
27 - 29 maart 2019
MECC, Maastricht

programma 2019  
213e vergadering



1 

27 - 29 maart 2019
MECC, Maastricht

programma 2019  
213e vergadering



2 213e vergadering 2019



3 

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 5

Belangrijke mededeling over de aanwezigheid  

van farmaceutische industrieën 6

Algemene informatie 7

 Plaats 8

 Congresorganisatie 8

 Registratie 8

 Wetenschappelijk programma 8

 Posterpresentaties 8

 Sprekersvoorbereiding 9

 Cursussen en workshops 10

 Commerciële expositie 10

 Koffie- en theepauzes 10

 Lunches 10

 Parkeren 10

Programma-overzicht NOG 11

Workshops en cursussen 21

 Woensdag 27 maart 22

 Donderdag 28 maart 26

 Vrijdag 29 maart 30

Speciale sessies 33

 Sociale evenementen 34

 Speciale sessies 35

 Indeling NOG-stands 2019 37

 Overzicht exposanten NOG 2019 38

 Plattegrond MECC  39

 Jury posterprijs 2019 40

Programma/Abstracts 41



4 213e vergadering 2019



5 

INLEIDING

Geachte collegae,

De 213e vergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap vindt 
plaats van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 maart in het MECC te Maastricht. 

Naast voordrachten, posterpresentaties, mysterycases zijn ‘state of the art for all’ 
lezingen gepland. Op donderdag start Moncef Khairallah met zijn voordracht 
over ‘Emerging global infections’, daarna volgt Nomdo Jansonius met zijn state 
of the art glaucoom en op vrijdag sluit Douglas Koch af met zijn voordracht ‘The 
art and science of caring for the cataract patient’.

De posters worden ook dit jaar zowel op papier als digitaal vertoond in de poster- 
lounge op het Trajectum en de posterpresentaties vinden op woensdag en  
donderdag plaats. Om meer interactie te bewerkstelligen tussen posterauteur 
en publiek vindt na beide postersessies een bijeenkomst met de auteurs en  
publiek plaats op het Trajectum onder het genot van een drankje.
De posterprijs wordt uitgereikt op vrijdag 29 maart in Auditorium I om 12.10 uur 
na de state of the art cataract. 

De SOE voordracht wordt verzorgd door dr. M. Dickman op woensdag 27 maart 
om 10.20 uur in Auditorium 1. De Kok van Alphen lezing wordt uitgesproken 
door Harminder S. Dua op woensdag 27 maart om 12.20 in Auditorium 1. 
De P.G. Binkhorstprijs wordt uitgereikt aan dr. E.H.C. van Dijk voor zijn proef-
schrift ‘Central Serous Chorioretinopathy: from pathogenesis to treatment’op 
woensdagmiddag om 16.46 uur aan het eind van de postersessie in Auditorium 2.

Op woensdagavond 27 maart verwelkomen wij u graag voor een ‘carribean 
walking dinner’, gevolgd door een feest met de ‘Dutch Carribean Groove  
Orchestra’ in de historische stadsschouwburg van Maastricht, de Bonbonnière. 
Tijdens het feest hebben we de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten 
en ervaringen en kennis te delen, zowel voor assistenten in opleiding, jonge 
klaren, ervaren oogartsen als ‘éminence grise’ in een feestelijke setting.

Dit wetenschappelijke congres is uiteraard erkend als nascholing. Per dag  
ontvangt u 6 accreditatiepunten.

Wij wensen u allen boeiende NOG dagen!

Prof. dr. J.C. van Meurs
Voorzitter wetenschappelijke commissie
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BELANGRIJKE MEDEDELING

Belangrijke mededeling over de aanwezigheid van farmaceutische industrieën

In de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wordt de 
industrie in de gelegenheid gesteld bij deze vergadering aanwezig te zijn met 
een stand. In het Reclamebesluit geneesmiddelen is onder andere geregeld wat 
wel en wat niet is toegestaan ten aanzien van gunstbetoning voor artsen door 
de farmaceutische industrie.

De wet zegt dat – onder strikte voorwaarden – de farmaceutische industrie alleen 
reclame mag maken voor receptgeneesmiddelen voor personen die bevoegd 
zijn om dergelijke geneesmiddelen voor te schrijven. Alle andere personen  
(inclusief TOA’s, Orthoptisten, Optometristen, (OK)-verpleegkundigen, dokters-
assistenten) worden beschouwd als ‘publiek’. De farmaceutische industrie mag 
geen zichtbare reclame maken voor receptgeneesmiddelen voor publiek.

Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig 
betrokken zijn bij zorg, onderzoek en onderwijs ten behoeve van patiënten met 
oogheelkundige ziektebeelden. Dit betekent dat ook personen die geen arts 
zijn de jaarvergadering kunnen bezoeken.
De aanwezigheid van artsen, niet-artsen en farmaceutische industrieën  
tijdens de jaarvergadering kan het NOG ongewild in aanraking brengen met  
de Inspectie voor Gezondheidszorg, sectie reclametoezicht, en daarmee in  
discrediet worden gebracht. Dat willen we te allen tijde voorkomen.

Wij delen u dan ook het volgende mede.

Informatie verstrekken over receptgeneesmiddelen mag zowel aan beroeps-
beoefenaren als niet-beroepsbeoefenaren. Zichtbare reclame voor recept-
geneesmiddelen daarentegen, mag richting niet- beroepsbeoefenaren niet 
worden gemaakt. Farmaceutische bedrijven beperken zich tot het geven 
van uitsluitend algemene en objectieve informatie zodat het evenement  
toegankelijk is voor alle bezoekers. Reclame voor receptgeneesmiddelen 
in de beursstand is toegestaan, mits deze enkel op beroepsbeoefenaren  
gericht is, bijvoorbeeld in een apart gedeelte van de stand. Niet artsen zijn 
herkenbaar aan de rood/oranje kleur badge.

Het NOG meent u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht en kan er niet 
voor verantwoordelijk worden gehouden indien u geen acht slaat op deze  
mededeling.
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ALGEMENE INFORMATIE

PLAATS
MECC
Forum 100
6229 GV Maastricht
T  06 52345845

CONGRESORGANISATIE
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
T  024 3249044
M  06 52345845
E  jolanda@oogheelkunde.org 

REGISTRATIE
Indien u zich vóór 20 maart 2019 heeft aangemeld en betaald, krijgt u een  
bevestiging en uw naambadge per post toegestuurd. Op vertoon van uw  
naambadge krijgt u direct toegang tot het congres. De congres APP ‘NOG2019’ 
met alle informatie en het volledige programma met abstracts is beschikbaar 
in de APP store en de Google Play store. Ingeval u zich na 20 maart 2019 heeft 
ingeschreven, kunt u zich op woensdag 27 maart vanaf 08.00 uur melden bij de 
congresbalie op het trajectum in het MECC voor het in ontvangst nemen van de 
congresbescheiden.
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn daar het congres precies om 09.00 uur 
begint. Wij verplichten u alle congresdagen uw naambadge te dragen. 

WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA
Voor de presentaties hebben wij alle dagen de beschikking over de Auditorium 
1(A) en Auditorium 2 (B) en voor de cursussen en bijeenkomsten de zalen 08, 
09, 04 en 06. 
Op pagina 12 vindt u een programmaoverzicht. Steeds wordt daar aangegeven 
de aanvangstijd van de voordracht, het nummer en de letter van de locatie 
waar de voordracht wordt gehouden.

POSTERPRESENTATIES
De posters worden op papier en digitaal getoond in de posterlounge op het 
trajectum. Er zijn dagelijks posterpresentaties gepland. Degenen die niet  
aanwezig zijn voor hun posterpresentatie dingen niet mee voor de posterprijs 
2019. De posterprijs wordt op vrijdag 29 maart aan het eind van de ochtend- 
sessie uitgereikt in Auditorium 1. 
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ALGEMENE INFORMATIE

SPREKERSVOORBEREIDING
Voor uw voordracht kunt u gebruik maken van een powerpoint- of keynote- 
presentatie.

Degenen die een voordracht presenteren worden dringend verzocht geruime 
tijd vóór aanvang van de sessie hun presentatie op memory stick met vermelding 
van naam, nummer en letter van de voordracht bij de sprekersvoorbereiding, in 
zaal 1.3 af te geven en op de juiste wijze van volgorde gerangschikt. Het is niet 
mogelijk uw eigen laptop aan te sluiten!

Computerpresentaties worden vanuit de sprekersvoorbereiding doorgestuurd 
naar de betreffende zaal. Alle voordrachten worden voorafgaand aan de  
sessies verzameld en technisch gecontroleerd. Daartoe dienen alle voordrachten 
uiterlijk een dagdeel van te voren door u te worden ingeleverd in de sprekers-
voorbereiding. Voor de voordrachten van de ochtendsessies op woensdag geldt 
dat deze uiterlijk een half uur voor aanvang van de sessie ingeleverd moeten 
zijn in de sprekersvoorbereiding. 

Houdt u rekening met de beperkingen van het netwerk door geen grote  
videobestanden te verwerken. De maximale presentatiegrootte is 50 MB (10MB 
is ruim voldoende indien er geen video gebruikt wordt) tenzij vooraf gemeld is 
dat meer ruimte noodzakelijk is. 

Tips:
-  Gebruik geen codecs die niet op elk systeem voorhanden zijn! 
-  Powerpoint is niet geschikt voor het vertonen van grote videobestanden, 

pas daarom uw video's aan of laat ze apart (dus buiten uw PP presentatie) 
projecteren. 

In de sprekersvoorbereiding en beide zalen wordt gebruik gemaakt van pc's 
en laptops met powerpoint, er is eveneens ondersteuning voor keynote 
(Apple). Mochten deze technische specificaties problemen opleveren neemt 
u dan tijdig contact met ons op zodat we een passende oplossing kunnen 
zoeken.
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ALGEMENE INFORMATIE

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
De presentaties voor deze bijeenkomsten worden direct geladen op de PC’s in de 
cursusruimten. Meer informatie over de cursussen en andere bijeenkomsten vindt 
u elders in dit programmaboekje.

COMMERCIËLE EXPOSITIE
In de Expofoyer en op het Trajectum vindt de expositie plaats. De deelnemers aan 
deze expositie met standnummers staan vermeld op pagina 21.

KOFFIE- EN THEEPAUZES
De koffie- en theebuffetten bevinden zich op het Trajectum en in de Expofoyer. 
Koffie en thee wordt op vertoon van uw badge verstrekt.

LUNCHES
Op vertoon van uw badge kunt u gebruik maken van de lunch die wordt  
geserveerd vanaf buffetten in de Expofoyer en op het Trajectum.

PARKEREN
In de directe omgeving van het MECC bevinden zich verschillende parkeer- 
faciliteiten. Wij raden u aan gebruik te maken van de parkeerterreinen P4 en P6. 
Deelnemers kunnen parkeerkaarten bij de parkeerautomaten in de hal kopen. De 
kosten bedragen € 15,-- per dag.
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PROGRAMMA WOENSDAG 27 MAART 2019

Woensdag 27 maart 2019
Tijd Auditorium 1 Onderwerp Tijd Auditorium 2 Onderwerp
09.00 Hofman, S. Cornea 09.00 Velthoven, M. van Uveitis
09.10 Otten, H. Nuijts/Wijdh 09.10 Wennink, R. de Boer/Rothova
09.20 Vasanthananthan, K. 09.20 Kalinina Ayuso, V.
09.30 Luijk, C. van 09.30 Groot, E. de
09.40 Habeeb, M. 09.40 Tigchelaar, O.
09.50 Soeters, N. 09.50 Meerwijk, C. van
10.00 Brekelmans, J. 10.00 Kuiper, J.
10.10 Godefrooij, D. 10.10 Brouwer, A.
10.20 Dickman, M. (SOE) 10.20 Groen, F.
10.30 Visser, N. 10.30 Verhagen, F.
10.40 Pauze 10.40 Tas, B.

10.50 Pauze
11.00 Wouters, K. Eggink/v.Rooij
11.10 Rooij, J. van
11.20 Nobacht, S. 11.20 Gerbrandy, F. Vitreoretinale Chir.
11.30 Dunker, S. 11.30 Sommen, L. van der Tan/v. Leeuwen
11.40 Lie, J. 11.40 Leeuwen, R. van
11.50 Dapena, I. 11.50 Heineken, A.
12.00 Birbal, R. 12.00 Verhoekx, J.
12.10 Nuijts, R. 12.10 Bosscha, M.
12.20 Kok van Alphen lecture by Harminder S Dua
13.00 LUNCH
14.00 Westland, T Diversen 14.00 Rouwen, K. Vitreoret. Chir.
14.10 Declerck, E. Imhof/Dickman 14.10 Geeraert, P. v. Meurs/Crama
14.20 Wisse, R. 14.20 Ng, H.
14.30 Buurma, T. 14.30 Gishti, O.
14.40 Bertens, C. 14.40 Hajjaj, A.
14.50 Berendschot, T. 15.50 Accou, G.
15.00 Elsmam, E. 15.00 Overdam, K. van
15.10 Nispen, R. van 15.10 Pauze

15.20 Vrijling, A.
15.30 Meenken, C.
15.40 Vehof, J. 15.40 Jaarsma, M. Posters
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15.50 Pauze 15.43 Melis, B. Ringens/ 
Geerards

15.46 Joosse, M.
15.49 Dallinga, M.
15.52 Makhotkina, N.
15.55 Stappers, P.
15.58 Kuipers, M.
16.01 Schellekens, P.
16.04 Yildirim, H.
16.07 Karadeniz, E.

16.10 Turaihi, A. Med. Retina
Boon/Yzer

16.10 Arnhem, L. van
16.13 Muijzer, M.
16.16 Remeijer, L.

16.20 Klaver, C. 16.19 Doorenbos, M.
16.22 Kartal, S.
16.25 Demirkaya, N.
16.28 Jonker, S.

16.30 Kersten, E. 16.31 Stellingwerf, C.
16.34 Romunde, S. van
16.37 Sommen, L. van der

16.40 Talib, M. 16.40 Gishti, O.
16.43 Heemskerk A.

16.50 Born, L. van den 16.46 Uitreiking PG 
Binkhorstprijs

17.00 Wesseling, N. 16.56 Bijeenkomst posterauteurs in  
posterlounge

17.10 Haarman, A.
17.20 Tedja, M.
17.30 Brinks, J.
17.40 Rijssen, T. van
17.50 Mohabati, D.
18.00 EINDE 18.00 EINDE
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DONDERDAG 28 MAART 2019

Donderdag 28 maart 2019
Tijd Auditorium 1 Onderwerp Tijd Auditorium 2 Onderwerp
09.00 Zonnevylle, K. Glaucoom 09.00 Kruijt, C. Kinderoogh.
09.10 Nieuwendijk, T. Jansonius/ 09.10 Achterberg, J. Schalij/Notting
09.20 Islamaj, E. Colen 09.20 Trzcionkowska, K.
09.30 Kooten, M. van 09.30 Simonsz, H.
09.40 Waard, P. de 09.40 Boonstra, F.
09.50 Thiadens, A. 09.50 Weger, C. de
10.00 Hubens, W. 10.00 Kadhum, A. strabologie
10.10 Vroemen, P. 10.10 Schalij-Delfos, N.
10.20 Liesenborghs, I. 10.20 Tjon-Fo-Sang, M.
10.30 Pauze 10.30 Resultaten ooglet-

sels 2018/2019
10.40 Pauze

11.10 Algemene Ledenvergadering NOG
12.40 LUNCH
13.50 State of the art Uveitis by Moncef Khairallah 'Emerging infectious diseases and uveitis'
14.25 State of the art Glaucoom by N. Jansonius
15.00 Thepass, G. Glaucoom 15.00 Nij Bijvank, J. Neuro-ophthalm.
15.10 Majoor, J. Waard, de/Müskens 15.10 Boer, I. de Pott/Bauer
15.20 Crom, R. de 15.20 Keizer, RJW, de
15.30 Wolfs, R. 15.30 Gijs, M.
15.40 Schotgerrits, S 15.40 Kreeke, A. vd
15.50 Pauze 15.50 Pauze

16.20 Hageman, F. Plast. Chir./ 16.20 Vries, N. de Posters
16.30 Hötte, G. Orbita 16.23 Lanting, L. Vingerling/ 

Schlingemann
Paridaens/ 16.26 Kovacic, H.
Kalmann 16.29 Vollebregt, T.

16.40 Laban, K. 16.32 Mika, M.
16.35 Lu, Y.
16.38 Ghana Abadi, H.
16.41 Japing, W.
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PROGRAMMA

16.50 Paridaens, D. 16.44 Borne, L. van den
16.47 Geeraert, P.
16.50 Verhoekx, J.

17.00 Genders, S. 16.53 Klaver, C.
16.56 Bijl-Witmer, A.
16.59 Sint Jago, N.

17.10 Hartong, D. 17.02 Al-Nofal, M.
17.05 Coskun, Y.
17.08 Dijkman, G.
17.11 Lubbers, S.

17.20 Engin, O 17.14 Wiercx van Rhijn, N.
17.17 Nguyen, T.
17.20 Zandberg, S.

17.30 EINDE 17.23 Bijeenkomst posterauteurs in  
posterlounge

18.10 EINDE
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Vrijdag 29 maart 2019
Tijd Auditorium 1 Onderwerp Tijd Auditorium 2 Onderwerp
09.00 McNeill, N. Oncologie 09.00 Ponsioen, T. Medische Retina
09.10 Chau, C. Luyten/ 09.10 Huis in het Veld, P. Klaver/Hoyng
09.20 Poppelen, N. van Marinkovic 09.20 Risseeuw, S.
09.30 Jaarsma, M. 09.30 Vingerling, J.
09.40 Drabarek, W. 09.40 Dijk, E. van
09.50 Brouwer, N. 09.50 Vader, M.
10.00 Wierenga, A. 10.00 Schlingemann, R.
10.10 Martinez de Aragon Refr. Chir 10.10 Theelen, T.
10.20 Ghyczy, E. 10.20 Smid, L.
10.30 Manzulli, M. Cataract 10.30 Geuns, P. van
10.40 Zegers, R. 10.40 Romunde, S. van
10.50 Pauze 10.50 Pauze
11.20 State of the art Cataract by Douglas Koch
12.10 Uitreiking Posterprijs 2019
12.20 LUNCH
14.00 Lapid-Gortzak, R Cataract 14.00 Huis in het Veld, P. Mystery cases

Reus/Henry 14.05 Niet, A. de de Faber/Klevering
14.10 Webers, V. 14.10 Levitski, A.

14.15 Kartal, S.
14.20 Simons, R. 14.20 Eggink, C.

14.25 Randag, A.
14.30 Vught, L. van 14.30 Smesseim, R.

14.35 Nugteren, M.
14.40 Breukink, M. 14.40 Keizer, R. de

14.45 Dzino, N.
14.50 Spekreijse, L. 14.50 Tan, A.

14.55 Kuiper, M.
15.00 Dallinga, M. 15.00 Kley, J. van der

15.05 Kamar, S.
15.10 Pauze 15.10 Faber, J. de

15.15 Westland, T.
15.20 Jalink, M.
15.25 Haasnoot, A.
15.30 Lambertus, S.
15.35 Yildirim, H.

15.40 EINDE 15.40 EINDE

VRIJDAG 29 MAART 2019
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WOENSDAG 27 MAART 2019

Er is een gevarieerd en ruim aanbod van workshops en cursussen. Deelname is 
mogelijk indien u op dezelfde dag ook bent ingeschreven als deelnemer aan de 
jaarvergadering. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per cursus. 

Basiscursus Gezichtsveldonderzoek 
9.15-11.15, zaal 0.8
Achtergrond: Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet 
moeilijk maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. 
Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch 
te beoordelen. De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die  
nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen. Welke test 
kies je? Is het onderzoek betrouwbaar? Wat zijn veelvoorkomende artefacten 
en hoe herken je die? Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?  
Wat betekenen de global indices? Hoe onderscheid je een normaal van een 
afwijkend veld? Welke afwijkingen passen bij glaucoom? En welke bij andere 
pathologie? Na de voordracht volgt individueel oefenen met gezichtsvelden die 
aan het einde zullen worden besproken. 
Docent: R.P.H.M. Müskens

Nystagmus, pathofysiologie en het klinische onderzoek
9.15-10.15, zaal 0.4
De cursus bestaat uit een korte bespreking van de pathofysiologie van  
verschillende vormen van nystagmus, daarna volgt een bespreking van de  
klinische benadering. Waar let je op tijdens het onderzoek, wat zijn criteria 
voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld elektrofysiologie en/of verwijzing 
naar neurologie.
Er zijn wel zo’n 50 soorten nystagmus hetgeen de beoordeling niet eenvoudig 
maakt. Toch zullen in de cursus een aantal duidelijke handvatten worden  
gegeven om tot een juiste beoordeling van de nystagmus te komen. Een juiste 
beoordeling kan namelijk regelmatig leiden tot een specifieke diagnose. 
Ook een daarbij mogelijk passende behandeling en prognose zal in de cursus  
worden besproken. 
Een en ander wordt geïllustreerd met video’s magnetische registraties van de 
oogbeweging en met een video eye-tracker. 
Docenten: L.J. van Rijn, L.J. Bour, R.J.W. de Keizer 
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WORKSHOPS EN CURSUSSEN

Basiscursus DBC/DOT
9.15-10.15, zaal 0.9
U krijgt uitleg over de basis van het DBC systeem. Wat is een DBC, welke  
registratieregels en afsluitregels gelden er? Ook wordt uitgelegd hoe de  
aanspraakbeperking op basisverzekerde zorg geregeld is. Wanneer moet vooraf 
een machtiging worden aangevraagd en wanneer niet? Voor oogartsen en  
andere geïnteresseerde met beperkte kennis van het DBC systeem en aan-
spraakbeperking, of weer eens opgefrist willen worden. 
Docent: C. Moerland

Diabetisch macula-oedeem en diabetische retinopathie
10.30-11.30, zaal 0.4
Bij de behandeling van diabetisch macula-oedeem moeten we steeds opnieuw 
beslissen: Welk middel kiezen en in welke frequentie? Wanneer switchen en 
wanneer stoppen? Wanneer en hoe gebruiken we de laser? Wat te doen als een 
staaroperatie nodig is? Ook bij proliferatieve diabetische retinopathie kunnen 
we nu kiezen tussen injecties en laser. Met deze cursus geven we een leidraad 
om deze vragen te beantwoorden op basis van literatuur en met behulp van 
casuïstiek. Ook zal kort worden ingegaan op nieuwe middelen in de pipeline. 
Docenten: J.J.C. van Lith-Verhoeven, Y. de Jong-Hesse 

Gonioscopie 
10.30-11.30, zaal 0.9
De volgende elementen komen aan bod: welke lens gebruik je en waarom, hoe 
is de kamerhoek opgebouwd (welke structuur zie je), hoe voer je het onderzoek 
uit (systematische benadering, waar let je op), hoe beschrijf je de bevindingen 
(welke classificatie gebruik je en waarom) en welke conclusies verbind je hier-
aan. Daarna zal aan de deelnemers worden gevraagd om getoonde normale en 
pathologische kamerhoekvarianten te beschrijven. 
Docent: L.J. van Rijn
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Follow-up glaucoompatiënten
14.00-16.00, zaal 0.8
De follow-up van glaucoompatiënten lijkt een complex en onoverzichtelijk  
gebeuren, onder andere door de vele ontwikkelingen die er zijn op het gebied 
van imaging en perimetrie. Met een paar eenvoudige basisregels kan de  
follow-up van glaucoompatiënten echter zowel goed als efficiënt georgani-
seerd worden. De cursus bestaat uit een voordracht waarin praktische hand- 
vatten worden gegeven gevolgd door het individueel oefenen m.b.v. casuïstiek 
waarbij de kern wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test voor 
progressiedetectie, het gezichtsveldonderzoek. Vier fases in de zorg worden 
onderscheiden: (1) het stellen van diagnose, (2) het instellen op therapie en het 
opbouwen van een perimetrische baseline, (3) progressiedetectie in de eerste 
vijf jaar van de follow-up en (4) progressiedetectie na vijf jaar follow-up. In die 
laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid en achteruitgang en 
levensverwachting een centrale rol. In de voordracht zal ook aandacht worden 
besteed aan de rol van de OCT in deze vier fases. 
Docent: N.M. Jansonius 

Basiscursus corneatopografie 
14.00-16.00, zaal 0.4
Corneatopografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. 
Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie van keratoconus, zodat er 
tijdig gecrosslinked kan worden. Er zijn verschillende corneatopografen op 
de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam. De cursus bestaat uit drie  
onderdelen. Eerst theorie en achtergronden. Vervolgens patroonherkenning 
van astigmatisme, keratoconus en pellucid. Tenslotte is er veel tijd voor een  
interactieve quiz waarbij allerlei cornea aandoeningen aan de orde komen. Aan 
het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te 
beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of 
regeltjes die je snel weer vergeet. 
Docenten: R. Stoutenbeek, R.H.J. Wijdh 

De gezwollen papil: geen paniek?
14.00-15.00, zaal 0.9
Met behulp van voorbeelden uit de praktijk wordt de beslisboom voor de  
gezwollen papil doorgenomen. 
Wanneer is er sprake van spoed? En moet er behandeld worden?
Wanneer is een verwijzing neuroloog noodzakelijk? En wanneer juist niet nodig?
Docenten: I.C. Notting, M. Wefers Bettink-Remeijer 
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Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de  
Oogheelkunde 
15.15-16.15, zaal 0.9 
Elke oogarts wordt regelmatig geconfronteerd met een patiënt met oog- 
klachten zonder dat daarvoor een organisch substraat kan worden gevonden. 
Vaak gaat het om onbegrepen visusdaling, gezichtsvelduitval of een combinatie 
van beide. Deze sensorische klachten worden ook aangeduid als functionele 
klachten. Veel artsen beschouwen deze patiënten als ingewikkeld en lastig.  
De cursus zal aandacht geven aan diagnostische stappen die u kunt uitvoeren 
bij deze patiënten. Welke onderzoeken helpen je verder, wanneer moet je  
stoppen? Hoe leg je de patiënt de conclusies van je onderzoek uit en wat zijn 
daarna de mogelijkheden? 
Docenten: M.M. van Genderen, J.W.R. Pott

Visusdaling met cecocentraal scotoom: een diagnostische workup 
16.15-17.15, zaal 0.4
De bevindingen van een centraal of coeco-centraal scotoom bij een patiënt met 
visusklachten kan diagnostisch uitdagend zijn vanwege de vele verschillende 
oorzaken. Het snel stellen van de juiste diagnose kan echter therapeutische  
consequenties hebben en van invloed zijn op de uiteindelijke gezichtsscherpte. 
Na een inleiding wordt u door de sprekers bijgeschoold over huidige inzichten 
met betrekking tot de belangrijkste verschillende ziektebeelden die aan een 
coeco-centraal scotoom ten grondslag kunnen liggen. 
U leert aan welke frequent voorkomende en aan welke zeldzame aan- 
doeningen gedacht moet worden, wat de specifieke kenmerken zijn en hoe 
u kunt differentiëren. Nieuwe therapeutische opties worden besproken. Ook 
wordt besproken wanneer en hoe het beste verwezen kan worden. 
Docenten: J.A.M. van Everdingen, N.J.C. Bauer, J.W.R. Pott
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DONDERDAG 28 MAART 2019

Oncologie oogleden en conjunctiva
9.00-11.00, zaal 0.8
Als oogarts krijgt u regelmatig te maken met oncologie van oogleden en  
conjunctiva. In deze cursus komen de meest voorkomende tumoren aan bod, 
zoals basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom maar er wordt ook aandacht 
besteed aan minder frequente maligne tumoren van conjunctiva en oogleden. 
In het eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de klinische  
presentatie, de histologie, het klinische beloop een de benodigde behandeling. 
Het tweede deel bevat een paneldiscussie waarin uiteenlopende standpunten, 
zoals verschillen in benadering, zullen worden bediscussieerd. In deze cursus 
leert u wat u nu juist wel of juist niet moet doen, er is aandacht voor de ‘parels’ 
en de ‘valkuilen’ maar u leert vooral hoe u in de dagelijkse praktijk om moet 
gaan met oncologie van oogleden en conjunctiva. 
Docenten: Dutch Orbital Society 

Neovasculaire LMD 
9.00-10.00, zaal 0.4
Een praktische cursus over de diagnostiek, differentiaal diagnose, behandeling 
en preventie van exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie in de twee-
delijns oogheelkunde.
Docent: Prof. dr. R.O. Schlingemann

Keuren voor het rijbewijs. Zo doe je dat!
9.00-10.00, zaal 0.9
De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom de keuring voor het rijbewijs. 
Het betreft daarbij zowel de procedures bij het CBR, als ook de Europese eisen 
aan medische rijgeschiktheid. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden om het 
rijbewijs toch te behouden via een CBR-test Praktische Rijgeschiktheid, ook als 
de gezichtsscherpte lager is dan 0,5 of het gezichtsveld kleiner is dan 120 graden. 
Deze cursus is speciaal bedoeld voor oogartsen die geregeld keuren voor het 
CBR. U wordt helemaal bijgepraat over de nieuwe procedures en formulieren 
van het CBR, de juiste meetmethodes en keuringsrapportage, de (Europese) 
wetgeving, wat te doen in geval van eventuele co-morbiditeit, de keuringseisen 
van de NOG-Werkgroep Ergoftalmologie en alle nieuwe mogelijkheden om het 
rijbewijs op een veilige en verantwoorde manier te behouden of te verkrijgen. 
Docenten: B.J.M. Melis-Dankers, L.J. van Rijn, R. Bredewoud, W.J.M. van Damme
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Erfelijke netvliesaandoeningen en droge LMD: nieuwe ontwikkelingen en 
behandeltrials 
10.10-11.10, zaal 0.4
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het spectrum van erfelijke 
netvliesaandoeningen, de differentiaal diagnose en de recente stormachtige 
ontwikkelingen op het vlak van gentherapie en stamcelstudies. Een genetische 
diagnose is daarom belangrijker dan ooit. Hoe pakken we dat aan en wat heeft 
de patiënt hier aan? Op het vlak van droge LMD worden de nieuwste inzichten 
en studies gepresenteerd. 
Docenten: C.J.F. Boon, C.B. Hoyng 

De oogarts en het rijbewijs 
10.10-11.10, zaal 0.9
De oogarts heeft een belangrijke taak in de patiëntenvoorlichting over het 
autorijden. Voor slechtziende mensen die een ontoereikende gezichtsscherpte 
hebben voor rijbewijs B (personenauto) of T (tractor) bestaat er in Nederland 
sinds tien jaar de unieke mogelijkheid om met een bioptisch telescoop systeem 
(BTS) het rijbewijs toch veilig en verantwoord te behouden of te behalen. Een 
gezichtsscherpte van minder dan 0.5 betekent dus niet altijd dat uw patiënt het 
autorijbewijs op moet geven. Deze cursus biedt u een overzicht van de wet- en 
regelgeving, de mogelijkheden t.a.v. hulpmiddelen en trainingen voor zowel 
snelverkeer als langzaam gemotoriseerd verkeer en gaat in op de rol die de 
oogarts hierbij vervult in de route naar het CBR. 
Docenten: W.J.M. van Damme, F.J. Postema, M. Tan, B.J.M. Melis-Dankers 
 
CSC en RVO
15.00-16.00, zaal 0.8
De laatste jaren zijn op het gebied van behandeling van retinale veneuze  
occlusies belangrijke nieuwe behandelinzichten gepubliceerd. In deze cursus 
wordt een overzicht en tips & tricks voor de klinische praktijk gegeven. Ook 
worden de nieuwe inzichten in centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) en 
de uitgebreide differentiaal diagnose besproken. Daarnaast geven we een  
overzicht van de interessante nieuwe inzichten in de behandeling van CSC. 
Docenten: C.J.F. Boon, S. Yzer 
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Cataract complicaties en uitdagingen door de ogen van een vitreoretinaal chirurg 
15.00-16.00, zaal 0.4
In deze cursus behandelen wij casussen die een gecompliceerde cataractextractie 
verloop hebben of waarbij het risico op complicaties vergroot is. Samen met de 
deelnemers bespreken we de opties voor casuïstiek en laten zien hoe er in de 
betreffende gevallen gehandeld is. 
De cursus is interessant voor iedere cataractchirurg die niet wekelijks een  
vitrectoom in handen heeft. 
Docenten: M.I. Bosscha, F. Goezinne, L.S. Koetsier 

Glaucoma bootcamp
16.00-18.00, zaal 0.9
In deze twee uur durende glaucoom cursus worden alle basis principes van de 
glaucoomzorg behandeld. Hoe stel je de diagnose? Hoe maak je een behandel- 
plan? Hoe bepaal je een target pressure? Verder komen aan bod: revisie  
termijnen, imaging vs. perimetrie en medicatie opbouw. Tevens aandacht voor  
time management van je glaucoom consult, zodat je spreekuur niet onnodig  
uitloopt. Aan de hand van casuïstiek komen ook de meest voorkomende  
valkuilen aan bod, onder andere op het gebied van perimetrie, papillen en 
OCT. Eerdere edities van deze training werden met name gewaardeerd door  
AIOSSEN, maar ook door oogartsen die de basis over glaucoom nog een keer 
wilden herhalen. De glaucoma BootCamp training is interactief, intensief en 
praktisch. 
Docent: T.P. Colen 

Hechten van cornea en sclera
16.20-17.20, zaal 0.8
Theoretische cursus microchirurgische hechttechnieken van de cornea en de  
sclera in electieve en niet-electieve situaties. Mechaniek van verschillende wond-
vormen en hun sluiting, instrumentatie, materialen en hechttechnieken worden 
besproken. Aan het eind van de cursus weet de cursist met welke materialen en 
technieken een corneale of sclerale wond gesloten kan worden. 
Docenten: R. Lapid-Gortzak, R.H.J. Wijdh, M.M. Dickman
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Taakverschuiving (BBC e.a.)
16.10-17.40, zaal 0.4
Tijdens de interactieve sessie taakverschuiving zal Peter Lansink het voorbeeld-
project regio Twente ter sprake brengen ‘de optometrist als filter naar de 2e 
lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts’ en Theo Nieuwendijk en Rob 
Spierings bespreken het voorbeeldproject ‘ stabiele glaucoompatiënten naar 
optometrist in de eerste lijn’. Rob Wouters geeft een presentatie over de inzet 
van de opometrist in de 2e lijn.
Ook vindt u op de website van het NOG onder BBC > taakverschuiving voor- 
beelden van projecten en documenten die u op weg helpen bij taakverschuiving 
naar optometristen en physician assistents.
Docenten: P.J. Lansink, T.J.P. Nieuwendijk, R. Spierenburg, R. Wouters

WORKSHOPS EN CURSUSSEN



30 213e vergadering 2019

VRIJDAG 29 MAART 2019

Update AIOS DBC/DOT en MSB
9.30-10.30, zaal 0.8
Eerst wordt de financiering van de oogheelkundige zorg uitgelegd. De  
systematiek achter de DBC/DOT zal worden toegelicht evenals de basisregels die 
gevolgd moeten worden tijdens de registratie ervan. Vervolgens zal informatie 
worden gegeven over de huidige financiering van medisch specialisten zoals die 
sinds 1 januari 2015 geregeld is, de integrale bekostiging. En hoe binnen deze 
systematiek de DBC/DOT zich vertaalt naar een salaris van de oogarts. Ook zal 
worden ingegaan op goodwill en MSB’s. 
Docenten: BBC

Premium intraocular lenses in cataract surgery managing complicated cases 
9.00-11.00, zaal 0.4
Participants will gain an understanding of the main principles and possible  
pitfalls of using toric and multifocal intraocular lenses (IOLs) to treat astig 
matism and presbyopia during cataract surgery. The workflow of premium 
IOLs, including preoperative examinations, surgical procedures, postoperative  
complications and causes of suboptimal outcomes will be discussed. 
During this course we will focus on possible sources of residual astigmatism  
following toric IOL implantation, including IOL misalignment, errors in IOL  
calculations, unexpected amounts of surgically induced astigmatism and the  
influence of posterior corneal astigmatism. In addition, we will evaluate the use 
of toric IOLs in complicated cases (eg. Keratoconus). 
Finally, treatment strategies on managing suboptimal outcomes following premium 
IOLs will be discussed. This will be done based on a case-based approach.   
Docenten: R.M.M.A. Nuijts, D.D. Koch, N.J.C. Bauer, R. Lapid, N.J. Reus, N. Visser 

Gesprekken in de oogheelkundige praktijk: tevreden patiënten, voorkomen 
van klachten en goede compliance 
14.00-15.00, zaal 0.8
In deze cursus wordt aandacht besteed aan lastige gesprekken en gespreks-
onderwerpen uit de oogheelkundige praktijk. Hoe houd je patiënten met een 
chronische aandoening gemotiveerd voor de behandeling, hoe zorg je dat een 
klacht van een patiënt niet uitmondt in een juridisch steekspel, hoe zorg je dat 
patiënten een slecht nieuws gesprek ervaren als waardevol?
Vier door de wol geverfde oogartsen geven tips en tricks. Geen rollenspellen! 
Docenten: J.C. Bleeker, G. Dijkman, G.P.M. Luijten, M. Marinkovic 
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Nieuwe inzichten in de behandeling van myopie 
14.00-15.00, zaal 0.4
Myopie komt bij de jongere generaties steeds meer voor. Met de stijging van de 
prevalentie krijgen ook steeds meer kinderen hoge myopie, d.w.z. een sferisch 
equivalent van -6 dioptrie of meer. Dit is een klinisch relevant probleem omdat 
vooral hoge myopie gepaard gaat met een verhoogde kans op het ontwikkelen 
van irreversibele slechtziendheid. Dit vraagt om maatregelen van beroeps- 
beoefenaren in de oogzorg. De progressie van myopie kan tijdens de kinder- 
jaren geremd worden door leefstijl veranderingen en optische en farma- 
cologische interventies. De snelle ontwikkelingen t.a.v. myopie management en 
de grote vraag naar maatregelen maken een update over klinisch management 
noodzakelijk. Deze cursus zal onze recente inzichten weergeven met betrekking 
tot behandeling van uw patiënten met myopie. 
Docenten: C.C.W. Klaver, J.W.L. Tideman, J.R. Polling, M.S. Tedja, E. Tan
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SOCIALE EVENEMENTEN

Feestavond NOG woensdag 27 maart, 19.30 – 24.00 uur
Ter gelegenheid van de 213e jaarvergadering organiseert het NOG voor haar 
leden een feest op woensdagavond 27 maart in de Historische Stadsschouwburg 
La Bonbonnière, Achter de Comedie 1 te Maastricht.
La Bonbonnière is één van de meest markante gebouwen in het historische 
centrum van Maastricht. Ruim 200 jaar is dit bijzondere gebouw de culturele 
ontmoetingsplaats geweest voor alle Maastrichtenaren, toen het dienst deed 
als stadsschouwburg.
La Bonbonnière is nu een multifunctionele feestlocatie. Met een prachtige  
theaterzaal, witte zaal en spiegelzaal.

