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Verantwoording
De inleiding geeft een overzicht van
voedingsadviezen van onder
andere het Voorlichtingsbureau voor
de voeding en een aantal binnen-
en buitenlandse onderzoeken.
Van deze instellingen is een opsom-
ming van de websites gegeven.

Voor dit kookmagazine hebben wij
ons laten inspireren door zuster-
organisaties in Australië en
Engeland. Daar zijn kookboeken uit-
gegeven die speciaal gericht zijn op
het gezond houden van de ogen.

Wij hebben een bescheidener opzet
gekozen en hievoor eigen recepten
verzameld.Tevens is met toestem-
ming gebruik gemaakt van de web-
site van Albert Heijn.Wanneer dat
het geval is, vindt u de vermelding
AH en eventueel welke maand en
welk jaar. Het zijn over het alge-
meen recepten die vrij gemakkelijk
te maken zijn en geen buitengewo-
ne eisen stellen aan uw kookkunst.

Bijzonder veel dank zijn wij
verschuldigd aan Ria Dekker die
heel veel tijd gestoken heeft in de
lay-out en het drukklaar maken van
dit magazine

Maart 2010

Nel Koetsier–van den Broek
Wicher Koetsier



VOORWOORD

In 2010 bestaat de MDVereniging 10 jaar.

Het aantal leden is sinds de oprichting tot
ruim 5.200 gegroeid en de MDVereniging
behoort nu tot één van de grootste
patiëntenverenigingen op het gebied van
oogaandoeningen. Daarmee heeft de MD
Vereniging haar bestaansrecht overduide-
lijk bewezen.

In die 10 jaar is de vereniging uitgegroeid
tot een professionele organisatie met een
eigen bureau dat ons in staat stelt veel
activiteiten voor onze leden te ontplooien,
zoals het organiseren van informatiebij-
eenkomsten. In meer dan 10 plaatsen
worden MD-cafés en huiskamerbijeen-
komsten gehouden, plaatsen waar lotge-
noten elkaar kunnen ontmoeten. De
MaculaVisie, waarin iedere twee maanden
een schat aan informatie te vinden is,
heeft zich tot een volwaardige periodiek
ontwikkeld en er is een moderne website.

Eén van de doelstellingen van de MD
Vereniging is de belangenbehartiging van
haar leden. Dat doet zij door aandacht te
vragen en bekendheid te genereren voor
de aandoening en in voorkomende geval-
len zich in te zetten voor de best mogelij-
ke behandeling.
De MDVereniging is aangesloten bij
Viziris, lid van de AMD Alliance, de
wereldwijde koepel van organisaties voor
mensen met maculadegeneratie, en werkt
nauw samen met VISION 2020 Nederland.
Door deze samenwerkingsverbanden is de
MDVereniging in staat de belangen van
haar leden optimaal te behartigen.

Voor de meeste vormen van MD is geen
genezing mogelijk. Daarom heeft het

bestuur nagedacht op welke manier wij
voor onze leden toch iets kunnen doen.
Veel factoren die de ziekte veroorzaken
zijn niet beïnvloedbaar. Zo blijkt steeds
meer uit wetenschappelijk onderzoek dat
ook de leeftijdgebonden MD voor een
gedeelte op erfelijke factoren is terug te
voeren. Preventie is een mogelijkheid het
proces van MD te vertragen. Niet roken
en bescherming van de ogen tegen fel
zonlicht zijn risicofactoren die we zelf in
de hand hebben. Bij de meeste van u is
dit inmiddels bekend.

Steeds meer publicaties tonen aan dat
ook gezonde voeding een positieve
invloed heeft. In een artikel in het
Reformatorisch Dagblad, december 2001,
wijst prof. dr. J.E.E. Keunen van het UMC
St Radboud op de positieve effecten voor
MD van een gezond dieet.

Om nog eens het belang van gezonde
voeding te onderstrepen en u daarin wat
wegwijs te maken, heeft het bestuur
besloten een voedingsspecial uit te
brengen.

In deze special ”Geef uw ogen goede
kost” vindt u naast een algemene
informatieve inleiding over aspecten van
gezonde voeding ook recepten die een
positieve invloed hebben op uw ogen en
het proces van MD kunnen vertragen.

Het bestuur hoopt u hiermee een plezier
te doen en een stimulans te geven
gezond te eten.

Nel Koetsier, voorzitter,
maart 2010
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Groenten
boerenkool, spinazie, raapstelen, broccoli,
waterkers, andijvie, spruitjes, paprika, mais,
peulvruchten, wortelen, tomaten

Fruit
frambozen, bramen, bosbessen, rode bessen,
cranberry’s, ananas, sinaasappels, grapefruits

Vette vis
haring, paling, makreel, zalm, sardines,
tonijn, forel

Geef uw ogen goede kost
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Inleiding
Onze leefwijze, de keuze en hoeveelheid
van onze voeding, zoals te veel en te vet
eten, te veel alcohol drinken en roken, zijn
belangrijke factoren, die het ontstaan van
aandoeningen kunnen veroorzaken. Dit
geldt bijvoorbeeld voor hart- en vaatziek-
ten, longkanker en diabetes type 2. Dat is
algemeen bekend.

Dat een ongezonde leefwijze ook gevolgen
kan hebben voor de ogen weten slechts
weinigen. In de laatste twee decennia zijn
uit wetenschappelijk onderzoek veel nieu-
we inzichten verkregen over het ontstaan
van leeftijdgebonden maculadegeneratie
(LMD). Duidelijk is geworden dat geneti-
sche factoren een grote rol spelen.

