Suppletierichtlijn Cataract
Cataract (staar) is een vertroebeling van de ooglens waardoor het gezichtsvermogen terugloopt. Cataract
kan ontstaan door degeneratie van lenseiwitten (vrije radicaalinwerking), afzetting van calcium en
cholesterolkristallen in de lens maar kan ook het gevolg zijn van glaucoom of andere oogziekten. Het treedt
meestal op tussen het zestigste en zeventigste levensjaar, waarbij veelal beide ogen worden aangetast.
Suppletie draagt bij aan de bescherming van de ooglens tegen vrije radicalen.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Luteïne

1 x daags 10 mg

●●

2 x daags 3 mg

●

1 x daags 1

●

Kan het risico op cataract helpen verminderen
Helpt het oog te beschermen tegen UV-straling

Zeaxanthine
Helpt het oog te beschermen tegen UV-straling

Multivitamine
Kan de kans op cataract verminderen

Aandachtspunten
• Adviseer een voedingspatroon dat rijk is aan donkergroene groenten (zoals spinazie en broccoli) en één ei per
dag bevat.
• Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht, draag een zonnebril met UV bescherming.
• Indien van toepassing: adviseer om te stoppen met roken.
• Zorg bij diabetes voor een stabiele bloedsuikerspiegel.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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