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Methode Janssen 
 
 
Een werkwijze voor de metingen bij Macula Degeneratie, 
waarmee nauwgezet de relatie tussen supplementaire 
middelen en het verloop van de oogziekte Macula 
Degeneratie gevolgd kan worden. De berekeningen laten 
zien dat bij mensen met deze ziekte die supplementaire 
middelen gebruiken, de oogziekte mogelijk af te remmen is, 
wat kan leiden tot verbeteringen in het zichtvermogen. 
 
 
 
 
 

Met het ontvangen en lezen van dit document en van de opvolgende pagina's, verklaart u zich bekend met het feit dat u 
geheimhouding heeft te betrachten. Deze Methode Janssen is een vinding van Lex Janssen, die als bezield opticien in 2009 in zijn 
werk om de relatie tussen supplementaire voedingsmiddelen en Macula Degeneratie meetbaar te maken, een methode van 
meten en werken ontwikkelde, met hulp van de bestaande technieken. Hij verrichtte hiertoe uitvoerig praktisch onderzoek vanuit 
zijn opticienbedrijf met toestemming van zijn klanten. Voorts schreef hij hiertoe een protocol dat hij heeft laten registreren als een 
door hem ontwikkelde en gewaarmerkte methode, genaamd: de Methode Janssen.  
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Geheimhouding 

 
 
Met het ontvangen en lezen van dit document en van de opvolgende pagina's, verklaart u zich 
bekend met het feit dat u geheimhouding heeft te betrachten. Deze Methode Janssen is een 
vinding van Lex Janssen, die als bezield opticien in 2009 in zijn werk om de verhoging van het 
macula pigment bij Macula Degeneratie meetbaar te maken, een methode van meten en 
werken ontwikkelde, met hulp van de bestaande technieken. Hij verrichtte hiertoe uitvoerig 
praktisch onderzoek vanuit zijn opticienbedrijf met toestemming van zijn klanten. Voorts 
schreef hij hiertoe een protocol dat hij heeft laten registreren als een door hem ontwikkelde 
en gewaarmerkte methode, genaamd: de Methode Janssen.  
 
 

Geregistreerd intellectueel eigendom 

Het intellectuele eigendom van de genoemde zaken in dit document berust derhalve geheel en 
al bij hem. Om daarin beschermd te zijn is de registratie van de Methode Janssen als 
intellectueel eigendom van Lex Janssen Opticien in casu de heer L. Janssen, Van 
Nijvenheimstraat 44, 5912 BN  Venlo, beschreven en gedeponeerd bij notaris Boerhof, 
kantoorhoudend te Tegelen per eerste datum 10 maart 2011. 
Enige openbaarmaking of ter hand stelling aan derden is daarmee gebonden en voorbehouden 
aan strikte regels, te bepalen door de heer Lex Janssen. Overtreding daarvan wordt per 
onmiddellijk aan de competente rechter voorgelegd. 
 
 

Vermenigvuldiging 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar Lex Janssen. 
 
 



 

 
Methode Janssen: Lex Janssen Opticien, Van Nijvenheimstraat 44, 5912 BN  Venlo  

5 

Vooraf 

 
 
Met wat slimheid, eigen onderzoek en logisch nadenken, kun je als mens ver komen. De 
Venlose opticien Lex Janssen ontwikkelde een meetmethode waarmee hij nauwgezet het 
verloop van de opbouw van het macula pigment bij de oogziekte Macula Degeneratie kan 
volgen. Sterker nog, hij laat met zijn berekeningen zien dat er voor sommige mensen wel 
degelijk middelen zijn om de oogziekte af te remmen tot aan verbeteringen in het 
zichtvermogen toe. Maar of ‘Methode Janssen’ ook daadwerkelijk als valide meetmethode kan 
worden gebruikt, dat gaat nu wetenschappelijk onderzocht worden. 
 
 

NUVO 

De Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO) heeft met de Venlonaar daarover een 
intentieovereenkomst getekend. Wanneer de onderzoekers de komende maanden tot 
dezelfde conclusies komen, is het een officieel feit dat in de kleine optiekzaak in Venlo-Zuid 
een ontdekking van wereldniveau is gedaan.  
 
"Methode Janssen mogen ze dan hebben en verspreiden, als ik maar de credits krijg. Dan kan 
ik toch zeggen dat ik iets voor de mensheid heb gedaan", zegt de opticien daar zelf over. Die 
rekenmethode is in feite (voor de vakman) zo eenvoudig, dat een mens zich kan afvragen 
waarom er nog nooit iemand eerder op is gekomen. Al is dat natuurlijk wel vaker een kenmerk 
van een opzienbarende ontdekking. "Het gaat in ieder geval om een rekenmethode die best 
interessant is en goed doet aan mensen met Macula Degeneratie. Wat we nu gaan doen is 
wetenschappelijk onderzoeken of die rekenmethode ook hout snijdt. En we hopen natuurlijk 
van wel. We bevinden ons nu in het stadium dat we gaan bekijken waar en door wie", laat 
Marc Asselbergs, voorzitter van de NUVO in een reactie weten. 
 