Voor de meeste vormen van LMD bestaan
nog geen behandelingsmogelijkheden.
Preventie is daarom van groot belang. Een
gezonde leefwijze en met name een even-
wichtig voedingspatroon is de enige
mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het
proces van degeneratie op een latere leef-
tijd begint en langzamer verloopt.

Er is een schat aan literatuur waaruit dui-
delijke aanwijzingen naar voren zijn geko-
men dat gezonde voeding en voldoende
beweging kunnen bijdragen aan het in
stand houden van een goede conditie van
uw ogen (zie kader en bijlage 2 - litera-
tuurlijst). Eén van de fraaiste voorbeelden
van gezonde voeding is het mediterrane
dieet. Het is voor de kinderen van LMD-
patiënten van belang dit te weten.

Ter illustratie twee voorbeelden uit de
website van Linus Pauling Institute,
Oregon State University in de Verenigde
Staten, (bijlage 1–lit. 1)

In een studie waarbij de voedings-
gewoonten van 117.000 mannen en
vrouwen jarenlang werden gevolgd,
bleek dat in de groep mensen die drie
of meer stuks fruit per dag aten 36%
minder LMD voorkwam dan in de groep
die gemiddeld minder dan 1,5 stuks at.

Ook staat er:
Verdere analyse gaf aan dat die vrouwen
die een stabiele inname van luteïne
en zeaxanthine hadden een 43% lager
risico op het ontstaan van LMD hadden.

Leeftijdgebonden
maculadegeneratie
Leeftijdgebonden maculadegeneratie
(LMD) is in Nederland niet alleen een
onbekende, maar ook een sterk onder-
schatte oogaandoening. Het komt minder
voor dan de zeer bekende oogaandoening
staar. Staar is gelukkig in de meeste geval-
len goed te behandelen, maar LMD helaas
niet. Het komt vaak voor dat 60-plussers,
die slechter gaan zien, vermoeden dat zij
staar hebben. Het is dan ook bij hun
eerste bezoek aan een oogarts een zeer
schokkende boodschap dat zij geen staar
hebben maar LMD. En in het bijzonder het
bericht dat daar weinig tot niets aan te
doen is, komt hard aan.

Op de vraag waardoor ontstaat nu LMD is
helaas nog geen bevredigend antwoord
gevonden. Het duidelijkste antwoord
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kwam van een hoogleraar oogheelkunde.
Hij zei: “LMD is het gevolg van een versto-
ring van het stofwisselingsproces in het
oog”.
Dit stofwisselingsproces is een zeer com-
plex proces. Hierbij spelen genetische, bio-
chemische en fysische factoren een
belangrijke rol. Het netvlies en in het bij-
zonder de kegeltjes moeten gevoed wor-
den met voedingsstoffen die vanuit het
vaatvlies aangevoerd worden en na de
biochemische reactie ook weer effectief
afgevoerd dienen te worden. Hierbij kan
veel misgaan. Een feit is dat in het gebied
van de macula (minder dan 1% van het
totale oppervlak van het netvlies) tienmaal
zoveel kegeltjes aanwezig zijn dan in de
rest van het netvlies. Deze grote hoeveel-
heid kegeltjes vereist daarom een intensief
transport van voedingsstoffen richting
kegeltjes en vice versa.

Bij deze verstoring kunnen ontstekingen
ontstaan en cellen afsterven. En éénmaal
teloorgegane cellen kunnen niet meer ver-
vangen worden. De oogarts heeft appara-
tuur om vast te stellen dat het netvlies
dunner wordt (slijtage van het netvlies).
Ook is bekend dat bij deze verstoring
afvalstoffen onvoldoende worden afge-
voerd en zich ophopen in het grensvlak
van het netvlies/vaatvlies, de zogenaamde
drusen.

Het ontstaan van deze drusen kan een eer-
ste voorbode zijn tot het ontstaan van
LMD. Gelukkig zal het merendeel van de
mensen hier nooit iets van merken, omdat
deze microkleine drusen niet de grootte
bereiken waarbij zij het gezichtsvermogen
beïnvloeden (zie bijlage 1 – lit. 2)

De bekende AREDS-studie (Age-Related
Eye Disease Study) onderscheidt vier
stadia:

- Stadium 1: Een voorstadium, de patiënt
merkt het zelf nog niet.

- Stadium 2: Een milde merkbare vorm
van LMD.

- Stadium 3: Een ernstige vorm van LMD,
mag geen auto meer rijden.

- Stadium 4: Een vergevorderde, ernstige
vorm van LMD.

Levensverwachting en
risicofactoren
In de vorige eeuw is de levensverwachting
enorm toegenomen, namelijk van 45 jaar
in 1900 tot 70 jaar in 1950 en 75 jaar in
2000. En dit stijgt nog steeds. Het betekent
dat ouderdomskwalen nu veel meer voor-
komen dan 50 jaar geleden.
Voor LMD geldt in de westerse wereld dat
bij 60-jarigen 1 op de 6 mensen een vorm
van LMD heeft. Bij 70-jarigen is dit 1 op de
4 en bij 75-jarigen 1 op de 3. Voor 75-jari-
gen geldt nog dat 1 op de 9 LMD in een
ernstige vorm heeft.

Wanneer de diagnose LMD éénmaal is
gesteld, kan gezonde voeding het proces
nog vertragen, maar de resultaten zullen
minder zijn dan wanneer men op jonge
leeftijd reeds met een gezond dieet begint.
Het is dus van belang dat LMD-patiënten
hun kinderen hierop attenderen. Bij hun
zal het effect van gezonde voeding groter
zijn.
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Wilt u verder lezen, dan
dient u lid te worden van
de MaculaVereniging.
De special is dan te vinden
achter inloggen.
 
Lid worden

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



