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A LGEMENE INF ORM ATIE
Hierbij enige nuttige informatie met betrekking tot uw deelname aan het NOG2021 congres. De 215e vergadering
van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap vindt virtueel plaats van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 maart
vanuit MECC te Maastricht.
Naast voordrachten, posterpresentaties, mystery cases zijn een keynote en enkele ‘state of the art for all’ lezingen
gepland. Op woensdag 24 maart om 14.00 uur beginnen we met een keynote ‘Duurzame Oogheelkunde’ met als
sprekers David Chang, Rudy Nuijts en Redmer van Leeuwen.Voor de state of the art Orbita donderdag 25 maart is
Geoff Rose onze gast. Zijn voordracht heeft als titel ‘Orbital Tumours: A wolf in sheep’s clothing’. Op vrijdag 26 maart
zal Rob Verdijk een state of the art lezing Pathologie en Tumoren verzorgen. Paolo Rama sluit de sessie af met een
state of the art cornea met als titel ‘Advanced therapy for ocular surface diseases’.
De Binkhorst/Dondersprijs ontvangt Sanne Verbakel voor haar proefschrift ‘Inherited retinal diseases. Studies on
genotype, phenotype and treatment’ op donderdag 25 maart 16.55 uur. De posterjury reikt de posterprijs 2021 uit
op vrijdag 26 maart om 10.40 uur.
Dagelijks vinden cursussen plaats. Meer informatie over diverse cursussen vindt u in de APP NOG2021
en op de congreswebsite.
De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 25 maart van 10.40 – 12.30 uur.
Deelnemers ontvangen hiervoor een aparte inlog.
Op donderdag en vrijdag tijdens de lunchpauze worden enkele interessante presentaties aangeboden door de
industrie.
Vlak voor het congres ontvangen alle geregistreerde deelnemers en sprekers een persoonlijke congres inlog op het door
u opgegeven emailadres. Heeft u ingeschreven voor meerdere dagen dan ontvangt u per dag een nieuwe inlog.
Met deze inlog heeft u toegang tot het NOG2021 congres, de cursussen en voor de BIG geregistreerden met
voorschrijfbevoegdheid eveneens tot de virtuele beurs.
Dit wetenschappelijke congres is uiteraard erkend als nascholing. Per dag ontvangt u 6 accreditatiepunten.
Wij wensen u allen plezierige en boeiende virtuele NOG dagen
Prof. dr. J.C. van Meurs
Voorzitter wetenschappelijke commissie
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Congresorganisatie
Stichting Oogheelkundige Congressen
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
M 06 52345845
E jolanda@oogheelkunde.org
E congres@oogheelkunde.org
Congresapp
Download vooral de congresapp NOG2021 waarin u alle informatie over het congres vindt.
Wetenschappelijk programma
Een programma overzicht per dag vindt u op pagina 5
Posterpresentaties
Degenen die hun poster niet van te voren digitaal inleveren dingen niet mee voor de posterprijs 2021.
De posterprijs wordt op vrijdag 26 maart om 10.40 uur uitgereikt.
Virtuele beurs
Deelnemers aan de virtuele beurs vindt u op pagina 11
Presentaties sponsoren
Op donderdag en vrijdag tijdens de lunchpauze vinden interessante presentaties van sponsoren plaats.
Jury posterprijs 2021
Prof. Dr. C.J.F. Boon, Dr. C.A. Eggink en Prof. Dr. C.A.B. Webers
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PROGR A MM A- OV ER ZICH T NOG 2 0 21
WOENSDAG 24 maart 2021
Tijd

Zaal 1

Onderwerp

Tijd

Zaal 2

Onderwerp

Cursus 1

Cursus 2

09.00

Sirks, M.

Cornea

09.00

Lubbers, S.

Uveitis

09.07

Luijk, C. van

Nuijts/Bartels

09.07

Vergouwen, D.

de Boer/Pott

Basis gezichtsveldonderzoek
09.00 - 11.00

09.14

Veugen, J.

09.14

Venema, W.

Behandeling van prematuren
retinopathie: een update
09.00 - 10.00

09.21

Oahalou, K.

09.21

Groot, E. de

09.28

Discussie

09.28

Kouwenberg, C.

09.40

Brekelmans, J.

09.35

Wennink, R.

09.47

Dapena, I.

09.42

Discussie

09.54

Lapid, R.

10.00

Portengen, B.

10.01

Muijzer, M.

10.07

Pott, J.

10.08

Wisse, R.

10.14

Tabak, M.

10.15

Discussie

10.21

Ruyven, R. van

10.30

Pauze

10.28

Discussie

Neuro-ophth.
Imaging Oogoncologie
10.15-11.15
Strabologie

11.00

Kersten, E.

Cornea

10.40

Pauze

11.07

Keamela, V.

Eggink/Wijdh

11.10

Boonstra, F.

Kinderohk.

11.14

Birbal, R.

11.17

Tideman, J.

Schalij/ Tjon Fo Sang

11.21

Lie, J.

11.24

Kadhum, A.

11.28

Discussie

11.31

Egmond, M. van

11.40

Groeneveld, E.

11.38

Schalij-Delfos, N.

11.47

Ham, L.

11.45

Discussie

11.54

Nispen, R. van

12.00

Trzcionkowska, K.

12.01

Dickman, M.

12.07

Nuijts, M.

12.08

Discussie

12.14

Bruijn, W. de

12.20

LUNCH

12.21

Bruinenberg, A.

12.28

Simonsz, H.

12.35

Discussie

12.50

Lunch

16.00

16.20

Medische Retina:
van basics
tot nieuwe
ontwikkelingen

Pauze

MR:
van basics
tot nieuwe
ontwikkelingen

Med. Ret.

14.45

Aa, H. van der

Low vision

Boon/ Schlingemann

14.52

Veldman, M.

Vrijling/van Nispen

14.59

Nguyen, T.

15.06

Rausch-Koster, T.

15.13

Amelsfort, T. van

15.20

Discussie

15.35

Asten, F. van

15.42

Faber, J. de

15.49

Claessens, J.

15.56

Hogewind, B.
Zegers, R.
Berendschot, T.

16.17

Discussie

16.35

Pauze

17.00

Rados, M.

Posters

Berkel, C. van

Imhof/Beckers

Vehmeijer, W.
Luijk, C. van
17.09

Discussie

17.18

Gezgin, G.
Detiger, S.
Engin, O.
Sambeek, C. van
Smit, J.
Agirman, S.
Tedja, S.
Al Nofal, M.
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Diversen

16.03

Wong Chung, J.

Einde

Beleid/kwal.

16.10

Groot, A.

17.30

Biologicals in Uveitis
11.30-12.30

Keynote: DUURZAME OOGHEELKUNDE

14.00
14.45

BBC:
OHK in post Covid
tijdperk
11.20-12.20

17.30

Discussie

17.42

Einde

Follow-up glaucoom
patënten met perimetrie
14.45 - 16.45

Basis Cornea topografie
14.45 - 16.45

DONDERDAG 25 maart 2021
Tijd

Zaal 1

Onderwerp

Tijd

Zaal 2

Onderwerp

Cursus 1

Cursus 2

09.00

Meerwijk, C. van

Glaucoom

09.00

Paridaens, D.

Orbita

09.07

Lemij, H.

Jansonius/lemij

09.07

Hötte, G.

Paridaens/Kalmann

09.14

Gorgels, T.

09.14

Kalmann, R.

You make the call:
Managing complicated
IOL cases
09.00 - 10.30

Medische retina in de
dagelijkse praktijk
09.00 - 10.00

09.21

Schotgerrits, S.

09.21

Keizer, R.O.B.

09.28

Discussie

09.28

Reuser, T.

09.40

Ramdas, W.

09.35

Discussie

09.47

Scheres, L.

09.50

Beenakker, J.

09.54

Liesenborghs, I.

09.57

Tang, M.

10.01

Hubens, W.

10.04

Klaassen, L.

10.08

Discussie

10.11

Discussie

10.20

Pauze

10.20

Pauze

Oncologie

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG

10.40
12.30

Plast. Chir.

LUNCH - PRESENTATIES SPONSOREN

STATE OF THE ART BY GEOFF ROSE: ORBITAL TUMOURS : A WOLF IN SHEEP’S CLOTHING

14.00
14.40

Lambertus, S.

Vitreo.ret.

14.40

Marinkovic, M.

Oncologie

14.47

Meurs, J. van

van Meurs/Crama

14.47

Moll, A.

Luyten/Kilic

14.54

Wittenboer, E. vd

14.54

Nguyen, J.

15.01

Jong, H. de

15.01

Drabarek, W.

15.08

Ng, H.

15.08

Wierenga, A.

15.15

Romunde, S. van

15.15

Brouwer, N.

15.22

Discussie

15.22

Discussie

15.40

Pauze

15.40

Pauze

16.00

Koetsier, L.

16.07

Kilic, E.

16.14

Poppelen, N. van

16.21

Bruyn, D. de

16.28

Hajjaj, A.

16.35

Das, T.

16.42

Vu, T.H.K.

16.49

Discussie

17.11

Einde

16.00

Nobacht, S.

Posters 2

Wong, H.

van Meurs/ Webers

Darma, S.
Vuijk, D.
Driessen, H.
Mohabati, D.
16.09

Discussie

16.18

Jong, B. de
Bakker, E.
Overdam, K.
Berge, J. ten
Meurs, J. van
Etten, P. van

16.27
16.36

Discussie
Henry, Y.
Verbakel, S.
Goezinne, F.
Teunissen, R.
Kruijt, C.
Melis, B.

16.45

Discussie

16.55

Uitreiking Binkhorst/Dondersprijs

17.04

Einde

18.00
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Marinkovic/Moll

Update diagnostiek en
behandeling neuritis optica
14.40 - 15.40

Zo maakt u uw eigen
poli visueel toegankelijker
14.40 – 15.40

Diagnostiek en behandeling
van ocular surface disease
16.00 - 18.00

BBC: Update DBC/DOT
16.00 - 17.00

VRIJDAG 26 maart 2021
Tijd

Zaal 1

Onderwerp

Tijd

Zaal 2

Onderwerp

Cursus 1

Cursus 2

09.00

Pameijer, E.

Med. Retina

09.00

Spekreijse, L.

Cataract

09.07

Colijn, J.

Yzer/Boon

09.07

Zijlmans, B.

Reus/Henry

09.14

Hecke, M. van

09.14

Segers, M.

You make the call:
Managing complicated
IOL cases
09.00 - 10.30

Medische retina in de
dagelijkse praktijk
09.00 - 10.00

09.21

Ponsioen, D.

09.21

Reus, N.

09.28

RavensDjn, M.

09.28

Bauer, N.

09.35

Discussie

09.35

Rozendal, L.

Refractie

09.50

Brinks, J.

09.42

Discussie

chirurgie

10.00

Pauze

09.57

Dijk, E. van

10.04

Declerck, E.

10.11

Rijssen, T. van

10.18

Boon, C.

10.25

Discussie

10.40

Uitreiking poster prijs

10.50

STATE OF THE ART BY ROB VERDIJK: PATHOLOGIE EN TUMOREN

11.45

STATE OF THE ART BY PAOLO RAMA: ADVANCED THERAPY FOR OCULAR SURFACE DISEASES

12.30

LUNCH - PRESENTATIES SPONSOREN

14.00

Feenstra, H.

Med. Retina

14.00

Voorde, A. ten

Mysteries

14.07

Mulders, T.

J. van Lith/Vingerling

14.05

Boer, I.

de Faber/Klevering

14.14

Theelen, T.

14.10

Schaft, M. van der

14.21

Yzer, S.

14.15

Wegkamp, M.

14.28

Groen, F.

14.20

Engin, O.

14.35

Discussie

14.25

Veen, R. van der

14.50

Lanting, L.

14.30

Sels, L.

14.57

Govers, B.

14.35

Versteeg, J.

15.04

Kinaci, B.

14.40

Overkempe, T.

15.11

Haarman, A.

14.45

Wong Chung, J.

15.18

Discussie

15.30

Talib, M.

15.37

Born, L. van den

15.44

Hahn, L.

15.51

Valkenburg, D.

15.58

Smailhodzic, D.

16.05

Discussie

16.20

Einde
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Genetica

14.50

Boogaard, J.

14.55

EINDE

WORK SHOP S EN CU RS U S SEN
Woensdag 24 maart

Cursuszaal 1
09.00 – 11.00 (C1)
BASIS GEZICHTSVELDONDERZOEK
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 is 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 gezichtsveldveld? Welke
afwijkingen passen bij glaucoom? En welke bij andere pathologie? Tijdens de cursus worden oefeningen met gezichtsvelden
aangeboden en die oefeningen worden besproken.
Docenten: R. Müskens, N.M. Jansonius

11.20 – 12.20 (C2)
BBC: OOGHEELKUNDE IN POST COVID TIJDPERK EN ONTWIKKELINGEN IN HET ZORGLANDSCHAP
Gedacht wordt aan de volgende bespreekpunten:
• Hoe omgaan met de wachttijd wegwerken?
• Organisatie van bekostiging. Activity based costing. Beloning anders dan prestatiebekostiging. Logex speelt hier al op in.
• Verwijzingen door optometristen. Zorg of zegen?

14.45 – 16.45 (C3)
FOLLOW UP GLAUCOOMPATIËNTEN MET PERIMETRIE
De follow-up van glaucoom patiënten lijkt een complex en onoverzichtelijk gebeuren. Met een paar eenvoudige basisregels kan
de zorg voor glaucoom patiënten echter zowel goed als efficiënt georganiseerd worden. De cursus bestaat uit een voordracht
waarin praktische regels voor glaucoomzorg worden gegeven en individueel oefenen m.b.v. casuïstiek. De kern van de cursus
wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test, het gezichtsveldonderzoek. Bij follow-up met perimetrie kunnen drie
fases worden onderscheiden: (1) het opbouwen van een perimetrische baseline, (2) progressiedetectie in de eerste vijf jaar van
de follow-up en (3) progressiedetectie na vijf jaar follow-up. In die laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid van
achteruitgang en levensverwachting een centrale rol.
Docenten: N.M. Jansonius, R. Müskens

Woensdag 24 maart 2021

Cursuszaal 2
09.00 – 10.00 (D1)
BEHANDELING VAN PREMATUREN RETINOPATHIE: EEN UPDATE
Bedoeld voor oogartsen die betrokken zijn bij screening en behandeling van ROP. Tijdens deze interactieve cursus zullen met behulp
van casuïstiek en beeldmateriaal een aantal thema’s rond behandeling van ROP besproken worden. Naast screeningsfrequentie
zal uitgebreid ingegaan worden op logistiek rond en indicaties voor behandeling met laser en anti-VEGF. Interventies door de
neonatoloog kunnen invloed hebben op het beloop van ROP. Soms kunnen in goed overleg tussen neonatoloog en oogarts
interventies plaats vinden die leiden tot uitstel of voorkomen van behandeling. Thema’s die hierbij een rol spelen zijn zuurstofbeleid
en Hb. Een Kahoot! Quiz met vragen over keuzes bij behandeling zal deel uitmaken van de cursus.
Docenten: F.T. Kerkhoff, S.J.R. de Geus, K. Trzcionkowska, J. Termote, N.E. Schalij-Delfos

10.15 – 11.15 (D2)
IMAGING OOGONCOLOGIE
In de cursus “Imaging oogoncologie” wordt aan de hand van de differentiaaldiagnose van oogmelanoom verschillende imaging
technieken besproken waaronder echografie, fluorescentieangiografie, indocyaninegroenangiografie, OCT en hoge resolutie MRI
en de implicaties voor behandeling enucleatie, radiotherapie met Ruthenium en Protonen bestraling.
Docenten: J.W. Beenakker, J.C. Bleeker, G.P.M. Luyten, M. Marinkovic en T.H.K. Vu.
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11.30 – 12.30 (D3)
BIOLOGICALS IN UVEITIS
Steeds meer biologicals komen beschikbaar waarvan een deel effectief is voor de behandeling van niet-infectieuze uveitis en
scleritis. In de richtlijn biologicals worden overkoepelende adviezen gegeven over de gezondheidsrisico’s die de behandeling met
zich meebrengt en wordt de effectiviteit van biologicals voor een bepaalde indicatie toegelicht. De behandeling dient te worden
uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit een oogarts en een internist, immunoloog of reumatoloog. De biologicals
die effectief zijn voor niet-infectieuze uveitis en scleritis zijn onder te verdelen in TNF-α-remmers, interleukine-remmers en een
overige groep. Met TNF-α-remmers is tot nu toe de meeste ervaring bij niet-infectieuze uveitis. De behandeling met Rituximab
is effectief voor de behandeling van scleritis. In de cursus worden indicaties en risico’s van de 3 groepen biologicals behandeld.
Docenten: J. de Boer, M.E.J. van Velthoven, A.M. Haasnoot

14.45 – 16.45 (D4)
BASIS CORNEA TOPOGRAFIE
Cornea topografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. Daarnaast is het noodzakelijk voor vroegdetectie van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinked kan worden. Er zijn verschillende cornea topografen 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

Donderdag 25 maart
Cursuszaal 1
09.00 – 10.30 (C4)
YOU MAKE THE CALL: MANAGING COMPLICATED CATARACT AND PREMIUM IOL CASES
In deze cursus presenteren wij aan de hand van casussen op interactieve wijze mogelijke valkuilen van premium kunstlenzen en
refractiechirurgie. Hoe zijn wij met comorbiditeit omgegaan? En hoe hebben wij peroperatieve complicaties, onverwachte uitkomsten
en suboptimale resultaten aangepakt? En wat zou u zelf doen? Via het online stemprogramma Mentimeter betrekken wij u namelijk
interactief bij de verschillende casussen.
Docenten: N.J.C. Bauer, W.O. Goslings, R. Lapid-Gortzak, B. Malyugin, R.M.M.A. Nuijts, N.J. Reus.