 

Wetenschappelijk onderzoek 

"Iemand met Macula Degeneratie komt nu nog ieder jaar bij het ziekenhuis waar wordt 
vastgesteld dat het zicht weer minder is geworden. Hoewel er wel degelijk middelen zijn. Maar 
eerlijk is eerlijk, alles is erop gericht om het MD-proces te vertragen", zegt Janssen. "Het gaat 
daarbij om de opbouw van de pigmentlaag in de macula van het oog. Die pigmentlaag wordt 
bij het ouder worden steeds dunner. Dat is de droge variant van de ziekte. Die vorm zal de 
komende jaren ook steeds vaker voorkomen. Gewoon, vanwege het feit dat we met z’n allen 
ouder worden. De natte variant is de agressieve vorm van de ziekte. Lekkages in de bloedvaten 
van de macula. Die variant komt ook bij jongere mensen voor." 
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Maar de ziekte is dus wel degelijk af te remmen. Er zijn de verrijkte eieren van Nelissen 
pluimvee uit Oirlo. De pluimveehouder kreeg al diverse prijzen voor zijn verrijkte macula-eggs, 
die een veelvoud van de stof Luteïne bevatten. "Er zijn ook natuurlijke geneesmiddelen. Daar is 
de medische wereld altijd wars van geweest", zegt Janssen. Wellicht onterecht want sinds een 
jaar of drie is er het product Macushield van het bedrijf Macuvision. "Dat laat opzienbarende 
resultaten zien. Bij een groot deel van de mensen met Macula Degeneratie wordt het proces 
vertraagd c.q. stopgezet. Een klein deel laat zelfs een lichte verbetering zien. Er zijn natuurlijk 
ook altijd mensen bij wie het niet werkt." 
 
 

Methode Janssen 

Dat werken moet dus eigenlijk nog tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Want dat wordt 
nu voor het eerst bewezen door 'Methode Janssen'. "Het idee is heel simpel. Iemand met 
Macula Degeneratie kan weinig contrast waarnemen. Dus ben ik met contrastmetingen gaan 
werken en heb daarbij de relatie met de dikte van het macula pigment gelegd. Zo kan ik voor 
iedere klant van mij schematisch vastleggen hoe de opbouw van het macula pigment en het 
contrastverloop is  En of we MD kunnen stoppen/vertragen of zelfs iets weten te verbeteren", 
zegt Janssen. "Ik heb er een nieuwe toepassing voor gevonden. Een toepassing die straks 
iedere opticien kan gebruiken. Mits je de meetresultaten op een goede manier leest en 
gebruikt." 
 
Of het zover komt, wordt dus de komende maanden bepaald. „Ik weet dat 'Methode Janssen' 
werkt. Maar ja, wie is meneer Janssen uit Venlo nou helemaal? Over een half jaar of een jaar 
komen de verschillende onderzoeken bij elkaar. En dan kunnen we zeggen "Hé, die meneer 
Janssen heeft al die tijd toch gelijk gehad." 
 
Venlo, 2011 
 
Lex Janssen opticien 
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Over Macula Degeneratie en verbetering 
 
 
Macula is Latijn voor 'vlek' (meervoud: maculae, bijvoeglijk naamwoord: maculeus). De term 
wordt in de dermatologie gebruikt voor een kleurverandering van de huid, zonder dat de huid 
verheven, ruw, ingezonken of anderszins veranderd is. In de oogheelkunde wordt met macula 
de gele vlek in het oog bedoeld. 
 
De gele vlek (macula lutea) is een gebied aan 
de achterkant van het netvlies waar zich 
alleen kegeltjes in de lichtgevoelige laag 
bevinden. Kegeltjes zijn de zintuigcellen 
waarmee het mogelijk is kleuren waar te 
nemen (er bestaan ook staafjes, maar die 
nemen geen kleuren waar). Met de gele vlek 
neemt men het centrale gedeelte van het 
gezichtsveld waar, dat deel, waar men de blik 
op richt. 
De gele vlek - als brandpunt van de ooglens - 
is het gebied waarmee men de kleinste 
details kan waarnemen. De gezichtsscherpte 
is het grootst in het midden hiervan - de fovea centralis: het punt bijna recht achter de ooglens 
- een gebied van slechts één vierkante millimeter in oppervlakte. De kegeltjes functioneren 
echter alleen als het niet te donker is. 
 
Met name overdag, bij een voldoende grote lichtsterkte, is de gele vlek het gebied dat van het 
grootste belang is voor het waarnemen van fijne details. 's Nachts - bij een geringere 
lichtsterkte - zijn alleen de staafjes in staat om licht waar te nemen. Het is op dat moment dan 
ook onmogelijk om scherp te zien: als de blik precies op een voorwerp wordt gericht, komen 
de lichtstralen in de gele vlek van het netvlies terecht. Aangezien zich hierin geen staafjes 
bevinden, zal men slechts wazig zien. Als de blik enigszins naast het voorwerp wordt gericht, 
vallen de lichtstralen net naast de gele vlek. Hier bevinden zich wel staafjes, zodat het dan wel 
mogelijk is meer details te zien. Als men 's nachts een zwakke ster optimaal wil waarnemen 
kan dat het best door er net naast te kijken. 
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Pigmentlaag 

In de macula zit een pigmentlaag en deze laag filtert het bestaande daglicht, met name het 
blauwe licht, uit het lichtspectrum. In welke mate dit blauwe licht gefilterd wordt, is dus 
afhankelijk van de dikte van de macula pigmentlaag. Doordat de ozonlaag steeds dunner 
wordt, betekent dit dat we steeds meer licht moeten filteren, waardoor de dikte van onze 
macula-pigmentlaag een steeds grotere invloed heeft op ons visueel vermogen.  
Onder invloed van zonlicht worden ook vrije radicalen in ons bloed aangemaakt. De macula 
pigmentlaag neutraliseert echter de invloed van deze vrije radicalen doordat deze laag van 
nature anti-oxydanten bevat.  
 