Wij verwelkomen u graag voor een ‘carribean walking dinner’, gevolgd door 
een feest met de ‘Dutch Carribean Groove Orchestra’ en een DJ.

Voor deelname aan dit avondvullende programma wordt een kleine bijdrage 
per persoon gevraagd. 

SOCIALE EVENEMENTEN
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BBC CURSUSSEN
DBC/DOT
27 maart 09.15 – 10.15, zaal 0.9 
U krijgt uitleg over de basis van het DBC systeem. Wat is een DBC, welke  
registratieregels en afsluitregels gelden er? Ook wordt uitgelegd hoe de  
aanspraakbeperking op basisverzekerde zorg geregeld is. Wanneer moet vooraf 
een machtiging worden aangevraagd en wanneer niet? Voor oogartsen  
en andere geïnteresseerden met beperkte kennis van het DBC systeem en  
aanspraakkbeperking of als u uw kennis wilt opfrissen.
Deze workshop wordt verzorgd door de BBC van het NOG.

Taakverschuiving
28 maart 16.10 – 17.40, zaal 0.4
Tijdens de interactieve sessie taakverschuiving zal Peter Lansink het voor-
beeldproject regio Twente ter sprake brengen ‘de optometrist als filter naar 
de 2e lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts’ en Theo Nieuwendijk 
en Rob Spierings bespreken het voorbeeldproject ‘stabiele glaucoompatiënten  
naar optometrist in de eerste lijn’. Rob Wouters bespreekt de inzet van de  
optometrist in de tweede lijn.
Ook vindt u op de website van het NOG onder BBC > taakverschuiving voorbeelden 
van projecten en documenten die u op weg helpen bij taakverschuiving naar 
optometristen en physician assistents.

Update voor AIOS: wat je nu moet weten over DBC/DOT, integrale bekostiging, 
MSB en goodwill als je straks als oogarts aan de slag gaat
29 maart, 09.30 – 10.30 uur, zaal 0.8
Tijdens de presentatie krijg je een overzicht van de ziekenhuisfinanciering,  
verleden, heden en toekomst. Ook wordt ingegaan op de goodwill en MSB’s. 
Voor AIOS en daarnaast ook oogartsen die opgefrist willen worden over zieken-
huisfinanciering en benieuwd zijn naar informatie over integrale bekostiging, 
goodwill en MSB.

BBC spreekuur
De leden van de commissie beroepsbehartiging zijn alle congresdagen in de 
lunchpauze te vinden in zaal 0.6 voor informeel overleg met NOG leden. 
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Vergadering commissie kwaliteit
De vergadering van de commissie kwaliteit vindt plaats op woensdag 27 maart 
van 11.00 – 13.00 uur in zaal 0.6

Algemene Ledenvergadering NOG
De algemene ledenvergadering van het NOG vindt plaats op donderdag 28 
maart van 11.10 – 12.40 uur in Auditorium 1.

DOS bijeenkomst
De vergadering van de werkgroep Dutch Orbital Society (DOS) vindt plaats op 
donderdag 28 maart van 17.30 – 19.30 in zaal 0.6.

VOVZ programma
De Vereniging van Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening organiseert 
tijdens de ALV NOG en op donderdag 28 maart een separaat programma. Dit 
programma vindt plaats in Auditorium 2. Programma en registratie via de VOVZ  
website.

Ontbijtbijeenkomst SIMOVISION
Op donderdag 28 maart van 07.15 – 08.45 uur organiseert Simovision een 
EVO+Visian ICL breakfastmeeting in zaal 0.6. Inschrijving voor dit programma 
loopt via Simovision.

Vakgroep Oogheelkunde Physician Assistents
De bijeenkomst van de vakgroep PA’s vindt plaats op donderdag 28 maart van 
11.20 – 12.40 uur in zaal 0.8

Bijeenkomst beheercommissie corneawerkgroep
De bijeenkomst van de beheercommissie corneawerkgroep vindt plaats op  
donderdag 28 maart van 15.15 – 16.45 uur in zaal 0.6
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OVERZICHT EXPOSANTEN NOG 2019

Nr. Naam Afmeting

1 Horus Pharma 5 x 5 m
2 Allergan 10 x 5 m
3 Simovision 10 x 5 m
4 Laservision 14 x 5 m
5 Dorc 8 x 4 m
6 Tramedico 4 x 4 m
7 Medical Workshop 20 x 4 m
8 Low Vision Totaal 7 x 3 m
9 Synga Medical 7 x 4 m
10 Ophtec 8 x 4 m
11 Ursapharm 6 x 4 m
12 Oculenti 4 x 3 m
13 Laméris Ootech 16 x 5 m
14 Bausch & Lomb 10 x 8 m
15 Alcon 10 x 8 m
16 Rockmed 15 x 8 m
17 AMO 15 x 6,5 m
18 Santen 13 x 7,5 m
19 Novartis 13 x 7,5 m
20 Carl Zeiss 13 x 7,5 m
21 Bayer 13 x 7,5 m
22 Kuijpers Instruments 3 x 3 m
23 Fagron 4 x 2 m
24 HKL 3 x 2 m
25 Sanofi Genzyme 4 x 3 m
26 Eyemed 5 x 2 m
27 Agepha Pharma 4 x 2 m
28 Vitaminenoprecept 3 x 2 m
30 Optos 3 x 2 m
31 BQE 3 x 3 m
32 Glaukos 5 x 3 m
33 Koninklijke Visio 6 x 3 m
34 ThéaPharma 6 x 4 m
35 Bartiméus 4 x 3 m

Non profits: Eye Care Foundation, Hoornvlies Patiëntenvereniging, Oogvereniging
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Leden
Prof. Dr. C.J.F. Boon
Dr. C.A. Eggink
Prof. dr. N.M. Jansonius
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08.00  Inschrijving congresbureau
   
AUDITORIUM 1  
  
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

9.00 01A  S.E. Hofman, J.M.J. van Vliet, R. Lapid-Gortzak, C.P. Nieuwendaal en  
I.J.E. van der Meulen (Amsterdam AMC):
   
Pilot study Amsterdam Medical Center: tear film characteristics 
of healthy subjects.
   
SAMENVATTING:
Bij droge ogen is er vaak geen eenduidige relatie tussen subjectieve klachten 
van patiënten en oogheelkundig onderzoek. Het rapport van de Tear Film & 
Ocular Surface Society uit 2017 bespreekt diverse methoden om de kwaliteit 
van het traanfilm te onderzoeken. In het AMC is een pilot studie uitgevoerd 
onder 21 gezonde proefpersonen.We hebben naast de Schirmer test, “tear 
break-up time” en “ocular surface disease index”, onderzocht in welke 
mate traanmeniscushoogte, meibografie, interferometrie en “non-invasive 
break-up time” bijdragen aan de kliniek. De meetresultaten vielen veelal niet 
binnen de normaalwaarden. Tevens werd geen correlatie gevonden tussen de 
verschillende metingen. Vooralsnog lijken nieuwe beeldvormende technieken 
zoals meibografie, interferometrie en “non-invasive break-up time” weinig bij 
te dragen aan de klinische praktijk.
Belangenverstrengeling: geen.
  

9.10 02A  H.M. Otten, B.J.J.J. van der Linden, E.S. Visser (Nijmegen Visser Contact- 
lenzen-NKL)
  
Klinische resultaten van een nieuw ontwikkelde mini-scleralens 
met een bi-tangentiële periferie
   
SAMENVATTING:
In deze studie worden de subjectieve- en objectieve resultaten van een nieuwe 
mini-scleralens met een bi-tangentiële perifere geëvalueerd. Van de 133 ogen 
had 45% de diagnose keratoconus, 22% had een irregulair astigmatisme, 
16,5% had een keratoplastiek, 13,5% had een ocular surface disease en 3% 
had een andere vorm van irregulair astigmatisme. De draagtijd was 12 uur 
of langer bij 82% en de comfort score was bij 79% een 4 of hoger op een 
schaal van 5. De mediaan van de gecorrigeerde visus was 0.022 LogMAR 
(IQR 0.155). De aanpaswaarden lieten optimale prestaties zien voor centratie 
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en beweging in resp. 91% en 83%. Deze nieuwe scleralenzen gaven goede 
subjectieve en klinische uitkomsten. Ze vormen daarom een effectieve optie 
voor het behandelen van patiënten met irregulair astigmatisme of andere 
corneapathologie. 
Belangenverstrengeling: aandeelhouder, adviseurschap
  

9.20 03A  K. Vasanthananthan, I.J.E. van der Meulen, R. Lapid-Gortzak en  
T. van den Berg (Utrecht UMC):
  
Straylight measurement in patients with fish eye disease, a case 
series.  
  
SAMENVATTING:
A single-center consecutive case series of 7 patients (male 3, female 4; mean 
age 49.7 SD 16,1 years) with Fish Eye Disease (FED) were examined with 
visual acuity measurements, straylight and slit lamp examination. One patient 
had undergone a deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) in both eyes and 
one patient had undergone a penetrating keratoplasty (PKP) and cataract 
extraction in one eye. The FED patients in this study had highly elevated 
straylight (up to 24x) and visual acuity was relatively well preserved (Snellen 
vision 1.16; range 0.7-1.6). Surgical intervention with both PKP and DALK 
lead to significant reduction of straylight values with improvement of the 
visual complaints. After PKP and DALK straylight levels return to normal, the 
latter depending on the amount of residual corneal stromal tissue. Eight years 
postoperatively, no signs of recurrence of fish eye disease in the graft were 
noted. During follow-up (mean 32 SD 16.6 months) of three patients, with 
no surgical intervention, the straylight values increased in different rates. 
Straylight measurements can support clinical decision-making by quantifying 
complaints about reduced visual quality. Corneal transplantation may lead to 
good clinical results.
Belangenverstrengeling: geen.
  

9.30 04A  C.M. van Luijk, R.P.L. Wisse, A. Hercegovac, L. Ariens, D. Bakker, A. Lans en  
M. Weller-de Bruijn (Utrecht UMC):

Oogheelkundige bijwerkingen en impact van systemisch 
dupilumab gebruik bij patiënten met constitutioneel eczeem.
   
SAMENVATTING:
Doel: een update geven van oogheelkundige bijwerkingen van dupilumab en 
de impact hiervan op de oogheelkundige praktijk. Methode: van 37 patiënten 
tot november 2018 werden bijwerkingen en polibezoeken geïnventariseerd. 
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Resultaten: tot november 2018 betrof het 129 polibezoeken door 37 
patiënten met veelal milde blefaroconjunctivitis. 27% had matige en 13% 
ernstige conjunctivitis met limbale betrokkenheid. Conclusie: dupilumab 
kan ernstige irreversibele schade aan het voorsegment veroorzaken en 
het toenemend gebruik ervan levert druk op de polikliniek. Herkennen van 
limbale betrokkenheid is van groot belang.
Belangenverstrengeling: geen.
  

9.40 05A  M. Habeeb, M.A. Meester-Smoor, A.J.M. Geerards, C.C.W. Klaver,  
W.D. Ramdas en B.T.H. van Dooren (Rotterdam Erasmus MC, Ophthalmic 
Institute, Eye Hospital-Nijmegen Radboudumc-Breda Amphia Hospital):
  
Performance of Scheimpflug-based tomography (Pentacam) in 
patients with and without corneal diseases.
   
SAMENVATTING:
Pentacam (Oculus) scans van goede kwaliteit zijn cruciaal voor het beoordelen 
van de ziektestatus en progressie bij patiënten met cornea-aandoeningen. In 
deze retrospectieve studie vergelijken we de scankwaliteit van de Pentacam 
bij personen met en zonder cornea-aandoeningen. In totaal waren 8,959 
scans van het Erasmus MC en de ERGO-studie beschikbaar. De klinische 
diagnose werd gesteld o.b.v. oogheelkundig onderzoek en de personen 
werden als volgt onderverdeeld: geen cornea-aandoeningen, ectasie en 
overige cornea-aandoeningen. De laatste twee groepen hadden vaker scans 
van lagere kwaliteit dan de groep zonder cornea-aandoeningen. Tevens was 
het percentage mislukking hoger om een goede scan te krijgen tijdens één 
poliklinisch bezoek, in vergelijking met de groep zonder cornea-aandoeningen. 
Het is aan te raden bij patiënten met cornea-aandoeningen herhaalde scans 
per sessie uit te voeren om het succespercentage te verhogen.
Belangenverstrengeling: geen.

  
9.50 06A  N. Soeters, I. Hendriks, D.A. Godefrooij, M. Mensink en R.P.L. Wisse (Utrecht 

UMC)  
  
A prospective three-armed study on pain and epithelial healing 
after corneal crosslinking.
   
SAMENVATTING:
Patiënten die een crosslinking behandeling ondergaan hebben veel pijn. We 
hebben bij 52 patiënten (60 ogen) onderzocht of de pijn met een bandage 
contactlens (n=20), een zalfverband (n=20) of met alleen antibioticazalf 
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(n=20) verschilde. Daarnaast hebben we gekeken of er correlaties waren 
tussen de mate van pijn en psychische factoren die de perceptie van pijn 
kunnen beïnvloeden en of de hoeveelheid genomen pijnmedicatie verschilde 
tussen de groepen. Ook waren we geïnteresseerd in de epitheelgenezing na 
twee dagen. Er was geen significant verschil in pijn tussen de groepen, maar 
de groep met alleen antibioticazalf gaf de hoogste pijnscore aan. Het epitheel 
was bij het meest aantal patiënten dicht na 2 dagen in de zalfverbandgroep.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.00 07A  J. Brekelmans, M.M. Dickman, A. Goz, A. Brandis, A. Scherz, A.L. Marcovich 
en R.M.M.A. Nuijts (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-
Rehovot Weizmann Institute of Science, Kaplan Medical Center):
   
 Novel treatment modalities for corneal collagen crosslinking:  
a systematic literature search.
   
SAMENVATTING:
Corneale crosslinking (CXL) met RF en ultraviolet-A (RF/UVA) heeft de 
behandeling van corneale ectasieën gerevolutioneerd. In een poging enkele 
nadelen van RF/UVA CXL te ondervangen, hebben verschillende groepen 
alternatieve CXL modaliteiten ontwikkeld en onderzocht. Een systematische 
search in MEDLINE, EMBASE, CENTRAL en Web of Science laten twee 
hoofdgroepen van corneale CXL zien: farmacologisch en chromofoor 
gebaseerd. In beide groepen zijn vier modaliteiten onderzocht. Veruit het 
meeste onderzoek is gedaan naar RF/UVA CXL voor corneale ectasieën, echter 
nog dertien andere indicaties worden in de literatuur voorgesteld. Ondanks 
veelbelovende preklinische resultaten van verschillende modaliteiten wordt 
klinisch alleen RF/UVA toegepast, te weten voor keratoconus en in mindere 
mate voor infectieuze keratitis. CXL behandeling mist daardoor nog steeds 
diversiteit, waardoor mogelijk onnodig patiënten worden geëxcludeerd voor 
een conservatieve CXL behandeling.
Belangenverstrengeling: patentbezitter.

10.10 08a  D.A. Godefrooij, S.L. Roohé, N. Soeters en R.P.L. Wisse (Utrecht UMC):
  
The independent effect of various crosslinking treatment  
modalities on treatment effectiveness in keratoconus.
   
SAMENVATTING:
Purpose: to investigate the one-year outcomes of using various corneal 
crosslinking (CXL) techniques for treating keratoconus. Methods: the effects 
of eight combinations of CXL modalities were assessed, including two 
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different CXL techniques (transepithelial or epithelium-off), seven riboflavin 
formulations and two ultraviolet-A protocols (conventional 3 mW/cm2 or 
accelerated 9 mW/cm2). Treatment modalities were compared against the 
Dresden protocol. Results: four treatment modalities were inferior compared 
to the reference group in terms of both maximum keratometry and mean 
keratometry: the transepithelial CXL group, one riboflavin formulation (Meran) 
and both the 9 mW/cm2 protocol with Vibex Rapid group and the 9 mW/
cm2 protocol with Collagex group. Conclusion: transepithelial crosslinking, 
the use of Meran riboflavin and applying the accelerated irradiation protocol 
appeared to be associated with reduced efficacy in terms of controlling 
keratoconus progression.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.20 09A  M.M. Dickman, S.L. Dunker, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar en 
R.M.M.A. Nuijts (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):

Practice patterns and long-term outcomes of corneal  
transplantation for infectious keratitis: a Dutch Registry Study.
   
SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van lange-termijn uitkomsten en practice patterns van 
corneatransplantaties voor infectieuze keratitis in Nederland. Methode: 
prospectieve register studie (NOTR). Alle consecutieve keratoplastieken van 
2007-2017 zijn geanalyseerd middels Kaplan-Meier curves met log-rank test. 
Resultaten: 914 primaire keratoplastieken zijn geanalyseerd. De belangrijkste 
pathogenen waren Herpes Simplex (366/40%), bacteriën (269/30%) en 
acanthamoeba (115/13%). Transplantaatoverleving bedroeg 90% (1 jaar), 
85% (2 jaar), 53% (10 jaar) en verschilde significant tussen pathogenen 
(P<0.001). Conclusie: hoewel de korte termijn transplantaatoverleving voor 
infectieuze keratitis gunstig is, is de lange-termijn overleving laag.
Belangenverstrengeling: geen.

10.30 10A  N. Visser, F.J.H.M. van den Biggelaar, M. Dickman en R.M.M.A. Nuijts  
(Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):

Klinische presentatie, behandeling en uitkomsten van ernstige 
contactlens-gerelateerde keratitis in een academisch ziekenhuis 
in Nederland.
  
SAMENVATTING:
Doel: het beloop beschrijven van ernstige contactlens-gerelateerde keratiden. 
Methode: in deze retrospectieve studie werden gegevens verzameld van 
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patiënten die tussen januari 2017 en april 2018 in een academisch ziekenhuis 
opgenomen werden in verband met een ernstige contactlens-gerelateerde 
keratitis. Resultaten: in deze periode werden 35 patiënten behandeld voor 
een ernstige contactlens-gerelateerde keratitis. De gemiddelde leeftijd was 
39 jaar (range 11-84 jaar). Bij 27 patiënten werd er een pathogeen geïsoleerd 
uit de kweek of PCR: bacteriën in 15 patiënten, schimmel in 8 patiënten en 
Acanthamoebe in 6 patiënten (2 co-infecties). De gemiddelde behandelduur 
was 38, 174 en 222 dagen, respectievelijk. Aanvullende chirurgische 
interventies waren nodig bij 3 patiënten met een schimmel keratitis en 2 
patiënten met een Acanthamoebe keratitis. Conclusie: ernstige contactlens-
gerelateerde keratiden vormen een grote belasting voor patiënten en voor 
de gezondheidszorg.
Belangenverstrengeling: geen.

10.40  PAUZE
  
11.00 11A  K.A. Wouters, J.S.N. Verhoekx, J. van Rooij, R.J. Wubbels en A.T. van Goor 

(Rotterdam Eye Hospital, Ophthalmic Institute):
 
Topicale corticosteroïden in de behandeling van Acanthamoebe 
keratitis.
  
SAMENVATTING:
Doel: analyseren van het effect van corticosteroïden vóór de start van anti-
amoebe therapie (AAT) in Acanthamoebe keratitis (AK) op de uiteindelijke 
visus en/of de noodzaak voor een penetrerende keratoplastiek. Methode: 
retrospectieve case control studie. Resultaten: we hebben 109 patiënten met 
een diagnose van AK geïncludeerd, met een gemiddelde follow-up periode 
van 18 ± 25 (1-207) maanden. Onze studie laat zien dat corticosteroïd-
gebruik voor AAT geassocieerd is met een suboptimale visus (≤20/80), een 
significant hoger risico op een PK en een significant ernstiger ziekte stadium 
bij aanvang van AAT. Conclusie: bij een keratitis door onbekende verwekker 
zijn een tijdige diagnose en behoedzaam gebruik van corticosteroïden van 
groot belang, zeker als contactlenzen gebruikt zijn.
Belangenverstrengeling: geen.
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11.10 12A  A. Engel, R. Wubbels, T. van Goor, L. Remeijer, A.J. Geerards, J.P. Vigueras-
Guillén en J. van Rooij (Rotterdam Ophthalmic Institute, Eye Hospital):
  
De relatieve voorspellende waarde van pre-operatieve Scheimp-
flug-, voorsegment OCT- en confocal scan grijswaarde voor het 
optreden van cornea decompensatie na phaco bij ogen met 
Fuchs’ endotheeldystrofie en cataract.
   
SAMENVATTING:
Doel: het vinden van een praktisch toepasbare meting als hulp bij het besluit 
om bij een oog met Fuchs’ endotheeldystrofie (FED) en cataract te besluiten 
of een keratoplastiek in combinatie met de phaco noodzakelijk zal zijn. 
Methode: prospectieve studie bij 80 patiënten met cataract en FED. Metingen: 
cornea stroma grijswaarde m.b.v. voorsegment OCT, Scheimpflug opnames 
(Pentacam) en confocale microscopie. Receiver operating characteristic 
curves werden berekend voor het effect van de grijswaarden in verschillende 
zones van het cornea stroma zoals gemeten met de 3 apparaten op de 
indicatie voor keratoplastiek 1 maand post phaco. Binaire logistieke regressie 
werd toegepast om mogelijke additionele variabelen (zoals toegepaste phaco 
energie, strooilicht, pachymetrie) met een effect op cornea decompensatie 
op te sporen. Resultaten: bij 29 patiënten (36%) werd een indicatie voor 
posterieure lamellaire keratoplastiek gesteld. Een Scheimpflug grijswaarde in 
het totale stroma hoger dan 28.6 GSU was geassocieerd met een sensitiviteit 
en specificiteit van respectievelijk 91% en 63%. Voor OCT en confocale 
microscopie waren deze variabelen ongunstiger. Logistische regressie toonde 
geen andere variabele aan met een significant effect op de indicatie voor 
keratoplastiek.
Belangenverstrengeling: geen.
  

11.20 13A  S. Nobacht, D.C. Dragnea, A. Gericke, J. Parker, S. Oellerich, L. Ham en G.R.J. 
Melles (Nijmegen Radboudumc-Rotterdam NIIOS, Melles Cornea Clinic, 
Amnitrans EyeBank-Mainz University Medical Center-Birmingham Parker 
Cornea-San Diego NIIOS):
   
Postoperative re-positioning of inverted DMEK grafts.  
  
SAMENVATTING:
Purpose: to present four cases of postoperative re-positioning of inverted 
grafts after DMEK. Setting: retrospective report on surgeries performed in three 
surgical centers. Methods: retrospective case reports on four patients presenting 
with subtotal to total graft detachment after DMEK, most probable owing to 
upside-down graft positioning. Results: in all four cases, the initially upside-
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down DMEK grafts could be successfully re-positioned postoperatively. Three 
cases showed complete graft attachment after graft re-positioning with clear 
corneas until the last available follow-up. One case manifested a persistent 
central detachment with central corneal edema, eventually requiring re-DMEK. 
Endothelial cell density (ECD) decreased from 2800 cells/mm2 preoperatively to 
2373 cells/mm2 at 2 years postoperatively for Case 1 and from 2600 cells/mm2 
to 600 cells/mm2 at 6 months postoperatively for Case 2. Case 3 showed a clear 
cornea until the last available follow-up at 1 year postoperatively. Conclusions: 
in cases of upside-down grafts after DMEK, attempting to re-position the graft, 
with or without removing the graft from the anterior chamber, may be a cost- 
and tissue-efficient alternative before converting to a re-DMEK or re-DSAEK.
Belangenverstrengeling: geen.

11.30 14A  S.L. Dunker, M.M. Dickman, R.P.L. Wisse, S. Nobacht, R.H.J. Wijdh, M.C. 
Bartels, M.L. Tang, F.J.H.M. van den Biggelaar, P.J. Kruit en R.M.M.A. Nuijts 
(Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-Utrecht UMC-Nijmegen 
Radboudumc-Groningen UMC-Deventer Deventer ziekenhuis-Apeldoorn 
Gelre ziekenhuis-Leiden ETB-BISLIFE):
  
Quality of vision after Ultrathin Descemet Stripping Automated 
Endothelial Keratoplasty (UT-DSAEK) vs. Descemet Membrane 
Endothelial Keratoplasty (DMEK): a multicenter randomized 
controlled trial.
   
SAMENVATTING:
Doel: vergelijken van strooilicht, contrast sensitiviteit en visus-gerelateerde 
kwaliteit van leven (VFQ-25 composite score) in een RCT van UT-DSAEK vs. 
DMEK. Methodes: multicenter, prospectieve, gerandomiseerde studie van 
54 ogen met Fuchs’ endotheel dystrofie. Resultaten: preoperatieve waardes 
in de DMEK groep vs. UT-DSAEK groep waren respectievelijk: strooilicht 
((log(s)): 1.66±0.31 (n=19) vs. 1.52±0.24 (n=17); contrast sensitiviteit 
(log(cs)): 0.71±0.25 (n=29) vs. 0.65±0.24 (n=25) en VFQ-25: 69±14 (n=27) 
vs. 69±13 (n=23). Drie maanden postoperatief had DMEK minder strooilicht: 
1.32±0.22 (n=20) vs. 1.48±0.24 (n=18), [P=0.03]; contrast sensitiviteit was 
beter in DMEK: 1.22±0.34 (n=27) vs. 0.97±0.3 (n=22), [P=0.01] en VFQ-25 
was vergelijkbaar tussen beide groepen: 80±11 (n=29) vs. 78±15 (n=24), 
[P=0.49]. Vanaf zes maanden werden geen significante verschillen gemeten. 
Conclusie: DMEK resulteert in een sneller herstel van strooilicht en contrast 
sensitiviteit. Visus-gerelateerde kwaliteit van leven is vergelijkbaar tussen 
beide methodes.
Belangenverstrengeling: geen.
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11.40 15A  J. Lie, L. Baydoun, I. Dapena, V. Zygoura, D.Spinozzi, A. Miron en G.R.J. Melles 
(Rotterdam NIIOS, Melles Cornea Clinic, Amnitrans Eye Bank):
  
Quarter-Descemet membrane endothelial keratoplasty for Fuchs’ 
endothelial dystrophy: 12 months clinical outcomes and in-vitro 
cell migration patterns.
   
SAMENVATTING:
In deze studie werden 12 ogen van 12 patiënten, die een Quarter-DMEK 
(1 kwadrant van een volledig DMEK-transplantaat werd getransplanteerd) 
hadden ondergaan voor een centrale Fuchs’ endotheel dystrofie, gevolgd. 
Daarnaast is de in-vitro celmigratie van de Quarter-DMEK onderzocht. De 
visuele resultaten leken vergelijkbaar met de conventionele DMEK, waarbij 
83% van de ogen na 12 maanden een gecorrigeerde visus behaalde van 
minimaal 0,8. De endotheelceldichtheid verminderde van 2870 (±160) 
cellen/mm2 preoperatief tot 845 (±312) cellen/mm2 na 12 maanden. In-
vitro celmigratie vond alleen plaats bij de snijvlakken van de Quarter-DMEK 
transplantaten, niet in de uiterste periferieranden. Als langetermijnresultaten 
van de Quarter-DMEK die van conventionele DMEK zouden evenaren, dan 
zou Quarter-DMEK de beschikbaarheid van endotheeltransplantaten kunnen 
verviervoudigen.
Belangenverstrengeling: werknemer.

11.50 16A  I. Dapena, R.S. Birbal, L. Baydoun, L. Ham, K. van Dijk, S. Oellerich en G.R.J. 
Melles (Rotterdam NIIOS, Melles Cornea Clinic, Amnitrans Eye Bank):

Five year clinical outcome and graft survival after Descemet 
membrane endothelial keratoplasty (DMEK): results of the first 
500 consecutive cases.
 
SAMENVATTING:
In deze studie worden de klinische resultaten gepresenteerd van de eerste 
500 ogen van 393 hoornvliespatiënten die een DMEK-operatie in de Melles 
Hoornvlieskliniek Rotterdam hebben ondergaan. De best-gecorrigeerde 
visus (BCVA), endotheelceldichtheid (ECD), pachymetrie en postoperatieve 
complicaties werden geëvalueerd tot 5 jaar na de operatie. Op 5 jaar had 82% 
van de ogen een BCVA van ≥20/25 (≥0,8), 54% had ≥20/20 (≥1,0) en 15% 
zag ≥20/18 (≥1,2). De donor ECD nam, van gemiddeld 2530 (±211) cellen/
mm2 preoperatief, af met 40 (±18)% en 55 (±18)%, bij respectievelijk 1, 2 en 
5 jaar postoperatief. Een hertransplantatie was nodig in 8,8% van de ogen. 
Kaplan-Meier analyse toonde een geschat succespercentage van 90% na 5 
jaar met een hoger succespercentage voor ogen die een DMEK ondergingen 
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voor Fuchs’ endotheeldystrofie (93%) dan voor andere indicaties (72%).
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

12.00 17A  R.S. Birbal, I. Dapena, C. Maya Tong, J.S. Parker, J.S. Parker, S. Oellerich en 
G.R.J. Melles (Rotterdam NIIOS, Melles Cornea Clinic, Amnitrans EyeBank-
Alberta University of Alberta-San Diego NIIOS-Birmingham Parker Cornea):

Klinische uitkomsten van Descemet membraan endotheliale 
keratoplastiek in ogen met glaucoom en een drainage-implant.
   
SAMENVATTING:
Het doel van deze retrospectieve studie was meer inzicht te verkrijgen in de 
klinische uitkomsten van DMEK in ogen met glaucoom en een drainage-implant 
(n=23 procedures). Bij 12 maanden verbeterde de bril-gecorrigeerde visus met 
≥2 Snellen lijnen in 11 ogen (73%) en bleef deze stabiel in 4 ogen (27%). De 
endotheelceldichtheid daalde met 37% (n=14), 60% (n=11) en 71% (n=11) bij 
respectievelijk 1, 6 en 12 maanden na de operatie. Postoperatief ontwikkelde 
1 oog (4,5%) een pupilblok, vereisten 5 (22%) ogen met onvolledige 
transplantaataanhechting het inbrengen van een extra luchtbel, trad er in 2 
ogen (9%) secundair transplantaatfalen op en ontwikkelde 1 van de 3 fake ogen 
cataract (33%). In twee ogen (9%) was een hertransplantatie nodig. Kaplan-
Meier analyse toonde een geschat succespercentage van 89% na 12 maanden.
Belangenverstrengeling: werknemer.

12.10 18A  R.M.M.A. Nuijts, S.L. Dunker, N. Visser, F.J.H.M. van den Biggelaar en M.M. 
Dickman (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):

Clinical outcomes of autologous cultivated limbal stem cell 
transplantation for limbal stem cell deficiency: results from the 
Netherlands.
   
SAMENVATTING:
Doel: het onderzoeken van werkzaamheid en veiligheid van autologe 
gecultiveerde limbale stamceltransplantatie (Holoclar) voor de behandeling 
van limbale stamcel deficiëntie (LSCD). Methode: nationale resultaten 
van een multinationale, prospectieve, ongecontroleerde klinische studie 
(HOLOCORE trial). Resultaten: vier patiënten werden geïncludeerd in 
Nederland. Bij twee patiënten werd een stabiele cornea oppervlakte bereikt 
met afname van irritatie en strooilicht klachten. De visus verbeterde van 
1/300 naar 0.3 Snellen (patiënt 1) en van 1/60 naar 0.16 Snellen (patiënt 4). 
Patiënt 2 ontwikkelde een epitheeldefect met progressieve verdunning. Een 
penetrerende keratoplastiek staat gepland. Bij patiënt 3 was het kweken van 
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de stamcellen niet succesvol en kon stamceltransplantatie niet plaatsvinden. 
Conclusie: Holoclar implantatie leidde bij twee patiënten tot een avasculair 
stabiel corneaoppervlak. Bij één patiënt was kweken van stamcellen niet 
succesvol en één patiënt ontwikkelde een persisterend epitheeldefect.
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

12.20  Kok van Alphen lecture by Harminder S. Dua
  

13.00  LUNCH-PAUZE
  

14.00 19A  T. Westland, B.A.A. van Noort en A.C. Moll (Nijmegen Canisius Wilhelmina 
Hospital-Harderwijk St. Jansdal Hospital-Amsterdam VUmc):
  
Opereren in Ghana.
   
