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Op 7-11-11 bezocht ik een oogarts, die maculadegeneratie constateerde. Dat is een aandoening
aan de ogen, die op de duur tot blindheid leidt en waartegen nog geen behandelmethode
bestaat. Bij mij is het zeer waarschijnlijk een erfelijke kwestie. De oogarts raadde mij aan een
supplement te nemen van het merk Macusan, een soort visolie. Dat gebruik ik sindsdien.
Op 13-12-12 voor controle bij de oogarts. Zoals te verwachten was was de aandoening iets
verergerd.
Opnieuw bij de oogarts op 14-1-13, omdat ik het gevoel had dat de ogen slechter werden. Hij
raadde me aan een instituut met de naam Visio te bezoeken. Op dezelfde datum ben ik
begonnen met het innemen van een enzympreparaat speciaal voor de ogen.
Volledigheidshalve vermeld ik nog dat ik sinds begin 2010 ook andere enzympreparaten
gebruikte, allemaal 30 druppels per dag.
Op 15-3-13, dus na 2 maanden gebruik van enzymen, kon ik terecht bij Visio. Heel verrassend
was te horen dat de ogen iets verbeterd waren. Waarom? Qua leefgewoonten en voeding was
er niets veranderd.
De enige verandering was het gebruik van het enzympreparaat voor de ogen.
Heel benieuwd was ik bij het bezoek aan de oogarts op 3-12-13. Zou de verbetering zich
doorgezet hebben? Deze kan de macula op twee manieren zichtbaar maken, t.w. als een streep
en als een plat vlak. Op de streepmethode zijn de uitstulpingen duidelijk veel minder en op het
platte vlak zijn de vele rode vlekken geheel verdwenen, zowel voor het linker- als voor het
rechter oog. De oogarts is zeer opgetogen over deze ontwikkeling. Hij haalt er zelfs een collega
bij om dit te laten zien. Volgens ons moet het enzympreparaat voor de ogen wel de oorzaak zijn
van deze verbetering, maar ik wil eerst nog een jaar doorgaan met de druppels om definitieve
zekerheid te hebben.
Die test kon eerst op 8-4-15 plaatsvinden. Daar hoorde ik dat de macula aandoening
gestabiliseerd was. Graag had ik gehoord, dat de aandoening definitief geheeld was, doch zover
wilde de oogarts niet gaan. Stabilisatie dus. Ook dat is een goed geluid. Ik blijf doorgaan met het
innemen van de enzympreparaten.
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