Vrije radicalen 'vallen' de macula-cellen aan, die op hun beurt weer veranderen in vrije 
radicalen en andere macula-cellen aanvallen. Zodoende veroorzaken vrije radicalen 
destructieve chemische kettingreacties in de macula, echter anti-oxydanten kunnen dit proces 
verhinderen zonder dat ze zelf vrije radicalen worden.  
Vrije radicalen kunnen dus onze macula pigmentlaag drastisch beschadigen, wanneer deze 
laag te weinig anti-oxydanten bevat. Carotenoïde anti-oxydanten zoals Luteïne, Zeaxanthine 
en Meso-Zeaxanthine, vernietigen deze vrije radicalen in de macula zonder dat zij zelf vrije 
radicalen worden.  
 
De vrije radicalen en het blauwe licht zorgen er dus voor dat de macula pigmentlaag minder 
effectief is, wat resulteert in leeftijdsgebonden Macula Degeneratie. Een overvloed aan blauw 
licht zorgt er ook voor dat men minder contrast ziet.  
 
Ons visueel vermogen is afhankelijk van een aantal factoren; waarvan de visus ( het 
gezichtsvermogen letters op een bepaalde afstand te zien) en het contrast (e.g. het verschil 
tussen het trottoir en de weg of het verschil tussen tekst en achtergrond) de belangrijkste zijn. 
Het komt vaak voor dat de visus hoog is, maar dat men klaagt over slecht of wazig zien.  
De oorzaak ligt dan in de contrastsfeer, d.w.z. dat de contrastwaarneming minder is dan 
normaal. Een zonnebril die het blauwe licht al voor ons filtert zorgt dan ook voor beter 
contrast.  
 
 

Gezichtsblindheid 

In ons voedsel zitten een aantal stoffen (Luteïne en Zeaxanthine), die door een specifiek enzym 
in ons lichaam worden omgezet naar Meso-Zeaxanthine. Deze drie anti-oxydanten zorgen 
ervoor dat de macula naar behoren blijft functioneren vanwege hun beschermende werking 
tegen de vrije radicalen.  
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Luteïne en Zeaxanthine bevinden zich voornamelijk in het perifere gedeelte van de macula, 
terwijl Meso-Zeaxanthine zich vooral in het centrum van de macula bevindt en als enige van de 
drie anti-oxydanten de eigenschap bezit om het macula pigment dikker te maken (te laten 
groeien). 
De werking van dit specifiek enzym verliest echter na verloop van tijd zijn werking (oorzaak 
onbekend), waardoor de dikte van het macula pigment na verloop van tijd zal afnemen.  
 
Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie treft vooral het centrum van de macula terwijl de niet 
leeftijdsgebonden variant, exsudatieve Macula Degeneratie, de gehele macula evenredig 
aantast. 
Naarmate we ouder worden is de kans op leeftijdsgebonden Macula Degeneratie dan ook 
meer aanwezig, al blijft het natuurlijk wel een persoonsgebonden ontwikkeling.  
Waar de een op 50-jarige leeftijd al last heeft van Macula Degeneratie, kan de ander er zijn 
leven lang gevrijwaard van blijven.  
 
Het dunner worden van het macula pigment heeft dus een zeer grote invloed op ons visueel 
vermogen. De kleurwaarneming, contrastwaarneming en gezichtsscherpte van ons centraal 
gezichtsveld nemen dan ook in verhouding steeds meer af wanneer de macula dunner wordt, 
terwijl nachtblindheid juist erger wordt. Op lange termijn kan het steeds dunner worden van 
de macula zelfs leiden tot een centrale gezichtsblindheid.  
 
 

Voedingssupplementen 

Door het gebruik van voedingssupplementen waarin de anti-oxydanten Luteïne, Zeaxanthine 
en Meso-Zeaxanthine zitten, wordt de macula pigmentlaag weer dikker. Het gevolg is dat het 
blauwe licht uit het bestaande licht beter wordt gefilterd, dat resulteert in een betere 
kleurwaarneming, contrastwaarneming, gezichtsscherpte en verminderde nachtblindheid. 
Tevens biedt een dikkere macula ook een betere bescherming tegen vrije radicalen, doordat 
de concentratie anti-oxydanten hoger is dan in een dunnere macula.  
De werking van de stof Meso-Zeaxanthine in de macula is aan te tonen door middel van 
contrastmetingen. Hoe beter het contrast, des te beter en dus dikker is de macula. 
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Nulmeting en vervolg 

Door vóór het gebruik van Meso-Zeaxanthine een contrastmeting te doen en deze te 
vergelijken met een contrastmeting na 3 maanden gebruik van het voedingssupplement, kan 
men al aantonen dat het macula pigment in dikte (en daarmee eventueel het 
gezichtsvermogen) is toegenomen.  
Onze ervaring is, dat in de eerste 3 maanden een behoorlijke opbouw van het macula pigment 
plaatsvindt. Na de eerste 3 maanden zal het macula pigment zich minder snel verdikken, al 
blijft de dikte wel toenemen onder invloed van het gebruik van het voedingssupplement.  