14.40 – 15.40 (C5)
UPDATE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING NEURITIS OPTICA
De diagnostiek en behandeling van neuritis optica (NO) is tot nu toe sterk bepaald geweest door de uitkomsten van de optic neuritis
treatment trial (ONTT) uit 1992. De behandeling van NO met methylprednisolon versnelt het herstel, maar heeft geen effect op de
uiteindelijke uitkomst. Ook had de MRI geen rol in het stellen van de klinische diagnose neuritis optica. Door de opkomst van nieuwe
serologische biomarkers is de diagnostiek en behandeling van NO significant veranderd. In de cursus wordt u bijgepraat over deze
nieuwe ontwikkelingen. De theorie wordt geïllustreerd met casuïstiek uit de praktijk van de docenten.
Docenten: J. van Everdingen, N. Bauer, J.W. Pott

16.00 – 18.00 (C6)
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN OCULAR SURFACE DISEASE
Ocular surface disease (OSD) is een grote heterogene groep van oogaandoeningen van de oppervlakkige laag van de cornea,
conjunctiva, oogleden en traanklieren. Ondanks dat OSD een veel voorkomende groep van aandoeningen binnen de spreekkamer
van een oogarts is, lijkt er relatief weinig aandacht te zijn voor dit deelgebied. In deze cursus worden op een interactieve manier de
speerpunten van de diagnostiek en behandeling van OSD doorgenomen. De differentiaal diagnose van het chronisch rode/geïrriteerde
oog wordt systematisch besproken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van droge ogen, blefaritis
en allergische oogaandoeningen, inclusief nieuwe behandelopties. Na deze cursus heeft de cursist duidelijke handvatten om OSDpatiënten beter te behandelen in de praktijk.
Docenten: C.M. van Luijk, J. Vehof, N. Sillevis Smitt, K. Mansour
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Donderdag 25 maart 2021
Cursuszaal 2
09.00 – 10.00 (D5)
MEDISCHE RETINA IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Aan hand van interactieve casuïstiek en een paneldiscussie zullen we ingaan op dilemma’s die elke oogarts tegenkomt. Thema’s zijn
o.a.: Onvoldoende respons op alle anti-VEGF’s bij exsudatieve LMD: hoe verder? Proliferatieve diabetische retinopathie en diabetisch
maculaoedeem: laser of anti-VEGF? Wat is de plaats van “nieuwe” middelen zoals Brolucizumab of Iluvien®?
Docenten: Y. de Jong-Hesse, J.J.C. van Lith-Verhoeven en M.V. van Hecke namens de Werkgroep Medische Retina

14.40 – 15.40 (D6)
ZO MAAKT U UW EIGEN POLI VISUEEL TOEGANKELIJKER
In uw praktijk komen dagelijks vele slechtziende patiënten. Voor hen is het belangrijk dat alle ruimtes visueel toegankelijk zijn. Maar is
uw polikliniek ook goed vindbaar? Is het er veilig? En zijn uw brieven goed leesbaar? Allemaal aspecten die de visuele toegankelijkheid
kunnen verbeteren. Aan de hand van praktische voorbeelden leert u in deze cursus om met slechtziende ogen naar uw eigen praktijk
te kijken en om deze vervolgens beter toegankelijk te maken. Dat hoeft niet duur te zijn. Met het juiste gebruik van licht, kleur en
contrast, obstakelvrije looproutes, zonwering, tekst en belettering bent u al snel een heel eind op de goede weg! Indien gewenst krijgt
u tevens persoonlijk advies om uw eigen werkomgeving zo zichtbaar mogelijk te maken aan de hand van foto’s van uw eigen praktijk.
Docenten: B. Melis Dankers, W. van Damme, H. de Boer, H. Evers

16.00 – 17.00 (D7)
BBC: UPDATE DBC/DOT
DBC/DOT registratie met afkortingen quiz
Docenten: BBC-NOG

Vrijdag 26 maart 2021
Cursuszaal 1
09.00 -10.00 (C7)
HELP EEN VLEK IN FUNDO, WAT NU?
Tijdens deze cursus zullen we u meenemen in de wereld van intraoculaire laesies. Aan de hand van beeldvorming zullen we op een
interactieve manier een overzicht geven van de differentiaal diagnose (van benigne tot maligne). We zullen ingaan op diagnostiek en
behandelingen van de verschillende laesies. Welke complicaties zien we van de verschillende behandelingen en hoe kunnen deze het
beste worden behandeld of voorkomen? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en wat brengt de toekomst?
Docenten: A.C. Moll, A.A.H.J. Thiadens, N.C. Naus

Vrijdag 26 maart 2021
Cursuszaal 2
09.00 – 10.00 (D8)
CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT (CVI): WELKE PATIËNT KENMERKEN, WELKE ONDERZOEKEN?
Diagnostiek bij CVI wordt uitgebreid besproken in de richtlijn “cerebral visual impairment; diagnostiek en verwijzing”. Het is soms
moeilijk om vast te stellen bij welke kinderen deze uitgebreide diagnostiek van toepassing is. Er bestaat een evidence based vragenlijst,
maar die is ontwikkeld voor kinderen onder de 24 maanden. In deze cursus wordt ingegaan op de vraag: Bij welke kinderen voer je
de onderzoeken voor CVI uit? Welke voorgeschiedenis hebben kinderen met CVI en welke MRI uitslagen passen daarbij? In de cursus
worden accenten aangebracht in de functie onderzoeken uit de richtlijn, welke informatie leveren de onderzoeken op, welke rol heeft
de oogarts? Aanvullende onderzoeken zoals beeldvorming (OCT), eye tracking en verwijzing naar geneticus of neuroloog worden
behandeld met behulp van verschillende klinische voorbeelden.
Docenten: G.L. Porro, A.J. van Sorge, F.N. Boonstra
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PRE SEN TATIE S SP ONS OREN

Donderdag 25 maart
Vrijdag 26 maart

Sponsoren

Alcon
Allergan
Bausch & Lomb
Bayer
Carl Zeiss
Hoya Lens Nederland
Horus Pharma Nederland
J&J Vision
Laméris Ootech
Medical Workshop
Novartis
Oculenti
Ophtec
Santen
Théa Pharma
Tramedico
Ursapharm
Young Eye Medical
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Donderdag 25 maart
13.00 Novartis:
– Behandeling met brolucizumab: Is er effectiviteit te
verwachten bij switch-patiënten?
– A trial investigator presents: A treatment naïve
patient case from the HAWK-trial
13.20 Allergan:
– Allergan in Ophthalmology
13.30 Ophtec:
– Ophtec’s nieuwe concept multifocale lenzen
Precizon Presbyopic NVA
13.40 – 13.42 Laméris Ootech:
– Introductie nieuwe omega 600 binoculair
Indirect Ophtalmoscope

Vrijdag 26 maart
12.30 Bayer:
– J.J.C. van Lith-Verhoeven: Treat-en-Extend in
dagelijkse praktijk: logistiek en efficiëntie
12.55 Novartis:
– Behandeling met brolucizumab: Is er effectiviteit te
verwachten bij switch-patiënten?
– A trial investigator presents: A treatment naïve
patient case from the HAWK-trial
13.20 Santen:
– Santen Vision 2030
13.35 – 13.50 Horus Pharma:
– Horus Pharma, Solution Makers in Ophthalmology

ZAAL 1
08.50

Welkom en opening door voorzitter NOG
Cornea, voorzitters R.M.M.A. Nuijts en M.C. Bartels

09.00 A1

M.J. Sirks,1 J.M.J. van Vliet,1,2 B. de Jong,1 R. Lapid-Gortzak,1 I.J.E. van der Meulen (1Department of Ophthalmology,
Amsterdam UMC, Amsterdam; 2Oculenti Contact lenses, Zoetermeer)
Het evalueren van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van osmolariteitsmetingen van de I-Pen
SAMENVATTING:
Doel: Het evalueren van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van osmolariteitsmetingen van de I-Pen (I-MED Pharma,
Canada) in gezonde vrijwilligers met en zonder contactlenzen. Methode: 17 proefpersonen zonder contactlenzen
(non-CL) en 17 met contactlenzen (CL) zijn geïncludeerd. Per oog zijn drie achtereenvolgende osmolariteitsmetingen
uitgevoerd, alsook de OSDI, FBUT, Schirmer test en NEI score voor beoordeling van punctata. Resultaten: Er werden
significant lagere osmolariteitswaarden gemeten in de CL-groep dan in de non-CL groep. Er was geen correlatie tussen
de osmolariteit en de uitslagen van de OSDI, FBUT, Schirmer en NEI score. Door errors waren gemiddeld 1,51 metingen
nodig per verkregen waarde. Conclusie: De gevonden osmolariteit was hoger dan die uit de literatuur. Waardes in de
CL-groep waren lager dan in de non-CL groep. De fabrikant werkt aan verbetering van de I-Pen.
Belangenverstrengeling: Adviseurschap

09.07 A2

Chantal van Luijk, MD1, Roselie Achten, MD1,2, Joke de Boer, MD, PhD1, Marjolein de Bruin-Weller, MD, PhD2 (1Department
of Ophthalmology, Utrecht University Medical Center, Utrecht; 2Department of Dermatology, Utrecht University Medical
Center, Utrecht)
18 maanden follow-up van patiënten met Dupilumab-geassocieerde ocular surface disease
SAMENVATTING:
Dupilumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat door dermatologen sinds 2018 wordt voorgeschreven voor
eczeem. Bijna 50% van de patiënten ontwikkelt een vorm van conjunctivitis, waarvan 49% mild, 21% matig en 30%
ernstig met limbale betrokkenheid. 82 patiënten in het UMC Utrecht met een follow-up van langer dan 18 maanden werd onderzocht. Bij elk bezoek werd gestandaardiseerd oogheelkundig onderzoek verricht volgens de UTOPIA
(Utrecht OPhthalmic Inflammatory and Atopic) ocular surface disease grading score. Hiermee kunnen ernst, lokalisatie
en risico voor limbale stamcelschade worden ingeschat en effect van de behandeling worden geëvalueerd. 4 patiënten
moesten Dupilumab staken wegens oogheelkundige bijwerkingen. 5% bereikte vooralsnog geen rustige situatie. Van
patiënten met matige tot ernstige pathologie een grote meerderheid nog steeds topicale steroïden nodig om een rustig
beeld te behouden.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen

09.14

A3

J.M.J. Veugen,1,2 M. Gijs,1 P.F.G. Wolffs,2 P.H.M. Savelkoul,2 J. Tas,3 B.C.T. van Bussel,3 M.D. de Kruijf,4 R.M.A. Henry,5
C.A.B. Webers,1 M.M. Dickman1 and R.M.M.A. Nuijts1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical
Center (MUMC+), Maastricht; School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs), Maastricht University, Maastricht;
2
Department of Medical Microbiology, Maastricht University Medical Center, Maastricht; 3Department of Intensive Care,
Maastricht University Medical Centre+, Maastricht; Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht
University, Maastricht; 4Department of Pulmonary Medicine, Zuyderland Medical Center, Heerlen; 5Department of
Internal Medicine, Maastricht University Medical Centre, Maastricht)
Prevalentie van SARS-CoV-2 RNA in conjunctivale swabs van symptomatische COVID-19 patiënten
SAMENVATTING:
In deze studie onderzochten we de aanwezigheid van SARS-CoV-2 RNA in 487 conjunctivale swabs van 244 symptomatische COVID-19 patiënten. Bij 18 (7.4%) patiënten konden we met behulp van RT-PCR SARS-CoV-2 RNA terugvinden
in de conjunctivale swab. De Ct-waarden van de conjunctivale swabs (34.2 ± 5.1, range 22.6 – 40.1) waren significant
hoger dan de Ct-waarden van de nasopharynx swabs (16.7 ± 3.6, range 12.1 - 24.3) (p < 0.0001). Er was geen correlatie
(r = -0.15, p = 0.96) tussen de Ct-waarden van de conjunctivale en nasopharynx swabs. Onze resultaten wijzen erop dat
tranen en conjunctiva een mogelijke bron van transmissie zijn. Voor oogartsen is er dus enige voorzichtigheid geboden bij
het onderzoeken en opereren van patiënten met COVID-19.
Belangenverstrengeling: geen
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W E T ENS CH A PPELIJ K PROGR A MM A NOG CONGRE S 2 0 21

K.A. Oahalou1, G.S.H. Pool,1,2 M.B. Muijzer,1 C.M. van Luijk1, R.H.J. Wijdh,2 R.P.L. Wisse1 (1Ophthalmology, University
Medical Center Utrecht, Utrecht, 2Ophthalmology, University Medical Center Groningen, Groningen)
Interetnische verschillen in representatie en ziekte-ernst in een Nederlands keratoconus cohort
SAMENVATTING:
Binnen het Dutch Crosslinking for Keratoconus (DUCK) cohort van het UMC Utrecht is gekeken naar een overrepresentatie
van bepaalde etnische groepen en interetnische verschillen in ziekte-ernst in gecrosslinkte keratoconus patiënten. Hieruit
blijkt dat de Marokkaanse en Surinaamse ethniciteit oververtegenwoordigd is in deze patiëntenpopulatie. Daarnaast zagen
wij in deze twee populaties lagere pachymetrie waarden welke positief geassocieerd lijken te zijn met consanguiniteit,
opgroeien in het buitenland en een positieve familie anamnese. Toch lijkt etniciteit geen onafhankelijke rol te spelen bij de
keratoconus behandeling. Er werden geen verschillen gevonden in maximale keratometrie, visus, refractie of uitkomst van
de crosslinking behandeling. Vooralsnog lijken er geen wijzigingen in het screenings- en behandelbeleid genoodzaakt op
basis van etniciteit.
Belangenverstrengeling: geen

09.28 A5

DISCUSSIE

09.40 A6

Jurriaan Brekelmans, MD1,2; Arie L. Marcovich, MD, PhD1,3; Alexander Brandis, PhD1,4; Alexandra Goz, MD1,3; Mor M.
Dickman, MD, PhD2; Rudy M.M.A. Nuijts, MD, PhD2; Avigdor Scherz, MSc, PhD1 (1Plant and Environmental Sciences
Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel; 2Department of Ophthalmology, Maastricht University
Medical Center, Maastricht; 3Department of Ophthalmology, Kaplan Medical Center, Rehovot, Israel; 4Biological Services
Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israe)l
Decreased Riboflavin Impregnation Time Does Not Increase The Risk for Endothelial Phototoxicity during
Corneal Crosslinking
SAMENVATTING:
Wanneer de applicatieduur van riboflavine (RF) tijdens corneale cross-linking (CXL) wordt verkort van 30 naar 10 minuten,
neemt de lichtintensiteit van het toegepaste ultra-violet A (UVA) licht toe met 30%. De concentratie van RF ter hoogte
van het endotheel wordt echter met een factor 3.4 gereduceerd. Hierdoor neemt het risico op endotheelschade niet
toe. RF/UVA CXL kan veilig uitgevoerd worden met verkorting van de RF applicatieduur van 30 naar 10 minuten.
Belangenverstrengeling: geen

09.47 A7

Isabel Dapena1,2, Lydia van de Star, 1,2 Esther Groeneveld, 1,3 Ruth Quilendrino, 1,2 Korine van Dijk, 1,2 Jack Parker,4 Silke Oellerich1
and Gerrit R.J. Melles1-3,5 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam;
3
Amnitrans EyeBank Rotterdam; 4UAB, Birmingham, USA; 5NIIOS-USA, San Diego, USA)
Bowman layer onlay grafting: Proof-of-concept of a new technique to flatten corneal curvature and
reduce progression in keratoconus
SAMENVATTING:
In deze studie wordt een nieuwe chirurgische techniek, namelijk Bowman-layer (BL) onlay transplantatie, beschreven
voor het afvlakken van het hoornvlies en het afremmen van progressie in ogen met gevorderde progressieve keratoconus.
Tevens worden de voorlopige resultaten van deze procedure in de eerste 5 patiënten gerapporteerd. Na het verwijderen
van het epitheel werd een BL-implantaat geplaatst en ontplooit op het stroma, waar vervolgens een bandagelens overheen werd geplaatst. De gemiddelde Kmax daalde van 75 D preoperatief naar 70 D een jaar na de operatie. Alle ogen
vertoonden een volledig geëpithelialiseerd transplantaat. In 3 van de 5 gevallen verbeterde de beste gecorrigeerde visus
met bril minimaal 2 Snellen regels en de visus met contactlenzen bleef stabiel.
Belangenverstrengeling: geen

13 / NOG VERGADERING 215

WOENSDAG 24 MAART

09.21 A4

Ruth Lapid-Gortzak1 MD, PhD, Ofer Daphna2 MD, and Ivanka van der Meulen1 MD PhD (1Dept. of Ophthalmology,
Amsterdam UMC, University of Amsterdam; 2Eye Yon, Rechovot, and Dept. of Ophthalmology, Rabin Medical Center,
Petach Tikva, Israel)
Preliminary results of the Dutch cohort with the EndoArt artificial corneal endothelium implantation in
a First in Human Safety Study
SAMENVATTING:
De eerste resultaten worden gerapporteerd van de implantatie van een artificiele corneale endotheel implant, de Endoart
(EyeYon Medical, Israel). In deze internationale multi-center First in Human safety-studie zijn in NL 4 patiënten geincludeerd. Alle patiënten hadden visusbelemmerende oogheelkundige pathologie, een gedecompenseerde cornea en een goed
functionerend ander oog. Na verwijdering van hun endotheel is een artificiele endotheel disc geimplanteerd. De follow
up bedraagt meer dan 6 maanden. In alle patiënten ligt de Endoart aan. In 3 patiënten is de cornea dikte geslonken, in
2 patiënten is de visus verbeterd. Alle patiënten hebben re-bubbling ondergaan om de Endoart te stabiliseren. Er zijn geen
(severe) adverse events waargenomen. De ontwikkeling van deze type implantaten is pril en er is nog studie nodig naar de
juiste dikte, diameter en aanhechtingsmethode van dit implantaat.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek

10.01 A9

M.B. Muijzer1 , R.M.M.A. Nuijts MD PhD2, H.M.S. Delbeke MD3, S.M. Imhof MD PhD1, R.P.L. Wisse MD PhD1
(1Ophthalmology, University Medical Center Utrecht, Utrecht; 2University Clinic for ophthalmology, Maastricht University
Medical Center+, Maastricht; 3Ophthalmology, University Hospital Leuven, Leuven, Belgium)
Preliminary outcomes of the Advanced Visualization In Corneal Surgery Evaluation trial; a non-inferiority
randomized control trial to evaluate intraoperative OCT and prolonged overpressure during Descemet
membrane endothelial keratoplasty
SAMENVATTING:
Doel: In de tussentijdse rapportage van de ADVISE-trial; een multicenter non-inferiority randomized control trial, evalueren
we de meerwaarde en nut van intra-operatieve OCT en het kortdurend gebruik van overdruk voor transplantaat aanhechting
tijdens DMEK cornea transplantaties. Resultaten: In totaal zijn 46 patiënten in de tussentijdse analyse geïncludeerd. In deze
patiënten groep hebben zich 12 transplantaat gerelateerde postoperatieve complicaties voorgedaan, waarvan 5 in de controlegroep en 7 in de interventie groep (OR:1.575, p=0.503). Er werden geen verschillen in uitkomsten op 3 maanden na
de operatie gevonden. In 14 operaties bleek de intra-operatieve OCT van meerwaarde. Conclusie: Het afzien van overdruk
is niet-inferieur ten opzichte van het kortdurend gebruik van overdruk bij deze voorlopige analyse. De intra-operatieve OCT
was van meerwaarde voor het beoordelen van hechting en de oriëntatie van het transplantaat.
Belangenverstrengeling: geen

10.08 A10

R.P.L Wisse1, M.B. Muijzer1, C.M.W. Hoven1, C.M. van Luijk1, G. Vink 2, L.E. Frank 2 (1Department of Ophthalmology,
University Medical Center Utrecht; 2Department of Methodology and Statistics, Utrecht University)
A machine learning approach to identify predictors of adverse events in posterior lamellar keratoplasty;
a nationwide registry study
SAMENVATTING:
Voor het succesvol uitvoeren van een posterieure lamellaire corneatransplantatie bestaan in de Nederlandse centra
verschillende variaties in behandelstrategieën. Voorbeelden van deze variaties zijn het gebruik van SF6 gas, overdruk
en platliggen In deze studie is onderzocht of er een associatie bestaat tussen de variaties in behandelstrategie die
de centra hanteren en de post-operatieve complicaties als graft detachment en graft failure. Hiervoor zijn, voor alle
DMEK- en DSAEK-procedures tussen 2015 en 2018, de gegevens over de transplantatie, de patiënt, de donor, het
transplantaat en de follow-up gekoppeld aan de centrum-specifieke behandelstrategieën. Deze database leent zich
door het grote aantal transplantaties en variabelen voor machine learning analyses. De uitkomsten van deze analyses
laten voorspellende factoren zien die onderdeel zijn van de multifactoriële aard van graft detachment en graft failure.
Belangenverstrengeling: geen

