Maand van de Macula
Uitnodiging Macula-dag 24 juni 2022 Evoluon Eindhoven

In het hart, uit het zicht!
Uitnodiging
Wilt u meer weten over de behandelingen en onderzoeken van macula-degeneratie? Kom dan naar
de Macula-dag op 24 juni 2022 in het Evoluon te Eindhoven.
De Macula-dag is een onderdeel van de ‘Maand van de Macula’, een maand vol activiteiten
georganiseerd door de MaculaVereniging. Zo wordt deze middag het boekje ‘Leven met MD’
gepresenteerd en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en de stands te bezoeken.
Voor mensen met een goed zicht is er een obstacle run om te ervaren wat het is om maculadegeneratie te hebben.

Programma met link voor aanmelden

Maand van de Macula
Huidige behandelingen, onderzoeken en ontwikkelingen
Maculadag 24 juni 2022 - Evoluon, Eindhoven

Programma
13:00 - 13:45 uur

Ontvangst
Koffie/thee en bezoek standhouders

13:45 - 13:50 uur

Opening door Heleen Schoots-Wilke, voorzitter van de
MaculaVereniging

13:50 - 14:20 uur

Lezing: Macula- degeneratie stand van zaken huidige
behandelingen en onderzoeken door prof. dr. Carel Hoyng van
het Radboudumc

14:20 - 14:30 uur

Vragen/discussie naar aanleiding van de lezing over
behandelingen en onderzoeken

5 minuten pauze
14:35 -14:55 uur

Lezing: Onderzoek naar de ziekte van Stargardt door
dr. Esmee Runhart van het Oogziekenhuis Rotterdam

14.55-15.05 uur

Karin Terbraak: ‘Je ziet het niet’, ervaringsverhaal over juveniele

macula-degeneratie (JMD)
15:05 - 15:15 uur

Lezing: Het belang van onderzoek en geldwerving door ir.
Monique Huisman voorzitter van de Nederlandse
Oogonderzoek Stichting

15:15 - 16:00 uur

Pauze met drankje

In de pauze wordt buiten op het terrein van het Evoluon een ‘obstacle run’ gehouden.

16:10 - 16:20 uur

Presentatie: Sporten als je slechtziend bent kan dat? Door
Sanne van Mierlo. Sanne is sportregisseur Uniek Sporten.

16:20 - 16:30 uur

Lezing: Wat kan de optometrist voor je betekenen?’ door Paul
Gerringa, optometrist, Low Vision specialist bij Elvea Low
Vision B.V. Paul heeft meer dan 30 jaar ervaring in het
adviseren van mensen die slechter gaan zien

16:30 - 16:40 uur

Presentatie (engelstalig): Design Beyond Vision door Boey
Wang van Studio Boey. Boey is afgestudeerd aan de Design
Academy en heeft serviesgoed ontwikkeld voor

slechtzienden
16:40 - 16:50 uur

16:50 uu

Presentatie boekje Leven met MD door Annemieke
Kamoschinski. Annemieke heeft samen met Bert Brocking een
bundel samengesteld aan de hand van 12 interviews en de 60
reacties op vragenlijsten over de bevindingen van leden
Afsluiting door Heleen Schoots-Wilke

Borrel met muzikale omlijsting van het Jazztrio Arno Aerts. Hun repertoire: jazz-standards,
bossa-classics en pop-evergreens. Hun inspiratie: Oscar Peterson, Monty Alexander, George
Shearing, Gene Harris en Rob van Bavel en elkaar. Spannende pianosolo’s in een strakke
setting van bas en drums.
Piano: Arno Aerts
Basgitaar:

Frans-Joseph van Riel

Drums:

Wim van Vroonhoven