De volgende contrastmeting vindt na 12 maanden voedingssupplementgebruik weer plaats, 
daarna volgt er jaarlijks een contrastmeting. Deze contrastmetingen geven dan ook een 
objectief beeld weer over de werking van Meso-Zeaxanthine in de macula. 
 
 

Contrastwaarnemingen en visus 

Uit onze eigen ervaring kunnen we constateren dat er sprake is van een betere 
contrastwaarneming en zelfs een lichte stijging van de visus, wanneer men het 
voedingssupplement consequent inneemt. We maken dat grafisch zichtbaar. 
 
Met name voor mensen met leeftijdsgebonden Macula Degeneratie is de stof Meso-
Zeaxanthine van grote invloed op de ontwikkeling van de macula, omdat bij deze personen het 
pigment in het centrum van de macula al is aangetast. Voor personen met de niet 
leeftijdsgebonden variant is ten tijde van dit schrijven de werking van dit voedingssupplement 
bij ons nog niet bekend.  
 
Bij personen met leeftijdsgebonden Macula Degeneratie is door middel van de 
contrastmetingen objectief geconstateerd dat de degeneratiesnelheid van de macula 
vermindert en zelfs tot stilstand kan komen. In enkele gevallen was er zelfs sprake van een 
lichte verbetering van het contrastvermogen met een kleine visusstijging.  
Voor mensen waarbij het genetisch aantoonbaar is dat men een grotere kans heeft op 
leeftijdsgebonden Macula Degeneratie, is het preventief gebruik van Meso-Zeaxanthine aan te 
bevelen.  
Indien men stopt met het gebruik van het voedingssupplement, dan is na ongeveer 6 weken 
het opgebouwde macula pigment weer verdwenen. Als er dus geen nieuwe stoffen bij komen, 
verbruikt het oog de opgebouwde pigmentlaag.  
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De Methode Janssen 

 
 
Voor Methode Janssen wordt gebruik gemaakt van de Tomey TCP 3000P. 
De Tomey TGP 3000P is een moderne visustester in de vorm van een zeer contrastrijk en 
helder 22 inch lcd-scherm en computer. Het scherm is lineair gepolariseerd.  
De Tomey TCP 3000P biedt uitgebreide testmogelijkheden. In de Methode Janssen maken we 
gebruik van de volgende Tomey TCP 3000P testen: 
 

 Letters 

 Cijfers 

 E-haken 

 Landolt ringen 

 Kinderkaarten (symbolen)  

 Animaties 

 Astigmatisme- en stralenkrans 

 Amsler test 

 Contrast Sensitivity Test  

 Low vision (ETDRS) 

 Ishihara kleurentest/100 HUE 

 Gepolariseerd rood/groen 

 Forie testen 

 Schober test 
 
 

Contrastgevoeligheid 
Door het waarnemen van contrasten kan men voorwerpen onderscheiden van de achtergrond 
waarin ze zich bevinden, of kan men voorwerpen met een verschillend niveau van 
lichtintensiteit toch nog van elkaar onderscheiden. 
Door contrastgevoeligheid merkt men ook het verschil op tussen de kleur waarin een tekst is 
afgedrukt en de achtergrond waarop het is gedrukt. Voor het goed kunnen zien van details is 
dus een goede contrastgevoeligheid erg belangrijk. 
Twee voorwerpen die slechts minimale contrastverschillen vertonen zijn vaak moeilijk van 
elkaar te onderscheiden. Zeker wanneer de omgeving daarenboven ook nog eens onvoldoende 
verlicht is, want een lagere lichtintensiteit doet de contrastperceptie afnemen. 
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Dagelijks worden we tientallen keren geconfronteerd met contrastgevoeligheid: een slecht 
verlichte trap waarbij we de verschillende treden van elkaar moeten onderscheiden, een bril 
die op tafel ligt, een wit kopje op een witte keukentafel, … 

Bij een verminderde contrastgevoeligheid wordt het bijvoorbeeld moeilijker om de krant te 
lezen, terwijl het lezen van een mooi vet zwart afgedrukte tekst op een helder wit papier wel 
nog lukt. Voor iemand met een verminderde contrastgevoeligheid is het moeilijk om een 
voorwerp terug te vinden op een fel bedrukt tafellaken, of om te zien hoeveel melk er nu nog 
in het witte melkkannetje zit. 

Bij een slecht contrastzicht kunnen speciale filterglazen vaak zorgen voor een verbeterde 
contrastwaarneming. Een goede verlichting verbetert de contrastperceptie. Ook het 
aanpassen van de omgeving kan vaak helpen om het verlies aan contrastzicht te compenseren 
en zo dagelijkse handelingen comfortabeler en veiliger te kunnen uitvoeren (een wit bord 
wordt op een rode placemat veel beter waargenomen dan op een wit tafellaken, een glas met 
een gekleurd randje of met bedrukking valt beter op dan een doorschijnend glas zonder enig 
contrastverschil). 
 
