd duidelijk wat de 
reden hiervoor was: de oogziekte Stargardt. 
Ik heb flink gehuild, maar daarna pakte ik 
het leven op alsof er niets aan de hand was. 
Dit was geen ontkenning; ik wilde uitzoeken 
wat ik kon en hoe snel mijn ogen én mijn 
kunnen achteruitgingen. Dit ging snel en ik 
werd gedwongen om gebruik te maken van 
hulpmiddelen. De routine die ik dagelijks voor 
mezelf creëerde, gaf veel steun.  
 
Ondertussen dacht ik na over de toekomst. 
Mijn plan was om eerst carrière te maken 
en daarna aan kinderen te beginnen. 
Maar ik koos noodgedwongen een andere 
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route. Werken lukte niet meer en ik werd 
arbeidsongeschikt. Ik voelde me nutteloos en 
dom vergeleken met werkende moeders. Er 
waren zelfs tijden dat ik het moeilijk vond om 
de zin te zien van de dag. Terugkijkend ben ik 
blij dat ik er wel altijd voor de kinderen kon zijn!   
 
Rouwproces
Inmiddels zijn de kinderen 15 en 13 jaar 
oud en groeien ze op in zelfstandigheid. Ze 
beginnen nu zelfs voor mij te zorgen, want 
met 2 procent zicht heb ik zo nu en dan 
hulp nodig. Zo lakt mijn dochter mijn nagels 
en leest mijn zoon de recepten voor. Ook 
mijn vriend helpt me. Heel fijn, maar ook 
confronterend. Natuurlijk wil ik dat het liefste 
zélf doen. Het is een rouwproces om steeds 
maar weer stukjes van m’n zelfstandigheid 
in te leveren en daarmee het leven dat ik 
oorspronkelijk voor ogen had. De ene keer is 
het iets kleins, de andere keer iets groots. >> 

De arts zei: “Je wordt blind 
en er is niets aan te doen” 
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Stappen zetten 
Jaarlijks kent het Oogfonds subsidie toe aan 
wetenschappelijke onderzoeken die door 
arts-onderzoekers via het samenwerkings-
verband Uitzicht zijn ingediend. Dankzij de 
donateurs van het Oogfonds hebben we dit
jaar 16 oogonderzoeken financiering kunnen 
toezeggen. Dit zijn er meer dan ooit, mede 
door de fusies in 2019 met het Glaucoom-
Fonds en het MaculaFonds. Hiermee kunnen 
we stappen zetten naar baanbrekende 
resultaten en oplossingen voor oogziektes.  
 

Kortgeleden moest ik afscheid nemen van het 
fietsen, uit veiligheid voor mijzelf en anderen. 
Hier heb ik het heel moeilijk mee, nog steeds. 
Ik ben nu langer onderweg en alles kost me 
nog meer tijd. 

Afhankelijk
Mijn gezin is de reden dat ik ‘s ochtends mijn 
bed uitkom. Het geeft praktische invulling 
aan mijn dag en afleiding, want ik vind het 
leven best zwaar. Toch probeer ik dagelijks 
twee activiteiten buitenshuis te doen. Zo 
spreek ik af met vriendinnen die ook een 
visuele beperking hebben. We wisselen van 
gedachten en delen ervaringen. Dat geeft 
steun. En ik sport meerdere keren per week. 
Eén bezoek aan de sportschool kost mij een 
halve dag aan tijd. Net als boodschappen 
doen. Ondanks dat ik het idee heb dat ik veel 
zie, omdat mijn hersenen de ontbrekende 

vakjes invullen, zie ik geen details en kan ik 
bijvoorbeeld moeilijk etiketten lezen. Hierdoor 
kost alles me veel energie, omdat ik constant 
moet focussen. De snelheid is weg uit mijn 
leven, behalve de snelheid waarmee mijn 
kunnen achteruitgaat. Genieten is moeilijk, 
want ik ben elke dag afhankelijk van de 
hoeveelheid energie. Waar ik wél van geniet, 
is om mijn kinderen hun hobby’s te zien 
uitoefenen. 
 
Oogonderzoek
Ik houd de berichten over oogonderzoek in de 
gaten, maar de oogarts heeft al gezegd dat 
mijn zicht niet meer kan worden hersteld. 
Een harde boodschap! Toch hoop ik dat er 
een oplossing komt voor volgende generaties. 
Ik gun niemand een leven zonder zicht.”

Karen

 

Hoopt u, net als wij, op beter zicht in de toe-
komst? Of klinkt dat voor u als een boodschap 
voor toekomstige generaties? We zijn benieuwd 
naar uw verhaal en gaan graag met u in gesprek 

Deel ook uw verhaal met ons
over uw leven met MD. Wilt u dat ook? Stuur 
dan een e-mail naar mijnogen@oogfonds.nl 
o.v.v. ‘mijn verhaal’ en Oogfondsmedewerker 
Elianne zal contact met u opnemen.

Er starten maar liefst zeven 
nieuwe maculaonderzoeken. 
Een mooi vooruitzicht! 

Wilt u onderdeel zijn van de baanbrekende 
onderzoeken die binnenkort van start gaan? 
Word donateur! Dat kan al voor een paar 
euro per maand.  

 Vul het donatieformulier in 
 of ga naar www.oogfonds.nl/ikgeef 

Dit zijn mijn gegevens:

  Lid MaculaVereniging

Voornaam ..................   Achternaam ..........................   M    V    

Straat  ..........................................................................

Huisnummer  ..........................................................................

Postcode  ..........................................................................

Plaats  ..........................................................................

E-mailadres  ..........................................................................

Datum  ..........................................................................

Handtekening  ..........................................................................

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk. 

Stuur deze bon in een 

envelop zonder postzegel 

naar Oogfonds, 

Antwoordnummer 900, 

3500 VB  Utrecht

U krijgt een bevestiging per 

e-mail (of per post als geen 

e-mail adres ingevuld). 

De machtiging opzeggen 

kan eenvoudig via 

donateur@oogfonds.nl 

030 - 29 66 999. 

 

 éénmalig      maandelijks      per kwartaal      jaarlijks

€ ..................  af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:

DONATIEBON

Daarom machtig ik het Oogfonds om:  

MACULAONDERZOEKOOGCONTACT -

MaculaFonds maakt onderdeel uit 
van het Oogfonds



Webbox, Go-box en Go-app zijn Audiomaatjes van Solutions Radio,  
sinds 2006 specialist in audio hulpmiddelen voor visueel beperkten. 

Specialist in audio hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden

Audi  maat e.nl

In contact met de wereld om je heen… 
Voor mensen met een visuele beperking is het vaak een hele opgave om contact met de buiten- 
wereld te houden. Dankzij de Audiomaatjes zijn allerhande media en actualiteiten eenvoudig 
toegankelijk. Het laatste nieuws bijvoorbeeld en de dagelijkse krant, maar ook gesproken boeken, 
kranten, tijdschriften, hoorspelen en gesproken ondertiteling.

Er zijn drie Audiomaatjes: het alles-in-één audiomaatje Webbox, de Gesproken Ondertitels app 
Go-app die live tv ondertiteling voorleest en de Go-box die alle ondertitels op tv voorleest, ook 
opgenomen programma’s en Netflix. 

Voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking:  
Bel 015 - 26 25 955 of ga naar audiomaatje.nl
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