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Beter blijven zien 
dankzij verrijkte eieren

Tos Berendschot, Aize Kijlstra (Academisch Ziekenhuis Maastricht ) 
en Jogchum Plat (NUTRIM Maastricht)

In Nederland is momenteel een experiment aan de gang waarbij 
eieren verrijkt worden met luteïne en zeaxanthine. Beide stoffen 
hebben een mogelijk beschermend effect op leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie (LMD), een ernstige oogafwijking waartegen nog 
steeds geen behandeling mogelijk is. Het gaat om carotenoïden die 
het lichaam niet zelf aan kan maken. Hun opname via de voeding 
loopt slecht. In de Verenigde Staten wordt geëxperimenteerd met 
voedingssupplementen met deze stoffen. LMD lijkt het best via de 
voeding bestreden te kunnen worden.

Veroudering van het netvlies (leeftijdsgebonden maculadegeneratie, 
LMD) is op dit moment de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid 
bij personen boven de leeftijd van vijfenvijftig jaar. Het is een veel 
voorkomende aandoening; bij bijna vijftig procent van de 65-plussers 
komt zij in lichte tot ernstige mate voor. Momenteel zijn in Nederland 
meer dan 100.000 mensen slechtziend of blind door maculadegene-
ratie. Door de vergrijzing zal dit aantal snel stijgen. De ziekte heeft 
een grote impact op het welbevinden van de patiënten en tevens grote 
negatieve financieel-economische consequenties. De lichte vorm 
van LMD laat al een achteruitgang zien van 17 procent in kwaliteit 
van leven, vergelijkbaar met het hebben van angina pectoris (pijn op 
de borst). Het eindstadium van LMD, waarin momenteel 100.000 
Nederlanders zich bevinden, veroorzaakt een achteruitgang van 63 
procent in kwaliteit van leven, vergelijkbaar met het eindstadium van 
prostaatkanker of een hartaanval, met bedlegerigheid, incontinentie 
en constante behoefte aan verpleging (1).
Op dit moment is er geen behandeling voor LMD, al zijn zeer recent 
positieve resultaten getoond met angiogeneseremmers. Deze worden 
nu toegepast bij patiënten met de zogeheten natte vorm van LMD. 
Deze groep omvat slechts tien procent van de patiënten met LMD. 
De effecten van deze medicijnen op de lange termijn zijn nog niet 
bekend.
Een aantal recente studies laat een beschermend effect zien van de ca-
rotenoïden luteïne en zeaxanthine bij LMD (2,3). Het pigment, dat de 
gele vlek in het netvlies van zijn kleur voorziet, is volledig opgebouwd 
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uit deze beide carotenoïden. Het speelt een rol bij het tegengaan van 
netvliesschade die wordt veroorzaakt door invallend licht. Bovendien 
is het maculapigment ook in staat om vrije radicalen weg te vangen. 
Dit is van belang omdat er door de intensieve doorbloeding hoge 
lokale concentraties zuurstof voorkomen. Een voldoende hoeveel-
heid van dit maculapigment zou daarom bescherming kunnen bieden 
tegen LMD.

Voeding Luteïne en zeaxanthine worden niet door het lichaam zelf 
aangemaakt en dienen via de voeding te worden opgenomen. Het 
is aangetoond dat de hoeveelheid maculapigment bij de mens kan 
toenemen door een verhoogde inname van luteïne en/of zeaxanthine 
(4). Dit kan door in de voeding vooral maïs of groene bladgroenten op 
te nemen, zoals broccoli, spinazie en boerenkool. Het kan ook in de 
vorm van commercieel verkrijgbare voedingssupplementen. In prin-
cipe lijkt voeding een goede manier om LMD tegen te gaan, omdat er 
op dit moment nog steeds geen afdoende therapie voorhanden is. In 
de Verenigde Staten is recent een multicenter-trial gestart waarin lu-
teïne en zeaxanthine in de vorm van supplementen worden verstrekt. 
Aan deze studie doen 60 centra mee waarmee 4000 LMD-patiënten 
worden geïncludeerd. De studie wordt gefinancierd door het National 

Eye Institute en de National Institutes of Health. Het toont de hoge 
verwachtingen van deze carotenoïden en hun invloed op LMD goed 
aan. Ook geeft het aan dat het tegengaan van maculadegeneratie 
past in de preventiesfeer. Volgens onze inzichten kan LMD echter 
evengoed als, of mogelijk beter, met behulp van voeding, dan met het 
gebruik van supplementen worden aangepakt. Groenten en voedings-
supplementen hebben een gemeenschappelijk nadeel. Carotenoïden 
zijn in vet oplosbaar en inname in een vetarme omgeving via groente 
of supplementen is daarom zeker niet ideaal. 

