
Waarom is de gezondheid van onze ogen zo belangrijk?
Uit onderzoek blijkt dat mensen 10 keer zo bang zijn om (goed) zicht te verliezen dan de functionaliteit 
van een ander zintuig te verliezen.1 Er zijn diverse risicofactoren, waar we wel of geen invloed op 
hebben, die een negatieve invloed hebben op ons gezichtsvermogen. 

Risicofactoren waar u geen invloed op heeft Risicofactoren waar u wel invloed op heeft

Leeftijd Roken en dagelijkse levensstijl (fitheid)

Geslacht Bescherming tegen uv-straling

Erfelijkheid Gevarieerd dieet met voldoende vitamines, 
antioxidanten en essentiële vetzuren.

Het is essentieel om goed voor onze ogen te zorgen! Een verbetering van ons dieet en leefstijl zijn 
hierin onvermijdelijk. De voedingssupplementen van Théa Pharma, die zich specifiek richten op de 
algehele gezondheid van het oog, zijn een goede aanvulling.

Waarom is ons dieet en leefstijl van invloed  
op de gezondheid van onze ogen?
Reactieve zuurstofradicalen zijn stoffen in het lichaam en in het oog die verouderings- en 
ontstekingsprocessen stimuleren (oxidatieve stress).2 Het is van belang om deze stoffen onschadelijk 
te maken. Dit kan met behulp van antioxidanten. Daarnaast zijn er ook diverse vitamines en 
essentiële vetzuren die bijdragen aan de algehele gezondheid van het oog.

Ingrediënt Voordeel

Luteïne en zeaxanthine Bescherming van de macula tegen blauw licht en oxidatieve stress.3

Omega-3 vetzuren Essentiele vetzuren die goed zijn voor het gezichtsvermogen en 
ondersteuning van de conditie van het oog.4

Vitamine C, E, zink en koper Antioxidanten die helpen beschermen tegen vervuiling en zonlicht 
ter ondersteuning van de gezondheid van het oog.4

Vitamine D3 Ontstekingsremmende werking.5

Resveratrol Sterk antioxidant, verminderd oxidatieve stress en ontsteking.5,6

Wat zijn tekenen en symptomen van oogaandoeningen 
die resulteren in een verminderd gezichtsvermogen?
Een verminderd gezichtsvermogen kan het gevolg zijn van verschillende oogaandoeningen, de meest 
voorkomende zijn: droge ogen, leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD), staar en glaucoom. 
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Medisch hulpmiddel

Hoe ondersteun ik de gezondheid van mijn ogen optimaal?
Afhankelijk van uw aandoening, zal een behandelaar u adviseren over dieet, leefstijl, 
voedingssupplementen, ooglidhygiëne, kunsttranen, medicatie en/of oogheelkundige ingrepen.  
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 Optimaal dieet

 Niet optimaal dieet
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Is het eenvoudig om een optimaal dieet te volgen? 
Uit een goede Nederlandse studie blijkt dat slechts 
3,7% van de Nederlandse bevolking voldoende 
groenten, fruit en vis8 eet volgens de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH)9 van het Nederlands 
Voedingscentrum.Het blijkt dus zeer lastig te zijn om 
een optimaal dieet te volgen om de gezondheid van 
onze ogen te ondersteunen. 

Uit dezelfde studie blijkt dat +/- 18% van de studie populatie tekenen van vroege LMD ontwikkeld.8

• Bij inname van de ADH groenten, fruit en vis reduceert de kans op het ontwikkelen van vroege 
LMD met 42%.8

• Bij inname van de ADH vis (omega-3) reduceert de kans op het ontwikkelen van vroege LMD  
met 24%.8

Voorbeelden om voldoende luteïne (10mg) en zeaxanthine (2mg) per dag binnen te krijgen:3