 

Waarom zijn Contrast Sensitivity Testen zo belangrijk? 
Veelal wordt gedacht dat de populaire optotypen de beste manier is om het gezichtsvermogen 
te testen. De meeste testen meten echter alleen het vermogen om zwarte letters van 
verschillende grootte tegen een witte achtergrond waar te nemen. Hierbij is sprake van een 
testsituatie met een hoge contrastresolutie. 
In het dagelijks leven komen echter ook veel situaties voor met een lage contrastresolutie. 
Personen met een lage contrastgevoeligheid kunnen mogelijk wél de kleine letters op het 
testscherm lezen, maar hebben moeite met het herkennen van voorwerpen in een donkere 
ruimte en/of het zien ‘s avonds. 
Alleen standaard lettertesten in combinatie met de Contrast Sensitivity Test, geven uitgebreide 
informatie over het gezichtsvermogen, de refractieafwijking en de visuele conditie van de 
testpersoon. 
 
Met de Contrast Sensitivity Test kunnen daarnaast verschillende ziekten worden opgespoord, 
zoals staar, glaucoom, amblyopie (ook bekend als lui oog), AIDS, ziekte van Alzheimer, Macula 
Degeneratie of diabetes. 
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Wijze van meten 
 
Alvorens men begint met gebruik van het voedingssupplement Macushield doet men de eerste 
contrastmeting. Dit is de referentiewaarde (de zogenaamde nulmeting). 
De tweede contrastmeting na 3 maanden en de derde contrastmeting na 12 maanden.  
Nu heeft men over een periode van 15 maanden in totaal 3 metingen. 
 
De laatste 2 metingen zullen meestal een stijgende lijn laten zien in het herstel van de macula 
en wel in de fijnere waarden. Hieruit kan men concluderen dat het macula pigment opbouwt. 
Als de meetwaarden gelijk zijn aan de referentiewaarden, is men er niet op achteruit gegaan. 
Ook dit is een positief resultaat voor de persoon. 
Daarna volgt jaarlijks een controlemeting. De klant krijgt van alle metingen een print-out mee 
zolang men Macushield gebruikt. 
 
 

Constantheid belangrijk 

Wanneer we gaan meten moeten we ons bewust zijn van het meten onder gelijke 
omstandigheden. Zo is licht tijdens de oogmetingen een belangrijke omgevingsfactor die de 
metingen kan beïnvloeden. Door een omgeving te creëren die constant is qua licht (meest 
belangrijk), tijdstip van de dag, ruimte, afstand tot scherm, test, et cetera. Wij leggen daarmee 
de basis voor een constante meting en nauwkeurigheid in de vergelijkingen die wij willen 
maken. 
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Eerste meting (nulmeting vooraf) 
 

1. anamnese 
2. klantnummer invoeren 
3. objectieve/subjectieve refractie 
4. refractiewaarde in pasbril zetten 
5. visus bepaling od/s 
6. start contrastmeting  
 

Resultaatmeting na 3 maanden 
 

1. anamnese 
2. klantnummer invoeren 
3. objectieve/subjectieve refractie 
4. refractiewaarde in pasbril zetten 
5. visus bepaling od/s 
6. start contrastmeting 
 

Resultaatmeting na 12 maanden 
 

1. anamnese 
2. klantnummer invoeren 
3. objectieve/subjectieve refractie 
4. refractiewaarde in pasbril zetten 
5. visus bepaling od/s 
6. start contrastmeting 

 

Controlemetingen elk volgend jaar 
 

1. anamnese 
2. klantnummer invoeren 
3. objectieve/subjectieve refractie 
4. refractiewaarde in pasbril zetten 
5. visus bepaling od/s 
6. start contrastmeting 
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Zo werkt u met de Contrast Sensitivity Test 
Voor de contrastwaarnemingen maken we gebruik van de Contrast Sensitivity Test in de 
apparatuur. Voor elk oog apart leggen we dan ad random een 40-tal beelden voor. De 
testpersoon geeft aan in welke richting het testfiguur staat:  
 
voor het rechteroog: links, verticaal, rechts 
voor het linkeroog: beneden, horizontaal, omhoog. 
 
De testbeelden worden willekeurig gepresenteerd. Daarmee hebben we de mogelijkheid om 
veelvuldig objectief te meten. Door deze wijze van meten is het voor zowel de testpersoon als 
de onderzoeker onmogelijk te voorspellen welk beeld getoond zal gaan worden. Tegelijkertijd 
neemt de test in moeilijkheidsgraad lineair toe.  
Na een 40-tal beelden raakt de testpersoon vermoeid en neemt de concentratie af. Dit gaat 
ten koste van de nauwkeurigheid van het meten, daarom is het belangrijk na een 40-tal 
beelden te stoppen met de test. 
Dan schakelen wij over naar de meting van het andere oog. 
 
Het is mogelijk om alle 80 beelden voor één oog te presenteren,  wat de nauwkeurigheid  van 
de test verhoogt. Deze nauwkeurigheid wordt echter volledig teniet gedaan door de 
vermoeidheid en verminderde concentratie van de testpersoon. 
Vandaar de modus: 40 beelden voor het rechteroog en 40 beelden voor het linkeroog. 
 
De Contrast Sensitivity Test (CST) laat cirkels zien met sinusvormige rasters in vijf ruimtelijke 
frequenties, elk met acht niveaus van contrastgevoeligheid. Om de test betrouwbaarder te 
maken, wordt het raster (verticaal, horizontaal, in een hoek van 15 graden kloksgewijs of tegen 
de richting van de klok in), volledig willekeurig getoond. 
 