eieren Ook eieren zijn een belangrijke bron van luteïne en zeaxan-
thine. Van oudsher wordt luteïne aan het voer van legpluimvee toege-
voegd ter intensivering van de gele kleur van de dooier. Het voordeel 
van eieren is dat de opname van luteïne en zeaxanthine zeer efficiënt 
verloopt aangezien het pigment al gebonden is aan de vetten in het ei, 
waardoor het efficiënter door de darm wordt opgenomen (5).
In het kader van het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta heb-
ben de Limburgse bedrijven Newtricious en Globus ei samen met het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en de Universiteit Maas-
tricht een project opgestart in de thema’s Voeding en Gezondheid en 
Bio-ingrediënten en Functionaliteit met als doel het ontwikkelen van 
een verrijkt ei, op basis van natuurlijke pigmenten, dat de visuele func-
ties van zowel gezonde personen als patiënten met LMD verbetert.
Momenteel onderzoekt Newtricious hoe door middel van verrijkte 
diervoeders, eieren te produceren zijn die een verhoogd gehalte van 
luteïne en zeaxanthine bevatten. Vanaf oktober worden deze eieren 
gedurende een aantal maanden aan vrijwilligers verstrekt. Dit gebeurt 
bij de universiteitskliniek voor oogheelkunde van het AZM, dat samen 
met de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit Maastricht het 
effect monitort. Daarbij worden ook andere factoren, zoals het cho-
lesterolniveau en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, van 
de vrijwilligers gemeten. Immers, tot voor kort luidde het advies om 
de hoeveelheid eieren te beperken tot twee per week. Dit in verband 
met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door de hoeveelheid 
cholesterol in de eidooiers. Echter in het meest recente advies van de 
Gezondheidsraad over de richtlijnen voor een gezonde voeding is de 
richtlijn voor de cholesterolconsumptie losgelaten (Gezondheidsraad 
2006). In het advies staat dat “voedingsmiddelen die rijk zijn aan cho-
lesterol over het algemeen ook rijk zijn aan verzadigd vet”. Aangezien 
er al een richtlijn is die adviseert de hoeveelheid te consumeren ver-
zadigd vet te verminderen, zal daarom ook de hoeveelheid cholesterol 
in de voeding dalen. Daarom is er volgens het advies geen nood-
zaak meer de hoeveelheid eieren in de voeding te beperken. Echter, 
deze gedachtegang is voor eieren mogelijk niet helemaal waterdicht 
aangezien eieren vooral onverzadigde vetzuren bevatten in plaats van 
verzadigde en zodoende niet meeliften op de richtlijn voor verzadigd 
vet. Wat betreft een eventueel effect van cholesterol uit eidooiers op 

afbeelding 1: lmd-patiënten zien rechte lijnen vervOrmd, zOals 

gesimuleerd in bOvenstaande tekst.

Bijna de helft van de 65-plussers heeft leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie
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afbeeldingen 2 en 3: links een nOrmaal gezichtsveld, rechts hetzelfde beeld gezien dOOr de Ogen van een patiënt met lmd.
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Wat is LMd?

Zoals in een fototoestel de film de lichtge-
voelige laag is, zo is in het oog het netvlies 
de lichtgevoelige laag. Het middelpunt van 
het netvlies, met een doorsnee van ongeveer 
drie millimeter, wordt de macula genoemd. 
Hierin bevindt zich het grootste aantal van 
het type lichtgevoelige cellen dat contrast 
en kleuren kan waarnemen, de kegeltjes. de 
macula maakt het onderscheiden van details 
mogelijk. de macula zorgt ervoor dat we 
kunnen lezen, televisiekijken, autorijden of 
iemands gezicht kunnen herkennen, dat erg 
belangrijk is voor het functionele zien.  
de afbeeldingen 1, 2 en 3 geven een impres-
sie van de gevolgen van Lmd voor het zien. 
in eerste instantie worden rechte lijnen krom 
of golvend waargenomen, zodat bijvoorbeeld 
regels van een tekst krom lijken te lopen. 
uiteindelijk leidt Lmd tot vlekken in het cen-
trale gezichtsveld.

het risico voor hart- en vaatziekten is de literatuur niet eenduidig. Zo 
is bijvoorbeeld aangetoond dat cholesterol van eidooiers leidt tot een 
ongunstige HDL/totaalcholesterol verhouding (6), terwijl epide-
miologische studies die hebben gezocht naar een relatie tussen de 
consumptie van ei en het risico op hart- en vaatziekten geen verband 
hebben kunnen aantonen (7). Wat het effect zal zijn van dagelijkse 
consumptie van een ei op de serumcholesterolniveaus en andere 
risicofactoren zal moeten blijken. Dit wordt zorgvuldig geëvalueerd in 
deze studie.

ConClusie Indien ‘Macula-eieren’ succesvol zijn, biedt dit per-
spectief voor mensen die leiden aan of een verhoogde kans hebben op 
LMD, om deze ziekte te voorkomen. Met deze eieren kunnen andere 
voedingsproducten worden bereid op basis van ei, met dezelfde 
gewenste eigenschappen. Voordeel van deze ‘speciality’ eieren en 
eiproducten is dat een belangrijk gezondheidsprobleem ge-ontmedi-
caliseerd wordt. In plaats van een voedingssupplement te slikken in 
de vorm van pillen kan de oudere consument de veroudering van zijn 
netvlies tegengaan door een gezonde voeding.
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Carotenoïden hebben 
mogelijk positieve invloed


