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Dankzij onderstaande sponsoren is de MaculaVereniging 
in staat gesteld de Maand van de Macula te organiseren:

HET OOG WIL OOK WAT 
Passend Lezen heeft het 
inspiratieboekje beschikbaar gesteld in 
gesproken vorm en braille voor iedereen met een leesbeperking:  
www.passendlezen.nl. Dank daarvoor.
Het boekje is ook te downloaden via www.maculavereniging.nl.

Ontwerp en druk: MEO

AMD -LIFE
‘Bevorderende strategieën voor 

veranderingen in levensstĳl en voeding’
Therapietrouw van de Leeftijdsgebonden 

Maculadegeneratie-aanbevelingen
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          Janny van der Heijden 
 (van het televisieprogram ma 
‘Heel Holland Bakt’) 

          Paul de Jong  
(chef-kok van Heirloom  
Venues in Utrecht) 

          Oscar Grift  
(eigenaar/chef-kok van 
Proeflokaal Duiven)

          Hermien Beltman 
(kok van Restaurant Kruidt in 
Lichtenvoorde)

          Jan Peree 
(chef-kok van Restaurant Kruidt 
in Lichtenvoorde)

          Frank Rutten  
(voorheen kok congres centrum 
Koningshof Eindhoven)

Dit inspiratieboekje is mede tot stand gekomen met onderstaande 
gerenommeerde koks, die vrijwillig voor de MaculaVereniging 
recepten hebben gemaakt op basis van oogvriendelijke 
voedingsmiddelen. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.

Kleur op je bord een lust voor het oog

Dat je slecht ziet,  
hoeft je nog niet stekeblind te maken

Dank aan de animatiedokter, oogarts Niels Crama, die een heel mooie 
strip heeft gemaakt over LMD en dank aan Sheila de Koning-Backus voor 
haar bijdrage Voeding en onze ogen en voor de cover. 
Dank aan Wim van Vroonhoven voor het meedenken en aan Ria Dekker 
die het geheel geredigeerd heeft.
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Als je je ogen niet meer kunt vertrouwen, 
heb je gelukkig je hart nog 
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Voorwoord
Macula-degeneratie is een van de grootste veroorzakers van 
slechtziendheid. Terwijl wereldwijd het onderzoek doorgaat naar een 
oplossing, staat inmiddels wel vast dat we met een paar ‘simpele’ 
veranderingen in onze leefstijl en onze voeding veel kunnen doen aan de 
gezondheid van de macula. 

Niet roken, regelmatig bewegen, gezond en weloverwogen eten: simpele 
stappen die goed zijn voor je algemene welzijn én voor de gezondheid van 
je ogen.  Velen van ons doen al hun best om genoeg oogvriendelijke kost 
onderdeel te laten zijn van het dagelijks eetpatroon. Dit boekje is ter 
inspiratie en om daarbij te helpen.

Dit boekje bestaat uit een praktisch gedeelte en een wetenschappelijk 
gedeelte. We hopen dat beide delen inspirerend werken om aan de slag  
te gaan. Achterin treft u het Amslerraster aan, lees de gebruiksaanwijzing 
goed en kijk, als u tot de risicogroep behoort, hier regelmatig naar.  
Twijfelt u, doe dan de Macula-test op www.maculavereniging.nl.

Heleen Schoots-Wilke,                                                          
voorzitter MaculaVereniging

En bedenk:
Wat goed is voor het oog is goed 

voor het hele lijf 



Wilt u verder lezen, dan dient u lid te worden 
van de MaculaVereniging. Het boekje is dan  

te vinden achter inloggen. 

 

Lid worden 

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