De test bestaat uit twee delen: 
De verticale test  (fig.1) 
De horizontale test  (fig.2) 
 

  
fig. 1    fig. 2 
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Contrast Sensitivity Test starten en afsluiten 
1. Druk de toets ‘report’ in op de remote control. 
2. Voer het unieke klantnummer in (de eerste 4 getallen van de geboortedatum en de eerste 

3 letters van de achternaam) 
3. Sluit af met ‘ok’ 
4. Druk daarna de toets ‘contrast’ in. 
5. Start de Contrast Sensitivity Test. 
 
Verticale gedeelte: 
1. De eerste cirkel wordt weergegeven. De testpersoon herkent de richting van het raster en 

benoemt deze:  
strepen naar rechts  (fig. A), verticaal (fig. B), links (fig. C). 

 

   
fig. A fig. B fig. C 

 
2. Druk op cursortoets → wanneer het antwoord ‘rechts’ is (fig. A)  
3. Druk op cursortoets ← wanneer het antwoord ‘links’  is (fig. C)  
4. Druk op cursortoets ↑ of ↓ wanneer het antwoord ‘verticaal’ is (fig. B) 
5. Druk op toets NO/- wanneer het antwoord ‘weet niet’ is 
 
Het is belangrijk dat de onderzoeker, het exacte antwoord van de testpersoon noteert, ook wanneer dit 
fout is. Alleen dan is het testresultaat betrouwbaar. 

 
Elk ingevoerd antwoord wordt bevestigd met een akoestisch signaal. Volg deze procedure 
gedurende de hele test. De informatie over de contrastgevoeligheid en ruimtelijke frequentie 
van het op dat moment getoonde beeld, wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van 
het Tomey-scherm. 
De test begint met de laagste ruimtelijke frequentie en doorloopt 8 verschillende niveaus van 
contrastgevoeligheid.  
 
Is het verticale gedeelte van de test voltooid, dan verschijnt het volgende bericht: 
 

End of first part of test Press OK to finish or other key to continue 
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Met ‘OK’ beëindigt u het verticale gedeelte van de test. Druk een willekeurige andere toets in 
om het horizontale gedeelte van de test te starten. 
 
Horizontale gedeelte: 
1. De eerste cirkel wordt weergegeven. De testpersoon herkent de richting van het raster en 

benoemt deze: strepen naar beneden (fig. A), horizontaal (fig. B), omhoog (fig. C). 
 
 

    
 fig. A fig. B fig. C 
 
2. Druk op cursortoets ↓ wanneer het antwoord ‘beneden’ is (fig. A) 
3. Druk op cursortoets ← of → wanneer het antwoord ‘horizontaal’ is (fig. B) 
4. Druk op cursortoets ↑ wanneer het antwoord ‘omhoog’ is (fig. C)  
5. Druk op toets NO/- wanneer het antwoord ‘weet niet’ is 
 
Het is belangrijk dat de onderzoeker, het exacte antwoord van de testpersoon noteert, ook wanneer dit 
fout is. Alleen dan is het testresultaat betrouwbaar  
 
Elk ingevoerd antwoord wordt bevestigd met een akoestisch signaal. Volg deze procedure 
gedurende de hele test. De informatie over de contrastgevoeligheid en ruimtelijke frequentie 
van het op dat moment getoonde beeld, wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van 
het Tomey-scherm. 
 
De Contrast Sensitivity Test wordt opgeslagen met de toets ‘report’.  
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Opslaan van de Contrast Sensitivity Test 

Is de Contrast Sensitivity Test volgens de hierboven genoemde instructies uitgevoerd, druk dan 
op de toets ‘report’. Vervolgens verschijnt het onderstaand bericht op uw Tomey-scherm: 
Via de toets “menu > reports” kunt U het CST rapport uitprinten en eventueel op een USB-stick 
opslaan. De Tomey TCP-3000P kan ook op het netwerk worden aangesloten.  
 
 

 

 

 

 
Druk op toets ‘report’  
Het bericht ‘SELECT EYE FOR REPORT’ 
verschijnt. 
Selecteer vervolgens het betreffende oog: 
rechts/links/beide ogen. 
 

 
 

 
 
Om de resultaten van het onderzoek op te 
slaan  en door te gaan met het onderzoek, 
selecteer dan ‘save and continue’. Dezelfde 
test kan opnieuw worden uitgevoerd voor het 
andere oog of voor beide ogen. Ook een 
andere test kan worden uitgevoerd. 
 

 

 

 
Om de test te beëindigen en het rapport te 
printen, selecteer dan ‘save and create 
report’. 
Om de test te beëindigen zonder op te slaan, 
selecteer dan ‘continue without saving’. 
Om verder te gaan met het onderzoek, 
selecteer dan ‘ESC’. 
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Voorbeelden van Contrast Sensitivity Testen 
 

   
 normaal contrast weinig contrast opbouw na een jaar 
 
 

Aantoonbare resultaten 

Het zien is niet alleen afhankelijk van het gezichtsvermogen, maar ook van 
contrastwaarnemingen (het verschil tussen bijv. het trottoir en de weg). Hoe dunner de 
pigmentlaag in de macula wordt, hoe slechter de contrastwaarneming is. Macushield bouwt 
deze pigmentlaag weer op. De contrasten worden bepaald met een meting via de Contrast 
Sensitivity Test volgens de Methode Janssen. 
 