SAMENVATTING:
Van november 2016 tot en met juli 2018 is er oogheelkundige specialistische 
zorg geleverd in een ruraal districtziekenhuis in Ghana. De ervaringen van 
een jonge klare Nederlandse oogarts die hier aan het werk is geweest en 
de resultaten van de daar verrichtte cataractextracties middels “Manual 
Small Incision Cataract Surgery” techniek en pterygiumextirpaties worden 
besproken.
Belangenverstrengeling: geen.
   

14.10 20A E. Declerck en N. Crama (Nijmegen Radboudumc):
  
Plots ontstane floaters en de huidige Nederlandse Huisartsen 
Genootschap (NHG) standaard.
   
SAMENVATTING:
Doel: toetsen of de huidige NHG standaard volstaat voor het doorsturen van 
patiënten met plots ontstane floaters. Methode: we beschrijven drie casussen 
van patiënten die met klachten van acuut ontstane floaters de huisarts 
raadpleegden. Zij werden uiteindelijk laattijdig naar de oogarts verwezen 
met een netvliesloslating. Aan de hand van de literatuur presenteren we 
een overzicht van de symptomen voorafgaand aan een netvliesloslating en 
vergelijken we de huidige NHG standaard met de richtlijnen voor huisartsen 
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Resultaten: drie 
patiënten werden gediagnosticeerd met een netvliesloslating ten gevolge 
van een laattijdige verwijzing nadat ze bij de huisarts geweest waren met 
klachten van plots ontstane floaters zonder lichtflitsen. De huidige NHG 
standaard “visusklachten” legt voornamelijk de nadruk op lichtflitsen, maar 
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plots ontstane floaters zonder visusdaling, lichtflitsen of gezichtsvelduitval 
worden niet beschouwd als een reden voor urgente verwijzing naar de 
oogarts. Dit staat in tegenstelling tot de richtlijn voor huisartsen in de andere 
landen waar plots ontstane floaters wel een reden zijn voor spoed verwijzing 
naar de oogarts, zelfs in afwezigheid van lichtflitsen. Besluit: hoewel plots 
ontstane floaters zonder lichtflitsen of andere visuele klachten niet zeldzaam 
aan een netvliesloslating voorafgaan, beschouwt de NHG standaard deze niet 
als een reden voor urgente verwijzing naar de oogarts. Dit kan leiden tot een 
laattijdige diagnose van een netvliesdefect en netvliesloslating met mogelijk 
irreversibel visusverlies tot gevolg. Om deze reden stellen we een aanpassing 
van deze NHG richtlijn voor.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.20 21A  R. Wisse, F. Cassano, M-C. Muijzer, D. Godefrooij, Y. Prevoo en N. Soeters 
(Utrecht UMC-Amsterdam Easee BV):

De Manifest vs Online Refractive Evaluation (MORE trial); a digi-
tal refractive error assessment in the 21st century.
   
SAMENVATTING:
Sinds 2016 werkt het UMC Utrecht samen met Easee BV aan de ontwikkeling 
van een online oogtest. Gebruikers kunnen met hun smartphone en PC/laptop 
zelfstandig een refractie uitvoeren. Deze test is live en CE-gecertificeerd 
(https.//easee.online). Wij evalueren de validiteit hiervan in de MORE-trial; 
een prospectieve open-label non-inferiority klinische trial. 192 gezonde 
ogen met een refractie tussen -6D en +4D zijn geïncludeerd. Een manifeste 
refractie (MR) werd verricht door een optometrist en de online refractie (OR) 
werd zelfstandig door de deelnemer uitgevoerd. Een verschil van >0.5D werd 
klinisch relevant bepaald. De correlatie tussen MR en OR bedroeg 0.82. Het 
gemiddelde verschil in sferisch equivalent was 0.16D (±0.93D). De gemiddelde 
vector verschillen (J0, J45) bedroegen 0.04 resp. 0.03D. De Easee online 
oogtest is een veelbelovende manier om zelfstandig de refractieafwijking te 
bepalen.
Belangenverstrengeling: aandeelhouder.
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14.30 22A  T.I.M. Buurma, J.S. Martinez de Aragon, S. Askan en A. de la Llama Celis 
(Rijswijk Oogheelkunde):
  
New automated “dynamic”visual acuity-test for clinical settings.
  
SAMENVATTING:
Purpose: visual acuity (VA) is the most used measurement in our practice as 
diagnostic tool and study parameter. Using letter charts is time consuming 
and requires qualified observers. Intra- and inter-observer variability does 
occur. Automated tests (e.g. FraCT) are still not commonly used in clinical 
settings. We tested a new automatic “dynamic” VA test, designed to be 
performed by patients themselves. Precision of the test and correlation to 
more standard charts were studied. We discuss the use as a time saving 
screening tool in clinical setting and potential other purposes. Methods: 
we built an app that guides the patient through a VA test. VA was tested 
with the tumbling E increasing slowly in size. Patients were asked to press 
the right direction of the letter as soon as seen. VA was measured based 
on distance (4m in this test) and optotypes as in Snellen VA tests. The mean 
value of 5 tries was directly compared to normal E-chart test. A second test 
was performed for repeatability. Results: 85 eyes of 46 patients were tested in 
this first study. Correlation between mean value of dynamic VA and standard 
E chart was 0.94 (ICC) (95%: 0.67-0.98). Repeatability with Bland-Altman 
plot is low. Conclusions: in this small pilot study the dynamic VA test has a 
linear correlation to the standard E-chart but is not very precise. Adjustments 
might improve reproducibility. Patient variables, speed of test and reaction 
time need to be further studied. We see potential value as a quick automatic 
screening device in a clinical setting and as smartphone app.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.40 23A  C.J.F. Bertens, M. Gijs, S. van Uden, F.J.H.M. van den Biggelaar en R.M.M.A. 
Nuijts (Geleen InSciTe-Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Studies naar een niet-invasief drug delivery device. 
  
SAMENVATTING:
Oogdruppels zijn de meest gebruikte methode om medicijn aan het oog af 
te geven. Helaas ligt het aantal therapietrouwe patiënten erg laag en is de 
hoeveelheid afgegeven medicijn minimaal. Vandaar dat wij een oculaire coil 
hebben ontwikkeld. De oculaire coil is een met microsferen gevuld reservoir 
dat in de conjunctivale fornix inferieur geplaatst wordt voor constante afgifte 
van ketorolac. De oculaire coil met placebo microsferen vertoonde bij 20 
vrijwilligers hoge veiligheid en comfort. De in vitro afgifte van ketorolac 



55 

W
O

EN
SD

A
G

 2
7 

M
A

A
RT

 2
01

9

piekte na 4 uur en is tevens gemeten bij konijnen in kamerwater en tranen. 
Aan de hand van veiligheid, het comfort en het afgifte profiel zien wij de 
oculaire coil als een goed alternatief voor oogdruppels.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.50 24A  T. Berendschot, J. Rijks, A. Vreugdenhil, E. Dorenbos, K. Karnebeek, P. Joris, 
R. Mensink en J. Plat (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-
Maastricht UMC):

Characteristics of the retinal microvasculature in association 
with cardiovascular risk markers in children with overweight, 
obesity and morbid obesity.
   
SAMENVATTING:
Dit is de eerste studie die in een populatie van kinderen (n=226) met overgewicht 
en (morbide) obesitas de retinale microvasculatuur heeft onderzocht en heeft 
gekeken naar mogelijke associaties met markers voor cardiovasculair risico. 
Middels fundusfotografie werden bij deze kinderen met een mediane leeftijd 
van 13 jaar de centrale netvlies arteriolair equivalent (CRAE) en centrale venulair 
equivalent (CRVE) en hun ratio (AVR) bepaald en vergeleken met 15 kinderen 
zonder overgewicht. CRAE was significant lager en AVR significant hoger bij 
kinderen met morbide obesitas (n=76) vergeleken bij kinderen met overgewicht 
(n=104) en normaal gewicht (p<0.01). CRVE verschilde niet significant tussen de 
categorieën. Een lineair regressiemodel met CRAE als afhankelijke variabele liet 
zien dat alleen de diastolische bloeddruk z-score (β=6.03, p=0.019) significant 
bijdroegen aan de variatie in CRAE.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.00 25A  E.B.M. Elsman, R.M.A. van Nispen en G.H.M.B. van Rens (Amsterdam VUmc-
Helmond Elkerliekziekenhuis):

Quality of life of children with visual impairment: comparisons 
with population norms.
  
SAMENVATTING:
Om inzicht te krijgen in kwaliteit van leven (KvL) van kinderen met een visuele 
beperking, hebben kinderen (7-17 jaar, n=264) en hun ouders (n=257) de 
Kidscreen-27 vragenlijst ingevuld, bestaande uit vijf schalen. Hun scores 
werden vergeleken met normscores uit de Nederlandse populatie. Daarnaast 
is ook de overeenstemming tussen scores van kinderen en hun ouders 
onderzocht. Vergeleken met de Nederlandse populatie scoorden kinderen <12 
jaar slechter op bijna alle schalen, terwijl kinderen ≥12 jaar beter scoorden. 
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De scores van ouders waren slechter op bijna alle schalen vergeleken met de 
normscores. De beoordeling van ouders van de KvL van hun kind was gemiddeld 
lager dan die van hun kind zelf, hoewel ouders de KvL van hun kind zowel over- 
als onderschatten. De uitkomsten van deze studie laten zien dat informatie van 
zowel ouders als kinderen relevant en noodzakelijk is voor het volledig begrijpen 
van de invloed van visuele beperkingen op KvL.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.10 26A  R.M.A. van Nispen, W. Schakel, C. Bode, P.M. van de Ven, H.P.A. van der Aa, 
C.T.J. Hulshof en G.H.M.B. van Rens (Amsterdam UMC-Twente Universiteit-
Helmond Elkerliekziekenhuis):
   
Vermoeidheid bij visueel beperkte volwassenen: generieke en 
ziekte-specifieke factoren.
   
SAMENVATTING:
Doel: inzicht krijgen of vermoeidheid een generiek of ziekte-specifiek probleem 
is bij volwassenen met een visuele beperking. Methoden: sociaal-demografische, 
gezondheidsgerelateerde- en vermoeidheidsgegevens werden verzameld van 
patiënten (n=247) en controles (n=151). Itemresponstheorie en structurele 
vergelijkingsmodellen werden gebruikt om vermoeidheid te verklaren in beide 
groepen. Resultaten: depressie, ervaren gezondheid, coping en comorbiditeit 
waren gerelateerd aan vermoeidheid bij visueel beperkten. De associatie tussen 
zelfeffectiviteit en vermoeidheid werd gemedieerd door depressie, coping en 
ervaren gezondheid. De associatie tussen slaapstoornis en vermoeidheid werd 
gemedieerd door depressie en ervaren gezondheid. Bepaalde associaties waren 
niet significant in controles. Conclusie: comorbiditeit, slaapstoornissen en 
coping lijken ziekte-specifieke determinanten van vermoeidheid bij slechtziende 
patiënten. Depressie, ervaren gezondheid en zelfeffectiviteit waren generiek. 
Toekomstige analyses worden gefocust op andere ziekte-specifieke problemen 
(bijvoorbeeld strooilicht, cognitieve belasting, acceptatie van de beperking) en 
vermoeidheid.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.20 27A  A.C.L. Vrijling, R.C. Cloo, A.A.J. Roelofs, P. Pijnakker, J.H.C. Heutink en N.M. 
Jansonius (Huizen Visio-Groningen UMC):

  
De auto-anamnese
   
SAMENVATTING:
Mensen met een oogheelkundige aandoening kunnen achteruitgang in kwaliteit 
van leven ervaren die in de oogheelkundige praktijk onopgemerkt blijft. Doel: 
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het ontwikkelen en valideren van een snel, betrouwbaar, beperkt belastend 
signaleringsinstrument om potentiële hulpbehoefte te signaleren bij 
oogheelkundige patiënten. Het instrument bestaat uit zes vragen, gebaseerd 
op de National Eye Institute VFQ-25. Beide vragenlijsten zijn ingevuld door 
patiënten met maculadegeneratie (n=116) of glaucoom (n=98) van de poli 
Oogheelkunde UMCG en een controlegroep (n=99). Resultaten: de vragen van 
de auto-anamnese hebben een hoge samenhang (Cronbach’s alpha=0.72). De 
uitkomsten op de auto-anamnese en de VFQ-25 bij patiënten zijn significant 
gecorreleerd (r=0.90, P≤0.001). Patiënten rapporteren significant meer 
klachten dan goedziende controles (P≤0.001). Conclusie: de auto-anamnese 
is een geschikt instrument om achteruitgang in kwaliteit van leven en visueel 
gerelateerd belemmeringen bij oogheelkundige patiënten te signaleren.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.30 28A C. Meenken en J.H. Bredschneider (Amsterdam VUmc):

    Interactieve, downloadbare iBooks Oogheelkunde VUmc voor de 
studie Geneeskunde. 
   
SAMENVATTING:
Doel: het onder de aandacht brengen van oogheelkundige iBooks, die naast 
het leerboek oogheelkunde, e-learningen en de website oogartsen.nl een 
aanvulling voor het onderwijs aan co-assistenten kan zijn. Het raamplan 2009 
kent ongeveer 80 oogheelkundige diagnosen die een basisarts moet kennen. 
In het kader van herregistratie voor de basisarts zijn er iBooks ontwikkeld gelet 
op de oogheelkundige eindtermen. Resultaten: er zijn 4 interactieve iBooks 
gepubliceerd die alle relevante oogheelkundige diagnosen beschrijven. De 
indeling van elk iBook is gebaseerd op de eindtermen van het raamplan 2009. 
Algemene inleidingen beschrijven de typische anamnese, oogheelkundige 
en relevante aanvullende onderzoeken. De teksten zijn aangevuld met 
afbeeldingen, video’s en animaties (anatomische afbeeldingen in kleur). De 
iBooks bieden ook mogelijkheden voor het maken van notities en deze te 
delen. De iBooks zijn momenteel voor de iOS en macOS besturingssystemen 
beschikbaar, waarbij op deze manier ook het gebruik van medische apps 
(bijvoorbeeld farmacotherapeutische kompas) bevorderd wordt. Alle iBooks 
zijn downloadbaar, een permanente internetverbinding is niet noodzakelijk. 
Mogelijkheden om de leerstof ook voor Android en Windows beschikbaar 
te stellen worden onderzocht. De iBooks Oogheelkunde zijn onderdeel van 
een hele editie Geneeskunde, bestaand uit 108 iBooks voor het Nederlandse 
medische curriculum, die door subsidie van het ministerie VWS en het VUmc 
in de afgelopen 2 jaar is ontstaan. Conclusie: de iBooks Oogheelkunde VUmc 
vormen een innovatief, uniek en veelbelovend concept in het Masteronderwijs 
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Geneeskunde en zijn een goede aanvulling voor de leerstof. Het VUmc stelt de 
iBooks gratis beschikbaar.
Belangenverstrengeling: geen.

15.40 29A  J. Vehof , N.M. Jansonius, C.J. Hammond (Arnhem Rijnstate-Groningen UMC-
London Academic Ophthalmology King’s College)

   Persoonlijkheidsfactoren bij oogaandoeningen
   
SAMENVATTING:
Persoonlijkheidsfactoren kunnen een belangrijke rol spelen in de 
pathofysiologie van ziektes, in de ziektebeleving en in de uitkomst van 
behandeling. Deze studie onderzocht onderliggende persoonlijkheidsfactoren 
bij de meest voorkomende oogaandoeningen in het bevolkingscohort 
van Lifelines in Noord-Nederland. 62.684 deelnemers werden onderzocht 
op 8 facetten van persoonlijkheid met een uit 99 vragen bestaande NEO 
persoonlijkheidsvragenlijst. Uit de studie bleken duidelijke verschillen 
in persoonlijkheid tussen mensen met verschillende oogaandoeningen. 
Zo scoorden mensen met droge ogen bijvoorbeeld significant hoger op 
facetten van neuroticisme (emotionele instabiliteit), hadden mensen met 
een geschiedenis van refractiechirurgie hogere scores op consciëntieusheid 
(gerichtheid op resultaat) en hadden mensen met maculadegeneratie hogere 
scores op avonturisme, een kenmerk van extraversie. Meer begrip van deze 
onderliggende persoonlijkheidsfactoren is belangrijk voor oogartsen om 
patiënten en ziektemechanismen beter te begrijpen.

15.50  PAUZE

16.10 30A  A.H. Turaihi, E.H. Serné, C.F.M. Molthoff, J.J. Koning, H.W. Niessen, M.J.T.H. 
Goumans, C.J. Jimenez, E.M. van Poelgeest, J.S. Yudkin, Y.M. Smulders, 
V.W.M. van Hinsbergh, E.C. Eringa (Amsterdam VUmc-Leiden UMC-Londen 
University College):

    Perivascular Adipose Tissue Controls Vasodilatation and Tissue 
Perfusion in vivo.

 SAMENVATTING:
Insulin-mediated microvascular recruitment (IMVR) regulates delivery of 
insulin and glucose to insulin-sensitive tissues. We have previously proposed 
that perivascular adipose tissue (PVAT) controls vascular function through 
outside-to-inside communication and through vessel-to vessel, or “vasocrine” 
signaling. However, direct experimental evidence supporting a role of local PVAT 
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in regulating IMVR and insulin sensitivity in vivo is lacking. In this study, 
we studied mice using combined contrast-enhanced ultrasonography and 
intravital microscopy to measure IMVR and gracilis artery (GA) diameter, 
respectively, at baseline and during the hyperinsulinemic-euclycemic 
clamp. Here we show in mice that underwent surgical removal of PVAT 
from muscle microcirculation that local PVAT depots regulate muscle 
perfusion and glucose uptake in vivo. Local removal of intramuscular PVAT 
altered protein expression in the connected muscle, including upregulation 
of heat shock proteins 90ab1 and 70 and downregulation of a cluster of 
mitochondrial protein components of complexes III, IV and V. These data 
highlight the importance of PVAT in vascular and metabolic physiology.
Belangenverstrengeling: geen.

16.20 31A  C.C.W. Klaver, H. van Zeeland, T. Verzijden, B. Liefers, D. Luttikhuizen, C.B. 
Hoyng en C.I. Sanchez (Rotterdam Erasmus MC-Nijmegen Radboudumc):

    EyeNED: een Nederlands reading center voor het graderen 
van multimodaal beeldmateriaal van retinale aandoeningen.

SAMENVATTING:
EyeNED is een initiatief van het Erasmus MC en het Radboudumc en 
beoogt een reading centrum te zijn voor het op grote schaal beoordelen 
van retinaal beeldmateriaal van diverse modaliteiten. Hiertoe maakt 
EyeNED gebruik van in huis ontwikkelde algoritmen om automatisch 
retinale lesies te identificeren, waarbij herannotatie door goed opgeleide 
menselijke graders plaatsvindt. Met deze geavanceerde technologie wil 
EyeNED een reading centrum worden voor oogzorgverleners, farmaceuten 
en studies die op grote schaal oogheelkundige plaatjes willen laten 
classificeren.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.
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16.30 32A  E. Kersten, V. Sitnilska, L. Altay, T. Schick, P. Enders, E.K. de Jong, T. Langmann, 
A.I. den Hollander, S. Fauser en C.B. Hoyng (Nijmegen Radboudumc-Cologne 
University Hospital-Basel F. Hoffmann-La Roche AG):

    Risk factors for progression from early and intermediate late 
age-related macular degeneration: 5-year follow-up in the  
EUGENDA cohort.

SAMENVATTING:
De identificatie van risicofactoren voor progressie naar late LMD is belangrijk, omdat 
deze factoren kunnen bijdragen aan een efficiëntere en meer persoonsgerichte 
benadering in het opvolgen en ondersteunen van patiënten met beginnende 
of intermediaire LMD. Wij beschrijven een predictiemodel voor de conversie 
naar late LMD waarin fenotypische, genetische, omgevings- en demografische 
risicofactoren worden meegenomen. In ons cohort was progressie naar late LMD 
geassocieerd met toenemende leeftijd, genetische varianten in het CFH gen 
en verscheidene fenotypische kenmerken: pigmentveranderingen, drusenoïde 
pigment epitheel loslating, reticulaire pseudodrusen en hyperreflectieve foci.
Belangenverstrengeling: geen.

16.40 33A  M. Talib, C.V.C. van Cauwenbergh, J. de Zaeytijd, E. de Baere, C.J.F. Boon en 
B.P. Leroy (Leiden UMC-Gent University-Amsterdam UMC-Philadelphia The 
Children’s Hospital):

    CRB1-associated retinal dystrophies in a Belgian cohort: a  
phenotype more severe than in the Dutch patient population.

SAMENVATTING:
Met de huidige ontwikkeling van gentherapie voor CRB1-geassocieerde 
netvliesdystrofieën (CRB1-RD), is het essentieel om het klinisch beloop 
van deze ziektebeelden in kaart te brengen. Eerder onderzochten we deze 
fenotypes in de Nederlandse populatie. Middels een dossieronderzoek 
onderzochten we nu 40 Belgische patiënten met CRB1-RD (leeftijden 2-80 
jaar). Op basis van de symptomatologie en het electroretinogram hadden 
patiënten retinitis pigmentosa (RP; n=21;53%), Leber congenitale amaurosis 
of vroege-onset ernstige retinale dystrofie (n=16; 40%) of maculadystrofie 
(n=3; 8%). Op basis van de gezichtsvelden en de visus, werden 28 patiënten 
(70%) blind in de loop van de follow-up. Hyperopie werd gezien in 18/23 
patiënten (78%). Twaalf patiënten (15%) ontwikkelden een Coats-achtige 
exsudatieve vasculopathie. In de Belgische populatie werd een ernstiger 
fenotype gevonden dan in de Nederlandse patiëntenpopulatie.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.50 34A  L.I. van den Born, S.E. de Bruijn, M.J.H. Tjon-Fo-Sang, L. Haer-Wigman, H. 
Kremer, F.P.M. Cremers en S. Roosing (Rotterdam Eye Hospital-Nijmegen 
Radboudumc):

    Atypische kegeldystrofie met slechthorendheid door “loss-of-
function” varianten in CEP250.

SAMENVATTING:
Doel: CEP250 codeert voor het C-Nap1 eiwit, dat betrokken is bij de 
ontwikkeling van ciliën en tot expressie komt in fotoreceptoren. Studie naar 
het fenotype van patiënten met CEP250 varianten. Methoden: met “whole 
exome sequencing” werden CEP250 varianten gevonden in 5 patiënten uit 4 
families. Klinische gegevens werden bestudeerd. Resultaten: in alle patiënten 
werden homozygote “loss-of-function” varianten in CEP250 geïdentificeerd. 
Alle vijf de patiënten waren bekend met een lage visus. Bij fundoscopie 
werden subtiele alteraties gezien in de macula met een afwijkende optische 
coherentie tomografie. Perifere afwijkingen varieerden van geen tot lokale 
gebieden met beenbalk pigmentaties. Multifocaal electroretinogram (ERG) 
was afwijkend in alle vijf, terwijl het “full-field” ERG afwijkend was in 3 
patiënten. Slechthorendheid was bij allemaal aanwezig. Andere bevindingen 
die mogelijk met CEP250 varianten samenhingen waren diabetes mellitus, 
milde mentale retardatie, longafwijkingen en pancreasinsufficiëntie. 
Conclusie: deze studie laat zien dat “loss-of-function” varianten in CEP250 
pathogeen zijn en dat het fenotype varieert van een lokale kegel dysfunctie 
tot een meer gegeneraliseerde retinale aandoening in combinatie met 
slechthorendheid.
Belangenverstrengeling: geen.
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17.00 35A  N.L. Wesseling, M.J. van Schooneveld, M.M. van Genderen, R.J. Florijn, J.B. 
ten Brink, L.I. van den Born, M.A. Meester-Smoor, A.A. Thiadens, C.C. Klaver, 
C.B. Hoyng, A.A. Bergen en C.J.F. Boon (Amsterdam VUmc, NIN-KNAW-Zeist 
Bartiméus-Rotterdam Eye Hospital, Erasmus MC-Nijmegen Radboudumc-
Leiden UMC):

    Long-term follow-up, phenotypic and genetic spectrum of  
patients with juvenile X-linked retinoschisis in the Netherlands.

SAMENVATTING:
Doel: inventarisatie van het fenotypisch spectrum, ziektebeloop en genotype 
van X-gebonden juveniele retinoschisis (XLRS) in Nederland. Methode: 
retrospectief statusonderzoek van 173 aangedane mannen uit 60 families 
waarin de diagnose moleculair was bevestigd (RS1-mutatie). Resultaten: de 
c.21G>A (33%) mutatie en exon 3 deletie (12%) kwamen het meest voor in 
families. De mediane leeftijd was 30 jaar (range 3-79 jaar) na een mediane 
follow-up voor 120 patiënten van 13 jaar (range 0-50 jaar). De mediane 
best-gecorrigeerde visus (BCVA) was 0,68 LogMAR (Snellen-equivalent 
0.21, range: geen lichtperceptie-0.0 LogMAR). De gemiddelde BCVA van 
het beste oog was niet significant gedaald na follow-up (p=0.069). Hogere 
leeftijd correleerde significant met lagere BCVA (r-0.47, p<0.001) en lagere 
gemiddelde centrale maculadikte (r-0.46, p=0.001). Conclusie: BCVA in 
XLRS vertoont een grote variabiliteit, lijkt slechts langzaam te dalen en lijkt 
onafhankelijk van het genotype.
Belangenverstrengeling: geen.

17.10 36A  A.E.G. Haarman, M.S. Tedja, C. Brussee, G.A. van Rijn, J.R. Vingerling, J.E.E. 
Keunen, C.J.F. Boon, A.J.M. Geerards, G.P.M. Luyten, V.J.M. Verhoeven en 
C.C.W. Klaver (Rotterdam Erasmus MC, Eye Hospital-Leiden UMC-Nijmegen 
Radboudumc):

   Gradering van retinale complicaties bij hoog myopen in Europa.

SAMENVATTING:
Retinale complicaties zijn de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid door 
myopie. Er bestaat een classificatiesysteem voor deze complicaties, META-
PM, maar deze is alleen in Aziaten gevalideerd. In deze studie valideerden wij 
met behulp van fundusfoto’s van 566 hoge myope (gemiddeld SphE -9.75D 
± 3.61) caucasische patiënten dit classificatiesysteem en onderzochten wij 
etnische verschillen. De frequentie van retinale complicaties, zoals een CNV, 
was minder dan 1%, vergelijkbaar met dat van Aziaten. De frequentie van 
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atrofische maculadegeneratie was iets lager (8.62% vs 19.3% in Aziaten). Er 
was een duidelijke toename van complicaties bij grotere aslengte en hogere 
leeftijd. Onder de veertig zijn retinale complicaties en visusvermindering 
alleen aanwezig bij extreem hoge aslengte. Gezien de visuele morbiditeit van 
myopie, veroorzaakt door deze complicaties is alertheid op zijn plaats.
Belangenverstrengeling: geen.

17.20 37A  M.S. Tedja, X. Han, V.J.M. Verhoeven, N. Eriksson, N. Furlotte, N. Amin, C.M. 
van Duijn, S. MacGregor en C.C.W. Klaver (Rotterdam Erasmus MC-Brisbane 
Queensland Institute of Medical Research-Mountain View 23andMe-Nijme-
gen Radboudumc):

   Genetic risk prediction models on myopia – are we there yet?

SAMENVATTING:
Myopie is een complexe aandoening die veroorzaakt wordt door 
levensstijlfactoren en genetische factoren. De bijkomende morbiditeit zal 
in de nabije toekomst een maatschappelijk probleem worden. Met de 
stijgende prevalentie van myopie, groeit ook de behoefte naar preventie 
voor de ernstige irreversibele complicaties die het gevolg kunnen zijn bij 
hoge myopie. In deze voordracht wordt de relevantie en de prestatie van 
predictiemodellen voor hoge myopie besproken. De predictiemodellen zullen 
bestaan uit de 420 tot nu toe bekende genetische factoren voor myopie en 
levensstijlfactoren zoals educatieniveau en ouderlijke myopie. Hoe goed 
presteren de predictiemodellen voor hoge myopie die ook rekening houden 
met genetische factoren?
Belangenverstrengeling: geen.

17.30 38A  J. Brinks, E.H.C. van Dijk, O.C. Meijer en C.J.F. Boon (Leiden UMC-Amsterdam 
VUmc):

    Corticosteroids and central serous chorioretinopathie: the role 
of the glucocorticoid and mineralocorticoid receptor in human 
choroidal endothelial cells.

SAMENVATTING:
Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is een chorioretinale aandoening 
gekarakteriseerd door choroïdale afwijkingen. Corticosteroïden.vormen de 
belangrijkste risicofactor voor CSC, echter de pathofysiologie is grotendeels 
onbekend. Choroïdale endotheelcellen (CECs) zijn belangrijk voor het 
reguleren van vasculaire integriteit en daarom is dit celtype interessant 
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voor onderzoek naar de pathofysiologie van CSC. De glucocorticoïd receptor 
en de mineralocorticoïd receptor zijn de belangrijkste receptoren van 
corticosteroïden en zijn daarom interessant voor het ontwikkelen van een 
nieuwe therapie. In deze studie bepalen we de expressie van deze receptoren 
specifiek in CECs zowel op het niveau van gen- als eiwitexpressie. De 
glucocorticoïd receptor komt duidelijk tot expressie in CECs, maar expressie 
van de mineralocorticoïde receptor is relatief laag. Dit zou het klinisch 
beperkte effect van mineralocorticoïd receptor antagonisten zoals eplerenon 
en spironolacton in CSC kunnen verklaren.
Belangenverstrengeling: geen.

17.40 39A  T.J. van Rijssen, E.H.C. van Dijk, P. Scholz, M.B. Breukink, R. Blanco-Ga-
ravito, E.H. Souied, J.E.E. Keunen, R.E. MacLaren, G. Querques, S. Fauser, 
S.M.Downes, C.B. Hoyng en C.J.F. Boon (Leiden UMC-Cologne University 
Hospital-Nijmegen Radboudumc-Paris University Paris Est Creteil-Oxford 
University Hospitals-Milan Vita-Salute University-Basel F. Hoffmann-La 
Roche-Amsterdam UMC):

    Focal and diffuse chronic central serous chorioretinopathy 
treated with half-dose photodynamic therapy or subthreshold 
micropulse laser.

SAMENVATTING:
Het doel van dit onderzoek was om te bestuderen of chronische centrale 
sereuze chorioretinopathie (cCSC) patiënten met focale of diffuse lekkage 
op fluorescentie angiografie (FAG) beter behandeld kunnen worden met 
halve-dosis fotodynamische therapie (PDT) of met high-density subthreshold 
micropulse laser. Focale lekkage werd gedefinieerd als cCSC patiënten met 
maximaal 1 punt van lekkage op FAG. Patiënten met diffuse lekkage hadden 
2 of meer punten of een gebied van lekkage op FAG. Zowel patiënten met 
focale lekkage als patiënten met diffuse lekkage reageerden beter op PDT 
behandeling, op het gebied van complete resolutie van subretinaal vocht, 
retinale sensitiviteit en visus. Zodoende heeft behandeling met PDT de 
voorkeur in cCSC patiënten met zowel focale als diffuse lekkage op FAG.
Belangenverstrengeling: geen.
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17.50 40A  D. Mohabati, C.B. Hoyng, S. Yzer en C.J.F. Boon (Leiden UMC-Rotterdam ROI, 
Eye Hospital-Nijmegen Radboudumc-Amsterdam UMC):

    Clinical characteristics and outcome of posterior cystoid macular 
degeneration in chronic central serous chorioretinopathy.

SAMENVATTING:
Ontwikkeling van posterieure cysteuze retina degeneratie (PCRD) is een 
complicatie in chronische centrale sereuze chorioretinopathie (cCSC). In een 
retrospectieve case-serie studie werden 62 patiënten (83 ogen) met cCSC 
en PCRD bestudeerd. De meerderheid van patiënten (65 ogen, 78%) liet 
actieve (subretinale) lekkage zien op fluoresceïne angiografie ten tijde van 
PCRD presentatie. Een gebied van diffuse atrofische retina pigment epitheel 
alteraties was geassocieerd met PCRD in 69 ogen (83%). Zevenenzestig 
ogen (81%) werden behandeld (grotendeels met fotodynamische therapie) 
waarbij het subretinale vocht en PCRD verdween in 31 ogen (37%). Er werd 
geen verbetering gezien in eindvisus van patiënten met PCRD, zelfs niet na 
volledige resolutie van PCRD. Irreversibele degeneratie van retinale cellen is 
mogelijk de oorzaak van suboptimale therapie respons en het achterblijven 
van visusverbetering.
Belangenverstrengeling: geen.

18.00  EINDE
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8.00  Inschrijving Congresbureau
   
Auditorium 2
   
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

9.00 01B  M.E.J. van Velthoven, L.M. Smid, K.A. Vermeer, T.O.A.R. Missotten en J.A.M. 
van Laar (Rotterdam Eye Hospital, Ophthalmic Institute, Erasmus MC):

Detection of parafoveal microvascular changes in Behçet’s 
disease measured with optical coherence tomography  
angiography.

SAMENVATTING:
De ziekte van Behçet is een systemische inflammatoire aandoening welke 
gepaard kan gaan met een retinale vasculitis. Het doel van deze studie is om 
parafoveale verschillen in de microvasculatuur te vergelijken in de retinale 
capillaire plexus tussen Behçet patiënten met uveitis en zonder uveitis en 
gezonde vrijwilligers. Vaatdichtheid analyse laat zien dat in alle lagen de 
vaatdichtheid in de gezonde vrijwilligers significant hoger is dan in de uveitis 
patiënten. Dus de parafoveale microvasculatuur is aangedaan in uveitis 
patiënte. De vaatdichtheid van Behçet patiënten zonder uveitis zit tussen 
deze twee groepen in, wat suggereert dat ook kleine veranderingen optreden 
in de parafoveale microvasculatuur van Behçet patiënten zonder uveitis.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen.

9.10 02B  R.A.W. Wennink, V. Koopman-Kalinina Ayuso, L. de Vries, S.J. Vastert en J.H. 
de Boer (Utrecht UMC-Nijmegen Radboudumc):

Tocilizumab as an effective treatment in children with refractory 
intermediate and panuveitis.

SAMENVATTING:
Eén op de drie van deze kinderen met uveitis heeft te maken met een 
permanente visusdaling en meer dan 50% moet uiteindelijk behandeld 
worden met een biological om de ziekte activiteit onder controle te krijgen. 
In de huidige retrospectieve studie hebben wij 6 kinderen met refractaire 
intermediaire uveitis (IU) met goed resultaat behandeld met tocilizumab 
(TCZ), anti IL-6 receptor. Met een follow-up periode van minimaal 6 maanden 
zagen wij afname van de ziekte activiteit op de fluoresceïne angiografie, 
afname van het cystoïd macula oedeem op OCT. We zagen geen verschil in 
best-corrected visual acuity. Hiermee tonen wij aan dat TCZ een effectief en 
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veilig alternatief is voor kinderen met refractaire IU. Er was tot nu toe geen 
rapportage over de effectiviteit van TCZ bij kinderen met een refractaire en 
niet-anterieure uveitis.
Belangenverstrengeling: geen.

  
9.20 03B  V. Koopman-Kalinina Ayuso, J. Ossewaarde-van Norel, C. Kouwenberg, K.P.M. 