10.15
10.30

A11

DISCUSSIE
PAUZE
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09.54 A8

11.00

A12

E. Kersten, C.A. Eggink, S. Nobacht (Radboud university medical center, Nijmegen)
Clinical outcomes of single versus triple-DMEK procedures
SAMENVATTING:
Het doel van deze retrospectieve studie is de uitkomsten te vergelijken tussen DMEK in pseudofake ogen versus triple-DMEK (DMEK gecombineerd met cataractextractie en kunstlensimplantatie) bij Fuchs’ endotheeldystrofie patiënten.
Uitkomsten van 211 DMEK procedures zijn geëvalueerd: 157 DMEK’s en 54 triple-DMEK’s. De belangrijkste uitkomstmaat was re-interventie (rebubbling/regrafting) binnen 6 maanden. In de DMEK-groep was rebubbling nodig in 17 ogen
(10.8%), regrafting in 6 ogen (3.8%), en in 13 ogen (8.3%) is rebubbling en regrafting uitgevoerd. In de triple-DMEK-groep is rebubbling uitgevoerd in 8 ogen (14.8%), regrafting in 4 ogen (7.4%), en beide in 3 ogen (5.6%). Het aantal
re-interventies verschilt niet significant tussen DMEK en triple-DMEK: 22.9% versus 27.8% (P = 0.542). Triple-DMEK
kan dus een goed alternatief zijn voor fake ogen met een DMEK-indicatie in plaats van twee separate procedures.
Belangenverstrengeling: geen

11.07

A13

Keamela Vasanthananthan; Indré Vasiliauskaité, MSc1,2; Sorcha Ní Dhubhghaill, MB BCh PhD1-3; Lisanne Ham, PhD1,2;
Korine Van Dijk, PhD1,2; Silke Oellerich, PhD1; Gerrit RJ Melles, MD PhD1,2,4 (The Netherlands Institute of Innovative
Ocular Surgery (NIIOS) - Melles Hoornvlieskliniek)
Phacoemulsification after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK): Incidence and influence on endothelial cell density
SAMENVATTING:
In deze prospectieve studie werd geanalyseerd naar de incidentie van cataractextractie (CE) na Descemet membraan
endotheliale keratoplastiek (DMEK) in patiënten met fake ogen en werd geëvalueerd wat hiervan het effect is op de
donor-endotheel dichtheid (ECD). Van 261 fake DMEK-patiënten hadden 35 ogen (13.4%) een CE nodig gedurende
een gemiddelde follow-up van 54.2 (±28) maanden. Gemiddelde tijd tussen DMEK en CE was 18 (±13) maanden
(range 3-69 maanden). De waarschijnlijkheid voor een CE na DMEK was laag; 0.06 [95% CI 0.03-0.09] na 1 jaar en
0.17 [95% CI 0.12-0.22] na 10 jaar. In vergelijking met pre-CE en post-CE waarden daalde ECD met 11% (van 1314
±524 cells/mm2 naar 1167 ±443 cells/mm2; (p=0.333)), verbeterde de visus (van 0.27 (±0.13) logMAR naar 0.07
(±0.12)logMAR) en waren er geen transplantaatloslatingen.
Belangenverstrengeling: geen

11.14

A14

Rénuka S. Birbal1-3, Lamis Baydoun1,4, Lisanne Ham1-3, Alina Miron1, Korine van Dijk1,2, Isabel Dapena1,2, Martine J. Jager5,
Stefan Böhringer6, Silke Oellerich1, and Gerrit R.J. Melles1-3,7 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery
(NIIOS), Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, The Netherlands, 3Amnitrans Eye Bank Rotterdam; 4University
Hospital Münster, Germany, 5Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden; 6Department of
Biomedical Data Sciences, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands; 7NIIOS-USA, San Diego, CA, USA)
Effect van operatie-indicatie en preoperatieve lens status op de klinische uitkomsten na Descemet
membraan endotheliale keratoplastiek
SAMENVATTING:
In deze retrospectieve studie worden de klinische resultaten van de eerste 1000 ogen van 738 hoornvliespatiënten
die Descemet membraan endotheliale keratoplastiek (DMEK) ondergingen in de Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam,
tot 6 maanden na de operatie gepresenteerd. Naast een algemene analyse, werd in het bijzonder het effect van operatie-indicatie en preoperatieve lens status geëvalueerd. Zes maanden na DMEK was er geen verschil in BCVA tussen
ogen geopereerd vanwege Fuchs endotheeldystrofie (FED) versus bulleuze keratopathie (BK), noch tussen fake en
pseudofake ogen. Afname van donor ECD was vergelijkbaar voor fake en pseudofake ogen, echter hoger voor BK-ogen
versus FED- ogen. In 5 ogen (0.5%) faalde het transplantaat en in 7 ogen (0.7%) werd afstoting van het transplantaat
geobserveerd. In 82 ogen (8.2%) werd een re-bubbling procedure verricht.
Belangenverstrengeling: geen
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Cornea, voorzitters C.A. Eggink en R.H.J. Wijdh

A15

Jessica T. Lie1,2, Alina Miron,1 Anita Sajet,1,2 Esther A Groeneveld – van Beek,1,2 Jet Kok,1,2 Mehtap Dedeci,1,2 Maloeke
de Jong,1,2 Vicky Amo-Addae,1,2 Gerrit R.J. Melles, 1,2 Silke Oellerich,1 Jacqueline van der Wees1,2 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2 Amnitrans EyeBank Rotterdam; Melles Cornea Clinic Rotterdam)
Endothelial cell viability after DMEK graft preparation
SAMENVATTING:
In het begin van de COVID-19 pandemie konden cornea’s niet uitgestuurd worden i.v.m. afgezegde electieve zorg en
mogelijke infectierisico’s. Amnitrans EyeBank heeft 27 van deze cornea’s gebruikt om op verschillende tijdstippen de
endotheelvitaliteit van DMEK-transplantaten te testen m.b.v. vitale kleuring (Calceïne-AM). Deze kleuring werd direct
na DMEK-preparatie, 3-7 dagen na DMEK-preparatie, of op de dag van de geplande operatie toegepast en vergeleken
met het lichtmicroscopisch (LM) beeld van even daarvoor. Hoewel de meeste DMEK-transplantaten een gezonde
endotheellaag hadden, week bij een klein deel van de cornea’s de vitale kleuring sterk af van het LM-beeld. Deze
afname was enkele uren na preparatie ook zichtbaar middels LM, en nam niet toe tijdens opslag in kweekmedium.
Het invoeren van een extra evaluatiestap tijdens de DMEK-preparatieprocedure zou tot minder complicaties na DMEK
kunnen leiden.
Belangenverstrengeling: geen

11.28

A16

DISCUSSIE

11.40

A17

Esther A. Groeneveld-van Beek1,2, Indré Vasiliauskaité,1,3 Maloeke de Jong,1,2 Ruth Quilendrino,1,3 Silke Oellerich,1
Jacqueline van der Wees,1,2 Gerrit RJ. Melles1-3 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam,
The Netherlands; 2 Amnitrans EyeBank Rotterdam, The Netherlands; 3Melles Cornea Clinic Rotterdam)
Clinical Outcome of Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) using Corneal Grafts from
Septic versus Non-Septic Donors
SAMENVATTING:
Sinds begin 2018 is sepsis in Nederland niet langer een contra-indicatie voor corneadonatie. Voor cornea’s die tussen
januari en oktober 2018 door Amnitrans EyeBank Rotterdam zijn ontvangen, was het percentage cornea’s afkomstig
van donoren met sepsis 29%. Het afkeuringspercentage was hoger voor cornea’s van donoren met sepsis dan voor
donoren zonder (32,9% versus 24,5% (P=0,001)). Klinische uitkomsten 6 maanden na een Descemet membraan
endotheliale keratoplastiek (DMEK) toonden geen significant verschil in endotheelceldichtheid tussen DMEK-transplantaten van donoren met sepsis en donoren zonder (1410 ± 422 cellen/mm2 vs 1590 ± 519 cellen/mm2, P=0,140)
en ook niet in het percentage re-bubbling procedures (P=0,396). Gebruik van cornea’s afkomstig van donoren met
sepsis lijkt dus veilig en verruimt het weefselaanbod voor hoornvliestransplantaties aanzienlijk.
Belangenverstrengeling: geen

11.47

A18

Lisanne Ham, Indré Vasiliauskaité1,2, Silke Oellerich1,2, Isabel Dapena1,2, Lamis Baydoun1,2, Korine van Dijk1,2, Gerrit R.J.
Melles1-3 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam,
Rotterdam; 3Amnitrans EyeBank Rotterdam, Rotterdam)
Ten-Year Graft Survival and Clinical Outcomes after Descemet membrane endothelial keratoplasty
(DMEK)
SAMENVATTING:
In deze studie evalueren we de overleving van een DMEK-transplantaat en de bijbehorende klinische uitkomsten tot 10
jaar, van de allereerste ogen wereldwijd, welke geopereerd zijn met deze toen nog nieuwe techniek. 82% en 89% van
de ogen bereikt een best gecorrigeerde visus van 0.8 bij 5 en 10 jaar na operatie. 4% ontwikkelde een afstoting, geen
een primaire en 6% een secondair gerelateerd transplantaatfalen. De overlevingskans van het transplantaat is 83%
en 79% bij 5 en 10 jaar postoperatief. Het merendeel van de ogen, geopereerd in de pioniersfase van deze techniek,
laten zeer goede en stabiele klinische uitkomsten zien met weinig postoperatieve complicaties en een veelbelovende
transplantaatoverleving in het eerste decennium na operatie. Dit betekent dat DMEK een veilige optie is als behandeling voor endotheelaandoeningen op de lange termijn.
Belangenverstrengeling: werknemer
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11.21

A19

R.M.A. van Nispen1, E. Vreijsen1, T. Wemekamp1, E.B.M. Elsman1,2, R.M.M.A. Nuijts3, G.H.M.B. van Rens1,4 (1Amsterdam
UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Ophthalmology, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam; 2 Amsterdam
UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Epidemiology & Data Science, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam; 3Maastricht University Medical Center+, Ophthalmology, Maastricht; 4Elkerliek Hospital, Ophthalmology, Helmond)
Prognostische factoren van mentale gezondheidsuitkomsten een jaar na corneatransplantatie
SAMENVATTING:
Klinische effecten van corneatransplantatie zijn relatief bekend, echter, mentale gezondheidsuitkomsten hebben minder
aandacht in de literatuur. In dit onderzoek waaraan elf ziekenhuizen en 233 patiënten meewerkten, werden vóór transplantatie en 3, 6, en 12 maanden later depressie- en angstvragenlijsten afgenomen. Op baseline had 32% klinisch significante
depressieve klachten en 12% angstklachten. Depressieve klachten verminderden tijdelijk op 3 maanden, maar dit effect
hield geen stand. De kans op angstklachten was na 12 maanden afgenomen. Vrouwen en patiënten zonder (betaald) werk
en met bepaalde coping stijlen hadden meer kans op slechtere mentale gezondheidsuitkomsten. Klinische parameters
worden nog verzameld en geanalyseerd als potentiële predictoren. Vooralsnog bevelen we laagdrempelige psychologische
interventies aan voor patiënten met klachten, naast de gebruikelijke klinische behandeling en follow-up.
Belangenverstrengeling: adviseurschap

12.01 A20

Mor M Dickman (Universiteitskliniek voor oogheelkunde Maastricht UMC+)
One threat, different answers: the impact of COVID-19 pandemic on cornea donation and donor selection
across Europe
SAMENVATTING:
This European survey set out to assess to which extent the COVID-19 pandemic affected corneal transplantation by
virtue of donor selection algorithms in different European countries. Procurements decreased by 38%, 68% and 41%,
respectively, in March, April and May 2020 compared with the mean of the previous 2 years, while grafts decreased,
respectively, by 28%, 68% and 56% corresponding to 3866 untreated patiënts in 3 months. Our data demonstrate
significant differences between countries regarding donor screening algorithms based on precautionary principles
and, consequently, a decrease in the donor pool, already constrained by a long list of contraindications.
Belangenverstrengeling: geen

12.08 A21

DISCUSSIE

12.20

LUNCH

14.00 A22

Keynote: Duurzame Oogheelkunde David Chang (University of California) - Sustainability of cataract surgery Rudy Nuijts - Uitkomsten ‘OR waste’ survey onder Nederlandse cataract chirurgen Redmer van Leeuwen - Eerste Best Practices
van werkgroep Duurzame Oogheelkunde

14.45 A23

Medische retina: van basics tot nieuwe ontwikkelingen door C.J.F. Boon en R.O. Schlingemann

16.00

PAUZE

16.20 A24

Medische retina: van basics tot nieuwe ontwikkelingen door C.J.F.Boon en R.O. Schlingemann

17.30

EINDE
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11.54

08.50

Welkom en opening congres door voorzitter NOG
Uveitis, voorzitters J. de Boer en J.W. Pott

09.00 B1

S.M. Lubbers, F. Groen, A. Rothova1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam)
Uveitis in cancer-associated sarcoid-like reactions
SAMENVATTING:
Als gevolg van solide of hematologische maligniteiten kunnen sarcoïd-achtige reacties ontstaan die histologisch gelijk
zijn aan sarcoïdose (CASR, cancer-associated sarcoid-like reactions). Hierbij zijn sporadische gevallen van uveïtis
beschreven, echter zijn de prevalentie en klinische verschijnselen van CASR-geassocieerde uveïtis onbekend. In deze
retrospectieve studie hebben we alle 228 patiënten die in onze kliniek bekend zijn met sarcoïdose-geassocieerde
uveïtis (157 PA-bewezen, 71 radiologisch bewezen) geanalyseerd, waarbij we bekeken of zij een maligniteit hebben
doorgemaakt voorafgaand aan de uveïtis, welke maligniteit dit betrof en waarmee deze patiënten zich oogheelkundig
presenteerden. Van alle patiënten met een sarcoïdose-geassocieerde uveïtis had 5% een maligniteit doorgemaakt
voorafgaand aan de uveitis. De gemiddelde leeftijd was 60.2 jaar. De meest voorkomende maligniteit was een mammacarcinoom. Perifere multifocale chorioretinitis was de meest voorkomende oculaire presentatie.
Belangenverstrengeling: geen

09.07 B2

D.P.C. Vergouwen,1 J.C. ten Berge,1 A. Rothova1, M.W.J. Schreurs2 (1Department of Ophthalmology, Erasmus MC,
Rotterdam; 2Department of Immunology, Erasmus MC, Rotterdam)
Prevalence and Prognostic Value of Laboratory Findings in Non-infectious Scleritis
SAMENVATTING:
Prevalentie en prognostische waarde van laboratorium parameters in niet-infectieuze scleritis. Scleritis is een zeer pijnlijke
ontsteking van de sclera, die gecompliceerd kan worden door necrose. Het beloop en de uitkomst van scleritis zijn zeer
onvoorspelbaar. In deze retrospectieve studie hebben wij de prevalentie van immunologische laboratorium parameters
geanalyseerd bij 79 patiënten met non-infectieuze scleritis. Anti-nucleaire antistoffen (ANA) werden gevonden in 22% en
anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) in 19% van de patiënten. Anti-gecitrullineerde proteïne antistoffen
(ACPA/anti-CCP) waren aanwezig in 10%, voornamelijk bij reumatoïde artritis en waren geassocieerd met sclerale necrose
(P=0.01), andere oogheelkundige complicaties (P=0.01) en visuele beperking (P=0.03). Concluderend, agressieve behandeling in een vroeg stadium van de ziekte zou overwogen kunnen worden bij patiënten met scleritis en anti-CCP antistoffen.
Belangenverstrengeling: geen

09.14

B3

W.J. Venema1,2, S. Hiddingh1,2, J.H. de Boer1, F.H.J. Claas3, A Mulder3, A.I. den Hollander4, E. Stratikos5, S. Sarkizova6,7,
L.T. van der Veken8, G.M.C. Janssen9, P.A. van Veelen9, J.J.W. Kuiper1,2* (1Department of Ophthalmology, University
Medical Center Utrecht, University of Utrecht, Utrecht; 2Center for Translational Immunology, University Medical Center
Utrecht, University of Utrecht, Utrecht; 3Department of Immunology, Leiden University Medical Center, Leiden, The
Netherlands; 4Department of Ophthalmology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Department of
Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen; 5Department of Chemistry, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis Zographou 157 84, Greece; 6Department of Biomedical Informatics, Harvard
Medical School, Boston, MA, USA; 7Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA; 8Department of
Genetics, Division Laboratories, Pharmacy and Biomedical Genetics, University Medical Center Utrecht, University of
Utrecht, Utrecht; 9Center for Proteomics and Metabolomics, Leiden University Medical Center, Leiden)
ERAP2 facilitates a subpeptidome of birdshot uveitis-associated HLA-A29
SAMENVATTING:
Birdshot uveitis (BU) is een inflammatoire oogaandoening waarbij alle patiënten HLA-A29 positief zijn. Genetische
studies hebben aangetoond dat het ERAP2 gen ook een belangrijke rol speelt in BU. ERAP2 is een aminopeptidase die
peptides trimt voordat deze peptides gepresenteerd worden door HLA-klasse I-moleculen aan T-cellen. Het uitgangspunt van deze studie is het vinden van een ERAP2-afhankelijke peptide presentatie via HLA-A29, die mogelijk van
invloed kan zijn op de pathogenese van BU. Door gebruik te maken van een antigen presenterende cellijn, afkomstig
van een BU-patiënt, hebben wij het peptidome (>10,000 peptiden) op HLA-A29 en andere HLA-klasse I-moleculen
kunnen meten. Hierbij hebben wij onder andere vastgesteld dat ERAP2 peptiden genereert die specifiek voor HLA-A29
zijn. Deze resultaten laten zien dat ERAP2 invloed heeft op antigen presentatie via HLA-A29 in BU.
Belangenverstrengeling: geen
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ZAAL 2

Evianne L. de Groot1, Ramon A.C. van Huet2, Kitty W.M. Bloemenkamp3, Joke H. de Boer1, Jeannette Ossewaarde-van Norel1
(1Department of Ophthalmology, University Medical Center Utrecht, Utrecht;2 Department of Ophthalmology, Radboud
University Medical Center, Nijmegen;3 Department of Obstetrics, Birth Center Wilhelmina’s Children Hospital, University
Medical Center Utrecht, Utrecht)
Central multifocal choroiditis: an evaluation in pregnancy
SAMENVATTING:
In deze studie hebben wij het beloop van centrale multifocale choroïditis (cMFC) in 16 zwangerschappen bestudeerd.
cMFC is een vorm van een idiopathische uveitis posterior, vaak gecompliceerd door choroidale neovascularisaties (CNV)
met een predispositie voor jonge myope vrouwen. De behandeling van cMFC in de zwangerschap is opgedeeld in een
expectatief beleid (n=7) of een immunosuppressief beleid (n=9) met orale corticosteroïden en/of azathioprine. In 6 zwangerschappen werd bij een actieve CNV (toch) behandeld met intravitreale anti-vascular endothelial growth factor (VEGF)
injecties. Tijdens de zwangerschap bleef de visus stabiel, ondanks dat 44% van de vrouwen een recidief had. Maternale
en foetale complicaties kwamen voor in respectievelijk 31% en 13% van de zwangerschappen, waaronder een intra-uteriene vruchtdood bij 33 weken bij een patiënte met tweemaal eerder een IUVD door ernstige placenta-afwijkingen.
Belangenverstrengeling: geen