De Methode Janssen is een tijdsbestek van ca 2.5 jaar bij 72 personen onderzocht en getest. 
Het resultaat van het gebruik van Macushield heeft bij deze testen tot een positief resultaat 
geleid. Van de 72 personen die getest zijn, is circa 40% stabiel gebleven tot een minimale 
verbetering, 40% is minder snel gedegenereerd en bij de resterende 20% is geen 
positief/negatief resultaat behaald. 
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Praktijkvoorbeeld 

Vrouwelijke testpersoon: geboren in 1935, LMD vastgesteld 
Visus: rechteroog 0.80 - linkeroog 0.40 
Start gebruik Macushield: 01-06-2009 
Grafiek links: datum meting 01-06-2009 
Grafiek rechts: datum meting 03-12-2009 
 
 
 

  
De donkere grafieklijn is het rechteroog en de lichtere grafieklijn is het linkeroog. 
 
Er is een duidelijke toename in contrastwaarneming te zien. Ook is er sprake van een 
visusverbetering van ca. 5%. Deze is bereikt in een periode van slechts 6 maanden. 
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Beknopte samenvatting 
 

1. Anamnese 

2. Invoeren uniek klantnummer  

3. Bepalen visus OD/S 

4. Bepalen refractiewaarde met behulp van de autorefractor 

5. Subjectieve oogmeting 

6. Opzetten pasbril met subjectieve waarden  

7. Afdekken linkeroog 

8. Starten contrastmeting 

9. Afnemen verticale test voor het rechteroog 

10. Afnemen horizontale test voor het linkeroog 

11. Bij monoculair zien is één test voldoende 

12. Bij een visus ≤ 0.15 klant dichter bij de test laten zitten. Bij de vervolgmetingen 
dezelfde afstand gebruiken 

13. Beëindigen van de test  en opslaan van de meetgegevens  

14. Koppelen meetgegevens vanuit de Tomey TCP-3000 aan de klantenkaart 
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Macushield voedingssupplementen 
 
 
Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van ernstig 
zichtverlies bij personen ouder dan 50 jaar. Het treft tegenwoordig wereldwijd meer dan  
30 miljoen mensen, waarvan meer dan 160.000 Nederlanders. De verwachting is dat in 2020 
dit aantal zal zijn verdubbeld. 
 
LMD is een aandoening aan het centrale gedeelte van het netvlies (gele vlek of macula). 
Hiermee worden details waargenomen en ontstaat een scherp zicht. Bij LMD verdwijnt het 
scherpe zicht door een verslechtering van de zenuw- en pigmentcellen. Centraal in het beeld  
blijft een wazige of zwarte vlek achter. 
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Het voedingssupplement Macushield helpt het macula pigment te verhogen Daarmee verkleint 
het de kans op LMD. In de macula komen 3 carotenoïden voor: Luteïne, Zeaxanthine en Meso-
Zeaxanthine. 
Macushield is het enige supplement dat deze 3 carotenoïden bij elkaar brengt, voor een 
verhoging van het macula pigment. De unieke formule in Macushield, bevat het gepatenteerde 
product Meso-Zeaxanthine. Dit beschermt het meest centrale gedeelte van de macula tegen 
vrije radicalen en filtert blauw licht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat supplementen 
die Meso-Zeaxanthine bevatten, het macula pigment duidelijk verhogen. 
Ook Luteïne en Zeaxanthine helpen de centrale retina te beschermen. De schade aan de 
pigmentcellen wordt vooral veroorzaakt door blauw licht in het lichtspectrum en vrije 
radicalen. 
 
 

Bron van Macula carotenoïden 

Ook in ons dagelijks voedsel vinden we de waardevolle stoffen die ons oog (de macula) 
beschermen. Op pagina 24 een lijst van de hoeveelheden werkzame stoffen in ons voedsel. 
De gele kleur (pigment) in de macula, wordt gevormd door de bestanddelen: Luteïne, 
Zeaxanthine en Meso-Zeaxanthine. Deze stoffen ondersteunen de conditie van het oog en 
beschermen het tegen vrije radicalen.  
Macushield bevat het gepatenteerde product Meso-Zeaxanthine. Dit beschermt het meest 
centrale gedeelte van de Macula en brengt deze 3 bestanddelen bij elkaar, ter ondersteuning 
van de ooggezondheid en het gezichtsvermogen. 
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Bron 

Luteïne & 
Zeaxanthine 

Luteïne Zeaxanthine 

Eigeel  89 54 35 

Suikermaïs  86 60 26 

Kiwi  54 54 0 
Rode druiven zonder pit  53 43 10 

Courgette (geperst)  52 47 5 

Pompoen  49 0 0 

Spinazie  47 0 0 

Oranje peper  45 8 37 

Gele pompoen (geperst)  44 44 0 

Komkommer  42 38 4 

Erwten  41 41 0 

Groene peper  39 36 3 

Rode druiven  37 33 4 

Walnoot geperst  37 37 0 

Sinaasappelsap (pak)  35 15 20 

Honingmeloen  35 17 18 

Selderij  34 32 2 

Groene druiven  31 25 6 

Spruiten  29 27 2 

Lente-ui  29 27 2 
Groene bonen  25 22 3 

Sinaasappelsap (vers)  22 7 15 

Broccoli 22 22 0 

Appel Red Delicious  20 19 1 

Mango  18 2 16 

Kropsla  15 15 0 

Tomatensap (pak)  13 11 2 

Perzik  13 5 8 

Gele peper  12 12 0 

Nectarine  11 6 5 

Rode peper  7 7 0 

Tomaat (gebakken)  6 6 0 

Wortel  2 2 0 

Gedroogde abrikozen  1 1 0 
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Veelgestelde vragen 
 