Suijkerbuijk, J.J.W. Kuiper en J.H. de Boer (Utrecht UMC- ’s Hertogenbosch 
Jeroen Bosch Ziekenhuis):

Uveitis patiënten met checkpoint inhibitors immunotherapie bij 
gemetastaseerd melanoom.

SAMENVATTING:
Behandeling met checkpoint inhibitors biedt nieuwe hoop voor veel 
kankerpatiënten. Door de rem op de T-cel respons op te heffen, activeren 
deze middelen het afweersysteem met als keerzijde immuun-gerelateerde 
toxiciteit die in alle orgaansystemen kan optreden. Wij beschrijven 6 patiënten 
met uveitis bij ipilimumab/nivolumab en pembrolizumab die in het UMC 
Utrecht zijn behandeld. Het betrof in alle gevallen uveitis anterior met soms 
papillitis, cystoïd macula oedeem (CME) en subretinaal vocht met subfoveale 
deposities. Terwijl de meeste patiënten met topicale en soms parabulbaire 
steroïden voldoende behandeld waren, was er bij 1 patiënt sprake van 
therapieresistente uveitis met CME, subfoveale deposities en papillitis.
Belangenverstrengeling: geen.

9.30 04B  E.L. de Groot, J. Ossewaarde-van Norel, J.H. de Boer en N.H. ten Dam-van 
Loon (Utrecht UMC):

Immunosuppressiva bij centrale multifocale choroiditis.

SAMENVATTING:
Centrale multifocale choroiditis (MFC) is een zeldzaam, recidiverend 
ziektebeeld waar presumed ocular histoplasmosis syndrome en punctate 
inner choroiditis onder vallen. Het ziektebeeld wordt gecompliceerd door 
de vorming van subretinale neovascularisaties. In het UMC Utrecht is 
een retrospectieve studie gedaan van 31 patiënten met MFC die voor 
choroidale inflammatie minimaal 12 maanden zijn behandeld met een 
immunosuppressiva (IMT). Uitkomstmaten waren de BCVA, het percentage 
patiënten met ziekteremissie, het corticosteroïdsparend effect en het aantal 
redicieven/jaar en anti-VEGF-injecties/jaar voor en na de start van IMT. Het 
aantal recidieven na de start van IMT nam af van 1.85 (±1/.37) naar 0.61 
(±0.66) (p=0.001) en het aantal anti-VEGF-injecties naar 2.87 (±3.40) naar 
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1.75 (±2.76) (p=0.071). Concluderend leidt IMT tot een afname van het 
aantal redicieven/jaar bij patiënten met MFC.
Belangenverstrengeling: geen.

  
9.40 05B  O.A.M. Tigchelaar-Besling, C.H.L. van Sambeek en I.L.A. van Liempt (Breda 

Amphia Hospital):

Oogheelkundige bijwerkingen van immunotherapie bij mela-
noom en niercelcarcinoom.

SAMENVATTING:
Immunotherapie is een relatief nieuwe behandeling van gemetastaseerd 
melanoom en niercelcarcinoom. Immunotherapie activeert het 
immuunsysteem zodat kankercellen selectief vernietigd worden. Er zijn 
vele immuungerelateerde bijwerkingen. 3 patiënten worden gepresenteerd 
(2 met gemetastaseerd melanoom en 1 patiënt met gemetastaseerd 
niercelcarcinoom) waarvoor behandeling met nivolumab of nivolumab in 
combinatie met ipilimumab, met oogheelkundige bijwerkingen in de vorm 
van uveitis anterior, panuveitis met papillitis en retinitis en papiloedeem 
veroorzaakt door een verhoogde intracraniele druk. In de literatuur wordt geen 
behandeling aangedragen behoudens het staken van de immunotherapie. 
Behandeling met parabulbair triamcinolon gaf verbetering van het klinisch 
beeld, zodat de therapie na een onderbreking kon worden voortgezet.
Belangenverstrengeling: geen.
 

9.50 06B  C.L.L.I. van Meerwijk, W.G. Wieringa, J.H. de Boer , N.M. Jansonius en L.I. Los 
(Groningen UMC-Utrecht UMC):
  
Risicofactoren voor het ondergaan van glaucoom chirurgie bij 
kinderen met uveitis. 
  
SAMENVATTING:
We hebben in een retrospectieve patiënt-controle studie 196 kinderen met 
uveitis uit het UMC Groningen en het UMC Utrecht geïncludeerd, waarbij we 
hebben gekeken naar mogelijke risicofactoren voor het moeten ondergaan 
van glaucoomchirurgie, secundair aan hun uveitis. Een anterieure locatie van 
de uveitis en een hogere oogdruk bij presentatie zijn geassocieerd met een 
verhoogd risico op glaucoomchirurgie. Onze data laten zien, dat patiënten die 
meer dan 2 soorten glaucoommedicamenten gebruiken, waarschijnlijk een 
glaucoomoperatie nodig hebben.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.00 07B J.J.W. Kuiper en S. Hiddingh (Utrecht UMC):

ERAP aminopeptidases influence HLA function in Birdshot  
Uveitis.

SAMENVATTING:
Een verstoorde communicatie binnen het afweersysteem ligt ten grondslag 
aan uveitis. De onderzoekers meten hoe ERAP enzymen deze communicatie 
via eiwitten kan verstoren en of het specifiek remmen van ERAP’s een 
mogelijke effectieve behandeling voor uveitis kan vormen.
Belangenverstrengeling: geen.

10.10 08B  A.H. Brouwer, M.M. van Genderen, G. de Wit, N.H. ten Dam, R. Wijnhoven en 
J.H. de Boer (Utrecht UMC-Zeist Bartiméus):

Prolonged cone b-wave on electroretinography is associated 
with severity of inflammation in non-infectious uveitis.

SAMENVATTING:
In deze prospectieve studie werd van 200 patiënten een ERG gemeten. Van 
de 355 uveitis ogen had 66.2% een afwijkend ERG. Dit was meestal ten 
gevolge van een zeer karakteristieke ERG afwijking: een verlengde fotopische 
b-golf (151 ogen, 42.5%). Factoren die geassocieerd zijn met deze verlengde 
fotopische b-golf zijn: vitritis (p=.005), cellen in de voorste oogkamer 
(p=.007), de hoogste FAG score tot aan het ERG (p=.011), hogere leeftijd 
(p<0.001) en een kleinere pupil diameter (p<0.001). Er was geen significante 
associatie met visus, specifieke uveitis diagnose of anatomische lokalisatie. 
Het ERG is vaak afwijkend in niet-infectieuze uveitis en lijkt geassocieerd te 
zijn met de ernst van eerdere of huidige inflammatie.
Belangenverstrengeling: geen.

  
10.20 09B  F. Groen-Hakan, L. Eurelings, A. Rothova en J. van Laar (Rotterdam Erasmus 

MC):

Lymphopenia as a predictor of sarcoidosis in new uveitis pa-
tients.

SAMENVATTING:
Uit eerder onderzoek blijkt dat lymfopenie vaker voorkomt bij sarcoïdose 
patiënten. De waarde van lymfopenie (<1.5x109/L) voor het diagnosticeren 
van sarcoïdose-geassocieerde uveitis werd onderzocht middels een 
retrospectieve cross-sectionele studie. Patiënten met een lymfopenie hadden 
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een 12 keer hogere kans op het hebben van sarcoïdose ten opzichte van 
uveitis patiënten zonder sarcoïdose (95% confidence interval; 4.7-30.5), 
gecorrigeerd voor geslacht, ras en leeftijd. De negatief voorspellende waarde 
(NVW) van lymfopenie voor sarcoïdose-geassocieerde uveitis blijkt 94%. Deze 
NVW is vergelijkbaar met die van een X-thorax (95%) en de sIL-2R (95%) uit 
eerdere onderzoeken maar hoger dan die van ACE (87%). De afwezigheid 
van een lymfopenie is waardevol voor het uitsluiten van sarcoïdose bij uveitis 
patiënten.
Belangenverstrengeling: geen.

10.30 10B  F.H. Verhagen, S. Hiddingh, R. Rijken, A. Pandit, E. Leijten, M. Olde  
Nordkamp, N.H. ten Dam-van Loon, S. Nierkens, S.M. Imhof, J.H. de Boer, 
T.R.D.J. Radstake en J.J.W. Kuiper (Utrecht UMC):

CCR6+ T cells are an early predictor of the need for systemic  
immunomodulatory treatment in non-infectious uveitis.

SAMENVATTING:
Middels flow cytometrie hebben we de relatieve hoeveelheden van 
immuuncellen in het bloed van 30 therapie vrij patiënten met actieve niet-
infectieuze uveitis (HLA-B27+ anterieure uveitis, idiopathische intermediaire 
uveitis en Birdshot) in kaart gebracht en deze vergeleken met 15 gezonde 
controles. Zowel manuele als automatische gating strategieën werden 
toegepast. De meest uitgesproken veranderingen waren zichtbaar binnen de 
CCR6 positieve T(h17) cellen. Binnen alle uveitis types was een toename te 
zien, maar aangezien er in het bloed van Birdshot patiënten al meer memory 
T cellen waren, waren er relatief meer Th17 cellen in Birdshot patiënten. 
Ongeacht de uveitis subgroep bleek een hoge relatieve hoeveelheid 
Th17 cellen voorspellend te zijn voor het nodig hebben van systemische 
immunosuppressieve therapie tijdens follow-up.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.40 11B  B. Kinaci-Tas, R.E. Bentum, M. Baniaamam, J.A. van de Kreeke, M. Kocyigit, 
E.H. Serné, M.T. Nurmohamed, I.E. van der Horst-Bruinsma en F.D. Verbraak 
(Amsterdam UMC-VUmc):

Association between retinal vessel analysis (SIVA) and cardiovas-
cular profile in Ankylosing Spondylitis patients. Interim analysis 
of the -An eye for a heart- study.

SAMENVATTING:
Patiënten met spondylitis ankyopoetica (SA) hebben een verhoogd risico 
op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit vooral door systemische 
microvasculaire afwijkingen. De mate van betrokkenheid van de retinale 
vasculatuur in dit proces bij patiënten met SA is onduidelijk. De huidige studie 
onderzoekt de retinale vasculatuur van SA-patiënten met versus zonder 
bewezen cardiovasculaire morbiditeit. Met de Singapore Vessel Assessment 
(SIVA) software zijn in totaal 5 retinovasculaire parameters gemeten: central 
retinal artery equivalent (CRAE), central retinal vein equivalent (CRVE), the 
retinal arteriovenous ratio (AVR), curvature tortuosity arterioles (cTORTa) and 
curvature tortuosity venules (cTORTv). Bij 20 patiënten met cardiovasculaire 
morbiditeit en 7 patiënten zonder (mediane leeftijd 60, IQR 55-66, gemiddelde 
ziekteduur 23±10 jaar) zijn er geen significante verschillen in retinovasculaire 
parameters gevonden.
Belangenverstrengeling: geen.

10.50   PAUZE

11.20 12B  S.J.F. Gerbrandy, M. de Koning, A. Katzin en K. Brasse (Diemen OMC 
Amstelland-Eibergen Oogcentrum):

Atropine 0,01% as a therapy for vitreous floaters.

SAMENVATTING:
Purpose: to assess the efficacy of atropine 0,01% as a treatment for 
symptomatic vitreous floaters. Methods: non-randomized retrospective 
interventional study of 42 patients in referral center. Results: eleven out of 
42 patients (26,2%) reported a subjective improvement of symptoms after 
using atropine 0,01%. Conclusion: low dosed atropine can be tried as a non-
surgical therapy to reduce the subjective symptoms of vitreous floaters.
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11.30 13B  C.M. van der Sommen, K.A. van Overdam, L. Koopmans, R.J. Wubbels, K.A. 
Vermeer, J.C. van Meurs en P.G. van Etten (Rotterdam Eye Hospital, Ophthal-
mic Institute, Erasmus MC-Delft University):

SLO-video imaging voor het meten van de effectiviteit van 
Nd:YAG laser vitreolysis bij storende floaters.

SAMENVATTING:
Doel: 55°-wide-field SLO-video opname voor het bepalen van effectiviteit van 
Nd:YAG laser vitreolysis. Methode: prospectieve observationele studie, ring 
van Weis floaters werden vastgelegd met 55°-wide-field SLO-video opnamen 
(SLO55°-video). Het verschil in pixeldensiteit van de floater werd vergeleken 
met achtergrond en weergegeven in ∆>x% (AIL(x)). De floater geïnduceerde 
intensiteit verlies werd gemeten met een algoritme. “Floater irration analogue 
scoring scale” (FIAS) en SLO55°-video werden verricht op baseline, 30 en 180 
dagen. De postop/pre-op ratio AIL werd berekend (∆AIL). Interim resultaten: 
8/10 ogen hadden een gereduceerde AIL (20%). De gemiddelde verandering 
(∆AIL) was 0.28 (range 0.0-6.64). 5/10 patiënten waren subjectief tevreden, 
FIAS ≤3 met ∆(AIL20%)) van 0.0-0.67. 5/10 patiënten hadden matige tot 
ernstige last, FIAS van 4-9 met een verschil in ∆(AIL(20%)) van 0.06-6.64. 
Conclusie: SLO55°-video is een veelbelovende objectieve methode voor het 
kwantificeren van floaters en voor het bepalen van effectiviteit van Nd:YAG 
laser vitreolysis.
Belangenverstrengeling: geen.

11.40 14B  R. van Leeuwen, C.H.Z. Li, P.A.W.J.F. Schellekens, A.T. Liem, L. Ho en L.M.E. 
Scheerlinck (Utrecht UMC):

Duur van tamponade is gerelateerd aan het risico op Silicone Oil 
Related Visual Loss.

SAMENVATTING:
Nadat studies een verband suggereerden tussen duur van siliconen olie (SO) 
tamponade en het risico op SO related visual loss (SORVL) hebben wij de 
indicatie voor en duur van SO gebruik beperkt. In deze retrospectieve studie 
hebben wij de incidentie van SORVL bepaald voor en na deze beperking. 
Bij patiënten met een primaire macula-aan rhegmatogene ablatio retinae 
geopereerd in 2015, 2016 en 2017 bleek het totale risico op visusverlies 
14,7% te zijn bij gas en 34,1% bij SO tamponade. De incidentie van SORVL 
was 9,3%, een forse afname t.o.v. 30% gevonden in 2011 en 2012. De 
mediane duur van SO tamponade was afgenomen van 110 dagen in 2011 tot 
71 dagen in 2017. Deze resultaten leveren indirect bewijs dat de duur van SO 
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tamponade een belangrijke risicofactor is voor SORVL.
Belangenverstrengeling: geen.
  

11.50 15B  A.C. Heineken, R. Jansen, M.A. Meester-Smoor, J.M. Ossewaarde en J.C. van 
Meurs (Rotterdam Eye Hospital, Erasmus MC, Maasstad Hospital-Haarlem 
Regional Laboratory Kennemerland):

Towards immediate intravitreal antibiotic treatment of post- 
operative endophthalmitis employing PCR-based diagnostics.

SAMENVATTING:
De behandeling van endophthalmitis bestaat uit intravitreale toediening van 
antibiotica. Voor een gerichte behandeling moet uit een glasvochtbiopt of 
bacterie gekweekt en geïdentificeerd worden. Het kweken van bacteriën is 
alleen mogelijk vóór het toedienen van antibiotica, waardoor gewacht wordt 
tot het biopt is afgenomen. Mede doordat de bioptafname in tertiaire centra 
moet gebeuren, gaan kostbare uren verloren voordat therapie gestart wordt. 
Moleculaire detectie van bacteriën is snel en wordt niet beïnvloed door 
antibiotica. Het doel van deze studie is de waarde van moleculaire bacterie-
detectie in endophthalmitis biopten te bepalen. Hiertoe is van 65 monsters 
het microbioom bepaald, gebruikmakend van micelle PCR (micPCR) en next 
generation sequencing. Van de 50 kweek-positieve monsters werd 74% 
positief bevonden met de micPCR. Deze uitslag beoordelen wij als acceptabel 
en veelbelovend voor verder onderzoek.
Belangenverstrengeling: geen.
 

12.00 16B  J. Verhoekx, P. van Etten, R. Wubbels, J. van Meurs en K. van Overdam (Rot-
terdam Eye Hospital, Ophthalmic Institute, Erasmus MC):

Prophylactic laser treatment to decrease the incidence retinal 
detachment in fellow eyes of idiopathic giant retinal tears.

SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van de effectiviteit van profylactische 360° laserbehandeling 
ter voorkoming van een netvliesloslating in het andere oog van patiënten 
met een idiopathische reuzenscheur. Methoden: retrospectieve case-
controlestudie van opeenvolgende patiënten geopereerd tussen 2003 en 
2015. Resultaten: we includeerden 129 patiënten. De gemiddelde follow-
up bedroeg 107 maanden. In de observatiegroep ontwikkelde zich een 
netvliesloslating bij 22/51 (43,1%) patiënten, 9/51 (17,6%) macula-af. In de 
profylactisch behandelde groep waren dat er 10/78 (12,8%), 1/78 (1,3%) 
macula-af. Dit verschil was statistisch significant. Conclusie: profylactische 
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360° laserbehandeling in het andere oog van patiënten met een idiopathische 
reuzenscheur verminderd de kans op een netvliesloslating.
Belangenverstrengeling: geen.

  
12.10 17B  M.I. Bosscha, M.C. Burggraaff, H.T. Nguyen, L.J. Maillette de Buij Wenniger 

en H. Tan (Amsterdam VUmc):

Spontaneous vitreous hemorrhage in healthy eyes: etiology and 
a practical guideline.

SAMENVATTING:
To evaluate the etiologies for spontaneous vitreous hemorrhage (VH) in 
healthy eyes and to reveal a practical guideline for management of this 
disease. Spontaneous VH is a serious condition. A conservative approach, 
especially in patients with a posterior vitreous detachment and retinal 
defects, has potential risks such as development of retinal detachment and 
proliferative vitreoretinopathy. A retrospective cohort study was performed 
to identify etiologies of patients with no history of an eye disease who 
underwent vitrectomy for spontaneous VH. Surgical findings were scored and 
compared to the preoperative findings. The most common causes of VH was 
PVD with and without retinal breaks (90.2%). In patients with a PVD, 93.1% 
had retinal breaks and 47.5% of these patients had more than one retinal 
break. Early vitrectomy can eliminate late complications.
Belangenverstrengeling: geen.
  

12.20  Kok Van Alphen lecture by Harminder S. Dua (Auditorium 1)
  
13.00  LUNCH-PAUZE
    
14.00 18B  K.W. Rouwen, P.G. van Etten, K.A. van Overdam en J.C. van Meurs (Rotter-

dam Eye Hospital, Erasmus MC):

De rol van bilateraal patchen bij achterste glasvochtloslating 
gerelateerde glasvochtbloedingen. Een update van diagnostiek 
en behandelingsprotocol.

SAMENVATTING:
Doel: studie naar de effectiviteit van bilateraal patchen gecombineerd met een 
strikte positionering t.o.v. positionering alleen in het verkrijgen van visualisatie 
van de bovenste twee kwadranten van de retina na één dag bij patiënten 
met een verdenking op achterste glasvochtloslating (PVD) gerelateerde 
glasvochtbloeding. Methode: prospectieve gerandomiseerde studie met 80 
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patiënten met verdenking op PVD gerelateerde glasvochtbloeding; bilateraal 
patchen en positioneren (groep A) t.o.v. alleen positioneren (groep B). Primaire 
uitkomstmaat is visualisatie van de retina van ≥4 klokuren. Resultaten: 
subgroep analyse met bewezen PVD gerelateerde glasvochtbloedingen 
liet een verbeterde visualisatie zien in groep A t.o.v. groep B, 76% vs 47% 
(p=0.01). 61% in groep A en 53% in groep B ondergingen een vitrectomie 
binnen een jaar, p=0.63. Conclusie: bilateraal patchen is een nuttige 
diagnostische techniek in de behandeling van PVD gerelateerde GVB. Deze 
resultaten zijn geïntegreerd in een nieuw protocol, www.oogziekenhuis.nl.
Belangenverstrengeling: geen.

  
14.10 19B  P. Geeraert, E.C. La Heij, K.A. Vermeer en H.J. Ng (Rotterdam Ophthalmic 

Institute, Eye Hospital):

Evaluation of foveal avascular zone in patients after macula-off 
rhematogenous retinal detachment surgery using optical cohe-
rence tomography angiography.

SAMENVATTING:
Visueel herstel na een operatie voor macula-af ablatio retinae varieert. Om 
meer informatie over het visueel herstel te verwerven, werd dit prospectief 
onderzoek opgezet. OCTA wordt gebruikt om de foveale avasculaire zone 
(FAZ) te onderzoeken bij patiënten na een succesvolle operatie voor macula-
af ablatio retinae. We hebben 36 patiënten geïncludeerd. Drie maanden na 
een succesvolle operatie is de FAZ in de geopereerde ogen significant kleiner 
vergeleken met de niet geopereerde ogen. Dit geldt voor zowel de superficieel 
vasculair plexus (p=0.042) als de diepe capillaire plexus (p=0.042). Er treden 
dus veranderingen op in de microvasculatuur in het geopereerde oog na een 
succesvolle operatie voor macula-af ablatio chirurgie. Verder onderzoek is 
nodig om de veranderingen op lange termijn te evalueren.
Belangenverstrengeling: geen.
 

14.20 20B  H.J. Ng, K.A. Vermeer, J.C. van Meurs en E.C. La Heij (Rotterdam Ophthalmic 
Institute, Eye Hospital):

Visual acuity incompletely represents visual function in patients 
after successful repair of rhegmatogenous retinal detachment 
with macular involvement.

SAMENVATTING:
Ondanks een succesvolle operatie voor macula-af ablatio retinae kunnen 
patiënten metamorfopsie en aniseikonie ervaren. We hebben een prospectieve 
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studie opgezet om postoperatieve metamorfopsie en aniseikonie te 
kwantificeren en om deze variabelen te correleren met postoperatieve visus. 
We hebben 40 patiënten geïncludeerd. Zes maanden na een succesvolle 
operatie werd metamorfopsie gemeld door 35 patiënten (87.5%). Aniseikonie 
werd gerapporteerd als micropsie bij 28 patiënten (70.0%), afwezig bij 12 
patiënten (30%) en nooit als macropsie. Visus was niet gecorreleerd met de 
mate van metamorfopsie noch met de mate van aniseikonie. Samengevat 
ervaart een meerderheid van de patiënten na een succesvolle operatie voor 
macula-af ablatio retinae metamorfopsie (87.5%) en micropsie (70.0%). 
Aangezien de ernst van beide variabelen geen correlatie vertoont met de 
visus lijkt enkel een visusmeting onvoldoende representatief te zijn voor 
visuele functie.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.30 21B  O. Gishti, A. Hajjaj en K.A. van Overdam (Rotterdam Eye Hospital, Erasmus MC):

A systematic review of the treatment of retinal  
hemangioblastomas.

SAMENVATTING:
Doel: het geven van een overzicht van de behandelingsopties voor retinale 
hemangioblastomen (RHB). Methoden: een systematische review. Classificatie 
van RHs op basis van locatie, grootte en aanwezigheid netvliesloslating. 
Resultaten: inclusie van 49 studies. Kleine en middelgrote RHs kunnen succesvol 
behandeld worden met laser en anti-angiogenetherapie. Voor grotere RHs 
met of zonder netvliesloslating lijkt te gelden dat een combinatietherapie van 
vitrectomie met laser, cryo en/of radiotherapie minder kans op complicaties 
geeft dan behandeling met één van deze behandelopties alleen. Conclusies: 
behandelingskeuze voor RHs wordt bepaald op basis van locatie, grootte en 
aanwezigheid netvliesloslating. Behandeling van grotere RHs met of zonder 
netvliesloslating is vaak een uitdaging. Verdere studies gericht op genetische 
determinanten en de chirurgische behandeling, zouden kunnen leiden tot een 
verbetering van de resultaten.
Belangenverstrengeling: geen.
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14.40 22B  A. Hajjaj, A. de Klein, E. Kilic en K.A. van Overdam (Rotterdam Erasmus MC, 
Eye Hospital):

Surgical strategy for severe retinal hemangioblastomas in Von 
Hippel-Lindau disease.

SAMENVATTING:
Chirurgische aanpak van gecompliceerde retinale hemangioblastomen bij 
de ziekte van Von Hippel-Lindau. Doel: evaluatie van de chirurgische aanpak 
van RH in VHL-patiënten met unilaterale blindheid. Methode: interventionele 
case series van VHL-patiënten met multipele RH en tractie en exsudatieve 
netvliesloslating, behandeld middels complete vitrectomie met excisie van 
RH, met verwijderen van glasvochtresten (vitreous cortex remnants, VCR) 
en adequate sluiting van bloedvaten. Resultaten: vijf patiënten met RH 
en contralaterale blindheid werden middels deze aanpak behandeld. In 
alle gevallen werd een aanliggende retina bereikt en alle tumoren werden 
succesvol verwijderd. Conclusie: het verwijderen van glasvochtresten en 
goede sluiting van bloedvaten gecombineerd met excisie van de RH leidt 
tot een vermindering van glasvocht-gerelateerde complicaties en voorkomt 
een gecompliceerd beloop vergeleken met het contralaterale blinde oog 
wat middels conventionele therapie behandeld is. Mutatiestatus speelt een 
mogelijke rol in het beloop en behandeluitkomst van RH.
Belangenverstrengeling: geen.

14.50 23B  G. Accou, P. van Etten, J.C. van Meurs en K.A. van Overdam (Rotterdam OZR):

Prevalentie van vitreoschisis-geïnduceerde vitreous cortex  
remnants (VCR) over het perifere netvlies tijdens vitrectomie 
voor primaire rhegmatogeneuze netvliesloslating, maculapucker 
en maculagat.

SAMENVATTING:
Doel: bepalen van de prevalentie van vitreous cortex remnants (VCR) 
over het perifere netvlies tijdens vitrectomie voor primaire rhegmatogene 
netvliesloslating (NL), maculapucker (MP) en maculagat (MG). Methoden: 
prospectieve observationele studie van opeenvolgende patiënten behandeld 
voor NL, MP of MG. Triamcinolonacetaat (TA) werd gebruikt voor de 
visualisatie van perifere VCR tijdens vitrectomie. Resultaten: vierendertig 
ogen NL (n=14), MP (n=15) en MG (n=5), werden gedurende een periode 
van 4 weken geïncludeerd. Bij 20 ogen (58%) werd perifere VCR aangetoond, 
8 (57%) met NL, 10 (67%) met MP en 2 (40%) voor MG. Visualisatie van 
VCR was goed in 40% (8/20), redelijk in 55% (11/20) en slecht in 5% (1/20). 
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Conclusies: deze lopende studie toonde een perifere VCR-prevalentie van 
58% tijdens vitrectomie voor NL, MP en MG. De rol van VCR als risicofactor 
voor postoperatieve retinale complicaties zal moeten worden bepaald.
Belangenverstrengeling: geen.

  
15.00 24B  K.A. van Overdam en G. Uppal (Rotterdam Eye Hospital-Brisbane Moreton 

Eye Group):

De rol van vitreoschisis-geïnduceerde vitreous cortex remnants 
bij het ontstaan van een recidief netvliesloslating na vitrectomie 
voor een primaire netvliesloslating.

SAMENVATTING:
Doel: bepalen van de prevalentie van vitreous cortex remnants (VCR) tijdens 
vitrectomie voor primaire netvliesloslating (NL) en de rol van VCR bij het 
ontstaan van een recidief loslating (re-NL). Methoden: retrospectieve studie 
van opeenvolgende patiënten met een NL bij wie een vitrectomie werd verricht 
in 2016. Triamcinolone werd gebruikt voor visualisatie van glasvocht en VCR. 
Resultaten: éénennegentig patiënten werden geïncludeerd. Re-NL trad op bij 
4 patiënten (4,4%). VCR was aanwezig bij 25 patiënten (27,5%). Drie van de 
25 patiënten met VCR (12,0%) ontwikkelden een re-NL, vergeleken met 1 van 
de 66 patiënten zonder VCR (1,5%).Van de 3 patiënten met een re-NL werd 
bij 1 patiënt de VCR niet verwijderd en bij 2 patiënten gedeeltelijk verwijderd. 
Conclusie: vitreous cortex remnants komen vaker voor dan gedacht en lijken 
betrokken bij de ontwikkeling van een re-NL.
Belangenverstrengeling: geen.

15.10  PAUZE 
 

15.40 25B  M.G. Jaarsma-Coes, T.A. Ferreira, G.R. van Haren, G.P.M. Luyten en J.W.M. 
Beenakker (Leiden UMC):

State-of-the-art MRI in de oogheelkunde.

SAMENVATTING:
Oogartsen zijn bekend met MRI maar maken er relatief weinig gebruik van. 
Omdat MRI veel complementaire diagnostische informatie kan geven, hebben 
we een speciaal MRI protocol ontwikkeld voor het oog. Door slim gebruik te 
maken van innovatieve mogelijkheden hebben we de resolutie verhoogd en 
zijn de scans robuuster tegen oogbeweging. In de poster laten we aan de 
hand van enkele casussen de meerwaarde van MRI zien voor: differentiatie 
tussen laesies (met behulp van DWI en perfusie), het meten van geometrie 
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van tumoren en het plannen van radiotherapie. Tenslotte laten we een casus 
zien waarin met behulp van MRI onderscheid kan worden gemaakt tussen 
orbitale infectie en maligniteit en de oorzaak van inflammatie kan worden 
gevonden. Kortom, MRI is een veelzijdige techniek die voor veel verschillende 
oogheelkundige aandoeningen van toegevoegde waarde is.
Belangenverstrengeling: geen.

  
15.43 26B B. Melis-Dankers, B. Jelijs, D. de Waard en J. Heutink (Haren Koninklijke Visio):

Veilig op een E-bike.

SAMENVATTING:
Doel: een kwart van de nieuw verkochte fietsen is een E-bike (maximaal 25 
km/uur). De vraag is of zo’n fiets met elektrische trapondersteuning voor 
slechtziende mensen ook veilig en verantwoord is. Methode: in dit onderzoek 
wordt het fietsen op een gewone fiets in het alledaagse verkeer vergeleken 
met een E-bike. Het betrof 12 mensen met een lage gezichtsscherpte, 9 met 
gezichtsveldproblemen en 10 normaalziende controles. Resultaten: we vinden 
geen grote verschillen tussen deze groepen. Slechtziende mensen rijden 
ongeveer even hard als normaalziende mensen op een gewone fiets. Op een 
E-bike rijden normaalzienden ongeveer 2 km/uur harder, maar slechtziende 
mensen niet. Slechtziende mensen kiezen soms een andere positie op de 
weg. Conclusie: met het juiste compenserende gedrag kunnen slechtziende 
mensen leren om veilig en verantwoord een E-bike te gebruiken.
Belangenverstrengeling: geen.

  
15.46 27B M.V. Joosse (Den Haag Haaglanden MC):

Meting van glucose in traanvocht.

SAMENVATTING:
Doel: fase 2 studie naar haalbaarheid en klinische relevantie van bepaling van 
het glucosegehalte in het traanvocht bij patiënten met diabetes. Methode: 
het traan-glucoseniveau werd bepaald met een metalen spoeltje van 15 bij 
1,2 mm bekleed met een hydrogel met geïmmobiliseerd glucose oxidase, 
geplaatst in de onderste conjunctivale fornix. De opgewekte stroom bij de 
omzetting van glucose en zuurstof in gluconolacton en waterstofperoxide 
werd gedetecteerd. De spoel was verbonden met meetapparatuur via 3 
dunne draden. Bij 6 diabeten is de correlatie tussen het subcutane en het 
traanglucose elke 3 minuten gedurende 5 uur bepaald. Resultaten: de 
traanwaarden correleerden goed met subcutane glucose metingen (resp. Med 
ARD 12,5 vs 12). De verbindingsdraden gaven milde conjunctivale roodheid 
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en irritatie. Conclusie: traanvocht is een waardevol medium voor de bepaling 
van systemische glucose niveaus.
Belangenverstrengeling: geen.

15.49 28B  M.G. Dallinga, P.H. Kok en I.J.E. van der Meulen (Amsterdam AMC):

Corneal melt during phaco in a patient with HIV.

SAMENVATTING:
HIV infection is associated with reduced nerve density in the cornea. Upon 
searching the literature, we have found 2 cases of clear corneal melt in 
patients with HIV that have been linked to decreased innervation. However, to 
date, no mention of increased risk of complications during surgery have been 
found in the literature. We would like to report a case of a 59 year old male 
HIV patient with cataract. During the cataract surgery, a rare complication 
occurred in the form of a melt of the sideport incision that expanded almost 
to the main incision. The surgery was attenuated and patient was referred 
to our clinic for repair of the corneal defect using donor cornea tissue. We 
performed full thickness peripheral corneal transplant to successfully close 
the defect. 
Belangenverstrengeling: geen.

15.52 29B  N.Y. Makhotkina en I.E.Y. Saelens (Maastricht Universiteitskliniek voor  
Oogheelkunde):

Acuut corneaal oedeem door een nucleus rest één jaar na een 
staaroperatie.

SAMENVATTING:
Casus: een 82-jarige dame consulteert de oogarts één jaar na 
ongecompliceerde staaroperatie wegens pijn en fotofobie. Er was sprake van 
een blefaritis en er werd ooglid hygiëne geadviseerd. De volgende dag kwam 
de patiënte terug met visusdaling en pijn aan het rechteroog. Er was sprake 
van een fors corneaal oedeem. De werkdiagnose was virale endotheliïtis die 
behandeld werd met valaciclovir systemisch en dexamethasone topicaal. De 
dag erna verminderde het oedeem en er werd een nucleus rest gezien in 
de voorste oogkamer die dezelfde dag operatief werd verwijderd. Conclusie: 
indien er postoperatief sprake is van corneaal oedeem, moet een lensrest 
steeds worden uitgesloten.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.55 30B  P.T.Y. Stappers (Rotterdam OZR):

Verminderde visus 10 jaar na phaco…Nastaar?

SAMENVATTING:
Een 83-jarige man presenteerde zich met een geleidelijke visusdaling van het 
linkeroog. Tien jaar geleden had hij een cataractextractie ondergaan door 
middel van phacoemulsificatie met implantatie van een Alcon SA60AT IOL. 
Bij spleetlamponderzoek werd een melkachtige substantie in de kapselzak 
achter de IOL gezien. Na maken van een OCT-voorsegment werd de diagnose  
“late-onset capsular bag distention syndroom” gesteld. Patiënt werd 
behandeld door YAG-capsulotomie, waarop de visus verbeterde. Conclusie: 
denk bij late-onset verminderde visus na phaco ook aan capsular bag 
distention syndroom.
Belangenverstrengeling: geen.

15.58 31B M. Kuipers (Rotterdam OZR):

Case report van het gezamenlijk voorkomen van lenticonus en 
keratoconus.

SAMENVATTING:
Bespreking van een 19-jarige man met de combinatie van keratoconus aan 
het ene oog en lenticonus posterior aan het andere oog. Hij presenteerde 
zich met een visusdaling van het rechteroog. Het linkeroog was altijd minder 
geweest. Maximaal corrigeerbare Snellen visus is OD: 0,6 en OS: 0,1. Patiënt 
was in het verleden gezien in verband met een lenticonus links. Op de 
Pentacam is rechts keratoconus en links regulair astigmatisme te zien. De 
keratoconus blijft bij herhaling stabiel dus is er vooralsnog geen expectatief 
beleid. Snellen visus OD met hybride contactlens is 1.0 en visus OS 0.25. De 
prevalentie van keratoconus is ongeveer 1 op 375. Lenticonus posterior is 
zeldzaam, met een prevalentie van 1-4 kinderen per 100.000. In de Engelse 
literatuur vonden wij één casus waarin deze combinatie van aandoeningen 
wordt beschreven.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.01 32B  P.A.W.J.F. Schellekens, F-J.P. Schellekens, L. Ho en C.M. van Luijk (Utrecht 
UMC):

Schadelijke gevolg van het gebruik van triamcinolone-acetonide 
(Kenacort®) bij voorste vitrectomie na gecompliceerde  
phaco-emulsificatie.