09.28 B5

C.V. Kouwenberg1, M. Shahabi2, V. Kalinina Ayuso1, J.H. de Boer1 (1Department of Ophthalmology, UMC Utrecht,
Utrecht; 2 University Utrecht, Utrecht)
Ocular complications in children with idiopathic chronic anterior uveitis
SAMENVATTING:
Dit retrospectieve onderzoek beschrijft de oogheelkundige complicaties bij 52 kinderen (89 aangedane ogen) met idiopathische chronische anterieure uveitis (CAU). Het aantal complicaties werd vergeleken tussen kinderen met het ontstaan van
uveitis voor én na het achtste levensjaar. In 80% van de aangedane ogen werden complicaties vastgesteld. Bij diagnose
hadden 18% van de aangedane ogen cataract en één oog (1%) secundair glaucoom. Na 5 jaar follow-up hadden 43%
(17/40) cataract en 38% (15/40) glaucoom ontwikkeld. In de jongere leeftijdsgroep kwamen glaucoom (30% vs. 7%,
n=0.01), cataract (70% vs. 16%, p<0.001) en synechiae posteriores (74% vs. 33%, p<0.001) meer voor. Concluderend
komen complicaties bij de meerderheid van de kinderen met idiopathische CAU voor. Bij een jongere leeftijd van diagnose
treden meer complicaties op, welke geen invloed hebben op de visus.
Belangenverstrengeling: geen

09.35 B6

R.A.W.Wennink1; V. Kalinina Ayuso1; E.M. Pameijer1; C.C. Dekkers1; J.H. de Boer1 (1. Department of Ophthalmology,
University Medical Center Utrecht, Utrecht University)
The long-term development of ocular complications and visual prognosis in uveitis associated with JIA
in the era of biologicals
SAMENVATTING:
In het afgelopen decennium heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de behandeling van kinderen met juveniele
idiopathisch artritis geassocieerde uveitis (JIA-uveitis). In deze retrospectieve studie vergelijken we een cohort kinderen met JIA uveitis gediagnostiseerd voor 2010 (cohort 1) met een cohort kinderen met JIA uveitis gediagnostiseerd
na 2010 (cohort 2). Na vijf jaar follow up ontwikkelde cohort 1 significant meer posterieure synechieën en secundair
glaucoom en ondergingen vaker cataract- en glaucoomchirurgie. In cohort 2 gebruikte er significant meer kinderen methotrexaat en werd er vaker gestart met een biological (anti-TNFα). Hiermee tonen we aan dat kinderen met JIA-uveitis
gediagnosticeerd na 2010 minder kans hebben op het ontwikkelen van oculaire complicaties, waarschijnlijk als gevolg
van eerder gebruik van immunosuppressieve therapie zoals methotrexaat en anti-TNFα therapie.
Belangenverstrengeling: geen

09.42 B7

DISCUSSIE
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09.21 B4

10.00 B8

B.L. Portengen1,2*, C. Roelofzen2,3,4*, G.L. Porro1, S.M. Imhof1, A. Fracasso2,4,5, M. Naber2 (1Ophthalmology Department,
University Medical Center Utrecht; 2Experimental Psychology, Helmholtz Institute, Utrecht University; 3 Experimental and Applied Psychology, VU University Amsterdam; 4Spinoza Centre for Neuroimaging, Amsterdam; 5Institute of
Neuroscience and Psychology, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom; * Shared first author)
Blind spot and visual field anisotropy detection with flicker pupil perimetry across brightness
SAMENVATTING:
Pupil perimetrie heeft de potentie objectieve metingen van het gezichtsveld te maken. Het recent ontwikkelde gaze-contingent flicker pupil perimetrie (gcFPP) protocol heeft een verbeterde sensitiviteit door herhaalde en retinotopisch
stabiele flikkerende stimulatie van de pupil. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of gcFPP de blinde vlek
en eerder beschreven verschillen in pupil sensitiviteit over het gezichtsveld kan detecteren. Daarnaast vergeleken wij
verschillende achtergrondluminanties en aandachtstaken. Na 30 gezonde participanten te hebben gemeten, vonden
wij dat pupil oscillatie amplitudes kleiner waren voor stimuli binnen de blinde vlek. Verder waren de amplitudes ook
kleiner voor stimuli in de periferie en het onderste gezichtsveld. Onze bevindingen ondersteunen het gebruik van een
grijze achtergrond en een aandachtstaak om de pupil sensitiviteit te verbeteren.
Belangenverstrengeling: geen

10.07 B9

J.W.R. Pott (Department of Ophthalmology, University Medical Centre Groningen, University of Groningen)
De behandeling met idebenone van opticopathy in LHON gerelateerde mitochondriale aandoeningen
SAMENVATTING:
Introductie: Leber hereditary optic neuropathy [LHON] is een mitochondriaal overervende aandoening die tot een invaliderende visusdaling kan leiden. LHON patiënten kunnen behandeld worden met idebenone. Deze behandeling geeft
bij ca 30% een klinisch significante visus stijging. In Groningen werden drie patiënten met aanverwante mitochondriale
aandoeningen (2 patiënten met MELAS, 1 patiënt met Leigh syndroom), die tevens een aan LHON gelijkende opticopathie kregen, behandeld met idebenone. Methode: De data werden retrospectief verzameld. Resultaten: Bij 2 patiënten
[1 MELAS, en 1 Leigh syndroom] werd een klinisch significante visus stijging bereikt. Bijwerkingen van de medicatie
werden niet geconstateerd. Conclusie: De groep van behandelde patiënten is te klein om definitieve conclusies te
kunnen trekken, maar de huidige behandelresultaten zijn in lijn met de resultaten bij klassieke LHON patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

10.14

B10

Marjolein Tabak1,5 · Iris C. M. Pelsma2,5 · Mark C. Kruit3,5 · Wouter R. van Furth4,5 · Nienke R. Biermasz2,5 · Irene C. Notting1,5
(1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Centre, Leiden; 2Department of Medicine, Division of Endocrinology, Leiden University Medical Centre, Leiden; 3Department of Radiology, Leiden University Medical Centre,
Leiden; 4Department of Neurosurgery, Leiden University Medical Centre, Leiden; 5Center for Pituitary Tumours Leiden,
Leiden University Medical Centre, Leiden)
Chiasmal herniation following treatment of pituitary macroadenoma
SAMENVATTING:
Na de behandeling van een hypofysemacroadenoom wordt in sommige gevallen een herniatie van het optisch chiasma
in de sella turcica gezien, welke soms samen lijkt te gaan met gezichtsveldverslechtering. In het huidige onderzoek is
gekeken naar de gezichtsvelden en de ontwikkeling hiervan bij patiënten met en zonder een herniatie van het optisch
chiasma. De drie groepen die hiervoor met elkaar werden vergeleken lieten initieel een forse verbetering zien, gevold
door een langzame verslechtering. Er was geen relatie tussen een herniatie van het optisch chiasma en slechtere
gezichtsvelden. De uitkomsten na behandeling zijn waarschijnlijk vooral afhankelijk van de mate van compressie van
het optisch chiasma en niet van de herniatie.
Belangenverstrengeling: geen
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Neuro-Ophthalmologie

10.21 B11

R.L.J. van Ruyven1, L.J. van Rijn2 (1Rotterdam eye hospital; 2Department of ophthalmology Amsterdam UMC)
De incidentie van verkeerde oogspier operaties in Nederland
SAMENVATTING:
De incidentie van verkeerde oogspier operaties in Nederland. Inleiding: verkeerde oogspier operatie bij strabismus omvat operaties aan het verkeerde oog, de verkeerde spier, de verkeerde verrichting of een combinatie hiervan. Methode:
Wij hebben een enquête gestuurd naar alle oogartsen die in Nederland scheelzien operaties uitvoeren. De enquête
bevatte vragen of de chirurg wel eens een verkeerde oogspier operatie had uitgevoerd, tevens vroegen we hen ook
welke procedure ze toen gebruikten om chirurgie op de verkeerde plaats te voorkomen en of die daarna gewijzigd is.
Resultaten: we konden 86 strabismus chirurgen in Nederland identificeren, waarvan 66 de enquête hebben ingevuld,
20 hadden een verkeerde oogspier operatie uitgevoerd, de meeste gevallen betrof het een verkeerde spier. Conclusie:
Verkeerde oogspier operaties bij strabismus komt voor bij 1 op 3 chirurgen in Nederland.
Belangenverstrengeling: geen

10.28 B12

DISCUSSIE

10.40

PAUZE
Kinderoogheelkunde, voorzitters N.E. Schalij-Delfos en M. Tjon Fo Sang

11.10

B13

F.N. Boonstra 1,2,3, M.J.G. Kooiker 1,4, H.Karaman 1, H. Verbunt 1 (1 Royal Dutch Visio, National Foundation for the
Visually Impaired and Blind, Huizen; 2 Behavioral Science Institute, Radboud University, Nijmegen; 3 Radboud University
Medical Centre Nijmegen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Department of Cognitive Neuroscience,
Nijmegen; 4Erasmus M.C., Department of Neuroscience, Rotterdam)
Cerebral visual impairment: Visual function measurement, eye movements and the use of an eye tracking-based program
SAMENVATTING:
In de richtlijn diagnostiek en verwijzing bij CVI wordt naast onderzoek van visuele functies oogbewegingsregistratie genoemd. We beschrijven 50 kinderen met CVI (gem leeftijd 6,7 jaar) als gevolg van een syndroom of perinatale schade.
Naast de gemeten visuele functies werd met behulp van eye- tracking aanvullende gegevens verkregen ten behoeve van
de diagnostiek. Gemeten parameters zijn: Visus, crowding ratio, oogbewegingen en fixatie, contrast zien, kleurenzien
(CVTME) gezichtsveldonderzoek (boogperimeter en/of Goldmann). Daarnaast werden fixatie gebied (GFA, gaze fixation
area), de respons tijd RTF (reaction time to fixation) op cartoons en de detectie tijd van een lokaal bewegend blokje (RTF
motion) gemeten en vergeleken met goedziende kinderen (n=337). Met behulp van de eye-tracking data kan er kwantitatieve informatie over oogbewegingen verkregen worden, hetgeen kan bijdragen aan toekomstige diagnostiek bij CVI.
Belangenverstrengeling: geen

11.17

B14

JWL Tideman1, CA Enthoven1,2, VWV Jaddoe2,3, JR Polling1,4, CCW Klaver1,2,5 (1 Department of Ophthalmology, Erasmus University Medical Centre, Room Na-2808, PO Box 2040, 3000 CA, Rotterdam; 2Department of Epidemiology,
Erasmus University Medical Centre, Rotterdam; 3Department of Pediatrics, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam; 4Department of Orthoptics & Optometry, University of Applied Sciences, Utrecht; 5Department of Ophthalmology,
Radboud University Medical Centre, Nijmegen
Axial length growth from 6 to 13 years of age and risk of myopia at age 13: the Generation R study
SAMENVATTING:
Aslengte van het oog wordt toenemend gebruikt om progressie van myopie bij kinderen te vervolgen, maar dit is een
uitdaging omdat ooggroei varieert met de leeftijd. Deze studie presenteert groeidata voor en na het 10e levensjaar gebaseerd op 3600 kinderen uit Generation R. Myopie nam toe van 2.4% op 6 jaar, 12.5% op 9 jaar tot 22.2% op 13 jaar. De
gemiddelde ooggroei nam af van 0.21 mm/jaar tussen 6-10 jaar tot 0.10mm/jaar tussen 10-13 jaar. Kinderen die myopie
ontwikkelden groeiden respectievelijk 0.34 mm/jaar en 0.19 mm/jaar. Het risico op myopie nam toe met elke 0.01 mm/
jaar extra groei (OR 1.28 95%CI 1.25–1.31 P<0.001) tussen 6-10 jaar. Deze groeiwaarden zullen clinici helpen bij het
diagnosticeren van excessieve ooggroei op jonge leeftijd en bij het beleid om progressieve bijziendheid te remmen.
Belangenverstrengeling: geen
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Strabologie

B15

A. Kadhum1, E.T.C. Tan1, J. Bruijning2, M.V. Joosse3 , H.J. Simonsz,1, S. Loudon1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus MC University Medical Center Rotterdam; 2Department of Optometry & Orthoptics, Faculty of Health, University
of Applied Sciences, Utrecht; 3Department of Ophthalmology Haaglanden Medical Center (HMC), Westeinde Hospital
The Hague, the Netherlands)
The effect of patching and gaming therapy on visual acuity in children with amblyopia and influence on
quality of life
SAMENVATTING:
In deze gerandomiseerde studie wordt de standaard afplakbehandeling vergeleken met een nieuwe dichoptische game
behandeling bij kinderen met een amblyopie. Er zijn 99 kinderen gerekruteerd, 6 geëxcludeerd en 31 die deelname
hebben geweigerd. Na de briladaptatie periode van 16 weken waren 27 kinderen afdoende behandeld met een interoculair visusverschil van <0.2 logMAR. Dit resulteerde in 35 kinderen die geïncludeerd konden worden in de RCT. De
geïncludeerde kinderen waren bij aanvang van de studie gemiddeld 6.2±2.5 jaar met een gemiddelde visus in het
amblyope oog van 0.40±0.27 logMAR. Na 24 weken behandeling verbeterde dit naar gemiddeld 0.24±0.30 logMAR.
Van de geïncludeerde kinderen zijn er 19 geïnterviewd met de Child Amblyopia Treatment Questionnaire (CAT-QoL); 18
ouders hebben dezelfde vragenlijst zelfstandig ingevuld.
Belangenverstrengeling: geen

11.31

B16

M.B. van Egmond-Ebbeling,1 E.S. van der Valk Bouman,1 E.N.M.M. von Scheibler,5,6 M.A. Nuijts,1 P.B.J. Vermeltfoort,2
L.A. Bok, 3 N.J.C. Bauer, 4 T.T.J.M Berenschot, 4 T.AM.J. van Amelsvoort, 6 A.M. van Eeghen, 5,8 E. Boot, 5,6 S. Imhof,1 M.
Houben,7 (1Department of Ophthalmology, University Medical Centre Utrecht, Utrecht; 2Department of Ophthalmology,
Maxima Medical Centre, Veldhoven; 3Department of Pediatrics, Maxima Medical Centre, Veldhoven; 4Department of
Ophthalmology, Maastricht University Medical Centre, Maastricht; 5Advisium, ‘s Heeren Loo; 6Department of psychiatry
and neuropsychology , Maastricht University Medical Centre, Maastricht; 7Department of Pediatrics, Wilhelmina’s
Children Hospital, Utrecht; 8Emma Children’s Hospital, Amsterdam UMC)
Oogheelkundige afwijkingen bij het 22q11.2 deletie syndroom: systematische review en multicenter cohort
SAMENVATTING:
Doel: Beter inzicht krijgen in de oogheelkundige afwijkingen bij patiënten met 22q11.2DS. Methode: Een systematisch
literatuuronderzoek werd uitgevoerd en een Nederlands multicenter cohort van 22q11.2DS patiënten werd beschreven.
Resultaten: Zowel in de literatuur als in ons eigen cohort (142 patiënten) zijn de meest beschreven afwijkingen strabismus, amblyopie, retinale tortuositas en posterieure embryotoxon. De meest beschreven refractieafwijking was
hypermetropie. De visus was normaal in de meeste patiënten. Conclusie: Refractieafwijkingen, strabismus en amblyopie zijn klinisch de meest relevante afwijkingen voor kinderen met 22q11.2DS. Retinale tortuositas en posterieure
embryotoxon hadden een hogere prevalentie, maar zijn klinisch niet relevant. Wij adviseren screening door een oogarts
op 3 jarige leeftijd en vragen oplettendheid van specialisten die werken met 22q11.2 DS patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

11.38

B17

N.E. Schalij-Delfos(1), A.J. van Sorge1,2, J.U.M. Termote3, K. Trzcionkowska1 (1Leiden University Medical Center; 2 Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC; 3Utrecht University Medical Center, WKZ)
NEDROP-1(2009) en NEDROP-2 (2017): de waarde van nationale inventarisatie studies
SAMENVATTING:
Doel: Vergelijking resultaten twee opeenvolgende landelijke prospectieve inventarisaties naar incidentie, screeningslogitiek
en behandeling van ROP in Nederland. Daarnaast evaluatie effecten kwaliteitsindicatoren en aangepaste screeninginclusiecriteria in ROP-richtlijn (2013). Methode: Data-analyse van alle prematuren geboren in 2009 (NEDROP 1) en 2017
(NEDROP 2), gescreend voor ROP. Resultaten: (2009 vs. 2017) levend geboren kinderen<32 weken: 1662 vs. 1492;
aangemeld: 2033 vs. 1285 waarvan 1688 (83%) vs. 1085 (84%) gescreend. ROP aanwezig bij 324 vs. 305, waarvan
ernstig 30 vs. 49, behandeling in 17 vs. 39. Eerste screening tijdig in 62 vs. 78%. Uitval na overplaatsing ziekenhuis
23 vs. 4%. Conclusie: Gecorrigeerde screeningsreductie 32% kinderen. Stabiele ROP incidentie onder levend geboren
prematuren. Afname incidentie eindstadium ROP ondanks toename ernstige ROP en behandeling. Meer tijdige screening
en minder uitval na overplaatsing.
Belangenverstrengeling: geen

11.45

B18

DISCUSSIE
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11.24

K. Trzcionkowska, M.E. van den Akker – van Marle, N.E. Schalij-Delfos (Leiden University Medical Center)
Reduction in screening for retinopathy of prematurity in the Netherlands while maintaining effectiveness
SAMENVATTING:
Doel: Inventarisatie kosten en effecten van screeningscriteria en mogelijkheden reductie voor screening prematurenretinopathie (ROP) in Nederland in nieuwe landelijke richtlijn. Methode: evaluatie klinische data (NEDROP 2, 2017) op
detectie milde (stadium 1-2), ernstige (≥3) en behandelde ROP bij prematuren in diverse strategieën o.b.v. amenorroeduur
(AD), geboortegewicht (GG) en/of aanwezigheid risicofactoren (RF) (ventilatie, sepsis, NEC, postnatale corticosteroïden,
cardiotonica) Resultaten: Huidige criteria: screening 977 kinderen (kosten €529.228), ROP in n=302 waarvan 255 mild,
47 ernstig, 39 behandeld. Meest efficiënte screeningsmethode: screening 744 kinderen (kosten €469.233): AD<30
weken en GG<1250 gram of AD 30-32 en/of GG 1250-1500 gram met minstens één RF. Conclusie: T.o.v. huidige richtlijn
reductie aantal gescreende kinderen van 24% mogelijk (jaarlijkse bezuiniging €59.995) zonder detectieverlies ernstige
en/of behandelde ROP.
Belangenverstrengeling: geen