 

Wat is macula pigment?  
Macula pigment is een geel pigment dat zich aan de achterkant van het oog bevindt. Dit 
pigment halen we grotendeels uit ons voedsel en beschermt ons tegen invloeden van buitenaf, 
zoals schade door licht en vrije radicalen.  

 
Waarom is het belangrijk om de schade, veroorzaakt door vrije radicalen, te 
voorkomen? 

Bescherming tegen schade door vrije radicalen is belangrijk omdat vrije radicalen zeer 
waarschijnlijk ARMD (ouderdoms macula degeneratie) veroorzaken.  
 

Welk voedsel bevat een component van het macula pigment?  
Luteïne en Zeaxanthine, twee van de drie componenten van het macula pigment, vinden we in 
vele fruit- en groentesoorten (bijvoorbeeld spinazie, mars, paprika en groene bladgroenten).  
Meso-Zeaxanthine, het derde component van het macula pigment, wordt in het oog uit 
Luteïne omgezet en vinden we nauwelijks in ons voedsel.  

 
Halen we genoeg macula pigment uit ons dieet?  
We eten gemiddeld maar 1 tot 1,3 mg Luteïne en Zeaxanthine per dag. Dit is echter veel te 
weinig om onszelf te beschermen tegen de schade die onder andere door vrije radicalen en 
licht wordt veroorzaakt. Meso-Zeaxanthine is nauwelijks te vinden in een standaard dieet.  
 

Hoeveel macula pigment hebben we dagelijks nodig?  
Voor de 3 componenten van het macula pigment: Luteïne, Zeaxanthine en Meso-Zeaxanthine 
bestaat geen DAH (=dagelijks aanbevolen hoeveelheid), maar doseringen van 30 mg per dag 
zijn veilig en effectief.  
 

Welk dieetsupplement bevat alle drie de macula pigment componenten?  
Macushield is een unieke formule met alle macula pigmenten, omdat het naast Luteïne en 
Zeaxanthine ook het Meso-Zeaxanthine bevat.  
 

Wat gebeurt er als je Macushield slikt?  
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je Macushield slikt, het macula 
pigment weer effectief wordt opbouwt. Met name in het centrum van de macula, waar Meso- 
Zeaxanthine het meest vertegenwoordigd is, neemt het pigmentgehalte toe. 
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Waarom moet ik Macushield nemen?  
De mensen die Macushield zouden moeten nemen, zijn mensen die een verhoogd risico op 
Macula Degeneratie (ARMD) hebben en/of lage macula pigment waardes. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat dit risico groter is bij mensen die:  

1. Een familielid hebben met AMD  
2. Rokers  
3. Mensen met een slecht dieet (weinig groenten en fruit)  
4. Zwaarlijvige mensen. 

Het is belangrijk te weten dat je vanaf je 20e levensjaar al een verlaagde macula pigment-
waarde kan hebben.  
 

Waarom is Meso-Zeaxanthine (MZ) zo belangrijk?  
Het belang van MZ wordt duidelijk doordat alleen Luteïne in het oog omgezet wordt in MZ.  
MZ bevindt zich alleen in het meest centrale deel van de macula. Dit is ideaal om de meest 
gevoelige cellen van het netvlies te beschermen. Ook is MZ het sterkste antioxidant, wat een 
breder spectrum van het schadelijke blauwe licht filtert. Supplementatie met MZ zorgt ervoor 
dat dit macula pigment op de juiste plek, namelijk in het oog, terecht komt. Dit is dus niet 
afhankelijk van het wel of niet kunnen omzetten uit Luteïne, aangezien sommige mensen het 
enzym missen dat Luteïne omzet in MZ.  

 
Hoe lang duurt het om je macula pigment op te bouwen met Macushield?  
Dit varieert per individu, maar de gemiddelde tijd is ongeveer 3 maanden. Het is belangrijk te 
weten dat het macula pigment verhoogd blijft tot 6 weken na het stoppen met Macushield. 
Helaas zal het macula pigment daarna weer afnemen.  
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Informatie 
 
 
Voor algemene vragen/opmerkingen/reacties op de inhoud van dit protocol kunt u contact 
opnemen, bellen of e-mailen met: 
 
Lex Janssen Opticien  
de heer L. Janssen 
Van Nijvenheimstraat 44 
5912 BN  Venlo 
 
Telefoon +31 (0)77-351 25 25 
E-mail lexoptiek@planet.nl 
internet www.lexjanssenopticien.nl 
BTW nr: NL 814295733B01 
KvK 12057585 
Rabo 1905.01.804 
 
 

Disclaimer 
 
In dit document betreffende de 'Methode Janssen' wordt uiterste zorg besteed aan een zo 
compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven 
ernaar dit protocol zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie 
in dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend en Lex Janssen neemt geen 
verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.  
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