SAMENVATTING:
Een tweetal patiënten wordt gepresenteerd, die beiden na gecompliceerde 
phaco-emulsificatie een voorste vitrectomie met gebruik van triamcinolone-
acetonide (Kenacort®) ondergingen. Post-operatief trad een heftig steriel 
endophthalmitis beeld met uitgebreide retinale haemorraghieën op. Dit kan 
een toxisch en/of inflammatoire reactie zijn op bepaalde substanties van de 
triamcinolone toediening. Zo is het conserveermiddel benzylalcohol potentieel 
toxisch voor de retina. Bij aankleuring van het glasvocht tijdens een voorste 
vitrectomie kan het (on)verdunde Kenacort® via b.v. zonulolyse of defect in 
het achterste lenskapsel in het achtersegment komen en achterblijven. Dit 
kan ongemerkt meer zijn dan de 4 mg triamcinolone-acetonide gebruikelijk 
bij intravitreale toediening. Het lijkt derhalve verstandig om behoedzaam 
maar een kleine hoeveelheid verdunde en benzylalcohol-vrije triamcinolone-
acetonide te gebruiken ter aankleuring van het glasvocht tijdens een voorste 
vitrectomie.
Belangenverstrengeling: geen.

16.04 33B H. Yildirim (Amsterdam UMC):

Intacs als behandeling van keratoconus.

SAMENVATTING:
Intacs als behandeling van keratoconus en incidentie van explantatie. Case 
report: 57-jarige man met keratoconus waarvoor in 2007 in OD 1 intac en in OS 
2 intacs zijn geplaatst. Elf jaar later erodeert de intac temporaal OS waarvoor 
explanatie. Bij vervolgconsulten is te zien dat de intac nasaal in hetzelfde 
oog ook begint te eroderen, waarna ook deze wordt geexplanteerd. Intacs 
of Intracorneaal ring segments (ICRS) zijn goede chirurgische behandelopties 
voor keratoconus. Echter hebben dit soort corpus aliena op den duur de 
neiging om door het lichaam afgestoten te worden. In een studie met een 
follow-up duur van 13 jaar is aangetoond dat in 6,1% van de gevallen de 
intac wordt verwijderd door medische of refractieve redenen.
Belangenverstrengeling: werknemer.
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16.07 34B E. Karadeniz en R.H.J. Wijdh (Groningen UMC):

Lamellaire cornea transplantaties voor behandeling van dermoïd 
cystes.

SAMENVATTING:
Dermoïd cystes kunnen geïsoleerd ontstaan of voorkomen in het kader van 
verschillende ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld het Goldenhar syndroom. 
Visusklachten (door bestaande amblyopie, astigmatisme, of obstructie van het 
visuele centrum), irritatie door de cyste, of cosmetische overwegingen kunnen 
reden zijn om een dermoïd cyste te verwijderen. In deze poster beschrijven 
we 2 patiënten met een dermoïd cyste die behandeld zijn middels excisie van 
de cyste waarna een lamellaire corneatransplantatie heeft plaatsgevonden.
Belangenverstrengeling: geen.

16.10 35B L. van Arnhem (Groningen UMC):

Een traumatisch cornea “aanhangsel”.

SAMENVATTING:
De casus betreft een 43-jarige man die zich presenteerde na een trauma waarbij 
hij een bezemsteel tegen het rechteroog kreeg. Tijdens het oogheelkundig 
onderzoek werd een bijna perfect rond defect op het cornea oppervlak gezien 
met een flapje naar 12 uur dat werd verwijderd. Patiënt bleek echter een LASIK 
behandeling te hebben ondergaan enkele jaren geleden. Het beloop liet een 
wonderbaarlijk goede visus en weinig afwijkende cornea topografie zien.
Belangenverstrengeling: geen.

  
16.13 36B M.B. Muijzer (Utrecht UMC):

Intra-operative OCT use for removal of epithelial down growth: 
a case report.

SAMENVATTING:
Invasieve epitheliale ingroei in de voorste oogkamer (VOK) is een relatief 
zeldzame complicatie na trauma of intra-oculaire chirurgie. De ingroei kan lang 
asymptomatisch zijn en manifesteert zich door cyste vorming, overgroei van 
iris structuren en/of het cornea endotheel. Behandeling kan door middel van 
een VOK spoeling of verwijdering van de ingroei. Bij onvolledige verwijdering 
is er een hoge recidief kans. In de casus werd een 73-jarige vrouw verwezen 
met een corneadecompensatie en endotheel laesies van het rechteroog 
sinds 6 maanden. Twaalf jaar eerder had de patiënt een ongecompliceerde 
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cataract extractie van hetzelfde oog ondergaan. Epitheliale ingroei is met een 
Descemet biopt bevestigd en met behulp van de intra-operatieve OCT is de 
epitheliale ingroei succesvol verwijderd.
Belangenverstrengeling: geen.

16.16 37B L. Remeijer (Rotterdamd OZR):

Epibulbair dermoïd: ruimere indicaties voor lamellaire chirurgie 
op jonge leeftijd.

SAMENVATTING:
Introductie: volgens de tekstboeken bestaat er vooral een indicatie voor 
chirurgisch ingrijpen bij dermoïd als er sprake is van de aanwezigheid van 
bilateraal dermoïd dat visus bedreigend is. Methode: aan de hand van 
casuïstiek wordt zowel de indicatiestelling weefselkeuze als techniek tegen 
het licht gehouden. Conclusie: met het huidige grote aanbod van “spare”-
corneaweefsel na DSAEK kan de indicatie voor ingrijpen bij een dermoïd op 
jonge leeftijd verruimd worden naar niet alleen voorkomen van amblyopie 
maar ook naar cosmetische indicaties.
Belangenverstrengeling: geen.
 

16.19 38B M.B.J. Doorenbos, S. Japenga-Ottink en R.H.J. Wijdh (Groningen UMC):

Een schitterende corneale ring met een bijzondere etiologie.

SAMENVATTING
Een 35-jarige patiënte presenteert zich met een stekend gevoel van het 
rechteroog en een milde visusdaling. Bij oogheelkundig onderzoek wordt 
een cirkelvormige afwijking van het conjunctiva- en cornea-epitheel gezien. 
Differentiaal diagnostisch wordt gedacht aan een immuun-gerelateerde 
voorsegmentafwijking, conjunctivale intra-epitheliale neoplasie of status na 
een herpes infect of insectenbeet. Literatuuronderzoek levert de werkdiagnose 
idiopathische limbale plaveiselcel metaplasie op. De laesie wordt in toto 
verwijderd en de wond met amnion bedekt. Na pathologisch onderzoek 
wordt inderdaad de zeldzame diagnose metaplastisch plaveiselcelepitheel 
gesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor dysplasie of maligniteit.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.22 39B  S. Kartal, M.M. Dickman, N. Visser, K. Hille en R.M.M.A. Nuijts (Maastricht 
Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-Offenburg-Kehl Augenklinik des 
Ortenau Klinikums):

Van tibia tot cornea; een case report.

SAMENVATTING:
Inleiding: een 76-jarige man die sinds zijn jeugd bekend is met ernstige 
atopische kerato-conjunctivitis beiderzijds met secundaire complete limbale 
stamceldeficiëntie en sinds twaalf jaar een visus van lichtperceptie aan beide ogen 
heeft, presenteerde zich vorig jaar op de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde 
Maastricht met de vraagstelling voor mogelijkheden tot visusverbetering. Bij 
spleetlamponderzoek zagen wij een compleet gekeratiniseerd oogoppervlak 
beiderzijds. Methode: er werd in de Augenklinik des Ortenau Klinikums 
Offenburg-Kehl in Duitsland een osteo-kerato-prothesis uitgevoerd. Bij gebrek 
aan tanden, werd er in eerste instantie een tibia keratoprothese van het linker 
onderbeen geïmplanteerd in het rechter onderooglid en er werd wangslijmvlies 
afgenomen om het linkeroog te bedekken. In tweede instantie, drie maanden 
later, werd de tibia-keratoprothese geplaatst in het linkeroog. Resultaten: drie 
maanden na de eerste operatie was er sprake van een visusverbetering van 
het geopereerde linkeroog van lichtperceptie naar 0.2++. Conclusie: een osteo-
kerato-prothese met gebruik van de tibia is een potentiele behandeloptie bij 
patiënte met een compleet gekeratiniseerd oogoppervlak.
Belangenverstrengeling: geen.

  
16.25 40B  N. Demirkaya, J.M.J. van Vliet, R. Lapid-Gortzak, C.P. Nieuwendaal en I.J.E. 

van der Meulen (Amsterdam UMC):

Lange termijn follow-up van een kind met een permanente scle-
ralens in OD na corneaperforatie bij TEN.

SAMENVATTING:
Toxische epidermale necrolyse (TEN) is een zeldzame, zeer ernstige 
aandoening. 90% wordt veroorzaakt door een reactie op medicijnen. Bij TEN 
ontstaan symptomen van huid, slijmvliezen en inwendige organen (longen, 
maagdarmkanaal). Meer dan 90% van de patiënten heeft oogafwijkingen, 
waarbij sprake kan zijn van corneale en conjunctivale epitheeldefecten en 
symblepharonvorming. We beschrijven de lange termijn follow-up van een kind 
dat op 5-jarige leeftijd een zeer ernstige TEN doormaakte, met persisterende 
corneale epitheeldefecten ODS. Ondanks behandeling met serumdruppels, 
amnionmembraantransplantaties, ciclosporine oogdruppels, lubricantia ODS 
en systemisch Cellcept ontstond een grote melt en corneaperforatie OD. Met 



86 213e vergadering 2019

W
O

EN
SD

A
G

 2
7 

M
A

A
RT

 2
01

9

histoacryllijm en een scleralens werd een stabiele situatie OD bereikt. 2,5 
jaar later is de cornea ODS intact en heeft het kind een speciaal aangepaste 
scleralens die het 24 uur per dag draagt in OD.
Belangenverstrengeling: geen.

16.28 41B S. Jonker (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Preoperatieve simulatie van iris-gefixeerde phake intraoculaire 
lenzen (IF-pIOLs) zorgt niet voor een significante verbetering in de 
predictie van endotheelcel (EC) verlies in patiënten met myopie.
  
SAMENVATTING:
Doel: hoewel eerder onderzoek aan heeft getoond dat EC-verlies toeneemt 
wanneer een IF-pIOL zich dichter bij het cornea-endotheel bevindt, bestaat 
er geen predictiemodel om dit preoperatief te voorspellen. Methode: 179 
myope ogen geïmplanteerd met een IF-pIOL, met een leeftijd van 38±12. 
Preoperatieve metingen bestonden uit voorste oogkamer diepte (ACD) en 
gesimuleerde centrale (sCD) en perifere afstand (sPD) van de IF-pIOL tot 
het endotheel en EC-dichtheid (ECD). Linear mixed-model analyses werden 
gebruikt om EC-verlies te evalueren. Resultaten: enkel ACD (3.23±0.36 mm, 
p=0.002) en sCD (2.40±0.33 mm, p-0.005) zijn voorspellers voor EC-verlies. 
Bij een gemiddelde preoperatieve ECD van 2728 cellen/mm2 en gemiddelde 
ACD of sCD, duurt het respectievelijk 21 of 25 jaar voor ECD daalt naar 1500 
cellen/mm2. Conclusie: bij een betrouwbare ACD meting heeft preoperatieve 
IF-pIOL simulatie geen meerwaarde in het voorspellen van EC-verlies.
Belangenverstrengeling: geen.
 

16.31 42B C. Stellingwerf, E.Kreuze en A. Voorwinde-Mintjes (Haren Koninklijke Visio):

Leerproblemen? Denk aan CVI.

SAMENVATTING:
Doel: toelichten van belang van het tijdig stellen van de diagnose cerebrale 
visuele beperking (CVI) als oorzaak van leerproblemen. Methode/resultaten: uit 
de praktijk van de visuele revalidatie worden casussen getoond van kinderen 
die regulier basis- of voortgezet onderwijs volgden maar daar leerproblemen 
kregen. Het duurde vaak lang voordat het kind werd verwezen voor de juiste 
hulp. Dit had aanzienlijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Conclusie: 
bij een kind met leerproblemen moet men de diagnose CVI overwegen. Vragen 
naar de medische voorgeschiedenis en met name de geboorteanamnese 
eventueel in combinatie met een vragenlijst helpt om een gegrond besluit te 
nemen over welke verwijzing nodig is. Vroegtijdige begeleiding bij CVI kan veel 



87 

W
O

EN
SD

A
G

 2
7 

M
A

A
RT

 2
01

9

problemen op school en frustratie bij kinderen en hun ouders voorkomen.
Belangenverstrengeling: werknemer.

16.34 43B  S. van Romunde (Rotterdam OZR):

Destructieve auto-immuun inflammatoire reactie na trans- 
plantatie van autoloog RPE en choriocapillaris.

SAMENVATTING:
Doel: beschrijving van 5 patiënten met een merkwaardig beloop na autologe 
RPE-choroidea transplantatie voor behandeling van leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie. Methode: retrospectief onderzoek in een cohort van 450 
patiënten met RPE-choroidea transplantatie in Rotterdam en Verona middels 
multimodale imaging (fluorescentie angiografie, autofluorescentie en OCT). 
Tevens zijn anti-retinale antistoffen bepaald in 3 patiënten. Resultaten: na 
een initieel normaal postoperatief beloop kreeg de graft in deze 5 patiënten 
een gevlekt aspect. Op OCT werd subretinaal vocht en hyperreflectieve 
spots gezien. Autofluorescentie toonde vlekkerige atrofie van het RPE. Anti-
retinale antistoffen waren negatief. Na subconjunctivale kenacort injectie 
verdween het subretinale vocht bij alle patiënten. Conclusie: er lijkt sprake 
van een destructieve auto-immuun inflammatoire reactie na RPE-choroidea 
transplantatie, ondanks dat de graft autoloog is. Mogelijk speelt trauma een 
rol bij de reactie, conform de “Danger theorie”.
Belangenverstrengeling: geen.
  

16.37 44B L. van der Sommen (Rotterdam OZR):

Case report: chirurgische behandeling voor Combined  
Hamartoma van Retina en Retinaal Pigment Epitheel (CHRRPE):

SAMENVATTING:
Doel: evaluatie chirurgische behandeling van een 25-jarige man voor CHRRPE met 
toenemende centrale retinale tractie bij uitgebreide epi- en preretinale fibrose en 
een perifere vasoproliferatieve tumor met exsudatie. Methode: vitrectomie met 
PVD inductie, verwijdering pre- en epiretinale membranen, ILM peeling, excisie 
vasoproliferatieve tumor, 360° laser en siliconen olie tamponade werd verricht, 
met extra aandacht voor het visualiseren en verwijderen van glasvochtresten op 
het netvlies. Olie werd na 2,5 maanden verwijderd. Resultaat: geen postoperatieve 
complicaties. Gedurende 2 jaar verbetering visus van 0,05 naar 0,15 (Snellen), 
waarbij het aanvankelijk geplooide netvlies steeds vlakker en rustiger werd. 
Conclusie: chirurgische behandeling van CHRRPE, met extra aandacht voor het 
verwijderen van het glasvocht, inclusief glasvochtresten op het netvlies, kan 
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leiden tot een stabilisering en zelfs verbetering van het netvlies en de visus.
Belangenverstrengeling: geen.

16.40 45B  O. Gishti, L. Koetsier en K. van Overdam (Rotterdam OZR-
Leiden UMC):

Gebruik van het intra-oculaire diathermie pincet en de vitreous 
wipe tijdens vitrectomie voor een netvliesloslating bij eerder 
behandeld retinaal hemangioblastoom.

SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van het gebruik van twee nieuwe instrumenten, het intra-
oculaire diathermie pincet (IPD) en de vitreous wipe (VW) tijdens vitrectomie 
bij twee patiënten voor een netvliesloslating met uitgebreide tractie en 
exsudatie bij een eerder behandeld retinaal hemangioblastoom (RH). 
Methoden: in beide patiënten werd het IDP gebruikt voor peeling van 
membranen en effectieve coagulatie van bloedvaten en werden de over het 
hele netvlies aanwezige vitreous cortex remnants (VCR) succesvol verwijderd 
met behulp van de VW en het IDP. Resultaten: bij beide patiënten traden 
geen per- en postoperatieve bloedingen op en ontstond er geen recidief 
netvliesloslating na verwijderen van de olie. Conclusie: om de kans op een 
(recidief) netvliesloslating na vitrectomie te verkleinen is het belangrijk om 
bloedingen te voorkomen en het glasvocht en VCR zo volledig mogelijk te 
verwijderen. Het gebruik van het IDP en de VW maakt dit beter mogelijk.
Belangenverstrengeling: geen

  
16.43 46B  A.J. Heemskerk (Amsterdam VUmc):

DSRFA: delayed subretinal fluid absorption.

SAMENVATTING:
Het post-operatief beloop van een casus waarbij verschillende therapeutische 
stappen zijn ondernomen bij restvocht na vitrectomie wegens ablatio retinae 
doch achteraf sprake bleek te zijn van DSRFA.
Belangenverstrengeling: geen.

16.46   Uitreiking PG Binkhorstprijs aan Dr. E.H.C. van Dijk voor het proefschrift met 
titel ‘Central Serous Chorioretinopathy: from pathogenesis to treatment’ 

16.56  Bijeenkomst posterauteurs in posterlounge

18.00   EINDE
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08.00  Inschrijving congresbureau
  
Auditorium 1 
  
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

09.00 41A  K. Zonnevylle, T.J.P. Nieuwendijk, J.G. Bollemeijer, H.G. Lemij, A.E.G. Knitel en 
P.W.T. de Waard (Rotterdam Eye Hospital):
  
“Real world” uitkomsten van glaucoomchirurgie, niet zonder 
neveneffecten.
  
SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van uitkomsten 1 jaar na glaucoomchirurgie, uitgevoerd in 
het Oogziekenhuis Rotterdam in een “real-life” patiëntencohort, met focus 
op complicaties. Methoden: niet-gerandomiseerd cohort-onderzoek; 432 
ogen welke glaucoomchirurgie in 2016 ondergingen werden geïncludeerd, 
407 (94%) voltooiden 1-jaars follow-up. Uitkomsten zijn visusverlies en 
complicaties waarvoor heroperatie. Resultaten: 370 ogen waarbij een 
glaucoom drainage device (GDD) werd geplaatst, 125 ervan als primaire 
interventie en 37 ogen waarbij een trabeculectomie (TE) werd verricht. 
Vijfentwintig ogen, allen uit de GGD-groep, waarvan 4 uit de primaire GDD, 
ondergingen een heroperatie: 7 ogen voor hoge oogdruk, 6 voor hypotonie, 
10 voor tube malpositie en 2 wegens diplopie. Enig visusverlies werd gezien 
in zowel de GDD-groep (40%) als de TE-groep (38%). Conclusies: binnen 
1 jaar na glaucoomchirurgie werd heroperatie verricht in 7% van de GDD-
groep, de meeste met refractair glaucoom. Enig visusverlies is niet zeldzaam.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.10 42A  T.J.P. Nieuwendijk, J.G. Bollemeijer, H.G. Lemij, A.E.G. Knitel en P.W.T. de 
Waard (Rotterdam Eye Hospital):
  
“Real-world” uitkomsten van glaucoomchirurgie, effect op oog-
druk en reductie in farmacotherapie.
  
SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van uitkomsten 1 jaar na glaucoomchirurgie, uitgevoerd 
in het Oogziekenhuis Rotterdam in een “real-life” patiëntencohort, focus 
op oogdrukverlaging en reductie in farmacotherapie. Methoden: niet-
gerandomiseerd cohort-onderzoek, 432 ogen welke glaucoomchirurgie 
in 2016 ondergingen werden geïncludeerd, 407 (94%) voltooiden 1-jaars 
follow-up. Resultaten: 370 ogen waarbij een glaucoom drainage device 
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(GDD) werd geplaatst, 125 ervan als primaire interventie en 37 ogen die een 
trabeculectomie (TE) ondergingen. Succespercentages (IOP≤21 mmHg én 
≥20% IOP verlaging) waren 85,1% voor de totale GDD-groep, 88,8% voor 
primaire GDD en 91,9% voor TE. Het aantal medicaties daalde significant 
in alle groepen (p<0,05). IOP daalde naar 12,3±3,8 mmHg op 1 jaar voor 
totale GDD group, naar 12,1±3,7 mmHg voor primaire GDD en naar 12.4±3,8 
mmHg voor TE-groep. Conlusies: 1 jaar operatie zijn TE en GDD-implantatie 
gelijkwaardig succesvol in verlaging van de oogdruk. In de heterogene GDD-
groep is meer IOP-verlagende medicatie nodig.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.20 43A  E. Islamaj, C.P. Jordaan-Kuip, P.W.T. de Waard, K.A. Vermeer en H.G. Lemij 
(Rotterdam OZR):
  
Baerveldt glaucoma drainage device: standard sutured techni-
que versus free plate technique.
  
SAMENVATTING:
Diplopie is een vaak gerapporteerde complicatie na het plaatsen van een 
Baerveldt glaucoom drainage implantaat (BGI). We vermoeden dat de 
incidentie en ernst van diplopie kan gereduceerd worden door af te zien van het 
standaard hechten van de BGI plaat aan de sclera. Bij deze nieuwe techniek, 
genaamd de vrije-plaattechniek, wordt de plaat los tussen de oculaire spieren 
geplaatst zonder hechting. We bestudeerden 51 glaucoompatiënten waarbij 
de BGI plaat standaard gehecht werd aan de sclera en 50 glaucoom patiënten 
die werden geopereerd volgens de vrije-plaattechniek. Na analyse bleken 
beide technieken een gelijkwaardig aantal diplopiegevallen te rapporteren. 
De vrije-plaattechniek resulteerde echter in een kleinere verandering van de 
oogstand en grotere veranderingen in de ducties dan de gehechte techniek. 
Verder onderzoek met MRI staat gepland om de ontwikkeling van diplopie na 
BGI-implantatie te begrijpen.
Belangenverstrengeling: geen.
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09.30 44A  L.A.W. van Kooten, H.G. Lemij, K.A. Vermeer en E. Islamaj (Rotterdam Eye 
Hospital):
  
Baerveldt glaucoma drainage device reduces corneal endothe-
lium cell density.
  
SAMENVATTING:
Corneale decompensatie wordt gezien als een ernstige complicatie 
die kan optreden op de lange termijn na plaatsing van een Baerveldt 
glaucoomdrainage-implantaat (BGI). In het Oogziekenhuis Rotterdam 
werden 2 jaar lang 140 glaucoompatiënten gevolgd na een BGI-operatie. 
Patiënten met een vorm van corneale dystrofie werden geëxcludeerd. Twee 
jaar postoperatief constateerden we een vermindering van de endotheel 
celdichtheid (ECD) in de cornea van 2,6% centraal en 18,5% superotemporaal 
bij het buisje. Deze afname was negatief gecorreleerd met zowel de hoek die 
het buisje met de cornea vormt als met de afstand van het buisje tot de 
cornea. Kleinere hoeken en afstanden leidden tot een hoger ECD-verlies. Dit 
suggereert dat het buisje zo ver mogelijk van het endotheel geplaatst moet 
worden om de corneale endotheelcellen bij glaucoompatiënten te behouden.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.40 45A P.W.T. de Waard, R.J. Wubbels en E. Islamaj (Rotterdam Eye Hospital):
  
Primaire Baerveldt glaucoom implant versus trabeculectomie: 4 
jaar follow-up.
  
SAMENVATTING:
Doel: vergelijken van de Baerveldt glaucoom implant (BGI) en de 
trabeculectomie (TE) als primaire drukverlagende ingreep bij glaucoom. 
Methode: 119 glaucoompatiënten zonder voorafgaande oculaire ingreep 
werden geïncludeerd en gerandomiseerd om een BGI of TE te ondergaan. 
Na 4 jaar bleven 103 patiënten over in de studie. Primaire uitkomsten waren 
oogdruk en failure ratio. Secundaire uitkomstmaten waren medicatie en 
complicaties. Resultaten: na 4 jaar was er geen significant verschil tussen de 
groepen wat betreft oogdruk en failure ratio. Na een BGI was wel significant 
meer medicatie nodig om de druk te reguleren dan na een TE. Dubbelzien 
kwam veel vaker voor na een BGI. Voor de overige complicatie vonden wij 
geen verschil. Conclusie: onze studie toont dat, na 4 jaar, een TE en BGI even 
succesvol zijn qua oogdrukcontrole en failure ratio. In de BGI groep, echter, 
is meer medicatie nodig voor drukregulatie. Dipolopie is een belangrijke 
complicatie na een BGI.
Belangenverstrengeling: geen. 
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09.50 46A  A.A.H.J. Thiadens, C. Ridderhof, D. Nelson, S. Elsman, A. Krijnena, A. Ampong, 
W.D. Ramdas, M.A. Meester, P.W.M. Bonnemaijer en C.C.W. Klaver (Rotter-
dam Erasmus MC, Eye Hospital-Kumasi Komfo Anokye Teaching Hospital-
Nijmegen Radboudumc):

 
Evaluation of the dietary intake in patients with primary open 
angle glaucoma in Ghana.
  
SAMENVATTING:
In Ghana is de prevalentie van primair open kamerhoek glaucoom (POAG) 
één van de hoogste wereldwijd (>6%). Potentiele mechanismen die een 
effect op POAG hebben zijn oxidatieve stress en vasculaire dysregulatie. Er 
lijkt een verband tussen de potentiele anti-oxidant nitric oxide en het risico 
op POAG. De intake van nitraat is echter niet onderzocht in patiënten van 
Afrikaanse komaf. In deze studie evalueren we de associatie van nitraat 
voedingsintake met POAG en hierbij ook het effect op de oogdruk en de 
retinale zenuwvezellaag dikte. De studie wordt uitgevoerd in Kumasi, 
Ghana en bevat momenteel n=162 cases n=118 controles. We verwachten 
de komende maanden nog n=200 cases en controles te includeren. Eerste 
resultaten laten zien dat de voedingsintake van nitraat lager is in patiënten 
van Ghanese afkomst t.o.v. patiënten van Europese komaf.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.00 47A  W.H.G. Hubens, J. Krauskopf, F. Caiment, H.J.M. Beckers, J.C.S. Kleinjans, 
C.A.B. Webers en T.G.M.F. Gorgels (Maastricht Universiteitskliniek voor 
Oogheelkunde):

 
Use of next-generation sequencing to identify microRNAs in 
aqueous humor and blood of primary open-angle glaucoma and 
cataract patients.
  
SAMENVATTING:
Doel: identificeren van microRNAs in kamerwater en bloed van primair 
open-kamerhoek glaucoom (POAG) en staar (controle) patiënten. Eventuele 
verschillen kunnen als biomarker dienen en inzicht geven in POAG 
pathofysiologie. Methode: van 6 POAG en 6 staar patiënten is kamerwater 
en bloed afgenomen. MicroRNAs zijn geïsoleerd en geïdentificeerd met 
next-generation sequencing. Resultaten: er werden 54±16 microRNAs 
geïdentificeerd per kamerwater sample en 641±139 per bloed sample. Hsa-
mir-184 en hsa-mir-100-5p kwamen in meer kamerwater samples dan in 
bloed samples voor (χ2-test, p<0.05). Hoewel geen significante verschillen 
tussen POAG en staar gevonden werden, zijn de kamerwater analyses voor 

VERVALLEN
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hsa-mir-a-3p (p<0.1), hsa-mir-199a-3p (p<0.15) en hsa-mir-204-5p (p<0.15) 
veelbelovend. Conclusie: het microRNA profiel van kamerwater verschilt van 
bloed. Hoewel niet significant, hinten de resultaten op veranderde microRNA 
expressie bij POAG. We breiden de groepsgrootte uit om dit te bevestigen.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.10 48A  P.A.M.M. Vroemen, R. Sinha, J. Rouwkema, L. Moroni, J. de Boer, C.A.B. We-
bers en T.G.M.F. Gorgels (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-
Eindhoven TU-Enschede Universiteit van Twente)
  
Glaucoma-on-a-chip: an in vitro model for glaucoma drug  
discovery based on mimicking the mechanical stress of high  
eye pressure.
  
SAMENVATTING:
Loss of retinal ganglion cells (RGCs) represents the irreversible step in 
glaucoma. To facilitate development of neuroprotective drugs, we developed 
an in vitro glaucoma model in which RGCs can be cultured and exposed to 
conditions that mimic those of elevated intra-ocular pressure (IOP), the main 
risk factor of glaucoma. Elevated IOP leads to increased hydrostatic pressure 
and deformation in eye tissues. To mimic these conditions, we developed the 
glaucoma-on-a-chip. This cell culture device can screen a range of hydrostatic 
pressures (0-90 mmHg) and five levels of dynamic strain (0-20%), which were 
mesured by bead tracking. We used the neuronal PC-12 cell line to establish 
model biocompatibility. First experiments indicate that cyclic strain applied 
for 48 hours under 70 mmHg resulted in reduced cell densities compared to 
control.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.20 49A  I. Liesenborghs, L.M.T. Eijssen, M. Kutmon, C.T. Evelo, T.G.M.F. Gorgels, 
W.H.G. Hubens, H.J.M. Beckers, C.A.B. Webers en J.S.A.G. Schouten (Maas-
tricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde-Nijmegen Canisius Wilhelmina 
Hospital):
  
The signature of the healthy trabecular meshwork.
  
SAMENVATTING:
Doel: actieve genen en pathways van het gezonde trabekelsysteem 
identificeren. Methode: een systematische search identificeerde 17 
genexpressie datasets van het gezonde trabekelsysteem. Kwaliteitscontrole 
van elke dataset waarna ze gecombineerd werden tot één database. 
In deze database zijn de actieve genen de 10% genen met de hoogste 
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genexpressie. Vervolgens pathway analyse met clustering van de significante 
pathways. Identificatie en exclusie van de genen en pathways actief in de 
meeste weefsels. Resultaten: 1782 genen en 173 pathways, geclusterd in 8 
functionele categorieën, werden geïdentificeerd als de actief in het gezonde 
trabekelsysteem. Hierbij de bekende MYOC, VCL, MYL6 en SERPINA3 genen 
en de VEGF, adhesie en TGF-β clusters. Conclusie: de resultaten kunnen dienen 
als referentiekader om een beter inzicht te verkrijgen in de pathogenese van 
glaucoom en in de identificatie van nieuwe behandelmogelijkheden.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.30  PAUZE
  
11.10  Algemene Ledenvergadering NOG

  
12.40  LUNCH-PAUZE

  
13.50  State of the art Uveitis by Moncef Khairallah

14.25  State of the art Glaucoom by N. Jansonius
  

15.00 50A  G. Thepass, J.J.M. Pel, H.G. Lemij, K.A. Vermeer en J. van der Steen (Rotter-
dam Ophthalmic Institute, Eye Hospital, Erasmus MC-Huizen Visio):
  
Decreased saccadic reaction times in areas with normal sensiti-
vity thresholds in moderate and severe glaucoma.
  
SAMENVATTING:
Eye movement perimetry (EMP) is een alternatief voor standaard automatische 
perimetrie (SAP). Hier werd de latentie (SRT) van de primaire saccade gemeten 
met EMP en uitgezet als een maat voor de verwerkingssnelheid in het 
gezichtsveld. De relatie tussen SAP gevoeligheid en SRT werd onderzocht op 
overeenkomstige locaties van het gezichtsveld bij patiënten met mild, matig 
en ernstig glaucoom in vergelijking met gezonde controles De gemiddelde 
SRT’s namen aanzienlijk toe bij een lagere SAP gevoeligheid. Zelfs op retinale 
locaties zonder sensitiviteitsverlies constateerden we een toename van 
de SRT in glaucomateuze ogen. Deze studie suggereert dat het effect van 
glaucomateuze schade leidt tot een vertraagde SRT in EMP voorafgaand aan 
sensitiviteitsverlies in SAP.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.10 51A  J.E.A. Majoor, K.A. Vermeer en H.G. Lemij (Rotterdam Ophthalmic Institute, 
Eye Hospital):
  
Contrast-to-noise ratios to assess the detection of progression in 
eyes with diffuse and local glaucomatous damage.
  
SAMENVATTING:
Deze studie bepaalt de gevoeligheid van structurele en functionele metingen 
voor het detecteren van glaucoomprogressie in ogen met diffuse en met lokale 
schade met behulp van contrast-ruis-verhoudingen (CNR). We bepaalden de 
gevoeligheid voor de gemiddelde dikte van de peripapillaire zenuwvezellaag 
(RNFLt) van OCT en de “mean deviation”(MD) van statische automatische 
perimetrie. De RNFLt meting had over het algemeen een hogere CNR dan de 
MD in ogen met lokale glaucoomschade. Daarentegen had de MD een hogere 
CNR dan de RNFLt in ogen met diffuse glaucoomschade. Dit suggereert 
dat de RNFLT gevoeliger is voor het detecteren van glaucoomprogressie bij 
ogen met lokale schade en dat de MD gevoeliger is voor het detecteren van 
glaucoomprogressie bij ogen met diffuse schade.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.20 52A  R.M.P.C. de Crom, H.J.M. Beckers, C.G.M.M. Slangen, S. Kujovic-Aleksov en 
C.A.B. Webers (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Micropulse transsclerale cyclophotocoagulatie met de Iridex® 
Micropulse P3 probe bij patiënten met glaucoom: 1 jaars  
follow-up resultaten in Nederland.
  
SAMENVATTING:
Doel: onderzoek van het effect van micropulse transsclerale 
cyclophotocoagulatie (TSCPC) bij patënten met glaucoom. Methoden: bij 
patiënten werd een TSCPC (micropulse P3-probe, Iridex® cyclo G6 laser 
system, Mountain View, U.S.A.) verricht (2000 mW, 2x80/90 seconden, 
31.3% dutycycle). Inclusie vond plaats indien minimaal 1 jaar follow-up 
beschikbaar was. Resultaten: 85 patiënten ondergingen 113 behandelingen 
(23 herbehandelingen). Gemiddelde pre-operatieve intra-oculaire druk (IOP) 
was 24.0±7.5 mmHg (n=90). Gemiddelde postoperatieve IOP op maand 1, 3, 
6 en 12 was respectievelijk 15.4±5.7, 15.9±5.2, 16.8±5.1 en 17.3±5.8 mmHg 
(n=90). Gemiddeld aantal glaucoommedicamenten nam af van 3.2±1.2 
preoperatief naar 2.5±1.2 (n=90) 12 maanden postoperatief. Conclusie: 
micropulse TSCPC is een effectieve behandeling om IOP en aantal gebruikte 
glaucoommedicamenten te verlagen.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen.



D
O

N
D

ER
D

A
G

 2
8 

M
A

A
RT

 2
01

9

97 

15.30 53A R.C.W. Wolfs en W.D. Ramdas (Rotterdam Erasmus MC):
  
XEN-glaucoom implant; ervaringen na 3 jaar.
  