12.07 B20

M.A. Nuijts1*, I. Stegeman2,3,4,5, G.L. Porro2, J.C. Duvekot6, M.B. van Egmond – Ebbeling2, D.C.P. van der Linden2, E.W.
Hoving7, A.Y.N. Schouten – van Meeteren7, S.M. Imhof2 (1Department of Ophthalmology, University Medical Center
Utrecht, Utrecht University, Room E 03.136, P.O. Box 85500, 3508, GA Utrecht, The Netherlands. Electronic address:
M.A.Nuijts@umcutrecht.nl; 2Department of Ophthalmology, University Medical Center Utrecht, Utrecht; 3Department
of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery University, University Medical Center Utrecht, Utrecht; 4Brain Center
Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, Utrecht; 5Epidemiology and Data Science, Amsterdam University
Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam; 6Faculty of Medicine, Utrecht University, Utrecht; 7Department of
Neuro-Oncology, Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Utrecht)
High prevalence of visual impairment in children presenting with a primary brain tumor
SAMENVATTING:
Het doel van onze studie was om de prevalentie van oogheelkundige evaluatie en oogheelkundige afwijkingen in kaart te
brengen bij kinderen met een hersentumor. Medische dossiers van alle patiënten (N=90) die gediagnosticeerd zijn met
een primaire hersentumor tussen juni 2018 en mei 2019 en behandeld zijn in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zijn retrospectief beoordeeld. In totaal werden 60 kinderen (66.7%) oogheelkundig geëvalueerd bij diagnose.
De meest voorkomende oogheelkundige afwijkingen waren afwijkende oogbewegingen (66.0%), gezichtsvelddefecten
(58.1%) en papiloedeem (44.1%). Afwijkende oogbewegingen werden vaker gezien bij kinderen met een infratentoriële
tumor. Het risico op papiloedeem was geassocieerd met een oudere leeftijd, hydrocephalus en een infratentoriële en
supratentoriële tumor locatie. Deze hoge prevalentie van oogheelkundige afwijkingen onderstreept het belang van een
tijdige en gestandaardiseerde oogheelkundige evaluatie bij kinderen met een hersentumor.
Belangenverstrengeling: geen

12.14

B21

W. de Bruijn, R. Kalmann, F. van den Berg (Ophthalmology department, University Medical Center Utrecht)
Diameter van n. opticus schede (ONSD) op MRI als hulpmiddel in de diagnostiek naar hydrocephalus bij
kinderen met CZS tumoren
SAMENVATTING:
Diameter van n. opticus schede (ONSD) op MRI als hulpmiddel in de diagnostiek naar hydrocephalus bij kinderen met CZS
tumoren Samenvatting: Diameter van n. opticus schede (ONSD) op MRI als hulpmiddel in de diagnostiek naar hydrocephalus
bij kinderen met CZS tumoren Meer dan 50% van de kinderen met een CZS tumor ontwikkelen hydrocephalus. Veranderingen in de diameter van de nervus opticus schede (ONSD) op MRI kunnen wijzen op veranderingen in intracraniële druk. We
onderzochten of een vergrote ONSD bruikbaar kan zijn bij het aantonen van hydrocephalus bij kinderen met CZS tumoren.
We onderzochten 50 kinderen met CZS tumoren. Patiënten werden onderverdeeld in hydrocephalus positief of negatief op
basis van het MRI verslag. De ONSD was significant groter in de hydrocephalus positieve patiënten. Bij 4 patiënten in de
hydrocephalus negatieve groep bleken na herbeoordeling van de MRI toch sprake van hydrocephalus. Bij 75% hiervan bleek
de ONSD vergroot. Concluderend kan de ONSD meting een hulpmiddel zijn in de diagnostiek naar hydrocephalus bij kinderen
met CZS tumoren. Mogelijk draagt het meten van de ONSD bij aan eerdere detectie van hydrocephalus.
Belangenverstrengeling: geen
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12.00 B19

A.E. Bruinenberg1, M. Nordmann1, W.L. Asjes-Tydeman1, A. Morshuis1, R. van Ommen2, S.J. Benjamins3, J. Hament4,
C.W.F. Wiersma-Hartman5, I. Tissen6, H.J. Simonsz1 (1Erasmus MC, Rotterdam; 2GGD Utrecht; 3ICARE, Meppel; 4Santé
Partners, Tiel; 5GGD Brabant-Zuidoost, Eindhoven; 6GGD Limburg-Noord, Venlo)
Setting up the Early Glasses Study (EGS)
SAMENVATTING:
Introductie: Voordat fotoscreening van 1-jarige kinderen wordt overwogen voor de oogscreening in Nederland, moet eerst
worden vastgesteld of een vroege bril voor hoge refractieafwijkingen de prevalentie van amblyopie vermindert middels een
RCT. Methode: In geïnteresseerde gezondheidsregio’s werd contact opgenomen met jeugdartsen om consultatiebureaus
(CBs) te werven in kinderrijke buurten in Nederland. Orthoptisten werden gerekruteerd via vergaderingen en aankondigingen. Onderzoekslocaties werden gerekruteerd in CBs, ziekenhuizen en instellingen voor slechtzienden. Resultaten:
Vijf zorgregio’s nemen deel met CBs in Utrecht, Harderwijk/Ermelo/Putten, Tiel/Geldermalsen/Culemborg, Eindhoven
en Venlo/Roermond. Studielocaties werden georganiseerd in of nabij de deelnemende CBs. Vier orthoptisten werden
gerekruteerd voor retinoscopie in cycloplegie en orthoptisch onderzoek van 1-jarigen. Conclusies: Er zijn voldoende CBs,
jeugdartsen, verpleegkundigen en orthoptisten voor de recrutering, onderzoek en randomisatie van kinderen met hoge
refractieafwijkingen en follow-up tot leeftijd 4 jaar.
Belangenverstrengeling: geen

12.28 B23

H.J. Simonsz, M. Nordmann, J. Kik, for the EUSCREEN Study (Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam)
Vergelijking van oogscreeningsprogramma’s in alle landen in Europa
SAMENVATTING:
Doel: Oogscreeningsprogramma’s variëren in aantal en type tests, locatie, leeftijd, professionals en financiering. Methoden:
Vragenlijst (www.euscreen.org) met domeinen over demografie, omstandigheden voor screening, bestaande screeningprogramma’s en gezondheidssystemen, opname, screeningstests, diagnostiek, behandelingsopties, gezondheidsvoordelen, kosten en bijwerkingen werd voor elk land ingevuld door landvertegenwoordigers. Resultaten: 43 vragenlijsten waren
voldoende ingevuld. In de meeste landen worden geen gegevens verzameld die essentieel zijn voor evaluatie en vergelijking
van kosten-effectiviteit. Sommige landen hebben een apart beroep voor screening en uitgebreide screeningsprogramma’s.
Soms betaalt de ziektekostenverzekering mee. Oogscreening is ingebed in algemene screening of wordt op school of
kleuterschool gedaan om voldoende dekking te bereiken. Landen zonder oogscreening hebben geen orthoptie opleiding.
Fotoscreening wordt meestal gebruikt buiten het landelijke screeningsprotocol. Conclusies: Gebrek aan monitoring en dataverzameling belemmert kwaliteitscontrole en vergelijking van de kosten-effectiviteit, en bevordert diversiteit.
Belangenverstrengeling: geen

12.35 B24

DISCUSSIE

12.50

LUNCH

14.00 A22

Keynote: Duurzame Oogheelkunde (zaal 1) David Chang (University of California) - Sustainability of cataract surgery
Rudy Nuijts - Uitkomsten ‘OR waste’ survey onder Nederlandse cataract chirurgen Redmer van Leeuwen - Eerste Best
Practices van werkgroep Duurzame Oogheelkunde
Low Vison, voorzitters: A. Vrijling en R. van Nispen

14.45 B25

Hilde PA van der Aa1, Marc Koopmanschap2, Ger HMB van Rens1,3, Ruth MA van Nispen1 (1Ophthalmology, Amsterdam
UMC location VUmc and the Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam; 2Health Technology Assessment, Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam; 3Ophthalmology, Elkerliek Hospital, Helmond)
E-mental health for depression and anxiety in patients who receive anti-VEGF treatment: a multicenter
randomized controlled trial
SAMENVATTING:
Veel patiënten die anti-VEGF behandeling ontvangen ervaren depressie en angstklachten. Om hen hierbij te ondersteunen
werd via Internet een zelfhulpcursus (genaamd E-PsEYE) aangeboden. In een grote studie bij 174 patiënten werd de
kosteneffectiviteit van deze interventie in vergelijking met gebruikelijke zorg onderzocht. De belangrijkste uitkomstmaten
waren depressie, angst en kwaliteit van leven. Na 12 maanden hadden de patiënten die E-PsEYE hadden gevolgd significant minder depressieklachten en waren de maatschappelijke kosten voor hen lager door minder productiviteitsverlies.
Deze effecten waren echter klein en er werd geen verschil gevonden in angstklachten en kwaliteit van leven. Strategieën
die zich richten op het verbeteren van het gebruik van E-PsEYE, kunnen de kosteneffectiviteit en implementatie van de
interventie in de toekomst verbeteren.
Belangenverstrengeling: geen
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12.21 B22

M.H.J. Veldman,1 H.P.A. van der Aa,1 G.H.M.B. van Rens,1,2 R.M.A. van Nispen1 (1Department of Ophthalmology and Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam UMC, Amsterdam; 2Ophthalmology, Elkerliek Hospital, Helmond)
E-nergEYEze, a blended vision-specific eHealth intervention based on cognitive behavioral therapy and
self-management to reduce fatigue in adults with visual impairment: usability and feasibility study.
SAMENVATTING:
Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van E-nergEYEze: een eHealth interventie om vermoeidheid te verminderen
bij volwassenen met een visuele beperking. Meer dan 50% van de volwassenen met een visuele beperking ervaart
ernstige vermoeidheidsklachten. E-nergEYEze is een eHealth interventie om vermoeidheid te verminderen, gebaseerd op
cognitieve gedragstherapie en zelfmanagement. Een prototype van E-nergEYEze is geëvalueerd op gebruiksvriendelijkheid
door vijf volwassenen met een visuele beperking. Verbeteringen zijn aangebracht aan de inhoud, lay-out en begeleiding.
Vervolgens is de interventie getoetst op toegankelijkheid door 10 volwassenen met een visuele beperking en ernstige
vermoeidheid onder begeleiding van maatschappelijk werkers gedurende een periode van 3 maanden. Resultaten tonen
een significante vermindering van ernstige vermoeidheid aan. Een gerandomiseerde gecontroleerde studie om de kosteneffectiviteit van E-nergEYEze te onderzoeken zal inzicht geven in de waarde van deze interventie voor de maatschappij.
Belangenverstrengeling: geen

14.59 B27

Xuan-Thanh-An Nguyen,1 Jan Koopman,2 Maria M. van Genderen,3,4 Henk Stam,3 Camiel J.F. Boon1,5 (1Department
of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden; 2Royal Visio, Royal Dutch Visio Centre of expertise for
visually impaired people, Amsterdam; 3Bartiméus, Diagnostic Centre for complex visual disorders, Zeist; 4Department
of Ophthalmology, University Medical Centre Utrecht, Utrecht; 5Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC, Academic Medical Center, Amsterdam)
The impact of the OrCam device on the quality of life in patients with inherited retinal dystrophies
SAMENVATTING:
De OrCam MyEye is een hulpmiddel, gekoppeld aan het montuur van een bril, dat visuele informatie omzet naar
auditieve feedback. In dit onderzoek hebben wij een prospectieve evaluatie gedaan van de OrCam in ernstig visueel
beperkte patiënten met een erfelijke netvliesaandoening. Hiervoor hebben wij gestructureerde interviews afgenomen
vóór en ná het testen van de OrCam middels drie vragenlijsten (NEI-VFQ, Activity Inventory en de OrCam Function
Questionnaire). Na 5 weken follow-up was er een significante verbetering te zien op de ‘near vision’ subschaal van de
NEI-VFQ-25 (p<0.001) en op de visus-relateerde taken van de OrCam Function Questionnaire (p<0.001). Wij concluderen dat de OrCam een effectief hulpmiddel is voor ernstig visueel beperkte of blinden patiënten met een erfelijke
netvliesaandoening, vooral voor diegenen met revalidatiedoelen en behoeften in het leesdomein.
Belangenverstrengeling: geen

15.06 B28

TP Rausch-Koster1,2, KN Rennert1, FD Verbraak1, GHMB van Rens1,3, RMA van Nispen1 (1Amsterdam UMC, Vrije
Universiteit Amsterdam, Ophthalmology, Amsterdam Public Health research institute, De Boelelaan 1117, Amsterdam;
2
Bergman Clinics, Department of Ophthalmology; 3Elkerliek Hospital, Ophthalmology, Wesselmanlaan 25, Helmond)
Defining predictors of Vision-related Quality of Life in Patients with Exsudative Retinal Diseases receiving Intravitreal anti-VEGF Treatment
SAMENVATTING:
Een onderzoek naar de voorspellers van visus-gerelateerde kwaliteit van leven (VrQoL) bij patiënten die behandeling
ondergaan voor maculaoedeem als gevolg van exsudatieve maculadegeneratie, diabetische retinopathie en veneuze
occlusies. VrQoL werd gemeten op baseline en na 6 en 12 maanden met een itembank van 47 vragen. Ook werden
verschillende demografische en klinische patiëntkenmerken verzameld. In de analyse werd gebruik gemaakt van item
response theorie en linear mixed models. Uit dit onderzoek komt een slechtere LogMAR visus naar voren als sterkste
voorspeller voor VrQoL, andere voorspellers zijn: sekse (vrouw), alleenstaand, hogere leeftijd, een langer behandeltraject van anti-VEGF en aanwezigheid van (niet-)oculaire comorbiditeiten. Naast een slechtere LogMAR visus, kunnen
deze voorspellers voor VrQoL een reden zijn voor verwijzing naar een Low Vision instelling.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek
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14.52 B26

B29

T. van Amelsfort,1 R.L.H.H. Clement,1 F.J.H.M. van den Biggelaar1, T.T.J.M. Berendschot1, N.E van Veen,2 and N.J.C.
Bauer1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center+, 2HemiGlass B.V., Maastricht)
Restoring the visual field in left homonymous hemianopia subjects using smart-glasses; a HemiGlass pilot study
SAMENVATTING:
Doel: HemiGlass is ontwikkeld om gedeeltelijk het ontbrekende gezichtsveld te herstellen bij linker homonieme hemianopsie patiënten. Deze pilotstudie evalueert de initiële gebruikservaringen en gezichtsvelden bij het gebruik van HemiGlass.
Methode: 12 linker homonieme hemianopsie patiënten ondergingen een gesimuleerde looptest, vragenlijsten over gebruikservaringen van HemiGlass en gezichtsveldonderzoeken (Estermann of Goldmann) met en zonder HemiGlass. Resultaten:
Het linker gezichtsveld verbeterde met 64,2% door HemiGlass terwijl het rechter gezichtsveld verminderde met 20,7%. De
initiële gebruikservaringen van proefpersonen op het gebruik van HemiGlass zijn positief. Conclusie: HemiGlass verbeterde
het subjectieve linker gezichtsveld bij linker homonieme hemianopsie patiënten ten koste van het rechter gezichtsveld.
Belangenverstrengeling: geen

15.20 B30

DISCUSSIE
Beleid/Kwaliteit

15.35 B31

S.W. Quist1, L.A. de Jong1,2, F. van Asten3, R.D. Freriks2,5, P. Knoester4, M.J. Postma1,5 (1Department of Health Sciences,
University of Groningen, University Medical Center Groningen, Hanzeplein 1, Groningen; 2 Asc Academics, Professor
Enno Dirk Wiersmastraat 5, Groningen; 3Department of Ophthalmology, Radboud university medical center, Philips van
Leydenlaan 15, Nijmegen; 4Department of Pharmacy, Alrijne Hospital, Simon Smitweg 1, Leiderdorp; 5Department of
Economics, Econometrics & Finance, University of Groningen, Faculty of Economics & Business, Nettelbosje 2, Groningen)
Cost-minimisation analysis of a treat-and-extend regimen with anti-VEGFs in patients with neovascular
age-related macular degeneration
SAMENVATTING:
De belasting van intraoculaire anti-vasculaire endotheliale groeifactor (anti-VEGF) therapie voor neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD) op de gezondheidszorg is aanzienlijk. Eerder onderzoek heeft aangetoond
dat een Treat-and-Extend (T&E) regime de belasting kan verlagen (lagere injectiefrequentie). Deze studie onderzoekt
het verschil in de totale kosten per patiënt tussen aflibercept, bevacizumab en ranibizumab onder een T&E regime. De
totale kosten per patiënt in Nederland zijn gemodelleerd vanuit het perspectief van de zorgbetaler over een tijdshorizon
van drie jaar. De totale kosten en break-even prijs van de verschillende anti-VEGF therapieën werden berekend ten
opzichte van de goedkoopste optie. Ondanks een hogere injectiefrequentie blijkt bevacizumab (€14.038) goedkoper
dan aflibercept (€19.728) en ranibizumab (€30.928). Aflibercept en ranibizumab zullen met 47% en 92% in hun
geneesmiddelprijzen moeten zakken om op gelijke kosten uit te komen.
Belangenverstrengeling: geen

15.42 B32

J.T. de Faber (OZR/NOG)
Oogletsels door vuurwerk tijdens een jaarwisseling met een algeheel consumentenvuurwerkverbod
SAMENVATTING:
Voor het eerst sinds de invoering in 2008 van de jaarlijkse NOG vuurwerk-gerelateerde oogletselregistratie, geldt er
tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Het betreft hier eigenlijk een
nationaal medisch experiment: de hoofdoorzaak (70%) van oogletsels door vuurwerk is afwezig door een verbod op
consumentenvuurwerk. Een algeheel consumentenvuurwerkverbod is het doel van het NOG sinds de ALV van Maart
2009. Dit jaar waren er 53 oog-gerelateerde vuurwerkletsels, waarbij er 4 ogen verloren gingen. Gemiddeld over de
12 voorgaande jaren waren dat 260 letsels met 17 blinde ogen. Het lijkt er dus sterk op dat een algeheel verbod op
consumentenvuurwerk oogletsel kan voorkomen.
Belangenverstrengeling: geen
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15.13

J.L.J. Claessens,1 J.R. Geuvers,2 S.M. Imhof,1 R.P.L. Wisse1 (1Department of Ophthalmology, University Medical Center
Utrecht; 2Faculty of Medicine, Utrecht University)
Digital tools for self-assessment of visual acuity: a systematic review
SAMENVATTING:
De COVID-19 pandemie benadrukte de noodzaak van hoogwaardige zorg op afstand. Onze literatuurstudie geeft een
overzicht van digitale toepassingen om zelfstandig thuis de visus te meten. De databases van Embase en Pubmed zijn
geraadpleegd en literatuur is systematisch beoordeeld. De primaire uitkomstmaat betrof de overeenkomst tussen digitale
toepassingen en conventionele visuskaarten, uitgedrukt in gemiddelde verschillen en ‘95% Limits of Agreement’ (95%
LoA). De 15 geïncludeerde publicaties onderzochten 11 verschillende digitale toepassingen. De gemiddelde verschillen
bleken klinisch verwaarloosbaar (-0.08 tot +0.10 LogMAR). De 95%LoA varieerden aanzienlijk tussen studies (van
±0.08 tot ±0.47 LogMAR) en suggereren een lagere consistentie van digitale visusmetingen. De metingen bleken nauwkeuriger in betere visusranges; een typerend verschijnsel bij visustesten in het algemeen.
Belangenverstrengeling: geen

15.56 B34

B.F. Hogewind (Department of Ophthalmology, HMC, The Hague)
De ontwikkeling van twee interactieve huisartsen nascholingscursussen: “het rode oog” en “visusklachten”
SAMENVATTING:
Doel: Ontwikkeling van 2 nascholingscursussen over de NHG-standaarden “het rode oog” en “visusklachten”. Methode: De
rode oog module is gebaseerd op een kwartetspel, de visusklachten worden casuïstisch behandeld in een gestructureerde
dramaoefening. In deze observationele gedragsstudie werden de cursussen gegeven en direct na afloop geëvalueerd
door de deelnemers aan de hand van enquêtes. Resultaten: Medische professionals en medische studenten in binnenen buitenland reageerden zonder uitzondering positief en met name de interactieve opzet van het onderwijs werd zeer
gewaardeerd. Conclusie: De beide nascholingscursussen werden positief ontvangen in een pilotstudie. Geïnteresseerde
medische opleidingscentra worden uitgenodigd samen te werken om beide modules te verbeteren en nader te evalueren in
een grotere prospectieve gevalideerde en bij voorkeur gerandomiseerde studie onder medische studenten c.q. huisartsen.
Belangenverstrengeling: geen

