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Dit is een special van de MaculaVereniging. 
Specials zijn teksten over onderwerpen die 
verband houden met macula-degeneratie en 
zijn er om voorlichting te geven. Voor dat 
doel zijn ze geschreven op verzoek van de 
vereniging. Hoewel bij het tot stand komen 
van dit document grote zorgvuldigheid in 
acht is genomen, kan geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor 
tussentijdse wijzigingen of eventuele 
onjuistheden. Aan de specials kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend. 
Verveelvoudiging van dit document is niet 
toegestaan zonder schriftelijke toestemming 
vooraf. 
 
Deze special is tot stand gekomen met 

medewerking van prof.dr. C.B. Hoyng. 
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Kunnen voedingssupplementen bescherming 
bieden tegen leeftijdgebonden MD? 
 
In het centrum van het netvlies bevindt zich de gele vlek, ook wel de macula 
lutea of kortweg macula genoemd. In het midden van de macula, in de fovea, 
bevinden zich alleen kegeltjes. Kegeltjes zijn zenuwcellen nodig voor het 
waarnemen van kleuren en voor het scherp zien van bijvoorbeeld gezichten en 
voorwerpen. Juist dit centrale gebied van het netvlies wordt aangetast door 
leeftijdgebonden macula-degeneratie (LMD), wat uiteindelijk kan leiden tot 
verlies van het centrale zicht.  
 
De kegeltjes zijn waarschijnlijk erg gevoelig voor beschadiging door vrije 
radicalen. Vrije radicalen zijn heel reactieve moleculen die veel schade kunnen 
aanrichten in het lichaam. Deze vrije radicalen komen in het lichaam vrij op 
plaatsen waar veel zuurstof wordt gebruikt, zoals in het netvlies van het oog. 
Ook roken is een belangrijke veroorzaker van vrije radicalen. Ons lichaam kan 
deze vrije radicalen onschadelijk maken met behulp van antioxidanten 
(bijvoorbeeld vitamine C, vitamine E, bètacaroteen, koper, zink). In het oog 
komt vooral een bepaalde groep antioxidanten voor, de carotenoïden. In de 
macula vormen de carotenoïden luteïne en zeaxanthine samen het gele 
maculapigment, dat de gele vlek zijn kleur geeft. Naast een voeding met 
voldoende antioxidanten, spelen omega-3-vetzuren mogelijk ook een rol in de 
bescherming tegen het ontstaan en de progressie van LMD. 
Deze special heeft tot doel een kort overzicht te geven van de theoretische rol 
van antioxidanten en omega-3-vetzuren in het netvlies.  
 
Daarnaast zal de huidige wetenschappelijke stand van zaken met betrekking 
tot de mogelijk beschermende werking van voedingssupplementen op het 
ontstaan of de progressie van LMD kort worden besproken. 
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Belangrijkste risicofactoren met betrekking tot 
het ontstaan van leeftijdgebonden MD 
 
De belangrijkste risicofactoren met betrekking tot het ontstaan van LMD zijn  
niet beïnvloedbaar: 
- hoge leeftijd 
- genetische factoren 
- etniciteit (late LMD komt mogelijk meer voor bij blanken) 
- geslacht (vrouwen hebben een licht verhoogde kans op het ontwikkelen 

van LMD) 
- lichte iriskleur  
beïnvloedbaar: 
- roken 
- overgewicht 
- hoge bloeddruk 
- hoog cholesterol 
- een gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen in de voeding. 
 
 
 

Relatie tussen voeding en LMD 
 

Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op onderzoek naar het mogelijk 
beschermende effect van: 
1. AREDS 2 (Age-Related Eye Disease Study 2) en AREDS-achtige 

formuleringen,  
2. Luteïne en zeaxanthine (de bouwstenen van het gele maculapigment) 
3. Omega-3 vetzuren. 
 
De AREDS-formule is een voedingssupplement dat een bepaalde hoeveelheid 
vitamine C, vitamine E, zink en koper bevat. Deze formule werd gebruikt in 
een grote Amerikaanse studie (de ARED-studie 2, vervolg op ARED-studie 1) 
om het effect van de bestanddelen op het ontstaan en de progressie van LMD 
te onderzoeken. De ARED-studie 2 heeft aangetoond dat mensen met 
intermediaire LMD in één of beide ogen (middelgrote tot grote drusen) of met 
late LMD in één oog (natte of droge LMD) 25% minder kans hebben op het 
ontwikkelen van het eindstadium LMD binnen een periode van 7 jaar bij 
gebruik van de AREDS 2-formule. De Rotterdam Studie vond daarnaast dat 
hoge inname van voedsel rijk aan vitamines C en E, en zink en omega 3 leidt 
tot verlaagd risico op LMD bij mensen met een genetisch hoog risico op LMD. 
Met name zink was hierbij belangrijk. Het gaat dan wel om een dieet 
gedurende het hele leven. 
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