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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



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/