16.03 B35

R.H.C. Zegers (Department of Ophthalmology, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, The Netherlands, Department of
Ophthalmology, Amsterdam UMC, location AMC)
Oogheelkundig hongeronderzoek in het Joodse getto te Warschau in 1942
SAMENVATTING:
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bevond zich in Warschau het grootste Joodse getto dat ooit door de Nazi’s
werd opgericht. Doel was de bewoners te laten sterven van honger en ziekte. Toen de bezettende macht dit proces niet
snel genoeg vond verlopen, werden vanaf halverwege 1942 de overlevenden afgevoerd naar een vernietigingskamp.
Voordat deze definitieve uitroeiing plaatsvond, voerden een aantal Joodse artsen - onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden als hun proefpersonen - een wetenschappelijke studie uit om de fysieke effecten van honger te bestuderen: de
Warschau Getto Honger Studies. De bevindingen van deze onderzoeken werden uit het getto gesmokkeld en na de oorlog
gepubliceerd. Er werd ook een bijdrage geleverd door een oogarts, Szymon Fajgenblat. Hij beschreef onder andere blauwe
sclerae, cataract en een verlaagde oogdruk.
Belangenverstrengeling: geen

16.10

B36

Tos Berendschot1, Abhishek Appaji1,2, Naren Rao3, Carroll Webers1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht;
2
Dept. of Medical Electronics, BMS College of Engineering, Bangalore, India; 3Dept. of Psychiatry, National Institute of
Mental Health and Neurosciences, Bangalore, India)
Verschillen in netvliesvaten bij schizofrenie en bipolaire stoornis
SAMENVATTING:
Doel: Het doel van deze studie was de vasculaire bijdrage aan schizofrenie (SCZ) en bipolaire stoornis (BD) te bestuderen door middel van het analyseren van de netvliesvaten. Methoden: Met behulp van een niet-mydriatische camera
werden netvliesfoto’s gemaakt bij 98 SCZ patiënten, 87 BD patiënten en 92 gezonde vrijwilligers. Central retinal
arteriolar equivalent (CRAE), central retinal venular equivalent (CRVE) en hun ratio (AVR) werden berekend met behulp
van VAMPIRE software. Resultaten en conclusie: Zowel SCZ als BD patiënten hadden aanzienlijk smallere arteriolen
en bredere venules vergeleken met gezonde vrijwilligers (P < 0.001). We vonden ook significante verschillen tussen
SCZ en BD patiënten, waarbij BD patiënten smallere arteriolen hadden en bredere venules.
Belangenverstrengeling: geen

27 / NOG VERGADERING 215

WOENSDAG 24 MAART

15.49 B33

B37

16.35

DISCUSSIE
PAUZE
Posterpresentaties, voorzitters S.M. Imhof en H.J.M. Beckers

17.00

B38

Matea Rados, Michelle van Egmond-Ebbeling, Elsbeth Voskuil-Kerkhof (UMC Utrecht)
Bijzondere, maar klassieke fundusafwijkingen als uiting van een systemische aandoening
SAMENVATTING:
Het herkennen van fundusafwijkingen als uiting van een systemische aandoening kan helpen in de systemische work-up. Wij presenteren twee casus met een bijzonder, maar klassiek beeld. De eerste betreft een 9-jarig meisje die zich
presenteerde met hoofdpijn. Wij zagen naast bilateraal papiloedeem en stervormige exsudaten, ook wat minder vaak
voorkomende elschnigse spots en Siegriste lijnen. Deze afwijkingen passen bij hypertensieve retinopathie. Bij analyse
had zij maligne hypertensie bij een paraganglioom in het kleine bekken. De tweede casus betreft een 13-jarige jongen
met langer bestaande klachten van braken. Wij zagen meerdere gehyperpigmenteerde laesies met een hypopigmenteerde hof en een uitloper richting de papil. Hij had een positieve familieanamnese voor familiaire adenomateuze
polyposis en was drager van een mutatie in het APC gen. Het beeld past bij het syndroom van Gardner.
Belangenverstrengeling: geen

B39

Casper van Berkel (UMCG)
Presentatie ROP met rubeosis iridis en niet te verwijden nauwe pupillen
SAMENVATTING:
Een prematuur, geboren bij 26+1, gewicht 860gram, toont bij eerste reguliere ROP controle avasculariteit in zone
2. Bij controle twee weken later is er sprake van forse rubeosis iridis en niet te verwijden nauwe pupillen, waardoor
fundoscopie nauwelijks mogelijk is. Eenmalig intravitreale injectie 0,008mg Bevacizumab ODS wordt toegediend wat
leidt tot regressie van de rubeosis iridis met weer te verwijden pupillen. Fundoscopie toont ROP stadium 2 a 3 in
zone 2 met gering plus disease. Lasertherapie ODS onder narcose leidt tot regressie van de ROP. Controle 1 maand
na lasertherapie toont een klinisch beeld met status na behandeling, zonder rubeosis iridis of tekenen van ROP. Deze
casus geeft weer dat rubeosis iridis een prominente eerste presentatie kan zijn van ROP, waarbij Bevacizumab een
belangrijke bijdrage kan leveren in het beleid.
Belangenverstrengeling: geen

B40

A.L.W. Groot (Amsterdam UMC + Radboudumc)
Meta-analyse van aslengte bij baby’s en kinderen tot drie jaar oud
SAMENVATTING:
Bij jonge kinderen kan het belangrijk zijn om een aslengtemeting uit te voeren ten behoeve van diagnostiek of therapie.
Non-contact methoden zijn het nauwkeurigst, maar frequent onbruikbaar bij kinderen jonger dan drie jaar. De huidige
groeicurves in leerboeken zijn helaas gebaseerd op weinig metingen. In dit literatuuronderzoek over de aslengte van
kinderen tot drie jaar is kritisch gekeken naar het aantal casus, meetmethode en meetfout, geslacht, ROP bij prematuren en gebruikte leeftijdscategorie. Aslengtemetingen van totaal 6575 ogen in 27 artikelen gepubliceerd van 1964
to 2018 zijn geanalyseerd (9 papers met 2272 ogen van premature kinderen, 24 papers met 4303 eyes voor a terme
kinderen). Gemiddelde aslengte, standaarddeviatie en aantal ogen werden gebruikt voor een meta-analyse van alle
data, die hebben geleid tot een gereviseerde groeicurve toepasbaar voor de dagelijkse praktijk.
Belangenverstrengeling: geen

B41

Justin E.R.E. Wong Chung (UMCU)
Een baby met mydriasis, anemie en trombocytopenie
SAMENVATTING:
Een 7 maanden oude baby wordt verwezen vanwege wijde pupillen. Bij de kinderarts is zij bekend met een trombocytopenie met petechiën en een anemie. Oogheelkundig onderzoek toont symmetrische midwijde lichtstijve pupillen
met enkele irisstrengen. Er worden geen andere oogheelkundige afwijkingen gezien. Vanwege de verdenking op congenitale mydriasis wordt genetische diagnostiek verricht waarbij een homozygote STIM1 mutatie wordt aangetoond.
De STIM1 functie is essentieel voor de calcium homeostase in alle weefsels. STIM1 controleert diverse cellulaire functies waaronder T-cel proliferatie, differentiatie van trombocyten en contractie van spierweefsel. Autosomaal recessieve
loss-of-function mutaties leiden daarom o.a. tot immuundeficiëntie, trombocytopathie, oogbewegingsstoornissen en
mydriasis. Deze casus illustreert hoe een oogarts kan bijdragen aan de diagnose van een ernstige systeemaandoening.
Belangenverstrengeling: geen
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16.17

W.B.H.J. Vehmeijer (LUMC)
Retinale Oximetrie in vijf patiënten met de Ziekte van Coats
SAMENVATTING:
De ziekte van Coats kan ernstige gevolgen hebben voor de visus aangezien dit onbehandeld kan leiden tot een netvliesloslating of neovasculair glaucoom. De meerderheid van de patiënten is man en daarbij is vaak één oog aangedaan. Er is sinds een aantal jaren een non-invasieve techniek beschikbaar om het zuurstofgehalte en de dikte van de
vaten te bepalen van het netvlies. Deze retinale oximetrie maakt gebruik van het verschil in absorberend vermogen
van hemoglobine met zuurstof en zonder zuurstof. Zuurstof speelt mogelijk een rol in de etiologie van M. Coats. Vijf
jonge patiënten (6-10 jaar) zijn gevolgd voor de duur van 2 jaar met behulp van retinale oximetrie voor het meten van
de retinale zuurstof saturatie en vaatdiameter in verschillende stadia van de ziekte.
Belangenverstrengeling: geen

B43

C.M. van Luijk, R. Achten, N. ten Dam, A. Ossewaarde, M. de Bruijn, J. de Boer (UMC Utrecht)
Vier patiënten met een eerste presentatie van ernstige uveïtis bij gebruik van Dupilumab
SAMENVATTING:
Dupilumab is een humaan monoclonaal antilichaam dat onder andere door dermatologen wordt voorgeschreven als
behandeling voor matig tot ernstig therapieresistent constitutioneel eczeem. In 2015 werd het middel in het UMC
Utrecht voor het eerst in trialverband toegediend en in 2018 werd het in heel Europa geregistreerd. Bijna de helft van
de patiënten ontwikkelt na start van Dupilumab een vorm van conjunctivitis. Deze poster beschrijft 4 patiënten die
onder dupilumab een ernstige uveïtis ontwikkelden met heel verschillende presentatie. Dupilumab geeft een verstoring
in de immuunrespons die vaak tot conjunctivitis, maar soms tot ernstige uveïtis kan leiden, welke veelal ook na staken
van Dupilumab nog chronisch behandeling behoeft.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen

17.09

B44

DISCUSSIE

17.18

B45

G. Gezgin, prof. dr. N.E. Schalij-Delfos (Leiden LUMC)
Een alpinopet in het oog
SAMENVATTING:
Doel: beschrijving van een casus met een bijzondere ablatio retinae na een panuveïtis. Casusbeschrijving: een immuun-gecompromitteerd 8-jarige meisje met leukemie presenteerde zich initieel met een panuveïtis met retinale haarden
in beide ogen. Haematologisch en in de voorste oogkamer-punctie werd geen verwekker aangetoond. Na behandeling
met systemische en/of lokale antivirale, anti-schimmel en anti-inflammatoire middelen ging de uveïtis in remissie en
was de visus op dat moment 1.2 en 1.5. Een jaar later werd in het rechteroog temporaal een niet progressieve circulaire ablatio gezien, veroorzaakt door een achterste glasvochtmembraanloslating waarbij de retina omhoog getrokken
werd door fusie van een chorioretinaal litteken en glasvocht met enkele holes op de top. Een cerclage plombe met gas
werd succesvol verricht. De visus is heden 1.0. Conclusie: een bijzondere ablatio retinae na een infectieuze panuveïtis.
Belangenverstrengeling: geen

B46

Sanne E Detiger (Oogziekenhuis Rotterdam)
Visusdaling bij een IgG4-gerelateerde mucocele
SAMENVATTING:
IgG4-gerelateerde ziekte is een immuun-gemedieerde, fibro-inflammatoire aandoening die in het gehele lichaam kan
voorkomen. IgG4-gerelateerde ziekte van de sinus is een relatief veelvoorkomende manifestatie, maar betrokkenheid
van de sinus sfenoidalis is zeldzaam. We beschrijven een bijzondere presentatie, het beloop en de behandeling van een
jonge patiënt met visus verlies van het linker oog door een IgG4-gerelateerde mucocele.
Belangenverstrengeling: geen
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B42

Ö.Engin, J.E.R.E. Wong Chung, P.J. van Diest, R. Kalmann (UMC Utrecht)
Rhabdomyoom van de traanklier
SAMENVATTING:
54 jarige man wordt doorgestuurd in verband met zwelling van het bovenooglid rechts, met pijnklachten. Hij heeft een
goede visus, wel wat verhoogde oogdruk. Er wordt een zwelling gezien ter plaatse van de traanklier rechts. Verder
geen afwijkingen in het voorsegment en normaal fundusbeeld. De MRI toont vergrote glandula lacrimalis rechts met
homogene aankleuring en diffusierestrictie. De patholoog ziet waarschijnlijk reactieve veranderingen. Geen beeld van
een idiopathische orbita inflammatie of IgG 4 gerelateerde ziekte. Geen lymfoom. Bij nader onderzoek blijkt het beeld
te passen bij een rhabdomyoom, een benigne tumor die zeer zelden wordt gezien in de orbita. Na complete excisie is
patiënt ook weer klachtvrij, zonder kans op maligne ontaarding.
Belangenverstrengeling: geen

B48

Carlijn van Sambeek
3D custom PEEK implantaat
SAMENVATTING:
Betreft een nu 59-jarige patiënte met meningeomatosis cerebri waarvoor multipele partiële endonasale resecties en
radiotherapie van sphenoïdrand meningeomen in de periode van 2007 t/m 2014. Frequente complicaties waaronder
meerdere malen cellulitis orbitae en een frontaal hemangioom belemmerden haar herstel. In verband met diplopie en
traanklachten volgden respectievelijk een strabismus operatie en een externe dacryocystorhinostomie. Nadat patiënte
opnieuw meerdere malen werd opgenomen met een sinusitis frontalis met daarbij een mucocele en cellulitis orbitae
werd in 2019 besloten tot cranialisatie van de sinus frontalis beiderzijds. Daarbij werd een reconstructie uitgevoerd van
het voorhoofd met een 3D custom PEEK implantaat.
Belangenverstrengeling: geen

B49

Joeri Smit (UMCG)
Dokter, er zit een bultje in de weg
SAMENVATTING:
Een 79-jarige patiënte werd verwezen naar de orbita-poli i.v.m. sinds lange tijd aanwezige zwelling van het rechter
bovenooglid welke “in de weg zit”. Bij everteren werd een gelobde deels gelige zwelling zichtbaar van circa 1,8x1,5cm
met teleangiëctasieën. Biopt van elders toonde het beeld van een sebaceous carcinoom. De laesie werd in toto
geëxcideerd, het bovenooglid werd gereconstrueerd middels blok- en huidtransplantatie. De diagnose werd door de
patholoog bevestigd. Talgkliercarcinoom komt weinig voor (incidentie 1-2:100.000) maar is wel kwaadaardig en kan
uitzaaien naar regionale lymfeklieren, parotis of andere organen. 5-jaars overleving is 75-80%, mortaliteit 9-40%
(hoger bij grotere laesie)). Take-home messages zijn: talgkliercarcinoom kan lijken op BCC of PCC, gelig aspect is
suggestief, bovenooglid is vaker aangedaan dan het onderooglid, laagdrempelig biopteren bij persisterend chalazion,
blefaroconjunctivitis of niet-genezende wondjes.
Belangenverstrengeling: geen

B50

Drs. S. Agirman, Dr. M. Versluis, Drs. A.N. Tan en Dr. T.H.K. Vu (LUMC)
IL10 en IL10/IL6 ratio als indicator voor therapeutische respons bij patiënten met intraoculair lymfoom
SAMENVATTING:
Doel:Intraoculair lymfoom(IOL) is vaak een diffuus grootcellig B-cellymfoom, een subtype van een agressief non-hodgkinlymfoom. Diagnostisch worden IL6,IL10 en de IL10/IL6-ratio gebruikt, en de behandeling bestaat uit methotrexaat(MTX) en rituximab(RTX) intravitreaal. Er is nog geen methode om de therapierespons objectief te meten,
daarom hebben wij gekeken of dit bepaald kan worden middels de IL10, IL6 en IL10/IL6-ratio en dit te correleren aan
de kliniek. Methode: In deze case-series zijn de levels van IL10 en IL6 bij 3 patiënten met IOL gemeten op verschillende tijdstippen na intravitreale behandeling met MTX en RTX. Resultaten: Bij patiënten met IOL werden verhoogde
IL10-waarden en IL10/IL6-ratios gevonden. Beiden namen af na behandeling met intravitreale MTX en RTX. Conclusie:
Het bepalen van de IL10 waarden en de IL10/IL6-ratio kan helpen bij het beoordelen van de therapeutische respons.
Belangenverstrengeling: geen
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B47

M.S. Tedja (Erasmus mc)
De rol van de oogarts bij het syndroom van Susac
SAMENVATTING:
Het syndroom van Susac is een zeldzaam ziektebeeld die bestaat uit een trias van retinale arteriële occlusies, encefalopathie en sensineurale gehoorsverlies. Het wordt veroorzaakt door immuungemedieerde zwelling van endotheel, leidend
tot micro-infarcering. Door het diverse klinische beeld van dit syndroom is er een aanzienlijke kans op therapievertraging
of zelfs het missen van de diagnose. Snelle en agressieve behandeling met immunosuppressiva is belangrijk voor het verminderen van ernstige morbiditeit en restverschijnselen. Recidief treedt op in ~50% van de Susac patiënten. De oogarts
speelt een belangrijke rol in de diagnose stelling en in de follow-up bij opvlamming. Deze poster laat een overzicht zien
van de klinische kenmerken, het beloop en de multidisciplinaire behandeling van N=5 susac patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

B52

Mays Al-Nofal, Irene de Boer, Gisela M. Terwindt, Irene C. Notting (LUMC)
OCT-angiografie in asymptomatische RVCL-S (Retinale Vasculopathie met Cerebrale Leukoencephalopathie en Systemische manifestaties) patiënten
SAMENVATTING:
OCT-angiografie in symptomatische RVCL-S (Retinale Vasculopathie met Cerebrale Leukoencephalopathie en Systemische
manifestaties) patiënten laat een vergrote foveale avasculaire zone zien. Wij hebben gekeken naar de omvang van de foveale
avasculaire zone op de OCT-A beelden in asymptomatische RVCL-S patiënten in vergelijking met gezonde controle patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

17.30
17.42

B53

DISCUSSIE
EINDE
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B51

Glaucoom, voorzitter N.M. Jansonius en H.G. Lemij
09.00 A25

C.L.L.I. van Meerwijk1, N.M. Jansonius1, L.I. Los1,2 (1Department of Ophthalmology, University of Groningen, University
Medical Center Groningen, Groningen; 2W.J. Kolff Institute, Graduate School of Medical Sciences, University of
Groningen, Groningen)
Secundair glaucoom bij kinderuveitis: een systematische review over uitkomsten van glaucoomchirurgie
SAMENVATTING:
Om verschillende chirurgische interventies voor secundair glaucoom bij kinderen met uveitis te vergelijken, hebben wij
een review uitgevoerd, waarbij we primair hebben gekeken naar de oogdrukdaling en glaucoommedicatiegebruik na
chirurgie. Als secundaire uitkomstmaat hebben we gekeken naar het succespercentage na chirurgie en complicaties.
Veertien studies hebben we geïncludeerd, die samen zes verschillende operatieve procedures beschrijven. Globaal
kunnen we zeggen dat alle chirurgische interventies zorgen voor een adequate oogdrukdaling en een vermindering van
het gebruik van glaucoommedicatie. De resultaten zijn erg heterogeen wat betreft de secundaire uitkomstmaten. De
meest frequente complicaties postoperatief die werden genoemd zijn hypotonie en hyphema. Permanente visusdaling
komt zelden voor en was secundair aan aanhoudende hypotonie.
Belangenverstrengeling: werknemer