SAMENVATTING:
De XEN glauoom implant is een nieuwe behandeltechniek in het glaucoom 
arsenaal en sinds 2015 beschikbaar in Nederland. In de periode 2015-2018 
hebben wij in totaal bij 147 ogen een XEN stent geplaatst, waarvan 54 in 
combinatie met een cataractextractie. Bij 4 ogen (2.7%) is er alsnog een 
reguliere glaucoom implant geplaatst in verband met onvoldoende oogdruk 
regulatie. Bij 18 ogen (12.2%) werd een revisie van de XEN stent uitgevoerd. 
Gemiddelde pre-operatieve oogdruk was 20.1 mmHg bij gebruik van 
gemiddeld 2.9 oogdrukverlagende medicatie (9% patiënten inclusief diamox). 
Gemiddelde oogdruk na 3 maanden was 16,1 mmHg met 0,9 medicatie, na 
6 maanden, 15,6 mmHg met 1.0 medicatie en na 1 jaar 17.2 mmHg met 0.9 
oogdruk verlagende medicatie. Follow-up resultaten van de revisies zullen 
worden gepresenteerd.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.40 54A  S. Schotgerrits-de Voogd en H.J.M. Beckers (Lelystad Oogziekenhuis  
Zonnestraal Flevoland-Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Minimaal invasieve glaucoomchirurgie met de Glaukos iStent® 
in combinatie met cataractchirurgie: resultaten na 1 jaar van 2 
centra in Nederland..
  
SAMENVATTING:
Doel: het onderzoeken van veiligheid en effectiviteit van de Glaukos iStent® 
bij een gecombineerde cataract en glaucoomchirurgie. Methode: prospectieve 
studie met een follow-up van 1 jaar. Resultaten: tot op heden hebben 127 
ogen van 87 patiënten een iStent plaatsing ondergaan. De oogdruk daalde 
van 16,1±4,8 mmHg met 2,2 medicaties op baseline naar 12,4±2,1 mmHg 
met 0,7 medicatie na 1 jaar. Bij enkele patiënten waren meerdere pogingen 
nodig voor het goed plaatsen van de iStent. Bij 7 ogen is de plaatsing niet 
gelukt. Bij sommige patiënten trad een verhoogde oogdruk op na 1 week. 
De visus verbeterde goed. Conclusie: de iStent lijkt een veilige methode 
bij een gecombineerde procedure met zowel drukdaling als verminderde 
glaucoommedicatie als resultaat. Follow-up is belangrijk om oogdrukpieken 
op te merken en te behandelen.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.
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15.50  PAUZE  
  

16.20 55A  F. Hageman, J.A.J. van Loghem, D. Hartong, R.J.H.M. Kloos en P. Saeed  
(Amsterdam UMC, Falck Clinic):
  
Oculaire complicaties bij behandeling met dermale fillers;  
pathogenese en behandelingsrichtlijn.
  
SAMENVATTING:
Het aantal cosmetische behandelingen met dermale fillers in het 
aangezicht is in de laatste jaren sterk toegenomen. Een zeldzame maar 
ernstige complicatie die hierbij kan optreden is ischemie van het oog met 
blindheid tot gevolg. Het achterliggende mechanisme is de injectie van het 
fillermateriaal in aangezichtsarteriën waarna het materiaal afsluitingen 
veroorzaakt van (aftakkingen van) de arteria ophthalmica. In het geval van 
fillers op hyaluronzuur basis is behandeling met retrobulbair hyaluronidase 
aangewezen. In geval van autoloog vet zijn de mogelijkheden beperkt tot 
drukverlaging en massage. Visuele uitkomst is in beide gevallen teleurstellend. 
Bij gebruik van fillers in het periorbitale gebied is bij deze complicaties een 
nauwe samenwerking met de oogarts van belang.
Belangenverstrengeling: geen.
  

16.30 56A G.J. Hötte en D. Paridaens (Rotterdam Eye Hospital):
  
Growth of orbital tumors due to hormonal changes.
  
SAMENVATTING:
Verschillende orbitale tumoren (zoals cavernous hemangioom, Schwannoom, 
solitary fibrous tumor en meningioom) kunnen groeien als gevolg van 
hormonale veranderingen bij zwangerschap of hormonale medicatie. Naast 
de huidige literatuur worden twee casussen besproken van een orbital 
Schwannoom dat groei vertoonde tijdens de zwangerschap en een casus 
van een male-to-female transgender bij wie een sfenoid meningioom groei 
vertoonde als gevolg van cyproteron gebruik. Bij dergelijke hormonaal-
gevoelige tumoren is het belangrijk om eventuele hormonale medicatie te 
staken. Desalniettemin is vaak chirurgische resectie nodig.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.40 57A  K.G. Laban, R. Kalmann, S. Hiddingh, J. Mertens, R. Rijken, A. Pandit, C. Een-
horst, R. van der Veen, J.H. de Boer, T.R.D.J. Radstake en J.J.W. Kuiper (Utrecht 
UMC):
   
Blood monocytes distinguish individuals with orbital lymphoma.
  
SAMENVATTING:
Differentiatie van idiopathische orbitale inflammatie (IOI) en non-Hodgkin 
orbitale lymfoom (NHOL) kan bemoeilijkt worden door een diepe localisatie 
in de orbita. Wij hebben middels flowcytometrie gekeken naar immuun-cel 
fenotypen van het perifere bloed bij patiënten met IOI (n=13), NHOL (n=9) en 
gezonde controles (n=25). Door een uitgebreide set markers te onderzoeken 
hebben wij verschillende immuun celtypen in kaart gebracht. Een verhoogde 
proportie van klassieke (CD14++) monocyten werd gezien bij NHOL patiënten 
vergeleken met IOI patiënten. Tevens hadden B cellen in het bloed van NHOL 
patiënten minder CD24 dan de B-cellen bij IOI of gezonde controles. Deze 
resultaten waren reproduceerbaar in een niet-gesuperviseerde automatische 
clustering. Immuun-profilering van het perifere bloed kan mogelijk helpen bij 
de differentiatie van orbitale ziekten.
Belangenverstrengeling: geen.

16.50 51A D. Paridaens (Rotterdam Eye Hospital, Erasmus MC):
  
Rare clinical findings, complications and associations in patients 
with (presumed) Graves’ orbitopathy.
  
SAMENVATTING:
Introduction: in tertiary referral centers patients with Graves’ orbitopathy 
(GO) may present with varying degrees in disease activity and severity. In 
addition, there may be variations in clinical presentation, disease course and 
possibly associated conditions. Patients and methods: retrospective review 
of 13 selected patients with a myriad of rare/unusual presentations, disease 
courses of (presumed) GO and co-existent disease observed by an orbital 
specialist in 2017-2018. Results: 10 patients showed infrequent presenting 
signs of features, including thickening of superior rectus and levator muscle, 
asymmetric upper lid retraction camouflaged by artificial lashes, strabismus 
as only sign, childhood onset, severe keratitis, compression optic nerve, upper 
lid swelling without retraction, co-existent N IV palsy, masking of upper lid 
retraction by skin surplus and presumed GO that proved idiopathic orbital 
inflammation (IOI). In one patient there was severe co-existent glaucoma, 
treated with Baerveldt implants that became visible due to lid retraction. 
Another had bilateral GO, with asymmetric proptosis due to co-existent 
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retrobulbar cavernous haemangioma. One patient had a spontaneous 
resolution of upper eyelid retraction during follow-up. Conclusion: awareness 
of the variations in clinical presentation and behaviour of GO (or mimicking 
conditions) may help the clinician to avoid delays in diagnosis and treatment. 
In addition, co-existent other pathologies may be involved.
Belangenverstrengeling: geen.
  

17.00 59A S.W. Genders, S.E.C. Pichardo, W.R. van Furth en I.C. Notting (Leiden UMC):

Reconstructie van de orbita met op maat gemaakte 3-D geprinte 
polyetheretherketone (PEEK) implantaten na chirurgie voor 
speno-orbitaal meningeoom.
  
SAMENVATTING:
Doel: bij patiënten met spheno-orbitaal meningeoom (SOM) is vaak het 
os sphenoidale aangedaan. Na chirurgische resectie van de laesie is 
reconstructie van dit benige gedeelte van de orbita en schedelbasis vaak 
lastig.Wij beschrijven de reconstructie van de orbita door middel van op 
maat gemaakte 3-D geprinte implantaten van polyetheretherketone (PEEK). 
Methoden: 4 patiënten ondergingen chirurgie voor SOM waarbij gebruik werd 
gemaakt van reconstructie middels op maat gemaakte PEEK implantaten. 
De grootte en vorm van de implant werd met behulp van CT-scans, 
computerberekeningen en spiegelen van de contralaterale zijde bepaald. 
We vergeleken de operatieresultaten met patiënten waarbij reconstructie 
met titanium was verricht. Resultaten en conclusie: visuele uitkomsten en 
proptosis reductie verschilden niet, wel was de reconstructie met op maat 
gemaakte PEEK implantaten sneller en gaf betere symmetrie.
Belangenverstrengeling: geen.
  

17.10 60A D.T. Hartong, J. Remmers, R.J.H.M. Koos en P. Saeed (Amsterdam UMC):
  

Treatment of severe constricted sockets with combination of 
surgery and personalized 3D designed and printed conformer.
  
SAMENVATTING:
In ernstig gecontraheerde sockets kan geen oculaire prothese meer worden 
aangebracht door een gebrek aan fornices. Deze situatie komt voor na 
bestraling, chemische verbranding of multipele eerdere socket chirurgie. 
Standaard ingrepen gaan vaak gepaard met hernieuwde verlittekening. Wij 
introduceren een methode waarbij we socket chirurgie combineren met 
gepersonaliseerde 3D ontworpen en geprinte conformers. In het ontwerp 
worden aanpassingen aan de conformer toegevoegd voor de formatie 
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van adequate fornices en een centrale extensie voor stevige fixatie aan de 
oogleden. Met deze methode waar de conformer wel tot 4 maanden blijft 
zitten, lukt het om uiteindelijk een cosmetische prothese te kunnen plaatsen.
Belangenverstrengeling: geen.
  

17.20 61A  O. Engin, G.F.J.P.M. Adriaensen, R. Kloos, D. Hartong en P. Saeed (Amsterdam 
UMC):
  
Endoscopische benadering voor orbitale tumoren.
  
SAMENVATTING:
Tumoren kunnen in alle anatomische structuren van de orbita voorkomen. 
Secundaire orbita invasie kan ontstaan direct vanuit omringende anatomische 
structuren (intracraniele en paranasale sinus tumoren), lymfoproliferatieve 
aandoeningen en hematogene metastase. De endoscopische benadering 
voor deze tumoren, voor diagnostiek en behandeling, wordt steeds vaker 
gebruikt naast de traditionele mediale en laterale orbitotomieen. Via de 
ethmoidale en sphenoidale sinussen zijn apicale lesies, inferiore en mediale 
lesies transnasaal bereikbaar en via de endoscopische weg is decompressie 
van de mediale orbitawand mogelijk. Wij presenteren een retrospectief 
onderzoek van 18 patiënten die behandeld zijn voor met name osteomen, 
via de endoscopische benadering gecombineerd met een trankarunkulaire 
benadering. 33,3% van de patiënten hadden postoperatieve complicaties als 
ooglidafwijkingen en traanwegobstructie. Strabismus werd gezien als deze 
ook preoperatief aanwezig was.
Belangenverstrengeling: geen.
  

17.30  EINDE
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08.00  Inschrijving Congresbureau
  
AUDITORIUM 2
  
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

09.00 47B  C.C. Kruijt, G.C. de Wit, N.E. Schalij-Delfos en M.M. van Genderen (Zeist 
Bartiméus-Leiden UMC):
  
Albinisme: diagnostische criteria.
  
SAMENVATTING:
Doel: het onderzoeken van het fenotypisch spectrum van albinisme, de 
bijdrage van oogheelkundige afwijkingen aan de visus en het formuleren van 
diagnostische criteria voor de Kaukasische populatie. Methoden: retrospectief 
onderzoek van klinische, genetische en elektrofysiologische gegevens van 522 
patiënten met albinisme. Resultaten: ontbrekende klinische verschijnselen 
waren: nystagmus in 7.7% irisdiafanie in 8.9%, fundushypopigmentatie in 
3.8% foveahypoplasie in 0.7% en misrouting in 16.1%. Foveahypoplasie 
correleert het best met visus (r=0.69, P<0.001). Conclusie: albinisme heeft 
geen pathognomonisch kenmerk en het fenotype kan heel mild zijn. Daarom 
stellen wij major en minor diagnostische criteria voor. Drie major klinische 
criteria óf twee major én twee minor zijn noodzakelijk voor de diagnose. Als er 
een moleculaire diagnose is, zijn één major óf twee minor criteria voldoende.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.10 48B  J.A. Achterberg, B.T.A. van den Broek, J.J. Boelens, M. van Egmond-Ebbeling 
en P.M. van Hasselt (Utrecht UMC):
  
Longitudinal analysis of the effect of hematopoietic stem cell 
transplantation on ocular disease in children with Mucopoly- 
saccaridosis I.
  
SAMENVATTING:
Het syndroom van Hurler (Mucopolysaccaridosis-1, MPS-1) is een 
progressieve lysosomale stapelingsziekte die vaak in het eerste levensjaar 
wordt ontdekt en wordt gekenmerkt door o.a. mentale retardatie, faciale 
dysmorfie, cardiomyopathie en hepatosplenomegalie. De meest voorkomende 
oogheelkundige bevinding is “cornea clouding”; dit is het gevolg van 
stapeling van mucopolysaccariden in de cornea doordat het enzym alfa-L-
iduronidase (IDUA) niet of niet goed werkt. Stapeling in andere delen van 
het oog kan leiden tot o.a. refractieafwijkingen, cataract, opticopathie en 



D
O

N
D

ER
D

A
G

 2
8 

M
A

A
RT

 2
01

9

103 

retinopathie. Met een stamceltransplantatie kan het ziekteproces geremd 
worden, echter treedt na verloop van tijd weer toename van stapeling op. 
Onze retrospectieve analyse van 24 Hurler-patiënten die een succesvolle 
stamceltransplantatie ondergingen, toont aan dat na initiële stabilisatie van 
oogheelkundige pathologie er op de lange termijn toch toename van cornea 
clouding en achteruitgang van visus optreedt.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.20 49B K. Trzcionkowska, J.UM. Termote en N.E. Schalij-Delfos (Leiden UMC):
  
NEDROP-2: Nederlandse studie prematurenretinopathie.
  
SAMENVATTING:
Doel: evaluatie effect van nieuwe (2013) richtlijnen prematurenretinopathie 
(ROP) op incidentie, screening, logistiek en behandeling in Nederland. 
Methode: prospectieve nationale inventarisatie van alle prematuren geboren 
in 2017 en gescreend voor ROP. Data vergeleken met NEDROP-1 (2009). 
Resultaten: in 2017: 1488 kinderen geboren <32 weken. Inclusie: 1288 
kinderen, 1090 gescreend, ROP: 310 kinderen, 49 stadium ≥3, 37 type 1, 39 
behandeld (NEDROP-1: 1602 geboren <32 weken, ROP: 324 kinderen, 30 
stadium ≥3, 17 behandeld). Oorzaken van niet gescreend worden: overlijden 
(61%), geen indicatie volgens oogarts (28%), overplaatsing buitenland (2%) 
onbekend (9%). Er was geen relatie tussen overplaatsing en niet gescreend 
worden. Conclusie: screeningsreductie van 35% met behoud hoge detectie, 
verbetering screeningslogistiek en betrouwbaarheid classificatie. Gelijke 
incidentie met verdubbeling ernstige ROP en behandeling.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.30 50B  H.J. Simonsz, P. Bostamzad en N. Schalij-Delfos (Rotterdam Erasmus MC-
Leiden UMC):
  
Kan een bril op 1 jaar de ontwikkeling van amblyopie voorko-
men?
  
SAMENVATTING:
Doel: fotoscreening wordt gepropageerd om risicofactoren voor amblyopie 
te detecteren zoals refractieafwijkingen en strabismus, aannemend dat 
vroege correctie de ontwikkeling van amblyopie zou kunnen voorkomen. We 
bestudeerden bevolkingswijde fotoscreening in Vlaanderen in Iran. Methoden: 
in Vlaanderen werd vanaf 2013 op 1 en 2,5 jaar gefotoscreend en in Iran vanaf 
2011 op 3-6 jaar. Een vragenlijst werd ingevuld door lokale belanghebbenden, 
die vervolgens persoonlijk werden geïnterviewd. Screeningsprocedures 
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werden geobserveerd. Resultaten: vijf vragenlijsten werden ingevuld en er 
werden zes interviews afgenomen. In Vlaanderen werd na fotoscreening op 1 
jaar 9,2% doorverwezen waarvan 13% werd behandeld, meestal met bril. Dit 
resulteerde in toename van brildragende, vierjarige kinderen van 4,7% naar 
6,4%. In Iran werd alleen na mislukte visusmeting gefotoscreend. Conclusies: 
fotoscreenen leidde tot meer brillen zonder dat bekend is hoeveel amblyopie 
voorkomen is.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.40 51B  F.N. Boonstra, D.G.M. Bosch, C.M.P. Ensing van Dorp, C.J.A. Geldof, T. 
Geltink, Y. Koenraads, E. Orbitus, G.L. Porro en C. Stellingwerf (Nijmegen 
Radboudumc-Utrecht UMC-Zeist Bartiméus, Amsterdam Royal Dutch Visio-
Leuven UZ-Breda Amphia Hospital-Groningen Royal Dutch Visio):
  
The multidisciplinary guidelines for diagnosis and referral in 
cerebral visual impairment.
  
SAMENVATTING:
Cerebrale visusstoornis (CVI) is een belangrijke oorzaak van visuele 
beperkingen in westerse landen. CVI komt voor bij 60% van de kinderen 
met HIE (Hypoxic Ischemic Encephalopathy) maar kan ook veroorzaakt 
worden door een genetische aandoening. De werkgroep heeft met behulp 
van de grade Methode voor richtlijnen de volgende onderwerpen onderzocht: 
anamnese en CVI vragenlijsten, oogheelkundig en orthoptisch onderzoek, 
neuropsychologisch onderzoek, genetisch en neuro-radiologisch onderzoek 
(MRI). In de anamnese is het van belang zwangerschapsduur, geboortegewicht 
en Apgar scores na te vragen. Bij oogheelkundig onderzoek zijn o.a. 
fixatie en saccades, accommodatie, crowding nabij, contrastgevoeligheid, 
gezichtsveldmeting, fundoscopie en OCT van de papil van belang. Wanneer er 
onduidelijkheid is over de etiologie kan tot aanvullende diagnostiek worden 
overgegaan na afstemming in een multidisciplinair team.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.50 52B  C. de Weger, F.N. Boonstra en H.H.L.M. Goossens (Nijmegen Radboudumc-
Zeist Bartiméus-Huizen Royal Dutch Visio):
  
Het effect van een bifocale bril op de visus (veraf en nabij) bij 
kinderen met Downsyndroom: een RCT.
  
SAMENVATTING:
Aanleiding: kinderen met Downsyndroom hebben veelal een lage visus 
en accommodatie-tekort. Door gebrek aan RCT’s is het onduidelijk 
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of er bij een vertecorrectie ook een additie voor nabij moet worden 
voorgeschreven. Methode: in een multicentre RCT werden 119 kinderen 
met Downsyndroom met accommodatie-tekort, 2-16 jaar, gerandomiseerd 
verdeeld over de bifocale en unifocale groep, beide met volledige correctie 
van refractieafwijking in cycloplegie. Resultaten: kort na starten met nieuwe 
correcties was de nabijvisusverbetering niet significant verschillend tussen 
de behandelgroepen (p>0.151). Na een jaar wel, de nabijvisus (uncrowded 
en crowded) was significant meer verbeterd in de bifocale groep (uncrowded 
NVA: bifocalen 0.23±0.29 LogMar, unifocalen 0.12±0.30 LogMar, p=0.045 en 
crowded NVA: bifocalen 0.31±0.28 LogMar; unifocalen 0.16±0.30 LogMar, 
p=0.017). Het accommodatie-tekort bleef bestaan. Conclusie: na een jaar is 
de nabijvisus signifiant meer verbeterd met bifocaal.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.00 53B  A. Kadhum, E.T.C. Tan, G. Holtslag, H.J. Simonsz en S.E. Loudon (Rotterdam 
Erasmus MC-Utrecht University of Applied Sciences):
  
Comparing the effect of patching therapy with gaming for 
amblyopia.
  
SAMENVATTING:
De standaardbehandeling van amblyopie is, naast de juiste bril, de 
afplakbehandeling. Therapieën met video games worden de laatste jaren 
gepropageerd. Doel van deze nog lopende studie is een valide vergelijking 
maken tussen deze twee behandelingen, waarbij therapietrouw met afplakken 
en met bril dragen elektronisch gemeten wordt. Nieuw gediagnosticeerde 
amblyope kinderen met visusverschil ≥2 logMAR regels na briladaptatie, 
werden gerandomiseerd naar de afplakbehandeling of de game behandeling 
voor 24 weken. Elke 6 weken was er een orthoptisch onderzoek. Inmiddels zijn 
er 27 geïncludeerd; gemiddelde leeftijd bij start van behandeling was 5,6±1,9 
jaar. Gemiddelde startvisus van het luie oog was 0,33±0,24 logMAR. Na 6 
weken behandeling was er in de gehele groep een gemiddelde visusstijging 
van 1,7 logMAR regels. Aantal drop-outs was 2 in de afplakgroep en 7 in de 
game groep.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.10 54B  N.E. Schalij-Delfos, I.C. Notting, S.W. Genders en E. Tijssen (Leiden UMC):
  
Effect van recessie versus recessie met lus strabismuschirurgie 
vanwege Graves’ orbitopathie.
  
SAMENVATTING:
Doel: evaluatie van effect van recessie (rec) met en zonder lus op oogstand 
en motiliteit. Methode: retrospectief onderzoek patiënten (ptn) met Graves’ 
orbitopathie die een eerste strabismusoperatie ondergingen. Resultaten: 
23 patiënten, gemiddelde leeftijd 53 (34-81) jaar, 5 mannen, 18 vrouwen. 
Recessie m. rectus medialis (H) 17 ptn, waarvan 6 met lus; verticale recti (V) 
18 ptn (19 inferior, 5 superior), waarvan 12 met lus. Gemiddelde verlenging 
H 4.8 (2-8) mm; V 4.4 (1-6) mm, gemiddeld effect op hoek primaire stand 
H 7.3°; V 8.6° en op ductie H 6.6°; V: 7.95°. Dosis-effect op ducties: H rec 
1.16 (±3.8)°/mm, rec met lus 1.74 (±5.5)°/mm; V rec 1.2(±3.0)°/mm, rec met 
lus 1.95 (±3.8)°/mm. Afname elevatie na recessie superior zonder lus: 2 pt 
(-1/-5°). Verder geen beperkingen. Preop storende diplopie 22, postop 6 ptn. 
Heroperaties 6. Conclusie: hoog % klachtenvrij na 1 operatie. Recessie met 
lus heeft groter effect dan recessie op verbetering motiliteit. 
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

10.20 55B  M.J.H. Tjon-Fo-Sang, R.J. van Ruyven, J.W. Vijlbrief en J.T.H.N. de Faber  
(Rotterdam Eye Hospital):
  
Resultaten van recessie van de musculus rectus inferior in  
Graves’ orbitopathie.
  
SAMENVATTING:
Doel: we evalueerden de resultaten van recessies van de m rectus inferior 
(RC INF) in Graves’ orbitopathie. Methoden: tussen 2014 en 2018 kregen 31 
patiënten met gemiddelde pre-operatieve elevatie van 22.5° een unilaterale 
RC INF. Patiënten kregen een bilaterale RC INF waarvan 3 asymmetrisch en 
4 symmetrisch. De gemiddelde pre-operatieve elevatie in deze groep was 
20°. Resultaten: de gemiddelde verticale deviatie in de unilaterale RC INF 
nam af van 23 prisma dioptrieën (PD) naar 3 PD. De dosis-effect respons was 
4.4±2.1 PD/mm. In de bilaterale asymmetrische groep nam de deviatie af 
van 7.2 naar 2.8 PD. De dosis effect respons was hier 5.4±2 PD/mm. In de 
symmetrische groep was er noch pre- of postoperatief sprake van verticale 
forie. Conclusie: bilaterale asymmetrische recessie van de m rectus inferior 
resulteert in een hoger dosis-effect respons, waarschijnlijk veroorzaakt door 
de grotere beperking in elevatie pre-operatief.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.30  Resultaten oogletsels door vuurwerk 2018/2019 door J.T.H.N. de Faber

  
10.40  PAUZE
  
11.10  Algemene Ledenvergadering NOG (Auditorium 1)
  
12.40  LUNCH-PAUZE
  
13.50  State of the art Uveitis by Moncef Khairallah (Auditorium 1)
  
14.25  State of the art Glaucoom by N. Jansonius (Auditorium 1)
  
15.00 56B  J.A. Nij Bijvank, A. Petzold, H.S. Tan, B.M.J. Uitdehaag, L.J. Balk en L.J. van 

Rijn (Amsterdam VUmc, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis-London Moorfields Eye 
Hospital and the UCL):
  
Abnormalities of saccades and visual fixation in multiple sclerosis.
  
SAMENVATTING:
Bij multiple sclerose (MS) komen oogbewegingsstoornissen veel voor, maar 
ze zijn niet altijd goed klinisch te diagnosticeren. Met infrarood oculografie 
kunnen subtiele afwijkingen worden geobjectiveerd. Het doel van deze 
studie is om afwijkingen van saccaden en visuele fixatie en hun klinische 
relevantie bij MS patiënten te onderzoeken. Hiervoor zijn 218 MS patiënten 
en 58 gezonde controles gemeten met infrarood oculografie. Internucleaire 
ophthalmoplegie werd gevonden bij 34% en saccadische onderbrekingen van 
fixatie bij 32% van de patiënten. Verder hadden MS patiënten gemiddeld een 
lange latentie van saccaden en maakten meer fouten in de anti-saccaden 
taak. Afwijkingen waren gerelateerd aan ziekteduur, ziekte-ernst en visueel 
functioneren. Het detecteren van subklinische afwijkingen van saccaden en 
fixatie kan dan ook bijdragen aan het differentiëren van onbegrepen visuele 
klachten bij MS patiënten.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.10 57B  I. de Boer, S.R. Steenmeijer, N. Pelzer, M. Al-Nofal, G. Dijkman, I.C. Notting en 
G.M. Terwindt (Leiden UMC):
  
Spectral domain optical coherence tomography findings in  
RVCL-S, a monogenic small vessel disease.
  
SAMENVATTING:
Retinale vasculopathie met cerebrale leukoencephalopathie en systemische 
manifestaties (RVCL-S) is een mono-genetische small vessel disease 
veroorzaakt door mutaties in TREX1, waarbij zowel de hersenen als de retina 
aangedaan zijn. Optical coherence tomografie wordt steeds meer gebruikt 
als biomarker voor neurologische ziekten doordat de retina en de hersenen 
nauw met elkaar zijn verbonden. Het doel van dit onderzoek was om te zien 
of OCT kon dienen als biomarker voor RVCL-S. Primair werd gekeken naar 
de peripapillaire zenuwvezellaag (pRNFL) dikte en het totale volume van 
de macula (TMV). Zowel de pRNFL (79.3±22.2 vs 99.5±11.8µm, p<0.001) 
als de TMV (8.0±0.8 vs 8.6±0.4 mm3, p=0.006) waren dunner in RVCL-S. 
Concluderend: RVCL-S is geassocieerd met verdunning van de retina en OCT 
kan mogelijk gebruikt worden voor het vinden van biomarkers voor RVCL-S.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.20 58B R.J.W. de Keizer en M. van Lint (Antwerpen University):
  
Optic nerve glioma’s (OPG) worden niet altijd door de MRI  
vastgesteld.
  
SAMENVATTING:
Doel: de coördinatrice Nederlands glioomonderzoek vroeg ons de namen 
van onze bekende glioom patiënten op te zoeken. De Antwerpse patiënten 
werden ook onderzocht. Methode: in het UZA archief werden de gegevens 
van 6 patiënten gevonden. Resultaten: bij 5 van deze patiënten werd 
echter geconstateerd dat de MRI maar een kleine, zelfs negatieve rol in de 
diagnostiek had gespeeld. De klinische bevindingen en m.n. dubbelzijdige 
visusproblemen, met onvoldoende beelden van een opticustumor, gaven 
aanleiding tot opticus biopten. De pathologie toonden, bij 4 van hen min 
of meer onverwacht, een opticus glioom aan. Conclusie: hoewel de MRI te 
belangrijk is om een OPG te diagnosticeren dient men klinisch te blijven 
denken en kan bij andere MRI beelden toch een glioom aanwezig zijn.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.30 59B  M. Gijs, R.M.M.A. Nuijts, I. Ramakers, F. Verhey en C.A.B. Webers (Maastricht 
Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Differences in tear protein biomarkers between patients with 
Alzheimer’s disease and controls.
  
SAMENVATTING:
De ziekte van Alzheimer wordt onder andere vastgesteld op basis van 
biomarkers (amyloid-beta peptide en tau) in hersenvocht. In deze studie 
onderzoeken we of deze biomarkers ook in tranen voorkomen. Tranen werden 
verzameld door middel van Schirmer strips bij 25 patiënten met matige, milde 
of ernstige dementie en 9 gezonde controles. De hoeveelheid amyloid-beta42 
en totaal-tau in traanvocht was significant verschillend tussen patiënten en 
controles. Bovendien was er voor totaal-tau een significant verschil tussen de 
verschillende vormen van dementie. Het diagnostisch vermogen van amyloid-
beta42 en totaal-tau (uitgedrukt in oppervlakte onder de ROC curve) was 
0.725 (95% CI 0.54-0.91, p=0.058) en 0.81 (95% CI 0.62-1.00, p=0.005), 
respectievelijk. Onze resultaten wijzen op een mogelijk toekomstige rol van 
traanvocht in de diagnose van de ziekte van Alzheimer.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.40 60B  J.A. van de Kreeke, H.T. Nguyen, E. Konijnenberg, J. Tomassen, A. den Braber, 
M. ten Kate, M. Yaqub, B. van Berckel, D.I. Boomsma, H.S. Tan, P.J. Visser en 
F.D. Verbraak (Amsterdam VUmc):
  
Optical coherence tomography angiography in preclinical  
Alzheimer’s disease.
  
SAMENVATTING:
Studies hebben een lagere vessel density en vergrote foveaal avasculaire zone 
(FAZ) aangetoond op OCT-A bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. In de 
huidige studie kijken we of dergelijke veranderingen ook al aanwezig zijn in 
de preklinische fase van Alzheimer (cognitief normaal, amyloid positief), in 
een populatie van monozygote tweelingen. 124 cognitief gezonde individuen 
(leeftijd 60-93) ondergingen een amyloid-PET scan en OCT-A. De PET scans 
zijn visueel gescoord op aan- of afwezigheid van corticaal amyloid-beta (Aβ), 
ook is het corticaal bindingsvermogen berekend als continue Aβ maat. Met 
OCT-A is de vessel density en de grootte van de FAZ bepaald. Aβ+ individuen 
bleken een significant hogere vessel density te hebben dan Aβ- individuen, 
in FAZ grootte zaten geen verschillen. Er was geen verband tussen de OCT-A 
maten en Aβ bindingsvermogen.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.50  PAUZE
  

16.20 61B N. de Vries (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Behandeling van perioculair lentigo maligna met een combinatie 
van topicale imiquimod 5% en gestadieërde chirurgische excisie; 
een case report.
  
SAMENVATTING:
Doel: lentigo maligna is een melanocytaire pré-malignieit welke zich kan 
ontwikkelen tot een melanoom. Chirurgische excisie is de behandeling van 
voorkeur. Het doel van het case report is de resultaten te beschrijven van een 
combinatie van topicale imiquimod 5% en gestadieërde chirurgische excisie als 
alternatieve behandeling. Methode: retrospectief interventioneel case report. 
Resultaten: behandeling met topicale imiquimod 5% resulteerde in een klinische 
en histologisch bevestigde afname van de grootte van de laesie, aanvullende 
excisie en reconstructie van de resulterende laesie resulteerde in een cosmetisch 
bevredigend eindresultaat. Er trad geen recidief van de lentigo maligna op (follow-
up, 2 jaar). Conclusie: een combinatie van topicale imiquimod en chirurgische 
excisie lijkt een mogelijk alternatief te zijn voor de behandeling van perioculaire 
lentigo maligna in gevallen waar conventionele resectie onwenselijk wordt geacht.
Belangenverstrengeling: geen.
  

16.23 62B L.S. Lanting en S. Nobacht (Nijmegen Radboudumc):
  
Uitgebreid beeld van een CIN behandeld met topicale interferon 
alpha-2b.
  
SAMENVATTING:
Een 89-jarige man, status na matige tot ernstige dysplasie van de conjunctiva OD 
met klinisch het beeld van een CIN, waarvoor in 2016 excisie biopten en behandeling 
met mitomycine 0,02%, presenteert zich dit jaar met een recidief. Bij oogheelkundig 
onderzoek was er sprake van uitgebreide papillomateuze afwijkingen van de 
conjunctiva bulbaris en tarsalis waarbij ruim ¾ van de conjunctiva was aangedaan. 
Klinisch beeld was zeer suspect voor een uitgebreide CIN c.q. squameus carcinoom. 
Een totale excisie was niet meer mogelijk. Er wordt besloten te behandelen met 
interferon alpha-2b oogdruppels met het doel de laesie te verkleinen om vervolgens 
een excisie biopt te kunnen verrichten. Drie maanden na de behandeling met 
interferon alpha-2b oogdruppels 4 dd waren de conjunctivale papillomateuze 
laesies nagenoeg verdwenen. Conclusie: interferon alpha-2b lijkt in onze casus zeer 
effectief te zijn voor de behandeling van uitgebreide CIN.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.26 63B H. Kovacic (Rotterdam OZR):
  
Benig choristoom van het ooglid: een zeldzaam beeld.
  
SAMENVATTING:
De eerste casus betreft een 32-jarige man die zich presenteerde met een sinds 
1 jaar bestaande zwelling van het linker bovenooglid. Bij onderzoek werd 
een pyogeen granuloom gezien over een chalazion, welke werd geëxcideerd. 
Histopathologisch onderzoek toonde ectopisch botweefsel, meest verdacht 
voor een choristoom. De tweede casus betreft een 89-jarige vrouw die 
zich presenteerde met een laesie op het rechter onderooglid verdacht voor 
een basaalcelcarcinoom, welke werd geëxcideerd. Pathologisch onderzoek 
toonde dit aan met als toevalsbevinding een osteocartilagineus choristoom. 
Een choristoom is een congenitale laesie bestaande uit normaal weefsel, 
echter bevindt deze zich op een abnormale locatie. Oculaire choristomen 
zijn zeldzaam, doch eerder beschreven en komen met name epibulbair en bij 
kinderen voor. De locatie op het ooglid, het benige aspect en het voorkomen 
op volwassen leeftijd is zeer zeldzaam.
Belangenverstrengeling: geen.
  

16.29 64B T. Vollebregt en S.W. Genders (Leiden UMC):
  
Ptosiscorrectie, bekijk het eens van een andere kant.
  
