Macula degeneratie

Uw behandelend oogarts heeft macula degeneratie (MD) bij u geconstateerd.
In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de
behandelingsmogelijkheden.
Wat is macula degeneratie?
Macula degeneratie is een ingrijpende oogaandoening waardoor de
gezichtsscherpte afneemt. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige laag
is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Het middelpunt van het
netvlies wordt de macula of gele vlek genoemd. MD betekent letterlijk
achteruitgang van de gele vlek. MD wordt daarom ook wel “slijtage van het
netvlies” genoemd.

In de macula bevinden zich de zogenaamde kegeltjes: lichtgevoelige cellen
waardoor men contrast en kleur kan waarnemen. De kegeltjes maken het
onderscheiden van details mogelijk (dit is het centrale, scherpe zien). De macula
zorgt ervoor dat u kunt lezen, televisie kijken, autorijden of iemands gezicht kunt
herkennen. Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien, dus dat
gedeelte van het zicht rondom het centrale zien. Het perifere zien zorgt er
bijvoorbeeld voor dat u nergens tegenaan loopt.
MD ontstaat wanneer de kegeltjes in de macula afsterven. Dit veroorzaakt een
achteruitgang van het gezichtsvermogen in het centrale, scherpe zien. Het
perifere zien blijft in de meeste gevallen gespaard, zodat men in staat blijft om min
of meer zelfstandig de weg in huis en daar buiten te vinden.
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Er worden grofweg twee varianten van MD onderscheiden: de “droge MD” en de
“natte MD”. Droge macula degeneratie (‘droge’ MD) begint als kleine bleekgele
afzettingen, ’drusen’ genoemd, die zich ophopen in de macula.
Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aantal
kegeltjes in de macula, waardoor het zien zal verslechteren. Dit is een sluipend en
zéér langzaam verlopend proces, waarbij het vele jaren kan duren, voordat het
zien achteruit gaat. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer gelijktijdig aangedaan.
Het is bij de droge MD belangrijk dat in de gaten wordt gehouden of er
vertekening gaat optreden in de beelden van de omgeving. Zoals bijvoorbeeld een
bocht in een raamkozijn of regel van een schrift. Dit kan wijzen op het ontstaan
van de ernstiger vorm van MD, namelijk de 'natte' vorm. Zie hiervoor ook de
Amsler test achterin deze folder.
Bij verminderd zicht en/of vervorming van het beeld dient de patiënt direct contact
op te nemen (via de huisarts) met de oogarts, omdat de droge vorm over kan
gaan in de natte vorm. Het is namelijk zo dat hoe eerder in het proces een
behandeling gestart wordt, des te kleiner de kans dat achteruitgang doorzet.
Wat zijn de klachten bij macula degeneratie?
In de beginfase van de aandoening zijn er nog weinig of geen klachten. De
afwijkingen worden dan meestal bij toeval ontdekt bij een oogcontrole.
In een verder gevorderd stadium kunnen twee soorten klachten ontstaan:
Een wazige vlek of verminderd zien
Op de plek waarop u uw blik richt, neemt u een wazige, doffe of donkere vlek
waar. Deze vlek reist voortdurend met uw blik mee, het is dus niet mogelijk om
naast de vlek te kijken. Tevens ziet u minder gedetailleerd. Hierdoor kunt u
mensen niet meer herkennen aan hun gezicht. Ook lezen wordt moeilijk, omdat
letters van een woord lijken te ontbreken. Het wazig zien kan niet met een
normale bril verholpen worden. Deze klachten passen over het algemeen bij
'droge MD'. Het zogeheten perifere zien (zijzicht) blijft meestal intact, zodat men in
staat blijft om zijn weg in huis en daarbuiten min of meer zelfstandig te vinden,
ook al mist men de scherpte.
Vervormd zien
Soms is vervorming van het beeld het eerste dat u merkt. Lijnen lopen niet meer
recht, maar hebben een vreemde kronkel. U ziet bijvoorbeeld een deuk of een
hobbel in een deurpost of lantaarnpaal. Of u ziet 'verwrongen' gezichten. In een
verder gevorderd stadium ziet u de wereld als in een soort lachspiegel. Deze
klachten passen over het algemeen bij 'natte MD'.
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Bestaat de kans dat ook het andere oog aangetast wordt?
Meestal treedt het proces van macula degeneratie niet aan beide ogen tegelijk op.
Dat betekent dat er nog enkele jaren een goed gezichtsvermogen kan zijn dankzij
het oog dat nog niet of slechts in geringe mate aangetast is.
Wanneer het gezichtsvermogen wel achteruitgaat in beide ogen, worden
dagelijkse dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, zoals lezen,
televisiekijken en autorijden, steeds moeilijker.
Factoren die de kans op macula degeneratie vergroten
Het verouderingsproces is de grootste risicofactor om MD te krijgen. Vanaf 50 jaar
neemt de kans op het ontwikkelen van MD toe. Daarnaast spelen de volgende
factoren een rol:
 Erfelijkheid: bloedverwanten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen
van MD als dit bij ouders of grootouders voorkomt. Onderzoeken hebben
aangetoond dat MD gedeeltelijk erfelijk kan zijn.
 Roken: roken doet de hoeveelheid beschermende antioxidanten in het lichaam
afnemen. Uit onderzoek is verder naar voren gekomen, dat MD vijfmaal zo
vaak voorkomt bij mensen die meer dan een pakje sigaretten per dag roken en
dat het risico verhoogd blijft, zelfs tot 15 jaar nadat iemand gestopt is met
roken.
 Voeding: ongezonde voeding, met name een tekort aan groenten en fruit,
verhoogt de kans op het ontwikkelen van MD. Eerder onderzoek heeft
aangetoond dat er een mogelijk verband is tussen het krijgen van MD en een
gebrek aan antioxidanten. Antioxidanten zijn stoffen in de voeding die de
schadelijke effecten van vrije radicalen in het lichaam tegengaan. Alcohol
onttrekt ook antioxidanten aan het lichaam. Verder zijn hoge concentraties van
verzadigde vetten, en cholesterol, die schadelijk zijn voor de bloedvaten,
mogelijk ook betrokken bij het ontstaan van beschadiging van de macula door
vrije radicalen.
 Geslacht: een vrouw van boven de 75 jaar heeft meer kans op het ontwikkelen
van MD dan een man van dezelfde leeftijd.
Onderzoeken
Voor het stellen van de diagnose kunnen de volgende onderzoeken plaats vinden:
 bepalen van de gezichtsscherpte (“letters lezen”).
 onderzoek van de voorkant van het oog.
 onderzoek van de binnenkant van het oog (glasvocht en netvlies). Voor dit
onderzoek is het nodig dat pupilverwijdende druppels worden gegeven.
 OCT onderzoek (oogscan). Deze foto’s worden gemaakt om nieuwvorming van
bloedvaten in de gele vlek aan te tonen.
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Indien nodig zullen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Over het
algemeen zijn de onderzoeken niet pijnlijk en is alleen verwijding van de pupil
door middel van druppels nodig.
Het duurt 20 tot 30 minuten voor de druppels werken. Door deze druppels ziet u
wazig. Het is daarom noodzakelijk dat u voor deze onderzoeken een begeleider
meeneemt naar het ziekenhuis.
Behandeling van macula degeneratie
Voor de natte vorm van MD bestaan er behandelingen waarmee de achteruitgang
van het gezichtsvermogen in veel gevallen gestopt kan worden. Het al verloren
zicht kan niet meer volledig hersteld worden, maar bij vroegtijdige opsporing en
behandeling kan in een deel van de gevallen door behandeling ook verbetering
optreden. Voor de droge vorm bestaat geen behandeling.
Behandelmethodes
Er bestaan op dit moment drie erkende behandelingen van MD:
 conventionele thermische (hete) laser (Oogziekenhuis Rotterdam)
 PDT-behandeling (Photo Dynamische Therapie) (Oogziekenhuis Rotterdam)
 geneesmiddelen Avastin en Lucentis.
 daarnaast is er nog een aantal experimentele behandelmethodes.
In het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kunnen patiënten behandeld worden
middels de Avastin injecties. Sinds 2006 weten we dat een medicamenteuze
remming van de groeifactor VEGF in het oog een zeer gunstig effect kan hebben
bij natte MD. Hiervoor worden het geregistreerde middel Lucentis en ‘off-label’
Avastin voor gebruikt. Deze medicijnen kunnen bij de meeste patiënten met natte
MD een verslechtering voorkomen en geven bij ongeveer een derde van de
patiënten zelfs een flinke verbetering van het gezichtsvermogen. Deze middelen
worden met herhaalde injecties in het oog toegediend. Hierna kunt u niet zelf naar
huis rijden. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
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Ondersteuning en begeleiding
Naast uw behandeling in Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, zijn er ook
gespecialiseerde organisaties waar u terecht kunt voor deskundig advies,
optische hulpmiddelen en praktische trainingen. Het uitgangspunt is
onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte
bent van het bestaan van deze mogelijkheden, zodat u hier al in een vroeg
stadium gebruik van kunt maken. U kunt hiervoor bij onderstaande organisaties
terecht:


MD vereniging, patiënten vereniging T 030 29 80 707
www.maculavereniging.nl
 Ergra Low Vision, optische hulpmiddelen, T 070 31 14 070
www.ikwilbeterzien.nl
 Koninklijke Visio, praktische trainingen, T 088 01 04 200 of www.visio.org
 Bartiméus, praktische trainingen, T 088 88 99 888 of www.bartimeus.nl
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek
oogheelkunde, T 0187 60 71 60.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli
oogheelkunde, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur,
T 0187 60 71 60.
Buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp (SEH), T 0187 60 79 90.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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Test uw gezichtsvermogen
Gebruik een Amsler test voor opsporing Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie
(LMD).
1. Draagt u een leesbril, zet deze dan op.
2. Houd deze test op leesafstand met goede belichting.
3. Dek één oog af.
4. Kijk rechtstreeks naar het centrale punt met uw onafgedekte oog.
5. Noteer tijdens het rechtstreeks kijken naar het centrale punt of de hele kaart
waargenomen wordt, of alle lijnen van de kaart recht lopen en of er andere
gestoorde zones zijn, minder duidelijk of donkerder.
6. Herhaal deze handeling met het andere oog.
7. Indien er vervormde lijnen zijn of indien er wazige vlekken voorkomen, dan
is de test gestoord. Een gestoorde test kan duiden op leeftijdsgebonden
maculopathie of leeftijdsgebonden macula degeneratie.
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