09.07 A26

H.G. Lemij,1 H.M.T. Kliffen,2 K.A. Vermeer2 (1The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam; 2The Rotterdam Ophthalmic
Institute, Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam)
Het maken van een gelabelde dataset voor het trainen van een Kunstmatige Intelligentie (KI) algoritme
voor glaucoom screening door middel van fundusfoto’s
SAMENVATTING:
Doel: Het maken van een gelabelde dataset voor het trainen van een KI algoritme voor automatische glaucoomscreening
van fundusfoto’s. Methode: Ruim 110.000 fundusfoto’s werden verkregen van EyePACS, California, USA, gemaakt tijdens
een screening voor diabetische retinopathie. Een online grading applicatie werd ontwikkeld. Dertig geselecteerde beoordelaars labelden de foto’s als ‘Referable glaucoma’ (= perimetrisch glaucoom), ‘No referable glaucoma’ of ‘Ungradable’.
Elke foto werd door 2 mensen beoordeeld; bij een verschillend oordeel, werd het eindoordeel door een glaucoomspecialist
gegeven. Resultaten: Ongeveer 14000 foto’s werden per week beoordeeld. De gemiddelde tijd bedroeg 21.6 sec per foto.
De gemiddelde sensitiviteit en specificiteit bedroegen aanvankelijk resp. 84 en 91%. Conclusie: Het maken van een goede
gelabelde dataset is veel werk, maar goed uitvoerbaar.
Belangenverstrengeling: geen

09.14

A27

Gorgels T.G.M.F.1, Hubens W.H.G.1,2, Krauskopf J.3, Kleinjans J.C.S.3, Beckers H.J.M.1, Webers C.A.B.1 (1University
Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center, Maastricht; 2School for Mental Health and Neuroscience,
Maastricht University, Maastricht; 3Department of Toxicogenomics, Maastricht University, Maastricht)
Small RNA sequencing of microRNAs in aqueous humor and plasma of primary open-angle glaucoma patients
SAMENVATTING:
Doel: MicroRNAs identificeren waarvan de expressie in kamerwater of bloed veranderd is bij primair open kamerhoekglaucoom (POAG). Methode: MicroRNAs van kamerwater en plasma van 9 patiënten met POAG en 10 controles
(staarpatiënten) werden gesequenced. Resultaten: In het plasma werden geen verschillen gevonden tussen POAG en
controle. Daarentegen was in het kamerwater van 7 van de in totaal 62 gedetecteerde microRNAs de expressie veranderd in POAG. Verhoogd waren hsa-mir-143-3p, hsa-miR-211-5p, hsa-miR-221-3p en hsa-miR-30a-3p. Verlaagd
waren hsa-miR-92a-3p, hsa-miR-486-5p en hsa-miR-451a. Deze miRNAs zijn betrokken bij regulatie van bekende
glaucoomprocessen zoals TGF-β signalering, inflammatie en celdood. Het hsa-mir-143-3p gehalte in het kamerwater
was de meest accurate diagnostische biomarker (ROC 0.886). Conclusie: In het kamerwater werden 7 microRNAs
gevonden, die kunnen dienen als aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën of diagnostiek van POAG.
Belangenverstrengeling: geen
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ZAAL 1

S. Schotgerrits – de Voogd (Bergman Clinics Ogen Flevoland, Lelystad)
Patiëntenserie met de ab interno trabeculaire bypass operatie (iStent®) in combinatie met cataractchirurgie
in Nederland
SAMENVATTING:
In deze prospectieve studie werden patiënten geïncludeerd met open kamerhoek glaucoom en een indicatie voor een
staaroperatie. Aan het einde van de staaroperatie werd een iStent® geplaatst om de oogdruk te verlagen en/of het
aantal glaucoommedicaties te verminderen. Er zijn 121 ogen geïncludeerd. De oogdruk daalde van 16,1±5,6 mmHg
preoperatief naar 14,3±2,9 mmHg na 1 jaar. Het aantal glaucoommedicaties daalde van 1,7±1,0 preoperatief naar
0,6±1,0 na 1 jaar. Het aantal ogen zonder glaucoommedicatie daalde van 12% preoperatief naar 71% na 1 jaar.
Belangenverstrengeling: geen

09.28 A29

DISCUSSIE

09.40 A30

Wishal D. Ramdas, Huub J. Poelman, Jan Pals, Parinaz Rostamzad, Roger C.W. Wolfs (Department of Ophthalmology,
Erasmus Medical Center, Rotterdam)
Effectiviteit van de XEN-implant op de oogdruk in patiënten met glaucoom
SAMENVATTING:
Sinds de komst van kleine implantaten ter verlaging van de oogdruk (MIGS) zijn er steeds meer chirurgische opties
voor de behandeling van glaucoom beschikbaar gekomen. Een veelgebruikte optie is de XEN-implant. In onze studie
presenteren we onze twee-jaars resultaten van de XEN-implant. Zowel patiënten die een standalone XEN-implant
kregen als patiënten die een met cataractextractie gecombineerde XEN-implant kregen werden geincludeerd (N=221).
De gemiddelde±standaard deviatie oogdruk daalde van 18,8±6,5 naar 13,5±4,3 mmHg bij de laatste follow-up (p
<0,001). Postoperatief werden geen significante verschillen in oogdruk of oogdrukverlagende medicatie gevonden
tussen patiënten met en zonder gecombineerde procedure. Secundaire operaties werden uitgevoerd in 20,8% van de
ogen, de meeste (63,0%) binnen zes maanden. XEN-implant is effectief en veilig in het verlagen van de oogdruk en
het aantal oogdrukverlagende medicaties.
Belangenverstrengeling: geen

09.47 A31

L.M.J. Scheres, S. Kujovic-Aleksov, R.M.P.C. de Crom, C.A.B. Webers and H.J.M. Beckers (University Eye Clinic,
Maastricht University Medical Center, Maastricht)
Minimaal invasieve glaucoomchirurgie met de PRESERFLO™ MicroShunt: resultaten na 3 jaar follow-up
SAMENVATTING:
Doel: Het evalueren van de effectiviteit en veiligheid van de PRESERFLO™ MicroShunt (MicroShunt) voor minimaal
invasieve glaucoomchirurgie met drainage naar de subconjunctivale ruimte middels een filterblaas bij patiënten met
openkamerhoekglaucoom. Methode: Prospectief interventiecohort van patiënten na een MicroShunt implantatie in de
Universiteitskliniek voor Oogheelkunde tussen 2016 en 2019. Resultaten: Achtenvijftig patiënten ondergingen een
MicroShunt implantatie. De gemiddelde oogboldruk daalde van 20.2±5.3 mmHg met 2.5±1.6 oogdrukverlagende medicaties naar 12.3±2.6 mmHg met 1.1±1.1 medicaties na 36 maanden. Vijf ogen ondergingen een needling procedure,
allen gedurende de eerste 6 maanden van follow-up. Vier ogen ondergingen verdere filtratiechirurgie. Complicaties
die optraden waren vroege hypotonie, een ondiepe voorste oogkamer en (micro)hyphema, en waren doorgaans mild.
Conclusie: De MicroShunt is effectief en veilig voor het verlagen van de oogboldruk.
Belangenverstrengeling: geen

33 / NOG VERGADERING 215

DONDERDAG 25 MAART

09.21 A28

Ilona Liesenborghs1,2, Daan van Beek 2, Tos T.J.M. Berendschot1, Michiel E. Adriaens1, Theo G.M.F. Gorgels1, Michiel F.
Cornelissen1, Henny J.M. Beckers1, Carroll A.B. Webers1, Wishal D. Ramdas4, Rudy M.M.A. Nuijts1 , Johannes S.A.G.
Schouten1,3 (1University Eye Clinic Maastricht; 2 Maastricht Centre of Systems Biology (MaCSBio), Maastricht University; 3Department of Ophthalmology, Canisius Wilhelmina Hospital, Nijmegen; 4Department of Ophthalmology, Erasmus
Medical Center, Rotterdam)
A genome-wide association study for corticosteroid-induced increase in eye pressure after using
topical corticosteroids
SAMENVATTING:
Doel: Het genetisch profiel van steroïd-responders in kaart brengen om de pathogenese van steroïd-geïnduceerde oogdrukstijging te doorgronden en om aanknopingspunten te identificeren voor nieuwe behandelingsmogelijkheden. Methode: Van
339 patiënten die tussen januari 2010 en december 2018 gedurende minstens 1 jaar corticosteroïden moesten druppelen
na een hoornvliestransplantatie werden bloedstalen verzameld. Op basis van strikte criteria werden responders en niet-responders geïdentificeerd. Bloedstalen werden aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Een genoom-wijde associatie
analyse (GWAS) identificeerde single nucleotide polymorfismes (SNP’s) en genen die significant verschillend zijn tussen
responders en niet-responders. Resultaten: De GWAS analyse identificeerde 124 significante SNP’s, gekoppeld aan 18
genen. Meerdere van deze genen worden in het trabekelsysteem tot expressie gebracht. Conclusie: De geïdentificeerde
SNP’s en genen spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in de pathogenese van steroïd-geïnduceerde oogdrukstijging.
Belangenverstrengeling: geen

10.01 A33

W.H.G. Hubens1,2, H.J.M. Beckers1, T.G.M.F. Gorgels1, C.A.B. Webers1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht
Medical Center, Maastricht; 2Research School of Mental Health and Neuroscience, Maastricht University, Maastricht)
Increased ratios of complement factors C3a to C3 in aqueous humor and serum mark glaucoma progression
SAMENVATTING:
Doel: Onderzoeken of het complementsysteem een rol speelt bij progressie van primair open kamerhoekglaucoom (POAG).
Methode: Complementfactoren C3a en C3 werden gemeten in serum en kamerwater van 30 patiënten: 10 progressieve
POAG, 10 stabiele POAG en 10 controle (staar) patiënten. Resultaten: Ten opzichte van de controlepatiënten was, in zowel
kamerwater als serum, de C3a/C3 ratio significant verhoogd in patiënten met progressieve POAG, maar niet in patiënten
met stabiele POAG. De C3a/C3 ratio in bloed en in kamerwater correleerden sterk met de snelheid van POAG
Belangenverstrengeling: geen

10.08 A34

DISCUSSIE

10.20

PAUZE

10.40 A35

Algemene Ledenvergadering NOG

12.30

LUNCH – Presentaties industrie

14.00 A36

State of the art by Geoff Rose: Orbital Tumours: A wolf in sheep’s clothing
Vitreoretinale chirurgie, voorzitters J.C. van Meurs en N. Crama

14.40 A37

S. Lambertus,1,2 C.C. Mayland Nielsen,1 J.S.A.G. Schouten1 (1Department of Ophthalmology, Canisius Wilhelmina
Hospital, Nijmegen; 2Department of Ophthalmology, Radboud university medical center, Nijmegen)
Zijn jaarlijkse oogdrukmetingen noodzakelijk na een ongecompliceerde pars plana vitrectomie?
SAMENVATTING:
In een retrospectieve case series van 996 patiënten bij wie een pars plana vitrectomie is verricht hebben 25 patiënten
oculaire hypertensie ontwikkeld (follow-up: 1-5 jaar). Bij 8 patiënten betrof dit in het gevitrectomeerde oog (mediane
oogdruk: 25 mmHg [range: 17–30] versus 16.5 [12–24]; Wilcoxon signed-rank test, P=0.01). Bij 5 patiënten was
dit in beide ogen, en bij 4 patiënten in het niet-gevitrectomeerde oog. De overige 8 patiënten hadden complicerende
factoren die de oogdruk konden verhogen. De odds ratio voor oculaire hypertensie tussen gevitrectomeerde en niet-gevitrectomeerde ogen was 1.5 [95%CI: 0.6–3.4] en was niet significant (Fisher’s exact test, P=0.26). Deze studie
laat geen verhoogd risico op een verhoogde oogdruk zien na een ongecompliceerde vitrectomie.
Belangenverstrengeling: geen
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09.54 A32

Van Halsema J1,2, Jansen R3, Heineken A1,2, van Ossewaarde T4, Meester M2,4, van Meurs JC1,2,4 (1The Rotterdam Eye
Hospital, Schiedamsevest 180. 3011 BH, Rotterdam; 2 Rotterdam Ophthalmic Research Institute , Schiedamsevest
160, 3011 BH, Rotterdam; 3 Kennemerland Regional Laboratory, Boerhavelaan, Haarlem; 4 Microbiology Department,
Maasstad Hospitaal, Rotterdam en ErasmusMC, Erasmus University of Rotterdam)
Results of multi-mono specific PCR compared to bacterial culture in patients with suspected postoperative
bacterial endophthalmitis
SAMENVATTING:
Bij verdenking op postoperatieve endophthalmitis wordt eerst een glasvochtbiopsie genomen voor kweek, met pas
erna intravitreale antibiotica: vaak een behandelingsuitstel. Multi-mono PCR heeft geen levende bacterien nodig. Dat
is interessant om de behandelvolgorde om te kunnen draaien: eerst antibiotica, later diagnostiek.Wij vergeleken multi-mono PCR met kweek bij 27 patiënten met endophthalmitis: er was een concorcantie van 89 %. Twaalf controles van
patiënten met macula gaten waren alle 12 negatief met multi-mono PCR. Multi-mono PCR met als back-up panbacteriele PCR lijkt geschikt om in de behandeling van patiënten met endophthalmitis ingezet te worden.
Belangenverstrengeling: geen

14.54 A39

PJM van den Wittenboer1, N Crama2 (1Department of Ophthalmology, Maxima Medisch Centrum; 2 Department of
Ophthalmology, Radboudumc)
Klinische kenmerken van patiënten met een regmatogene netvliesloslating met subretinale strengen
SAMENVATTING:
Klinische kenmerken en chirurgische data werden retrospectief verzameld van alle patiënten die met een regmatogene
netvliesloslating werden doorverwezen naar het Radboudumc in de periode juni 2016 tot november 2020. 4418 ogen
werden geïncludeerd, waarbij er bij 555 ogen sprake was van PVR-C. Hierbij is er vooral sprake van retinale (ster)
plooien, slechts een klein deel (48 ogen) had subretinale strengen.
Belangenverstrengeling: geen

15.01 A40

Jan H. de Jong1, Heijan Ng2, Jan C. van Meurs1,3 (1The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam; 2Rotterdam Ophthalmic
Institute, Rotterdam; 3Erasmus University Rotterdam, Rotterdam)
Visual outcome of fovea-on versus hemi-macular retinal detachment surgery
SAMENVATTING:
Het doel van deze prospectieve cohortstudie was om het verschil in visusuitkomst tussen OCT-bewezen fovea-aan
netvliesloslating en hemi-maculaire netvliesloslating te evalueren. We includeerden 197 patiënten met macula-aan
netvliesloslating op basis van funduscopisch onderzoek. De kleinste afstand van de fovea tot de netvliesloslatingsgrens
werd gemeten met OCT. De patiënten werden verdeeld in 2 cohorten: cohort 1 bestond uit 164 patiënten met een
afstand van ≥1,25 mm en cohort 2 uit 33 patiënten met een afstand van <1,25 mm. 6 weken postoperatief werden
de volgende uitkomstmaten verkregen (uitkomst cohort 1; cohort 2): visus van ≥20/40 (89%;85%); visus van ≥20/25
(65%;58%); visus-verlies van ≥1 lijn (34%;30%); visus-verlies van ≥3 lijnen (11%;9%). Verrassend genoeg resulteerde
een hersteloperatie bij hemi-maculaire netvliesloslatingen in een vergelijkbare visus-uitkomst op 6 weken als bij chirurgie voor OCT-bewezen fovea-aan netvliesloslatingen.
Belangenverstrengeling: geen

15.08 A41

H. Ng1, K.A. Vermeer1, C.P. Kuip, E.C. La Heij2, J.C. van Meurs2,3 (1Rotterdam Ophthalmic Institute, The Rotterdam Eye
Hospital, Rotterdam, the Netherlands;
2
Vitreoretinal Surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, the Netherlands;
3
Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands)
Retinal damage extends beyond the retinal detachment
SAMENVATTING:
Patiënten met een ablatio waarbij de fovea niet is aangedaan kunnen ondanks anatomisch herstel toch visusverlies ervaren.
Onze hypothese is dat de retinale schade geïnduceerd door de ablatio de ablatiogrens passeert, richting de fovea. Wij hebben
een prospectief onderzoek opgezet in het Oogziekenhuis Rotterdam waarbij we 15 patiënten met fovea-aan ablatio retinae
hebben onderzocht middels OCT en microperimetrie. Wij constateerden een afname in retinale sensitiviteit in zowel het afals aanliggend netvlies. Daarnaast was de sensitiviteit in de fovea ook afgenomen. Deze resultaten kunnen het visusverlies
verklaren in gevallen waarbij de fovea niet is losgelaten. Verder onderzoek is nodig om de klinische implicatie te bepalen.
Belangenverstrengeling: geen
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14.47 A38

A42

S. van Romunde,1, S. Manning 1, J. Smit2, T. Meenink 2, M. de Smet2, J. van Meurs1, K. Faridpooya,1 (1Vitreoretinal
surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands; 2Preceyes BV, Eindhoven, The Netherlands)
Bewegingsdetectie analyse tijdens epiretinaal membraan peeling met en zonder robotassistentie
SAMENVATTING:
In deze eerste klinische gerandomiseerde studie ter wereld over robot-geassisteerde epiretinaal membraan (ERM)
peeling hebben we de haalbaarheid en veiligheid onderzocht. De microscoopvideo’s zijn geanalyseerd met motion
tracking software (Kinovea 0.9.3). Vijftien patiënten zijn 2:1 gerandomiseerd in de robot-geassisteerde groep en de
manuele groep. De Preceyes Surgical System was gebruikt voor de robot-geassisteerde operaties. Alle operaties
waren succesvol verlopen zonder complicaties. Video analyse liet zien dat in de robot groep er minder afstand was
afgelegd met het pincet tijdens ERM peeling (402 ± 174 vs 550 ± 116 mm). Gedurende de studie verminderde de
totale afgelegde afstand van 697 mm naar 251 mm. Concluderend is robotassistentie tijdens ERM peeling haalbaar
en veilig. Met robotassistentie is er minder beweging nodig en het gebruik van de robot heeft een steile leercurve.
Belangenverstrengeling: geen

15.22 A43

DISCUSSIE

15.40

PAUZE
Posterpresentaties, voorzitters C.A.B. Webers en J.C. van Meurs

16.00 A44

S.Nobacht (Radboud UMC/Bergmanclinics)
LASIK-flap dislocatie na een gering oogtrauma
SAMENVATTING:
Een 28-jarige vrouw met status na een ongecompliceerde myope Femto-LASIK aan beide ogen in 2015, kreeg in juni
2020 per ongeluk haar eigen nagel tegen het rechteroog. Deze werd door eerstelijns-artsen behandeld als cornea
erosie met chlooramfenicol oogzalf. In verband met aanhoudende visus- en fotofobieklachten is zij 3 maanden na dato
verwezen naar onze kliniek. Bij onderzoek bedroeg de visus ongecorrigeerd 0,6 en met correctie (S -1,50=C-1,50
as 180) 1,0. De cornea toonde een flapdislocatie aan de onderzijde waarbij de lasikflap als een soort tacovorm naar
binnen gevouwen lag met forse epitheel ingroei. De LASIK flap werd op de OK gelift, epitheelcellen onder de flap
verwijderd en de flap werd opnieuw gerepositioneerd en gehecht. Een week later was patiënte nagenoeg klachtenvrij, de LASIK-flap was veel regelmatiger ondanks het feit dat de tacovorm aan de onderzijde niet meer te herstellen
was. De visus was ongecorrigeerd gestegen tot 0,8 en 1,0 met S-0,75=C-0,50 as 180. Conclusie: Patiënten met
LASIK-behandeling in het verleden zouden bij een cornea-erosie altijd door een oogarts onderzocht moeten worden
vanwege de kans op flapdislocatie. Flaplift en verwijderen epitheelcellen zelfs 4 maanden na trauma lijkt effectief te
zijn ter vermindering van klachten en anatomisch herstel.
Belangenverstrengeling: geen