SAMENVATTING:
Beschrijving van een patiënte met chronische progressieve externe 
ophthalmoplegie (CPEO) waarbij congenitale ptosis en laagstand van 
de onderoogleden. Patiënte vroeg om een ptosiscorrectie. Omdat een 
ptosiscorrectie bij CPEO lagophthalmos kan veroorzaken werd voor een 
andere oplossing gekozen: in plaats van meer iris zichtbaar te maken door 
middel van een ptosiscorrectie, werd het teveel aan oogwit aangepakt door 
middel van een onderooglid verlenging. Dit gaf niet alleen cosmetisch een 
bevredigend resulaat maar gaf ook een aanzienlijke verbetering ten aanzien 
van de klachten van droge ogen. Conclusie: bij deze patiënte met CPEO 
en ptosis gaf, in plaats van een ptosiscorrectie, de onderooglidverlenging 
cosmetisch een fraai resultaat.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.32 65B M. Mika (Leiden UMC):

IgG4 geassocieerde orbitopathie, beperkt tot de tarsale  
conjunctiva.

SAMENVATTING:
Doel: beschrijven van een casus waarbij de IgG4 gemedieerde ziekte is 
beperkt tot de tarsale conjunctiva. Methoden en resultaten: een 50-jarige 
vrouw presenteert zich met een aspecifieke zwelling van het linker 
bovenooglid. Histologisch onderzoek toont chronisch ontstekingsweefsel. Er 
wordt een excisie van de laesie verricht. Na een maand treedt er tractie op 
van het litteken met ooglidrand vervorming. Gedacht wordt aan een recidief, 
daarom wordt er een ruime pentagon excisie verricht. Histologie toont 
wederom een chronisch granulomateuze ontsteking, zonder maligniteit of 
micro-organismen. Na 1 jaar treedt er een tweede recidief zwelling op. Uit 
immunologische diagnostiek blijkt het te gaan om een IgG4 gemedieerde 
ontsteking. Een PET-CT scan toont elders geen lokalisaties. Conclusie: ook 
bij een solitaire laesie van de conjunctiva moet worden gedacht aan IgG4 
gemedieerde ziekte.
Belangenverstrengeling: geen.

16.35 66B Y. Lu, J.W.A. Vergeer, E. Kilic en N.C. Naus (Rotterdam Erasmus MC):
  
Choroidale metastasen als eerste presentatie van een  
systemische maligniteit.
  
SAMENVATTING:
Casus van een 73-jarige man die zich presenteerde met visusdaling beiderzijds, 
ten gevolge van bilateraal subretinaal vocht bij multipele verheven choroidale 
laesies. Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan oculaire metastasen 
dan wel vitreoretinaal lymfoom. Patiënt was niet bekend met een primaire 
maligniteit. Subretinaal biopt toonde een metastase van een carcinoom. Bij 
oncologisch onderzoek werd een uitgebreid lymfogeen, ossaal en oculaire 
gemetastaseerd prostaat carcinoom gevonden, waarvoor hij momenteel 
behandeld wordt middels hormoontherapie en systemische chemotherapie. 
Conclusie: in slechts 2% van alle choroidale metastasen betreft de primaire 
tumor een prostaatcarcinoom, daarbij is het uiterst zeldzaam dat deze zich 
presenteert middels een choroidale metastase. Uitgebreide diagnostische 
work-up is hierbij nodig om de uiteindelijke diagnose en behandelplan te 
kunnen vormen.
Belangenverstrengeling: geen.
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16.38 67B  H. Ghani Abadi, D.T. Hartong, R. Kloos, M.M. de Win, B.R. Pieters en P. Saeed 
(Amsterdam VUmc):
  
Monoculus met een orbitaal leiomyosarcoom tot op de bulbus, 
een therapeutisch dilemma.
  
SAMENVATTING:
Leiomyosarcoom is een zeldzame tumor die bestaat uit glad spierweefsel. 
Er zijn gevallen omschreven waarin het voorkomt in de orbita, hierbij wordt 
niet zelden een exenteratie verricht. Wij presenteren een monoculus met een 
leiomyosarcoom in de orbita van haar goede oog, waarbij we locale resectie 
in combinatie met brachytherapie hebben toegepast.
Belangenverstrengeling: geen.

16.41 68B W. Japing (Groningen UMC):
  
Canaliculolithiasis, een frequent gemiste diagnose.
  
SAMENVATTING:
Doel: beschrijving van de diagnostiek en behandeling van een vaak 
gemiste diagnose. Methode: casusbeschrijving. Een canaliculitis door 
canaliculolithiasis is geen veel voorkomende maar ook geen zeldzame oorzaak 
van een chronische conjunctivis. De diagnose wordt vaak pas na een lang 
doctor’s delay gesteld. De diagnostiek zal besproken worden aan de hand van 
lichtbeelden en ultrageluid. De behandeling zal getoond worden aan de hand 
van een kort filmpje naar analogie van een geboorte: episiotomie, poging tot 
forcepsextractie, uitdrijving en geboorte. Conclusie: als de diagnose na een 
lang doctor’s delay eenmaal gesteld is, kan de patiënt na een behandeling 
van enkele minuten na lange tijd eindelijk van haar klachten afgeholpen 
worden. Hopelijk leidt deze presentatie tot het voortaan eerder herkennen 
van het probleem.
Belangenverstrengeling: geen.

16.44 69B L. van den Borne en V.I. Apostolov (Amsterdam OLVG):
  
Hemimaculair ganglioncellaagverlies of “half moon sign” op OCT 
als teken van chiasmapathologie.
  
SAMENVATTING:
Een 63-jarige vrouw ondergaat een cataractextractie OS, waardoor haar 
visus verbetert van 0.5 naar 0.8. Ze blijft echter aangeven dat zij nog 
altijd wazig zicht ervaart. Op OCT macula blijkt in beide ogen het nasale 
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deel van de ganglioncellaag verdund. Dit is een zogenaamd hemimaculair 
ganglioncellaagverlies, door ons “half moon sign” genoemd. Een 
gezichtsveldonderzoek wordt verricht. Hierop wordt géén bitemporale 
hemianopsie gezien. Desalniettemin wordt patiënte verwezen naar de 
neuroloog. Op beeldvorming wordt een groot aneurysma van 1,9 cm van de 
carotistop links gevonden, welke drukt op het chiasma opticum. Deze casus 
illustreert de toegevoegde waarde van het analyseren van de ganglioncellaag 
van beide ogen bij een onverklaarde suboptimale visus of bij verdenking 
van chiasmale of retrochiasmale pathologie, ook bij de afwezigheid van de 
typische gezichtsveldafwijkingen.
Belangenverstrengeling: geen.

16.47 70B P. Geeraert en D. Paridaens (Rotterdam OZR, Erasmus MC):
  
Unusual presentation of a locally agressive spindle cell  
carcinoma.
  
SAMENVATTING:
Een 57-jarige patiënte, draagster van een mutatie voor Becker spierdystrofie, 
werd verwezen voor de diagnose en behandeling van een grote gesteelde 
conjunctivale laesie in de fornix van het linkeroog. De laesie werd door de 
patiënte 5 maanden voor de verwijzing opgemerkt als een lokaal irriterend 
maar pijnloos bolletje aan de binnenzijde van het linker onderooglid. 
Bij onderzoek werd een grote gesteelde deels gepigmenteerde laesie 
met eveneens een folliculaire conjunctivitis vastgesteld. Pathologisch 
onderzoek van een excisie biopsie van de gesteelde laesie gevolgd door 
mapping biopten van de conjunctiva toonden respectievelijk een spoelcellig 
plaveiselcelcarcinoom aan en een conjunctivale in situ neoplasie graad 3. Een 
uitgebreidere excisie met reconstructie werd vervolgens uitgevoerd. Verdere 
beeldvorming bracht voorlopig geen metastasen aan het licht. Topicale 
nabehandeling met topiale alpha-2B wordt overwogen.
Belangenverstrengeling: geen

16.50 71B  J. Verhoekx, L. Smid, K. Vermeer, J. Martinez en S. Yzer (Rotterdam Eye Hospi-
tal Ophthalmic Institute):
  
Exploring the clinical spectrum of perifoveal exudative vascular 
anomalous complex.
  
SAMENVATTING:
Perifoveaal exsudatief vasculair anomalie complex (PEVAC) is een nieuw 
geïdentificeerde ziekte-entiteit die wordt beschreven als een unilateraal en 
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geïsoleerd aneurysma, vaak gepaard gaande met intraretinale bloedingen en 
exsudaten. PEVAC is op OCT zichtbaar als een ronde/ovale hyperreflectieve 
lesie, vaak gepaard gaande met intraretinale cystes. De lesie en de intraretinale 
cystes zijn typisch ongevoelig voor anti-VEGF medicatie, steroïden of laser 
behandelingen. De pathogenese van de ziekte blijft onduidelijk. PEVAC 
treft meestal oudere patiënten en kan het gevolg zijn van een focale en 
progressieve vasculaire endotheelcel beschadiging bij afwezigheid van 
andere retinale vaatziekten. We willen graag de kennis over PEVAC uitbreiden 
op basis van onze klinische en beeldvormende bevindingen.
Belangenverstrengeling: geen

16.53 72B C.C.W. Klaver (Rotterdam Erasmus MC-Nijmegen Radboudumc):
  
De nationale RD5000 database voor registratie van retinale 
dystrofieën.
  
SAMENVATTING:
Registratie en onderzoek van patiënten met retinale dystrofieën is noodzakelijk 
vanwege nieuwe therapeutische ontwikkelingen. Het is een uitdaging 
om gegevens op een gestructureerde manier te verzamelen, op te slaan 
en te bestuderen en tegelijkertijd te voldoen aan de nieuwe privacyregels 
(GDPR). Hier beschrijven we de registratie- en onderzoeksdatabase van het 
RD5000-consortium. Momenteel zijn de gegevens van 4285 patiënten met 
retinale dystrofieën opgenomen in RD5000. De gegevens droegen bij aan 
15 onderzoeksprojecten die resulteerden in meer dan 30 publicaties en 6 
proefschriften en vormt de basis voor 5 nieuwe natuurlijk beloop studies. De 
RD5000-database is een stimulans voor samenwerking tussen deelnemende 
centra en wordt internationaal gezien als een voorbeeld voor adequate 
registratie van zeldzame aandoeningen.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.

16.56 73B A.N. Bijl-Witmer, M. Fick en R. van Zijderveld (Amsterdam OLVG):
  
Een party-retina: de neveneffecten van XTC-gebruik.
  
SAMENVATTING:
Ecstasy (XTC) is een van de meest gebruikte partydrugs in Nederland. De 
werkzame stof 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) per pil is 
in de laatste jaren verdubbeld, wat het aantal incidenten met XTC in de 
afgelopen jaren sterk heeft doen stijgen. Hierbij presenteren wij een casus 
van een 40-jarige ogenschijnlijk gezonde dame die vlak na inname van 
XTC een venetakocclusie OD ontwikkelde. Deze occlusie zou geluxeerd 
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kunnen zijn door de acute stijging van de bloeddruk ten gevolge van XTC, 
waardoor de daaruit volgende acute dilatatie van een retinale arterietak 
heeft geleid tot veneuze occlusie binnen hun gedeelde adventitia op een 
arterioveneuze kruising. Bij screening op cardiovasculaire risicofactoren bleek 
ook een verhoogd LDL-cholesterol. Concluderend beschrijven wij een retinale 
venetakocclusie na XTC-gebuik.
Belangenverstrengeling: geen.

16.59 74B N.F.M. Sint Jago (Utrecht UMC):
  
Hydroxychloroquine retinopathie. STOP!? Heeft het wel zin?
  
SAMENVATTING:
Een 56-jarige vrouw is sinds 2012 in het UMCU onder controle i.v.m. 
hydroxychloroquine gebruik bij reumatoïde artritis. In 2015 vonden wij 
een afwijkend centraal gezichtsveld, een afwijkende OCT en een afwijkend 
multifoaal ERG wat heel goed zou kunnen passen bij hydroxychloroquine 
retinopathie (visus 0.9 ODS, zonder klachten) ondanks dat ze ruim onder 
de toxische dosis zat. Dit is mogelijk gerelateerd aan een combinatie me 
afwijkende lever- en nierfunctie. Op ons advies is patiënte gestaakt met 
hydroxychloroquine. In 2018, jaren na het staken presenteerde patiënte 
zich met een visus van 0.6/0.6. De OCT toonde verdere verdunning van de 
fotoreceptoren ondanks het staken van hydroxychloroquine. Conclusie: het 
staken van hydroxychloroquine bij beginnende retinopathie geeft geen 
garantie dat er geen verdere achteruitgang optreedt.
Belangenverstrengeling: 

17.02 75B M. Al-Nofal, I. de Boer, G.M. Terwindt en I.C. Notting (Leiden UMC):
  
OCT-angiografie in RVCL-S.
  
SAMENVATTING:
RVCL-S (retinale vasculopathie met cerebrale leukoencephalopathie en 
systemische manifestaties) kan dienen als een monogenetisch model voor 
veelvoorkomende multifactoriële vasculaire retinopathieën. Wij hebben 
gebruik gemaakt van onder andere OCT-angiografie om vroege retinale 
biomarkers in RVCL-S op te sporen.
Belangenverstrengeling: geen
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17.05 76B Y. Coskun en T. Missotten (Rotterdam Eye Hospital):
  
Choroidale neovascularisatie (CNV) in presumed ocular 
histoplasmosis syndrome (POHS): continue behandeling?
  
SAMENVATTING:
Inleiding: de belangrijkste complicatie van POHS is de ontwikkeling van 
choroidale neovascularisatie (CNV). Door anti-VEGF is de visuele uitkomst 
verbeterd t.o.v. oudere behandelmethoden. Doel: retrospectieve cohort studie 
naar de recurrence rate van CNV onder anti VEGF therapie. Resultaten: de 
kans op een CNV bij POHS in de cohort van 70 patiënten was 84%, waarvan 
53% bij presentatie, 31% gedurende follow-up (5±7 jaar). In de 84% ogen 
met CNV, was er in 71% recurrence van het CNV na 2.0±4.5 jaar. Bij patiënten 
met anti-VEGF therapie was het recurrence interval significant korter (1.4±1.8 
jaar) dan bij oudere technieken als laser, operatie, PDT (6.3±4.4 jaar), 
p=0.0014. Besluit: alhoewel de visuele uitkomst sinds antiVEGF therapie in 
CNV bij POHS beter is dan voorheen, is er veel vaker een recurrence, zodat 
patiënten langdurig gevolgd en - misschien zelfs permanent - behandeld 
moeten worden.
Belangenverstrengeling: geen.

17.08 77B G. Dijkman en G.P.M. Luyten (Leiden UMC):
  
Purtscher-like retinopathy, zeldzame complicatie na  
retrobulbaire anaesthesie.
  
SAMENVATTING:
Methode: case report. Resultaten: wegens lenswissel kreeg een 70-jarige vrouw 
een retrobulbaire injecie met 4.5 ml Citanest. De operatie verliep voorspoedig. 
Postoperatief bleek er in fundo een uitgebreid beeld van Purtscher-like 
retinopathie. FAG, OCT en angio-OCT en perimetrie werden verricht. Er trad 
geleidelijke verbetering op van de fundusafwijkingen, visus klom van 0.4 
naar 1.0-, maar 3 maanden later zijn er nog hinderlijke scotomen. Purtscher 
retinopathie kennen we na trauma, met name na compressie van de borstkas. 
Purtscher-like retinopathie is de benaming als het beeld niet door een trauma 
veroorzaakt wordt maar door een systemische aandoening als pancreatitis, TTP, 
HUS, etc. Complement activatie wordt geacht de belangrijkste veroorzaker te 
zijn van microvasculaire embolisatie. In de literatuur werd deze complicatie 
na retrobulbaire anesthesie enkele malen beschreven waarbij gekozen is 
voor de benaming Purtscher-like retinopathie. Er is geen consensus over het 
mechanisme van Purtscher na retrobulbaire anaesthesie.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.
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17.11 78B  S.M. Lubbers en J.R. Vingerling (Gouda Groene Hart-Rotterdam Erasmus MC):
  
Afwijkingen op OCT-angiografie bij MacTel2.
  
SAMENVATTING:
Achtergrond: maculaire teleangiectasieën type 2 (MacTel2) is een bilaterale 
idiopathische aandoening die wordt gekenmerkt door een afwijkend 
capillair netwerk van de macula en atrofie van de neurosensorische 
retina met een hoge kans op visusverlies. Optical coherence tomography 
angiography (OCT-A) is een niet-invasieve imaging methode die helpt de 
complexe pathologische veranderingen bij deze ziekte in kaart te brengen. 
Veranderingen in de superficiële en diepe retinale capillaire plexus worden 
beschreven, waaronder verlies van capillairen, dilatatie van capillairen en 
flow signalen in de outer retina. Methode: wij tonen enkele OCT-A opnames 
van patiënten met MacTel2 variërend van milde veranderingen tot ernstige 
afwijkingen in de capillaire structuur. Conclusie: het gebruik van OCT-A geeft 
meer inzicht in de complexe capillaire afwijkingen bij MacTel2.
Belangenverstrengeling: geen 

17.14 79B  N.C. Wiercx van Rhijn-Voncken en S.V. van Stigt Thans (Amsterdam UMC-
OLVG):
  
High-altitude retinopathie.
  
SAMENVATTING:
Casus: een 36-jarige gezonde professionele bergbeklimmer presenteerde zich 
met klachten van een zwarte vlek in beeld van het linkeroog. Dit ontstond 
tijdens het afdalen van een berg in Kirgistan van ruim 7000 meter hoogte. Bij 
fundoscopie werden er verspreid enkele intra-retinale bloedingen gezien in 
beide ogen met een storende maculaire bloeding in het linkeroog. Conclusie: 
high-altitude retinopathie kan ontstaan bij tochten op een hoogte van meer 
dan 3000 meter. Het is voor de bergbeklimmer een bekend risico. Voor de 
oogarts in de lage landen is dit een minder bekend verschijnsel. De klachten 
zijn meestal asymptomatisch en er treedt vaak spontane regressie op.
Belangenverstrengeling: geen
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17.17 80B  X. Nguyen, M. Talib, M.J. van Schooneveld, C. van Cauwenbergh, M. Fiocco, 
J.B. ten Brink, R.J. Florijn, N.E. Schalij-Delfos, M.M. van Genderen, E. de Bae-
re, M.A. Meester-Smoor, F.P.M. Cremers, RD5000 consortium, A.A. Thiadens, 
C.B. Hoyng, C.C.W. Klaver, L.I. van den Born, A.A. Bergen, B.P. Leroy en C.J.F. 
Boon (Leiden UMC-Amsterdam UMC, NIN-KNAW-Ghent University-Zeist 
Bartiméus-Rotterdam Erasmus MC, Eye Hospital-Nijmegen Radboudumc):
  
The disease course of rhodopsin (RHO)-associated retinitis  
pigmentosa (RP): a long-term follow-up study.
  
SAMENVATTING:
Doel en methode: in dit retrospectief statusonderzoek bestudeerden wij 
de klinische variabiliteit en natuurlijke ziekte progressie van 99 patiënten 
met RP geassocieerd met het RHO gen. Resultaten: de mediane leeftijd 
waarop patiënten met blindheid (BCVA<0.05) kwamen voor na het zesde 
levensdecennium. Mutaties in het cytoplasmatische domein van RHO waren 
geassocieerd met een slechtere visuele functie (BCVA,14e gezichtsvelden), 
maar hadden geen invloed op de jaarlijkse afname van visus (2%; p<0.001) 
en gezichtsvelden (5%; p<0.001). Conclusie: visusklachten treden relatief laat 
op in patiënten met RHO-geassocieerde autosomaal-dominant RP. Traditionele 
uitkomstmaten zoals BCVA zijn daarom niet geschikt om het behandeleffect 
van toekomstige (gen)therapie trials in een vroeg stadium te evalueren.
Belangenverstrengeling: geen

17.20 81B S.J. Zandberg, B.E.S.M. Geerkens en R.P.H.M. Müskens (Groningen UMC):
  
Purtscher en Purtscher-like retinopathie in beeld.
  
SAMENVATTING:
Een Purtscher en Purtscher-like retinopathie zijn hemorrhagische en vaso-
occlusieve vasculopathieën veroorzaakt door trauma dan wel andere 
etiologie. Een illustratie wordt gegeven van het klinisch beeld van Purtscher en 
Purtscher-like retinopathie door middel van moderne beeldvorming. De eerste 
casus betreft een 55-jarige man met visusklachten op basis van Purtscher 
retinopathie als gevolg van een boomstam die op zijn thorax is gevallen. De 
tweede casus betreft een 20-jarige vrouw die een multitrauma doormaakte met 
nadien een vetemboliesyndroom. Zij presenteerde zich enkele maanden later 
met visusklachten en een beeld passend bij Purtscher-like retinopathie. Waar de 
eerste casus in het acute stadium kenmerkende wittige laesies tussen de retinale 
vaten en op OCT hyperreflectieve gebieden toont, laten beide casus in een later 
stadium typische afwijkingen op conventionele OCT en OCT-angiografie zien.
Belangenverstrengeling: geen
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08.00  Inschrijving Congresbureau
  
AUDITORIUM 1
  
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

09.00 62A  N.A. McNeill-Badalova, O. Nadyarnykh, M.C. Gaillard, M.I. Bosscha, A.W.M. 
Fabius, F.D. Verbraak, F.L. Munier, J.F. de Boer en A.C. Moll (Amsterdam UMC-
Lausanne Jules-Gonin Eye Hospital):
  
Optical coherence tomography (OCT) to image active and inac-
tive retinoblastoma and different retinomas.
  
SAMENVATTING:
De huidige observationale studie heeft getracht om OCT beelden te 
demonstreren van actieve en inactieve retinoblastoom (Rb) tumoren. Patiënten 
gediagnosticeerd met retinoblastoom en retinoom die zich presenteerden 
in het Amsterdam UMC of Jules-Gonin Hospital, tussen november 2010 en 
oktober 2017 werden geïncludeerd. Patiënten in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
werden afgebeeld onder anesthesie met “handheld-OCT”, terwijl de patiënten 
ouder dan 4 jaar werden afgebeeld met de conventionele Heidelberg OCT. 
Twaalf Nederlandse en 8 Zwitserse patiënten werden onderverdeeld in twee 
groepen: actieve en inactieve tumoren (retinoom en regressiepatronen). De 
mediane leeftijd bij diagnose was 18 maanden. We hopen met deze studie 
een overzicht te hebben kunnen geven van OCt beelden van actieve en 
inactieve Rb, wat bruikbaar zou kunnen zijn bij follow-up.
Belangenverstrengeling: financiering ondezoek.
  

09.10 63A  C. Chau, E.I. Afanasieva, M. Nielsen, M.J. Jager en G.P.M. Luyten (Leiden UMC):
  

Clinical, tumour and family characteristics of uveal melanoma 
patients referred for analysis of potential underlyiung BAP1-
tumour predisposition syndrome.
  
SAMENVATTING:
Bij een deel van uveamelanoompatiënten wordt er een onderliggend BAP1-
tumorpredispositiesyndroom (BAP1-TPDS) gevonden. Dit wordt veroorzaakt 
door een kiembaanmutatie in het BAP1-gen en is geassocieerd met het 
voorkomen van uveamelanomen, huidmelanomen, mesotheliomen en 
niercelcarcinomen. In het LUMC worden sinds 2017 vragenlijsten uitgedeeld 
die familieanamnese structureel uitvragen. Patiënten met een verhoogd 
risico op BAP1-TPDS worden verwezen voor analyse van het BAP1-gen. 
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291 vragenlijsten zijn geëvalueerd, waarvan 72 patiënten verwezen zijn. Dit 
gebeurde op basis van familieanamnese (n=48), voorgeschiedenis (n=12) 
en leeftijd bij diagnose (n=12). De voorgeschiedenis of familieanamnese 
was positief voor uveamelanoom, huidmelanoom, mesothelioom of 
niercelcarcinoom in respectievelijk 10, 35, 2 en 8 gevallen. 33 (46%) van de 
verwezen patiënten was man en de gemiddelde leeftijd was 56 (±17) jaar. 
Van 30 patiënten zijn de resultaten van de BAP1-analyse bekend, waarvan 
één geval van BAP1-TPDS is bevestigd.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.20 64A  N.M. van Poppelen, W. Drabarek, K.N. Smit, J. Vaarwater, T. Brands, D. Pari-
daens, A. de Klein en E. Kiliç (Rotterdam Erasmus MC, Eye Hospital):
  
In-frame deletions of SRSF2 in uveal melanoma.
  
SAMENVATTING:
Het uveamelanoom (UM) wordt gekenmerkt door mutaties in de genen BAP1, 
SF3B1 en EIF1AX welke vaak gepaard gaan met specifieke chromosomale 
afwijkingen. Zo hebben UM met een mutatie in SF3B1 vaak 3 of meer 
structurele varianten. Desondanks hebben niet alle UM met dit specifieke 
chromosoom profiel een mutatie in SF3B1. Mogelijk zijn andere splicing 
genen betrokken zoals U2AF1 en SRSF2. Uit de database van de Rotterdam 
Ocular Melanoma Studygroup (ROMS) zijn patiënten geselecteerd met een 
UM die chromosomale afwijkingen hebben passend bij een SF3B1 mutatie 
maar waarbij geen mutatie in dit gen werd gevonden. In 2 van de 42 UM werd 
een mutatie in SRSF2 gedetecteerd. Beide mutaties zijn in-frame deleties van 
24 baseparen. In geen van de samples werd een mutatie in U2AF1 gevonden.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.30 65A  M.G. Jaarsma, M.S. Schuurmans, M.K.M.A. Hassan, E. Astreinidou, M. Mar-
inkovic, F.P. Peters en J.W.M. Beenakker (Leiden UMC):
  
Measuring eye deformation between planning and proton beam 
therapy position.
   
SAMENVATTING:
MRI wordt steeds een belangrijkere beeldvormende techniek voor intra-
oculaire tumoren, onder andere voor radiotherapieplanning. De MR-beelden 
worden echter in liggende positie opgenomen, terwijl protonentherapie 
zittend plaatsvindt. We hebben daarom de oogvorm in 2 verschillende posities 
met de MRI gemeten en vergeleken. We zien geen substantiële veranderingen 
(<0.3 mm) in de vorm van het oog of de tumor. Onze resultaten tonen dat 
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liggend opgenomen MR-beelden gebruikt kunnen worden voor het accuraat 
plannen van protonentherapie voor intra-oculaire tumoren.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.40 66A  W. Drabarek, A. Leeflang, J. van Riet, H. van de Werken, A. de Klein en E. Kiliç 
(Rotterdam Erasmus MC):
  
The effect of spliceosome inhibitor E7107 on SF3B1 mutated 
uveal melanoma cell lines.
   
SAMENVATTING:
Effectieve behandeling voor gemetastaseerde Uvea Melanoom (UM) patiënten 
ontbreekt. Bij ongeveer 20% van de UM patiënten zijn in de tumor mutaties 
gevonden in eiwitten (SF3B1, SRSF2) die betrokken zijn bij RNA splicing: in deze 
tumoren vinden we met RNA expressieanalyse afwijkende mRNAs. Splicing 
inhibitoren zoals E7107 remmen preferentieel de gemuteerde eiwitten. Om 
het effect van spliceosoom inhibitie te kwantificeren zijn de cellijnen Mel202 
(SF3B1mut) en 92.1 (EIF1AXmut) gedurende 24 uur blootgesteld aan 0 tot 
20 nM E7107. Na blootstelling is het effect op celgroei bepaald en is RNA 
geïsoleerd voor expressie analyse van ENOSF1 en ARMC9. Het effect op 
celgroei was significant sterker voor de Mel202 cellen (p=0.017). Met RT-PCR 
zagen we een afname van aberrante transcripten vergeleken met normale 
transcripten na blootstelling aan toenemende concentraties van E7107.
Belangenverstrengeling: geen.

09.50 67A  N.J. Brouwer, M. Marinkovic, J.C. Bleeker, G.P.M. Luyten en M.J. Jager (Leiden 
UMC):
  
Retinal oximetry in choroidal melanoma and nevi.
  
SAMENVATTING:
In dit onderzoek zijn 45 patiënten met een choroidea melanoom en 42 patiënten 
met een choroidea nevus onderzocht met niet-invasieve retinale oximetrie 
(Oxymap). De saturatie van de retinale arteriën, venen en het arterioveneuze 
verschil (AV-verschil) werd bepaald. Bij patiënten met melanoom was de arteriële 
saturatie hoger (94.85 vs 93.2, p=0.006), de veneuze saturatie lager (58.0 
vs 60.0, p=0.014) en het AV-verschil groter (36.8 vs 33.2, p<0.001) voor het 
melanoom-oog versus het contralaterale oog. Bij patiënten met een nevus waren 
de waarden niet verschillend tussen beide ogen. Onze studie toont dat choroidea 
melanoom gepaard gaat met retinale veranderingen, mogelijk veroorzaakt door 
een hoger metabolisme, ontsteking en veranderde bloedstroom in het oog.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.00 68A  A.P.A. Wierenga, G. Gezgin, E. van Beelen, M. Eijkmans, M. Versluis, R.M. 
Verdijk, S.G. van Duinen, M. Marinkovic, G.P.M. Luyten en M.J. Jager (Leiden 
UMC):
  
Soluble HLA in the aqueous humour as risk factor or a marker of 
inflammation in uveal melanoma.
  
SAMENVATTING:
Het human leukocyte antigen (HLA) systeem is van groot belang in de 
herkenning van lichaamsvreemde cellen. Bekend is dat de HLA expressie 
hoger is bij prognostisch-slechte oogmelanomen. Het vrije eiwit, soluble HLA 
(sHLA), kan aangetroffen worden in lichaamsvloeistoffen zoals het voorste 
oogkamervocht. Wij onderzochten of wij de concentratie van sHLA in het 
voorste oogkamervocht van 108 oogmelanoom ogen konden meten, om 
deze te kunnen gebruiken voor prognosticering. De uitgevoerde test bleek 
succesvol in het meten van de sHLA. In 19/108 ogen hebben we een meetbaar 
sHLA niveau kunnen vinden. Na correlatie met klinische en histopathologische 
gegevens blijkt een meetbare sHLA significant samen te hangen met grotere 
tumoren, de betrokkenheid van het corpus ciliare en monosomie 3 stuks.
Belangenverstrengeling: geen.

10.10 69A  J. Martinez de Aragon Lancha, A. de la Llama Celis, M. van den Bemt en  
J.R. Villada (Rijswijk oogheelkunde, Leiden Alrijne Ziekenhuis, Spanje Clinica 
Baviera):
  
Analyzing our surgically induced astigmatism.
  
SAMENVATTING:
In deze studie laten we het belang zien van het goed bijhouden van onze SIA. 
Voor een optimaal resultaat tijdens het plannen van onze cataract operaties, 
is het te adviseren om niet alleen onderscheid te maken tussen de SIA van 
het rechter- of linkeroog, maar ook het type preoperatieve astigmatisme. Een 
preoperatieve met de regel astigmatisme induceert een hogere SIA als een 
tegen de regel astigmatisme.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.20 70A  E.A.E. Ghyczy-Carlborg, V. Vrijman, J.W. van der Linden, A. Levitsky, I.J.M van 
der Meulen, M.P. Mourits en R. Lapid-Gortzak (Amsterdam UMC-Heerhugo-
waard Oogcentrum Noordholland-Driebergen Retina Total Eye Care):
  
Retreatment of residual refractive error after multifocal i 
ntraocular lens implantation in patients with previous laser 
refractive surger.
  
SAMENVATTING:
Purpose: to report the result of retreatment after multifocal intraocular lens 
(MFIOL) implantation after previous corneal laser surgery (CLS). Primary 
outcome measures were achieved refraction and visual acuity. Secondary 
outcomes were complications. Results: 39 eyes were included. Mean UDVA 
improved from 0.34 LogMAR±0.26 (SD) to 0.08±0.11 LogMAR. Mean SE 
improved from -0.54D±1.3 to 0.21±0.51D and mean astigmatism from 
-0.91±0.50 to -0.44±0.38D. Complications occurred in 4 eyes (10%): 3 in 
LASIK flap re-lift and 1 after LASEK. Conclusion: retreatment after MFIOL 
implantation in eyes with previous CLS yields good visual and refractive 
outcomes. Complications occurred more often (33%) in LASIK flap re-lift than 
in LASEK (4%) on the flap procedures.
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

10.30 71A  M. Manzulli, A.E.G. Knitel, Y. Sharifi, C.W.J.M. Storimans, L.C. Ugahary en 
B.L.M. Zijlmans (Rotterdam OZR):
  
Cataract patient-reported outcomes measures (PROMs): which 
clinical parameters negatively influence the quality of vision 
experienced after surgery.
  
SAMENVATTING:
Doel: de resultaten van cataract operaties evalueren door middel van analyse 
van de catquest-9SF vragenlijst, waarmee patiënt gerapporteerde uitkomsten 
van de behandeling worden uitgevraagd. Methode: Catquest-9SF data werd 
tussen januari 2017 en mei 2018 verzamelend bij 416 patiënten in het 
Oogziekenhuis Rotterdam. Dit ging om volledig ingevulde data preoperatief 
en 3 maanden postoperatief. Resultaten: een groep van 45 patiënten ervaarde 
ondanks een visusverbetering geen verbeterde kwaliteit van de visus. Dit 
werd veroorzaakt door oogheelkundige comorbiditeit. Er werd geen relatie 
gevonden met peri- en postoperatieve complicaties. Of er een unilaterale of 
bilaterale cataract operatie was uitgevoerd, had geen significant effect op 
de tevredenheid. Conclusie: onze resultaten benadrukken het belang van 
patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMS). Analyse van deze data kan 
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oogartsen inzicht geven in de parameters die de visuele functie van patiënten 
beïnvloeden.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.40 72A  R.H.C. Zegers (Utrecht Diakonessenhuis-Zeist Diakonessenhuis-Amsterdam 
UMC):
  
Overgang naar zomertijd en chirurgische complicaties tijdens 
phacoemulsificatie.
  
SAMENVATTING:
Doel: nagaan of de jaarlijkse overgang van winter- naar zomertijd van invloed 
is op de chirurgische complicaties tijdens phacoemulsificatie operaties. De 
zomertijd begint op de laatste zondag van maart wanneer de klok een uur 
vooruit wordt gezet. Methode: uit de Kwaliteitsregistratie van het NOG 
werden de complicatiepercentages nagegaan over een periode van 10 jaar 
(2009-2018). Het betrof in totaal 21.475 operaties en er werd gekeken naar 
de volgende momenten: de (werk)week na het weekend dat de zomertijd 
in ging, twee en vier weken na dit weekend en een en drie weken voor dit 
weekend. Resultaten: vergeleken met de week direct na de overgang, lagen 
de complicaties respectievelijk 7.1% en 8,7% lager week een en drie vóór de 
overgang naar zomertijd en lagen respectievelijk 4.1% en 6,4% lager week 
twee en vier na de overgang naar zomertijd. Conclusie: de jaarlijkse overgang 
naar zomertijd lijkt gepaard te gaan met meer chirurgische complicaties 
tijdens phacoemulsificatie operaties.
Belangenverstrengeling: geen.

10.50  PAUZE
  
11.20  State of the art Cataract by Douglas Koch

12.10  Uitreiking Posterprijs 2019
  
12.20  LUNCH PAUZE



128 213e vergadering 2019

VR
IJD

A
G

 2
9 

M
A

A
RT

 2
01

9

14.00 73A  R. Lapid-Gortzak, Y. Kushlin en O. Lapid (Amsterdam AMC-Kibbutz  
Hanita-Driebergen Retina Total Eye Care):
  
Area under the curve as a modality for comparing multifocal IOLs.
  
SAMENVATTING:
Purpose: defocus curves graphically display depth of focus, which is used to 
evaluate the function and efficacy of multifocal implant lenses. Comparing 
the defocus curves of different lenses is difficult, unless they are displayed in 
the same graph. In this study we explored a mathematical model comparing 
of the defocus curves of multifocal IOLs using a single numerical parameter: 
the defocus coefficient. Methods: the area under the curve was calculated for 
the defocus curves of different IOLs. Defocus curves were obtained from peer-
reviewed publications, reconstructed and used for calculation and from the 
defocus curves in our own database. The IOLs used for the theoretical comparison 
were the SN6AD3, AT LISA 366D, SN6AD1, SeeLens MF, PanOptix, FineVision and 
AT LISA 839MP trifocal IOLs. Results: the defocus curves between +1D and -3.0D 
in logMAR notation were used. The area under the curves was calculated using 
approximated polynomials of the 11th order. The area under the defocus curve 
is expressed as a single numerical parameter, proportional to the calculated 
defocus functionality of the IOL. Lower values of the parameter indicate a better 
defocus functionality of the multifocal IOL. Conclusion: the Lapid-Kushlin defocus 
coefficient for the area under the curve allows comparison of the defocus curve 
functionality of multifocal IOLs. This parameter will enable clinicians to perform a 
fast, qualitative and easy comparison between different multifocal IOLs. A lower 
defocus coefficient signifies better defocus curve functionality.
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

14.10 74A  V.S.C. Webers, N.J.C. Bauer, N. Visser, T.T.T.J.M. Berendschot, I.E.Y. Saelens, 
H.J.M. Beckes en R.M.M.A. Nuijts (Maastricht Universiteitskliniek voor  
Oogheelkunde):
  
Eerste generatie versus tweede generatie toric calculators bij de 
implantatie van torische intraoculaire kunstlenzen (IOL).
  
SAMENVATTING:
Doel: nauwkeurigheid tussen een 1e en 2e generatie toric calculator bij de 
implantatie van torische IOLs. Methode: in totaal werden 323 ogen middels 
Acrysof Toric Calculator (1e generatie) en 135 ogen middels Barrett Toric 
Calculator (2e generatie) berekend. Vectoranalyse werd gebruikt om over- en 
ondercorrectie te analyseren. Resultaten: het percentage overcorrectie van ≥0.5D 
of ≥1.0D was significant hoger in de Acrysof groep (respectievelijk 32% en 8%) 
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vergeleken met de Barrett groep (respectievelijk 14% en 3%). Het percentage 
ondercorrectie van ≥0.5D was significant hoger in de Barrett groep (7%) ten 
opzichte van de Acrysof groep (2%). Significant meer afwijking van de ideale 
correctie index (1.00) werd gezien in de Acrysof groep (1.16±0.24) ten opzichte 
van de Barret groep (1.06±0.24). Conclusie: tweede generatie torische calculators 
zorgen voor significante reductie van overcorrectie na torische IOLs implantaties.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.20 75A  R.W.P. Simons, L.H.P. Wielders, C.D. Dirksen, F.J.H.M. van den Biggelaar, 
J.S.A.G. Schouten, B. Winkens, C.A. Veldhuizen en R.M.M.A. Nuijts  
(Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Economic evaluation of pharmaceutical strategies to prevent 
cystoid macular edema after cataract surgery in diabetic  
patients: results from ESCRS PREMED study.
  
SAMENVATTING:
Doel: het evalueren van de kosteneffectivieit van preventieve behandelingen 
ter voorkoming van cystoid macula oedeem na een staaroperatie bij diabeten. 
Methoden: deze studie gebruikte data van de ESCRS PREMED studie. 163 
diabeten werden geïncludeerd. Alle patiënten ondergingen phacoemulsificatie 
en werden profylactisch behandeld met topicaal dexamethason en bromfenac. 
Patiënten werden gerandomiseerd over 4 groepen: 1. Subconjunctivaal 40 mg 
triamcinolone acetonide, 2. Intravitreaal 1.25 mg bevacizumab, 3. Beiden, 4. 
Controlegroep (geen additionele behandeling). Quality-adjusted life years 
(QALY’s) werden gemeten. Alle relevante kosten werden meegenomen tot 
twaalf weken postoperatief. Resultaten: de totale kosten waren €1827, 
€2050, €2027 en €2041 in respectievelijk groep 1, 2, 3 en 4. De QALY’s waren 
0.17, 0.14, 0.17 en 0.16. De probabiliteit van kosteneffectiviteit op basis 
van onzekerheidsanalyses was 70%, 1%, 23% en 6%. Conclusie: de kosten 
waren het laagst in de triamcinolon groep. De QALY’s waren in deze groep het 
hoogst. Derhalve is deze behandeling het meest kosteneffectief.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.

14.30 76A L. van Vught, Y.Y.Y. Cheng, G.P.M. Luyten en J.W.M. Beenakker (Leiden UMC):
  
Perifere aberraties bij patiënten met negatieve dysfotopsie.
  
SAMENVATTING:
Negatieve dysfotopsie (ND), vaak omschreven als een schaduw in het 
temporale gezichtsveld, is een nog onverklaarbare klacht die kan ontstaan na 
cataractextractie en intra-oculaire lensimplantatie. Om meer inzicht te krijgen 
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in deze klacht hebben wij de corneatopografie en de perifere aberraties, 
gemeten tot 30° excentriciteit, vergeleken tussen ogen met en zonder ND. 
In totaal zijn 57 ogen van 57 patiënten (27 ogen met ND) vergeleken. Een 
logistische regressie op basis van de corneatopografie kon geen onderscheid 
maken tussen de groepen. Het verloop van de perifere aberraties was 
asymmetrisch in ogen met ND en symmetrisch in ogen zonder ND. Dit verschil 
in symmetrie was niet significant (p=0.102). Deze objectieve metingen laten 
echter wel een optisch verschil tussen ogen met en zonder ND zien, wat 
verder onderzocht moet worden.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.40 77A  M.B. Breukink, F.T. Kerkhoff en S. Nobacht (Nijmegen Radboudumc- 
Eindhoven Maxima Medical Center):
  
Opacification of intraocular lenses is still a problem.
  
SAMENVATTING:
Deze studie beschrijft een groep patiënten die zich presenteerde met een 
visusdaling na cataract chirurgie. Deze visusdaling bleek te berusten op 
opacificaties van de intraoculaire lens zelf. Alle lenzen bleken van hydrofiel 
materiaal gemaakt te zijn. Het betrof niet alleen monofocale lenzen, maar ook 
multifocale lenzen, waarvoor in het merendeel van de gevallen een lenswissel 
nodig bleek te zijn. Opacificatie van intraoculaire lens is een fenomeen dat 
reeds jaren geleden voor het eerst beschreven werd. Deze studie laat zien dat 
deze complicatie helaas nog altijd voorkomt en daarmee onder de aandacht 
dient te blijven.
Belangenverstrengeling: geen.

14.50 78A  L.S. Spekreijse, M.M. Dickman, R.W.P. Simons, B. Winkens, C.D. Dirksen, 
J.S.A.G. Schouten en R.M.M.A. Nuijts (Maastricht Universiteitskliniek voor 
Oogheelkunde-Nijmegen Canisius Wilhelmina Hospital):
  
Immediate versus delayed sequential bilateral surgery:  
a systematic review.
  
SAMENVATTING:
Achtergrond: de reguliere behandeling voor bilateraal cataract in Nederland 
betreft een cataractoperatie in beide ogen, met minimaal twee weken tussen 
deze operaties (delayed sequential bilateral cataract surgery; DSBCS). Een 
alternatieve procedure is het opereren van beide ogen op dezelfde dag, in 
twee aparte sessies (immediately sequential bilateral cataract surgery; ISBCS). 
Doel: evalatie van beschikbare literatuur betreffende veiligheid, effectiviteit 
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en kosteneffectiviteit van ISBCS versus DSBCS. Methode: systematische 
review en meta-analyse. Type studies: RCT’s, vergelijkende non-randomised 
studies, economische evaluaties over ISBCS versus DSBCS. Resultaten en 
conclusie: in totaal werden 11 artikels geïncludeerd. Deze toonden geen 
statistisch significant verschil in veiligheid en effectiviteit tussen ISBCS en 
DSBCS, maar lagere kosten voor ISBCS. Slechts één economische studie 
rapporteerde utiliteiten en QALY’s. Gezien de kwaliteit van de berekeningen 
in deze studie is aanvullend onderzoek naar de kosteneffectiviteit van ISBCS 
vs. DSBCS echter wenselijk.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.00 79A  M. Dallinga, A. Levitski, I. van der Meulen en R. Lapid-Gortzak (Amsterdam 
UMC):
  
Capsulorhexis diameter stability during phacoemulsification 
surgery.
  
SAMENVATTING:
The cataractous lens is swollen and stretches the capsular bag in many cases. 
After removal of the lens material a floppy capsular bag remains and a smaller 
artificial lens is implanted. In order to assess whether the stretch by native 
crystalline lens material decreases intraoperatively, we compared rhexis 
diameter at 3 points during surgery. Videos of phacoemulsification surgery 
were sampled: immediately after completion of capsularhexis, immediately 
after filling of the bag with viscoelastics before implantation and immediately 
after IOL implantation and removal of viscoelastics. These pictures were 
overlaid with software and the area, perimeter and largest diameter were 
calculated. The rhexis area before implantation was marginally larger in 8 
eyes tested. After IOL implantation the rhexis area was significantly smaller. 
Conclusion: rhexis size decreases during phaco surgery.
Belangenverstrengeling: geen.
 

15.10  PAUZE

15.40  EINDE
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08.00  Inschrijving congresbureau 

Auditorium 2
  
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING
  

09.00 83B  Th.L. Ponsioen, O.A.M. Tigchelaar-Besling, C.C.W. Klaver en F.D. Verbraak 
(Zwolle Isala-Breda Amphia-Nijmegen Radboudumc-Amsterdam UMC):
  
Benchmarking anti-VEGF treatment of wet age-related macular 
degeneration.
  
SAMENVATTING:
Save sight registry (SSR, voorheen Fight Retinal Blindness!, FRB!) is een 
kwaliteitsregistratie die het mogelijk maakt resultaten van de eigen kliniek 
te vergelijken met “de rest van Nederland” en de Nederlandse klinieken met 
de “rest van de wereld”. Deze resultaten vergelijkend bleek dat zowel binnen 
Nederland als tussen Nederland en daarbuiten geen grote verschillen waren 
in visus, aantal visites of aantal injecties. Meer visites/injecties leiden wel tot 
iets betere resultaten. Ondanks dat in Nederland bevacizumab de therapie 
van eerste keus is, lijken de resultaten vergelijkbaar.
Belangenverstrengeling: adviseurschap.
  

09.10 84B P.I. Huis in het Veld, L.M. Bakker en L.J. Oei (Almere Flevoziekenhuis):  

De invloed van ademhaling op de pijnbeleving tijdens de  
intravitreale injecties.
  
SAMENVATTING:
Inleiding: ademhalingstechnieken, zoals slow-deep-breathing, zijn gemakkelijk 
en snel aan te leren en worden bij andere specialismen toegepast als een 
techniek om acute pijnperceptie te verlichten. Dit is bij oogheelkunde 
nog niet in gebruik. Doel: het effect meten van de slow-deep-breathing 
ademhalingstechniek op de pijnbeleving tijdens intravitreale injecties. 
Methode: in dit prospectieve onderzoek werden 113 ogen van 101 patiënten 
geïncludeerd. Bij elke patiënt werd gedurende 2 maanden de VAS pijnscore van 
de injectie (schaal 0-100 mm) afgenomen. Bij de daarop volgende 2 maanden 
injecties werd de ademhalingstechniek toegepast en wederom de VAS pijnscore 
bepaald. Resultaten: de slow-deep-breathing ademhalingstechniek brengt een 
gemiddelde reductie in de VAS pijnscore van 5,4 mm (p=0.001). Een groter 
effect was meetbaar bij patiënten met hevige pijn. Conclusie: de pijn tijdens 
de intravitreale injecties kan verminderd worden met de slow-deep-breathing 
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ademhalingstechniek, met name bij patiënten met hevige pijn.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.20 85B  S. Risseeuw, H. Yildirim, W. Spiering, S.M. Imhof, R. van Leeuwen en J. 
Ossewaarde-van Norel (Utrecht UMC):
  
Is vaginal delivery harmful to patients with pseudoxanthoma 
elasticum?
  
SAMENVATTING:
Het effect van de Valsalva manoeuvre tijdens een bevalling op het ontstaan 
van (sub)retinale bloedingen en op de angioide strepen bij patiënten met 
pseudoxanthma elasticum (PXE) is niet duidelijk. Mogelijk wordt er hierdoor 
onnodig vaak ingegrepen tijdens een bevalling of zelfs een keizersnede 
verricht op oogheelkundige indicatie. In het UMC Utrecht is van 12 patiënten 
de beeldvorming beoordeeld op het optreden van subretinale bloedingen en 
veranderingen in angioide strepen. Hiervan hadden 9 vrouwen een vaginale 
bevalling, waarvan één met een actieve choroidale neovascularisatie en 3 een 
spoedkeizersnede. Er werden geen (sub)retinale bloedingen of veranderingen 
van de angioide strepen gezien in beide groepen. Hoewel elke patiënt met 
PXE tijdens de zwangerschap gecontroleerd moet worden op een actieve 
subretinale neovascularisatie, lijkt een natuurlijke bevalling veilig te zijn voor 
patiënten met PXE zonder actieve neovascularisatie.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.30 86B  J.R. Vingerling en S. Lubbers (Rotterdam Erasmus MC-Gouda Groene Hart 
Ziekenhuis):
  
Type 1 choroidal neovascularization protects against atrophy of 
the retinal pigment epithelium on the long term.
  
SAMENVATTING:
Type 1 (occulte) chorioretinale neovascularisatie (CNV) lijkt bij leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie op de lange termijn te beschermen tegen atrofie van het 
RPE. In deze voordracht worden een aantal unilaterale gevallen van type 1 
CNV gevolgd waarbij met anti-VEGF wordt behandeld en op lange termijn het 
bovenliggende RPE en de visus intact blijven terwijl in het andere oog waarin 
geen CNV ontwikkelde het RPE op de lange termijn ten gronde gaat door atrofie. 
Deze bevinding zet vraagtekens bij het vroegtijdig behandelen van “stille” 
CNV’s zonder lekkage en wijst op een cruciale rol van het membraan van Bruch 
en de choroidea voor de overleving van RPE cellen bij maculadegeneratie.
Belangenverstrengeling: geen. 
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09.40 87B  E.H.C. van Dijk, S. Veselinovic, D. Mohabati, W.H. Chung, G. Dijkman en C.J.F. 
Boon (Leiden UMC-Amsterdam UMC):
  
The spectrum of polypoidal choroid vasculopathy in Caucasians: 
clinical characteristics and treatment outcome.
  
SAMENVATTING:
De meeste studies die over polypoïdale choroïdale vasculopathie (PCV) 
gepubliceerd zijn werden gedaan in Aziatische patiënten, ondanks dat 
PCV ook bij Kaukasiërs voorkomt. Wij presenteren de karakteristieken van 
de grootste groep Kaukasische PCV patiënten tot op heden. In onze studie 
werden 74 ogen van 66 PCV-patiënten geïncludeerd. Patiënten hadden 
gemiddeld 1 polypoïdale laesie per oog (spreiding: 1-5), welke in 75% van 
de patiënten in de macula gelegen was. In 33 van de patiënten (50%) was 
de PCV geassocieerd met drusenoïdale neovasculaire leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie (LMD). PCV geassocieerd met niet-drusenoïdale AMD 
(26%) en idiopathische PCV (24%) kwamen minder vaak voor. Patiënten 
ontvingen verschillende soorten behandeling, welke in 55% van de 
patiënten leidde tot verdwijnen van sub- en intraretinaal vocht. De best-
gecorrigeerde visus was 12 maanden na de eerste behandeling 3 ETDRS 
letters toegenomen, wat een significante verbetering bleek. We concluderen 
dat een “PCV-spectrum” kan worden gezien in Kaukasische patiënten. Echter, 
in deze etnische groep lijkt het ziektebeeld meer geassocieerd te zijn met 
neovasculaire LMD dan in Aziatische patiënten het geval is.
Belangenverstrengeling: geen.
  

09.50 88B  M.J.C. Vader, A.M.E. Schauwvlieghe, F.D. Verbraak, G. Dijkman, J.M.M. 
Hooymans, L.I. Los, A.H. Zwinderman, T. Peto, C.B. Hoyng, R. van Leeuwen, 
J.R. Vingerling, Y. de Jong-Hesse, J.J.C. van Lith-Verhoeven, M.G.W. Dijkgraaf 
en R.O. Schlingemann (Amsterdam UMC, VUmc-Leiden UMC-Groningen 
UMC-Belfast Queens University-Nijmegen Radboudumc-Utrecht UMC-
Rotterdam Erasmus MC-Tilburg Twee Steden Hospital-Lausanne University 
of Lausanne):
  
Comparing the efficacy of bevacizumab to ranibizumab in  
patients with retinal vein occlusion. The BRVO study.
  
SAMENVATTING:
Doel: vergelijken van de effectiviteit van bevacizumab ten opzichte van 
ranibizumab voor de behandeling van patiënten met macula oedeem als gevolg 
van een retinale veneuze occlusie. Methode: een gerandomiseerde, vergelijkende, 
dubbelgemaskeerde, non-inferioriteits, klinische studie in 8 Nederlandse centra. 
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Patiënten kregen 6 maandelijkse intravitreale injecties met 1.25 mg bevacizumab 
(n=139) of 0.5 mg ranibizumab (n=138). Primaire uitkomst was het verschil in 
visus vanaf baseline tot 6 maanden, de grens voor non-inferioriteit was 4 letters. 
Resultaten: de gemiddelde visus verbeterde met 15.3 letters in de bevacizumab 
groep en met 15.5 letters in de ranibizumab groep (p=0.752). De ondergrens 
van het eenzijdige 95%-betrouwbaarheidsinterval was -1.7 letters, wat de non-
inferioriteit grens van 4 letters uitsluit. Conclusie: deze studie ondersteunt het 
gebruik van bevacizumab als eerste keus behandeling van macula oedeem bij 
patiënten met een retinale veneuze occlusie.
Belangenverstrengeling: geen.
  

10.00 89B  R.O. Schlingemann, M.J.C. Vader, A.M.E.Schauwvlieghe, F.D. Verbraak, G. 
Dijkman, J.M.M. Hooymans, L.I. Los, A.H. Zwinderman, T. Peto, C.B. Hoyng, R. 
van Leeuwen, J.R. Vingerling, A.C. Moll, J.J.C. van Lith-Verhoeven en M.G.W. 
Dijkgraaf (Amsterdam UMC, VUmc-Leiden UMC-Groningen UMC-Belfast 
Queens University-Nijmegen Radboudumc-Utrecht UMC-Rotterdam Erasmus 
MC-Tilburg Twee Steden Hospital-Lausanne University of Lausanne):
  
Comparing the efficacy of bevacizumab to ranibizumab in  
patients with diabetic macular edema. The BRDME study.
  
SAMENVATTING:
Doel vergelijken van de effectiviteit van intravitreale injecties met bevacizumab 
ten opzichte van ranibizumab voor de behandeling van diabetisch macula 
oedeem. Methode: een gerandomiseerde, dubbelblinde, klinische, non-
inferioriteit studie in 8 Nederlandse centra. In totaal zijn 170 patiënten 
gerandomiseerd voor 6 maandelijkse injecties van 1.25 mg bevacizumab 
(n=86) of 0.5 mg ranibizumab (n=84). De primaire uitkomst was het verschil 
in visus vanaf baseline tot 6 maanden, de grens voor non-inferioriteit was 
3.5 letters. Resultaten: de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval 
Was -3.6 letters, wat de non-inferioriteit grens van 3.5 letters overschrijdt. 
Na 6 maanden verbeterde de gemiddelde visus met 4.9 letters in de 
bevacizumab groep en 6.7 letters in de ranibizumab groep (p=0.094). 
Conclusie: ranibizumab geeft een betere visus uitkomst dan bevacizumab in 
de behandeling van patiënten met diabetisch macula oedeem.
Belangenverstrengeling: geen.
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10.10 90B  T. Theelen, V. Schreur, A. Domanian, B.J. Liefers, F.G. Venhuizen, B.J. Klevering, 
E.K. de Jong en C.B. Hoyng (Nijmegen Radboudumc):
  
Morphological and topographical appearance of diabetic  
microaneurysms on optical coherence tomography angiography.
  
SAMENVATTING:
Purpose: to investigate the appearance of retinal microaneurysms in 
diabetic macular oedema by optical coherence tomography angiography 
(OCTA). Methods: the topographical and morphological appearance of 
microaneurysms on OCTA was evaluated according to the presence of focal 
leakage on fundus fluorescein angiography (FFA) and retinal thickening on 
OCT. Results: OCTA and FFA images of 31 eyes of 24 subjects were analyzed. 
Of all microaneurysms on FFA, only 219 out of 513 (57%) were visible on 
OCTA. Microaneurysms with focal leakage, located in a thickened retina, 
were more likely to be detected by OCTA (p=0.001). Irregular, fusiform and 
mixed shaped microaneurysms had the highest likeliness to leak and cause 
oedema (p<0.001, p<0.001 and p=0.001). Conclusions: OCTA detected less 
microaneurysms than FFA. Morphology and microaneurysms on OCTA had 
impact on their leakage activity.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek.
  

10.20 91B  L.M. Smid, K.A. Vermeer, K.T. Wong, J.P. Martinez en M.E.J. van Velthoven 
(Rotterdam Ophthalmic Institute, Eye Hospital):
  
Agreement in subjective grading of a type 3 neovascularization 
on OCT angiography.
  
SAMENVATTING:
OCT angiografie (OCT-A) wordt beschouwd als een mogelijke waardevolle 
toevoeging aan de huidige beeldvorming om een type 3 neovascularisatie 
te diagnosticeren of de behandelingsresponse op te volgen. Het doel 
van deze studie is om de overeenkomsten in subjectieve scores van twee 
medisch retina specialisten in kaart te brengen, die de aan- of afwezigheid 
van verschillende karakteristieken van een type 3 neovascularisatie op 
OCT-A hebben beoordeeld. De resultaten laten zien dat er veel variatie zit 
in de scores van de twee beoordelaars. Om OCT-A daadwerkelijk te kunnen 
gebruiken voor het opvolgen van behandeling, zal de beoordeling van deze 
laesies op OCT-A op een meer consistentere manier gedaan moeten worden.
Belangenverstrengeling:financiering onderzoek.
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10.30 92B  P. van Geuns, L.M. Smid, K.A. Vermeer, K.T. Wong, J.P. Martinez en M.E.J. van 
Velthoven (Rotterdam Ophthalmic Institute, Eye Hospital):
  
Reduction of type 3 neovascularization after combination  
therapy with bevacizumab and photodynamic therapy based on 
OCT angiography.
  
SAMENVATTING:
Het doel van deze studie was om met OCT angiografie (OCT-A) in kaart te brengen 
wat de response is van type 3 neovascularisatie op een combinatietherapie van 
intravitreale bevazicumab (IVB) en fotodynamische therapie (PDT). Daarnaast 
hebben we verschillende volgordes van de combinatietherapie vergeleken. 
Patiënten werden behandeld op baseline en 2 weken daarna met eerst IVB en 
daarna PDT, of andersom. OCT-A scans werden gemaakt op week 0 (baseline), 
2, 4 en 18 en visus in LogMAR werd gemeten op week 0 en 18. Zowel 
vasculaire, structurele (OCT-A) en functionele (visus)resultaten laten zien dat de 
combinatietherapie effectief is voor de behandeling van type 3 neovascularisatie, 
waarbij het starten van de behandeling met PDT iets gunstiger lijkt.
Belangenverstrengeling: geen.

10.40 93B S. van Romunde, L. van Kleef, J. Martinez en S. Yzer (Rotterdam Eye Hospital):
  
Prevalentie en ernst van diabetische retinopathie in patiënten 
met MacTEL type 2.
  
SAMENVATTING:
Doel: prevalentie en ernst van diabetische retinopathie in patiënten met 
MacTEL type 2 onderzoeken. Methode: alle patiënten die gediagnosticeerd 
zijn met MacTEL type 2 vanaf 2014 zijn retrospectief onderzocht of er sprake 
was van diabetes mellitus, diabetische retinopathie (DRP) en de ernst van de 
DRP. Resultaten: van de 87 patiënten die gediagnosticeerd waren met MacTEL 
type 2, waren 29 patiënten (33%) bekend met diabetes mellitus. Daarvan 
hadden 8 patiënten (9%) milde DRP. Er waren geen patiënten met matige 
of ernstige DRP, of diabetisch macula oedeem. Conclusie: er is een bekend 
verband tussen MacTEL en diabetes mellitus, echter in onze studie waren 
er geen patiënten met matige of ernstige DRP. MacTEL zou theoretisch een 
beschermend effect kunnen hebben op het ontstaan van ernstige diabetische 
retinopathie door verminderde metabole behoefte.
Belangenverstrengeling: geen

10.50  PAUZE
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11.20  State of the Art Cataract by Douglas Koch (Auditorium 1)

12.10  Uitreiking Posterprijs 2019 (Auditorium 1)

12.20  LUNCH-PAUZE
  
14.00 94B P. Huis in het Veld en L. Gertzen (Almere Flevoziekenhuis):

  
Verworven anisocorie bij een vierjarige jongen; alarmbellen?
  
SAMENVATTING:
Wanneer een kind zich op het spreekuur meldt met een (partieel) lichtstijve 
pupil kan dit het eerste klinische teken zijn van een gevaarlijk pathologisch 
proces. Van belang is dat de gekozen diagnostische onderzoeken juist worden 
geïnterpreteerd.
Belangenverstrengeling: geen.

14.05 95B A. de Niet (Amsterdam UMC):
  
Acuut verlies bij proptosis.
  
SAMENVATTING:
Hierbij tonen we een casus van een caucasische patiënte van 51 jaar die zich 
presenteerde met acuut verlies van het linkeroog waarbij de visus nu 0.05 
bedroeg. De foto toont een proptosis links met gestuwde episclerale vaten.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.10 96B  A. Levitsky, J. Ursinus, D.T. Hartong, R.J.H.M. Kloos en P. Saeed (Amsterdam 
UMC):
  
Een jongen met gezwollen oogleden.
  
SAMENVATTING:
Een bijzondere presentatie van een steeds vaker vóórkomende diagnose: een 
18-jarige student met een blanco voorgeschiedenis werd verwezen met een 
verdenking voor orbitale cellulitis. Hij presenteerde zich met sinds 4 dagen 
aanwezige orbitale pijn rechts, pijn bij dextroversie en sinds 1 dag zwelling van 
het rechter bovenooglid. Hij had geen dubbelzien, visus was 1.25 beiderzijds, 
kleurenzien was ongestoord en er was geen RAPD. Bij verder onderzoek was 
rechts een proptosis van 3 mm gevonden en een milde abductie, elevatie en 
depressie beperking rechts.
Belangenverstrengeling: geen.
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14.15 97B S. Kertal (Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde):
  
Nog steeds cellen en nu?
  
SAMENVATTING:
Een 70-jarige man met blanco oogheelkundige voorgeschiedenis werd 
doorgestuurd met sinds eind 2017 visusklachten aan het linkeroog. 
Oogheelkundig onderzoek toonde een visusdaling, geprikkelde voorste 
oogkamer en unilateraal verhoogde oogdruk. Waar denkt u aan en welke 
onderzoeken wilt u aanvragen?
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.20 98B C. Eggink (Nijmegen Radboudumc):
  
Cataract extractie en dan een surprise.
  
SAMENVATTING:
Patiënte (55 jaar) onderging na een contactlens gerelateerde keratitis 
een corneatransplantatie en na enige tijd een cataract extractie op het 
rechteroog. Ook het linkeroog ontwikkelde cataract. De cataractextractie had 
een verrassende uitkomst..
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.25 99B A.C. Randag, A.T. van Goor en L. Remeijer (Rotterdam OZR):
  
Een vette verrassing.
  
SAMENVATTING:
Een 80-jarige patiënte werd verwezen i.v.m. een gedecompenseerde cornea. 
Er werd een DSAEK gepland. Peroperatief kwam de oorzaak pas aan het 
licht...
Belangenverstrengeling: geen.
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14.30 100B  R. Smesseim (Leiden UMC):
  
Crack the mystery.
  
SAMENVATTING:
Een 40-jarige vrouw presenteert zich met een pre- en postseptale cellulitis, 
forse pijnklachten rondom de ogen en oogbewegingsbeperkingen. 
Intraveneus Augmentin geeft geen verbetering van de klachen. Op MRI wordt 
onder andere aankleuring gezien van de musculus rectus inferior en medialis 
links. Is hier sprake van een gecompliceerde sinusitis of is er meer aan de 
hand?
Belangenverstrengeling: geen.

14.35 101B  M.B. Nugteren, N. Waardenburg-Luiting, M.F. Hoogslag-Bienfait en  
W.J. Japing (Groningen UMC):
  
Uit het oog, uit het hart (of onbewust bekwaam).
  
SAMENVATTING:
Een 53-jarige patiënt presenteerde zich met klachten van een missend stukje 
gezichtsveld, metamorfopsie en flitsen in één oog. In een verder rustig oog 
werd in fundo een retinale laesie gevonden. Na een vruchteloze zoektocht 
naar de diagnose kwam de oplossing plots van de verwijzend oogarts, in 
wiens centrum de cardioloog het mysterie had ontrafeld.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.40 102B R.O.B. de Keizer (Rotterdam OZR):
  
The strange case of the Red panda bear discoloration.
  
SAMENVATTING:
A fifty year-old man presented with painful, slowly progressing inflammation 
of the skin around both eyes since four months. The lesions were not seasonal 
and seemed not light induced. The patient had a history of colitis ulcerosa, 
a left anterior uveitis and a HLA-B27 negative ankylosing spondylitis. 
On physical examination we noted well-defined dermal infiltration of all 
eyelids with red to magenta discoloration. The lesions showed remarkable 
resemblance with the red periocular spots of the red panda bear.
Belangenverstrengeling: geen.
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14.45 103B  N. Dzino (Rotterdam Erasmus MC):
  
Vrachtwagenchauffeur met gezichtsveldafwijkingen.
  
SAMENVATTING:
Een 56-jarige man met doorgemaakt papiloedeem in OS en nu 
gezichtsveldafwijkingen beiderzijds.Wat is de oorzaak? En mag hij nog 
deelnemen aan het verkeer?
Belangenverstrengeling: geen.

14.50 104B  A.N. Tan (Leiden UMC):
  
Een erfenis uit Dominica.
  
SAMENVATTING:
46-jarige vrouw uit Dominica presenteert zich met unilaterale acute 
visusdaling.
Belangenverstrengeling: geen.
  

14.55 105B M. Kuiper (Groningen UMC):
  
Een studente die het licht ziet?
  
SAMENVATTING:
Een studente van 19 jaar presenteert zich op de polikliniek oogheelkunde 
met fotopsieklachten sinds een week. Ze heeft het gevoel alsof ze 
voortdurend in de ogen wordt geschenen met fel licht. Tevens ziet zij hierbij 
wazige gebieden in het gezichtsveld. De klachten worden erger als ze op 
beeldschermen kijkt. De huisarts vermeldt in de verwijsbrief dat zij bekend 
is met angst en depressieve klachten, waarvoor ze medicatie gebruikt. Het 
initiële oogheelkundig onderzoek laat geen afwijkingen zien. Is dit wel een 
oogheelkundig probleem?
Belangenverstrengeling: geen.
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15.00 106B  NJ.P.H. van der Kley, J.W.R. Pott, K.H. ten Boer-Rijpma en L. Olie (Groningen 
UMC):
  
Dubbelzien door de prikpil?
  
SAMENVATTING:
Een 38-jarige vrouw bezocht de polikliniek Oogheelkunde in verband met een 
binoculaire diplopie nadat zij tweemaal relatief kort achter elkaar een Depo-
Provera injectie (de prikpil) had gekregen. In de hierop volgende maanden 
verdween de diplopie geleidelijk. Aan het einde van haar eerdere zwangerschappen 
had zij dezelfde klachten, maar in mindere mate. Ook toen verdween de diplopie 
spontaan. De diplopie leek gerelateerd aan de progesteronspiegel in het bloed. 
Ruim 5 jaar later volgt de onderliggende oorzaak.
Belangenverstrengeling: geen.
  

15.05 107B S. Kamar (Leiden UMC):
  
Glasvochtbloeding met verdenking maligniteit.
  
SAMENVATTING:
Een 53-jarige man wordt verwezen door een collega oogarts wegens een 
glasvochtbloeding. De oogarts vindt een verdachte verheven laesie in fundo 
bij echografisch onderzoek. De vraag is wat is hier aan de hand en wat is de 
oorzaak van de glasvochtbloeding?
Belangenverstrengeling: geen.
 

15.10 108B J.T.H.N. de Faber (Rotterdam OZR):
  
Mysterieus scheelzien van peuter door ogen van Lion King.
  
SAMENVATTING:
Bijzondere casus van scheelzien te verklaren door transitionele oogheelkunde.
Belangenverstrengeling: geen.
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15.15 109B T. Westland (Nijmegen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis):
  
20-jarige vrouw met acuut glaucoom?
  
SAMENVATTING:
Een jonge patiënte presenteert zich met hoofdpijn, misselijkheid, wazig zicht 
en fors verhoogde intraoculaire druk aan het linkeroog bij de opticien. Ze is 
bekend met milde myopie waarvoor contactlenzen, er lijkt hier sprake te zijn 
van acuut glaucoom, of is dit toch iets anders?
Belangenverstrengeling: geen.

15.20 110B M. Jalink (Utrecht UMC):
  
Bilaterale cornea melting: vissen naar een antwoord.
  
SAMENVATTING:
In deze casus bespreken we een 44-jarige patiënt met een blanco 
voorgeschiedenis die werd ingestuurd met een heftige, bilaterale 
keratoconjunctivitis met corneal melting. Aanvankelijk werd gedacht aan een 
fulminant verlopende infectie,maar door zorgvuldige anamnese en dankzij 
de hulp van het RIVM en een aantal biologen werd uiteindelijk een heel 
andere etiologie gevonden. Voor zover bekend is dit de eerste Nederlandse 
casus van een dergelijk heftig beeld, ondanks het feit dat veel hobbyisten de 
oorzakelijke factor thuis hebben en zich – beter dan de oogarts – bewust zijn 
van de risico’s van hun hobby.
Belangenverstrengeling: geen.
 

15.25 111B A.J.W. Haasnoot (Utrecht UMC):
  
Bilateraal blind binnen 1 jaar – maar waardoor?
  
SAMENVATTING:
Een 70-jarige man met papiloedeem wordt binnen 1 jaar blind aan beide 
ogen. Uitgebreid aanvullend onderzoek levert geen aanknopingspunten. 
Later geeft patiënt ons nieuwe informatie die zal leiden naar de diagnose...
Belangenverstrengeling: geen.



144 213e vergadering 2019

VR
IJD

A
G

 2
9 

M
A

A
RT

 2
01

9

15.30 112B S. Lambertus (Nijmegen Radboudumc):
  
Een koningsgezinde patiënt met oranjeverkleuring van zijn 
gezichtsveld.
  
SAMENVATTING:
Deze patiënt had sinds enkele weken meermaals kortdurend volledig 
visusverlies met een oranjekleurige waas voor beide ogen.
Belangenverstrengeling: geen.

15.35 113B H. Yildirim (Amsterdam UMC):
  
Een zwangere dame met visusdaling...

SAMENVATTING:
Een zwangere dame met visusdaling…
Belangenverstrengeling: werknemer.  

  
15.40  EINDE
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