A45

Hoi-Lam Wong (Erasmus MC)
A 25-year old patient with atypical intraretinal cysts and retinal pigment epithelial detachment
SAMENVATTING:
A young female patient of 25 years old presented with a scotoma since a day. Metamorphosis developed the day after.
Her myopia was only 5.0 dioptre spherical equivalent (SE), yet her OCT-scan showed an pigment epithelial detachment
(PED) with atypical irregular cysts in different layers. Most likely there was a scar or rupture in the membrane of Bruch
causing a neovascularisation and these lesions.
Belangenverstrengeling: geen

A46

S. Darma (Amsterdam UMC)
A (pseudo)pterygium at the LASIK flap
SAMENVATTING:
In 3 ogen van 2 patiënten is er een (pseudo)pterygium geconstateerd, meer dan 15 jaar na een LASIK procedure. In
alle gevallen was het onduidelijk of het een pseudopterygium of een pterygium betrof. Hierbij is er zowel sprake van
een diagnostisch als een therapeutisch dilemma, vanwege het feit dat de LASIK flap gecompromitteerd kan raken bij
een chirurgische interventie ter verwijdering van de (pseudo)pterygia. In de voordracht zullen wij de foto’s en de voorsegment OCTs laten zien, en de overwegingen voor conservatieve of chirurgische behandeling bespreken.
Belangenverstrengeling: geen
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15.15

Dirrick T.A. Vuijk (Amsterdam UMC lokatie AMC)
HELP! Welke lens moet ik kiezen!?
SAMENVATTING:
In een patiënte met ernstig keratoconus en cataract is een phacoemulsificatie verricht met een resultaat binnen 1D
van target-refractie. De IOL- berekening is gebaseerd op de centrale keratometrie in de pupilopening, omdat patiënt
absoluut geen cornea transplantatie wil, ondanks een goede indicatie. Post-operatief heeft patiënte last van aneisokonie van 4D en wil geen operatie aan het andere oog. Door middel van een off-label gebruik van een ICL sulcus
lens als add-on is het oog weer myoper gemaakt. Post-operatief zijn de refracties nagenoeg symmetrisch, is de visus
in het geopereerde oog niet verbeterd, maar is de patiënte blij met de subjectief behaalde visus en symmetrie en de
mogelijkheid om een bril te dragen. Lensberekeningen in keratoconus zijn notoir moeilijk, maar ook de visuele wensen
en beleving van keratoconus patiënten zijn ingewikkeld.
Belangenverstrengeling: geen

A48

Helen Driessen (St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht/Woerden)
Spontane regressie van drusen in twee patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie
SAMENVATTING:
Introductie: Hier beschrijven we spontane regressie van drusen zonder retinaal pigmentepitheel (RPE) atrofie bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Patiënten: Casus 1: een 66-jarige vrouw, sinds 2017 bekend met drusen
ODS bij LMD (VODS 1.0). Casus 2: een 74-jarige vrouw bekend met drusen bij LMD sinds 2014, VODS 0.8. Beide
zijn vervolgd met optical coherence tomography. Resultaten: Casus 1: Na drie jaar zien we een stabiel beeld in OD,
en spontane regressie van drusen in OS zonder RPE-atrofie. Casus 2: Eerst was er een toename in grootte van de
drusen (VODS 0.6/0.7). Begin 2020 zien we spontane regressie van de drusen in OD, later gevolgd door OS. Opnieuw
zonder atrofie van het RPE en met herstel van de visus, VODS 1.0. Conclusie: Spontane regressie van drusen zonder
RPE-atrofie geeft een gunstige visus-prognose.
Belangenverstrengeling: geen

A49

Danial Mohabati (LUMC)
Can fundus autofluorescence imaging abnormalities predict fluorescein angiography abnormalities in
patients with chronic central serous chorioretinopathy?
SAMENVATTING:
Chronische centrale sereuze chorioretinopathie (cCSC) is gekarakteriseerd door afwijkingen in het retinaal pigment
epitheel (RPE), welke herkenbaar zijn als hyperfluorescente gebieden op fluorescentie angiografie (FA) onderzoek. Op
een fundus autofluorescentie (FAF) onderzoek ziet men hyperautofluorescente afwijkingen, welke corresponderen met
de afwijkingen op de FA. We laten in ons onderzoek zien dat er een significante correlatie bestaat tussen de afwijkingen op FA en FAF. Bovendien laten we middels een mathematisch model zien dat de lange termijn veranderingen op
FA te voorspellen zijn op basis van de grootte van de hyperautofluorescente afwijkingen op FAF op baseline, en de
follow-up duur. FAF is zodoende een niet-invasief onderzoek welk van toegevoegde waarde kan zijn in de zorg voor
cCSC patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

16.09 A50

DISCUSSIE

16.18

Bram de Jong (AMC)

A51

Dagritme van strooilicht bij Fuchs’ endotheeldystrofie patiënten en gezonde proefpersonen
SAMENVATTING:
Intra-oculair strooilicht gemeten met de Oculus C-Quant werd vergeleken tussen 41 patiënten met Fuchs’ endotheeldystrofie
en een groep gezonde vrijwilligers. Metingen werden verspreid over de dag uitgevoerd vanaf het moment van ogen openen.
Resultaten laten zien dat er over de nacht een verhoging van strooilicht in zowel de gezonde (1,31 log(s) naar 1,48, p<0,01)
als Fuchs’ groep (1,41 log(s) naar 1,64, p<0,01). Gezonde deelnemers kwamen na ontwaken na gemiddeld 8,9 minuten
terug tot baseline versus uren in de Fuchs’ groep. Strooilichtklachten en waardes over de dag bij Fuchs’ patiënten corresponderen met hun bekende subjectieve klachten en kunnen klinische beslissingen ondersteunen.
Belangenverstrengeling: geen
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A47

Evi Bakker, Giorgio Porro, Viera Kalinina Ayuso (UMC Utrecht)
Acute bilaterale sereuze maculaire loslating bij een meisje van 15 jaar
SAMENVATTING:
Sereuze maculaire loslating is zeldzaam bij kinderen. Het kan veroorzaakt worden door scleritis posterior, Vogt-Koyanagi-Harada syndroom, optic pit maculopathie, idiopathische centrale sereuze chorioretinopathie of bij focale choroiditis gerelateerd aan een virale infectie. Wij presenteren een gezond 15-jarig meisje met acute visusdaling ODS, fotofobie en (hoofd)
pijn gepaard gaande met unilaterale VOK prikkeling en bilateraal submaculair vocht (OCT). Aanvullend onderzoek toonde
een verdikt RCS complex met subtenonaal vocht (USG), papillitis met forse blazen in de achterpool (FAG) en unilaterale
hypofluorescente spots (ICG). De uveitis screening leverde geen aanwijzingen voor een onderliggende oorzaak op. Na
behandeling met corticosteroiden i.v. en per os werd na enkele dagen visusverbetering en forse afname van subretinaal
vocht gezien. Na twee maanden is anatomisch/functioneel herstel opgetreden. Conclusie: Sereuze maculaire loslating kan
zich al op jonge leeftijd bilateraal presenteren.
Belangenverstrengeling: geen

A53

Koen van Overdam, Peter van Etten (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
Nieuwe chirurgische techniek voor de behandeling van een sessiel juxtapapillair hemangioblastoom
SAMENVATTING:
Juxtapapillaire retinale hemangioblastomen (JRH) zijn goedaardige vasculaire tumoren op of rondom de papil. Op basis van
de diepte-locatie in het netvlies kunnen drie types worden onderscheiden: endofytisch (oppervlakkige lagen), sessiel (middelste lagen) en exofytisch (buitenste lagen). JRH zijn meestal progressief van aard en zonder behandeling zal tumorgroei,
exsudatie en tractie leiden tot visus verlies. De tumorlocatie maakt een effectieve en veilige behandeling echter moeilijk. Vitreoretinale chirurgie met tumordestructie werd tot nu toe alleen als mogelijke optie gezien bij endofytische tumorgroei. Een
nieuwe chirurgische techniek voor de behandeling van een JRH met sessiele tumorgroei in het beste oog van een 50-jarige
vrouw zal worden besproken. Coagulatie van de diepliggende aan- en afvoerende bloedvaten met behulp van een intra-oculair diathermiepincet leidde tot effectieve tumordestructie en verbetering van de visus en maculaire anatomie.
Belangenverstrengeling: patentbezitter

A54

Josianne ten Berge (Erasmus MC)
Maculaire veranderingen bij 5 jaar follow-up na behandeling met BRAF/MEK-remmercombinatie
SAMENVATTING:
De BRAF/MEKremmercombinatie vemurafenib-cobimetinib wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd melanoom. In deze casus wordt 5 jaar follow-up gepresenteerd van een patiënt met maculaire veranderingen bij
behandeling met de combinatie vemurafenib-cobimetinib. Bij eerste presentatie op de polikliniek oogheelkunde, direct na
het starten van de BRAF/MEK-remmers, werd bij het spleetlamponderzoek en op OCT subretinaal vocht waargenomen.
Drie jaar later werd er persisterend subretinaal vocht waargenomen, met daarnaast uitgebreide maculaire atrofie, welke
over de jaren verder toe nam. De visus bleef redelijk stabiel. Concluderend; de BRAF/MEKremmercombinatie kan een
levensreddende behandeling zijn, met mogelijk maculaire toxiciteit op de lange termijn. Er is nog geen eerdere literatuur
bekend over de lange termijn effecten van BRAF/MEKremmers op de retina, waarschijnlijk gezien de beperkte prognose
van de meeste patiënten.
Belangenverstrengeling: geen

A55

J C van Meurs, K Faridpooya (Rotterdam Eye Hospital)
Post et propter?
SAMENVATTING:
14 jarige VWO leerlinge, prematuur geboren (29 weken, 1150 gram), met een visusdaling van 0.9 naar 0.4 in haar beste
rechter oog, bij myopie van - 10 in OD en in OS -12. VOS bleef 0.4-0.5. Naast een sterk vertrokken vaatboog ODS
was er in OS meer dan OD perifere tractie en iets onrustige vaten, maar alleen in OD uitgebreid maculaoedeem/retinoschizis, zonder glasvochttractie in de achterpool. Geen vaatlekkage op perifere angiografie. Een serie van 3 Avastin
injecties elke 4 weken in OD gaf geen verbetering. 11 maanden na presentatie cryo en indentatie van het ver perifere
tractiegebied temporaal onder. Na drie weken: een normale achterpool in OD. Hoe is dit mechanisme ? Cryo waar
anti-VEGF niets deed? Glasvochttractie vermindering in verre periferie? Verandering in choroidale zwelling ? Toeval ?
Belangenverstrengeling: geen
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A52

Peter van Etten, Heijan Ng, Caroline Kuip, Koen van Overdam (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
Autologe Neurosensore Retina Patch Transplantatie voor een Recidief Maculagat
SAMENVATTING:
Casus: Een 79-jarige man presenteerde zich met een heropening van een maculagat in zijn beste oog met een visus
van 0.2 (Snellen). Operatie: De procedure van het oogsten van een neurosensore retina patch (NSRP) en het plaatsen
van de patch in het maculagat wordt besproken. Negen maanden postoperatief was de visus verbeterd naar 0.5 (Snellen) met een leesvisus van 0.5 (Radner leeskaart). Microperimetrie toonde een fixatie net nasaal van de NSRP. Op OCT
is integratie van de NSRP met de randen van het maculagat zichtbaar met daarbij aanwijzingen voor herstel van de
outer retina anatomie. Take Home Message: Het plaatsten van een NSRP in een maculagat kan een goed alternatief
zijn voor het behandelen van een recidief of persisterend maculagat met kans op functie verbetering.
Belangenverstrengeling: geen

16.27 A57

DISCUSSIE

16.36 A58

Ype Henry (Amsterdam UMC)
Practice Styles and Preferences of Dutch Cataract and Refractive Surgeons , 2019 Survey
SAMENVATTING:
Purpose: To show the evoluation of Practice Styles and Preferences of Dutch Cataract and Refractive Surgeons.
Setting/ Venue: Dutch domestic nationwide Survey of all cataract and Refractive Surgeons. Methods: A questionaire
was sent to all registered Cataract and Refractive Surgeons in the Netherlands. Results: cataract Surgical Rate (CSR)
of 11.000.Slight increase in high vulume surgeons. Bilateral cataract surgery rate of 0.25%. Femto laser assisted
cataract surgeries very low (3%).Use of Multifocal IOL’s (3.5%) , Toric (4.5%) and Multifocal Toric (1.5%) stable.
Dropped nucleas rate of 0.07% and Endophthalmitis rate of 0.03%.Cefuroxime use routinelyof 80%. RLE increasing.
Conclusions: Valuable information on trends in Cataract and Refractive Surgery over the last 22 years is presented.
Belangenverstrengeling: geen

A59

Sanne K. Verbakel (Radboudumc)
Recidiverende oogheelkundige traumata door non-accidenteel letsel
SAMENVATTING:
Ongeveer 1 op de 20 volwassen is de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van huiselijk geweld. In de meerderheid van
de gevallen betreft dit vrouwen. Aan de hand van een casus van een 67-jarige patiënt met recidiverende oogheelkundige
traumata met opvallende etiologie willen wij illustreren dat het echter ook bij mannen/ouderen voor kan komen en dat de
oogarts een rol kan spelen in de signalering.
Belangenverstrengeling: geen

A60

Fleur Goezinne, Tim Buurma (oogheelkunde Rijswijk)
Retinale ganglionceldegeneratie is goed zichtbaar op een OCT-scan na schade in de visuele cortex
SAMENVATTING:
Bij glaucoom is het duidelijk dat er ganglion cellaag schade ontstaat die overeenkomt met gezichtsveld defecten. Homonieme
hemianopsie is gezichtsvelduitval die ontstaat na pathologie in de occipitale cortex. Schade die in de visuele cortex ontstaat
geeft atrofie van de ganglioncellaag in de retina zichtbaar gemaakt op een OCT-scan. Door retrograde transsynatpische
degeneratie is de homonieme hemianopsie na verloop van tijd zichtbaar in de ganglioncel laag van de retina door dit zichtbaar
te maken met een OCT-scan.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen

A61

Robert Teunissen (Radboudumc)
Corneale neurotisatie voor de behandeling van neurotrofe keratopahie
SAMENVATTING:
Corneale neurotisatie is een veelbelovende techniek in de behandeling van neurotrofe keratopathie. Een benaderingswijze
voor deze complexe ingreep bestaat uit transpositie van de nervus suralis op de vrij geprepareerde nervus arucularis
magnus. Hierbij worden vervolgens via een eerder gemaakt facelift en verkregen toegang via de fornix inferior, de fascikels
van nervus suralis intrastromaal via de limbus gepositioneerd (i.e. de indirecte suralis neurotisatie). Het Radboudumc heeft
in 2020, in samenwerking met de plastische chirurgie en KNO, enkele malen een corneale neurotisatie uitgevoerd.
Er wordt een overzicht gegeven van deze complexe ingreep en de voorlopige resultaten.
Belangenverstrengeling: geen
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A56

Charlotte Kruijt (LUMC)
3 ongewone patiënten met oculocutaan albinisme type 4
SAMENVATTING:
Drie ongewone patiënten met de genetische diagnose oculocutaan albinisme type 4: Alle patiënten hebben duidelijke
tekenen van hypopigmentatie. Allen hebben een normale visus, geen nystagmus, geen foveahypoplasie en geen misrouting. Conclusie: het visuele system kan normal ontwikkelen, ondanks een ernstig tekort aan melanine.
Belangenverstrengeling: geen

A63

B. Melis-Dankers (Koninklijke Visio, Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen)
NOG verwijsrichtlijn voor rijbewijzen
SAMENVATTING:
Ook slechtziende mensen willen veilig en verantwoord mobiel blijven. De oogarts heeft een belangrijke rol bij het verwijzen voor het rijbewijs. Voor slechtziende mensen zijn er tegenwoordig verschillende revalidatiemogelijkheden om het
rijbewijs te behouden, zelfs als men niet aan de reguliere eisen voldoet (o.a. bioptisch-telescoop-systeem). U kunt dus
niet zondermeer elke patiënt die niet meer aan de eisen voldoet naar het CBR doorsturen. Het CBR kan dan namelijk
niet anders dan uw patiënt afkeuren, want deze voldoet immers niet aan de eisen, terwijl er wellicht nog wel revalidatiemogelijkheden zijn om het rijbewijs toch te behouden. De nieuwe NOG-richtlijn ‘Visuele Beperkingen: Verwijzing en
Revalidatie’ kent een handig verwijsschema. Op deze poster wordt uitgelegd hoe u in een paar eenvoudige stappen tot
de juiste verwijzing komt, ook bij complexe comorbiditeit.
Belangenverstrengeling: werknemer

16.45 A64

DISCUSSIE

16.55 A65

Uitreiking Binkhorst/Dondersprijs aan S. Verbakel voor haar proefschrift: Inherited retinal diseases. Studies on genotype, phenotype and treatment.

17.05

EINDE
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A62

Orbita, voorzitters A.D.A. Paridaens en R. Kalmann
09.00 B54

D. Paridaens,1,2 M.J. Bergmann1 (1The Rotterdam Eye Hospital, 3000 LM Rotterdam; 2Erasmus MC, Department of
Ophthalmology, 3015 GD Rotterdam)
Oogsparende chirurgische behandeling voor perioculaire maligniteiten met anterieure orbitale invasie
O4 I2 M4 R5 C4 A4 score: 23/30
SAMENVATTING:
Doelstellingen: evaluatie van oogsparende chirurgie bij patiënten met niet-BCC perioculaire maligniteiten met anterieure
orbitale invasie. Methoden: case series (2000-2018). Uitkomstmaten: lokaal recidief, metastasen, overleving en visus.
Resultaten: Negen casus werden geïncludeerd: plaveiselcelcarcinoom (4 SCC), conjunctivaal maligne melanoom
(3 CMM), adenoïd cystisch carcinoom (1 ACC) en talgkliercarcinoom (1 SGC). De tumoren werden verwijderd met
marge van maximaal 5 mm. Na follow-up van 58(spreiding 12 - 164 maanden) waren alle patiënten nog in leven. Lokaal
recidief trad op bij 2 patiënten met CMM. De postoperatieve visus bleef bij alle patiënten stabiel of verbeterde. Conclusie:
oogsparende chirurgie kan ook worden overwogen in geselecteerde gevallen van niet-BCC perioculaire maligniteiten met
anterieure orbitale invasie
Belangenverstrengeling: geen

09.07 B55

G.J. Hötte,1,2 P. Saeed,1,3 W.A. Van den Bosch,1 M.P. Mourits,1,4 A.D. Coumou,1,5 R.J.H.M. Kloos,1,3 R.O.B. De Keizer,1,2
D.T. Hartong,1,3 C. Eenhorst,1,6 S.W. Genders,1,3,7 D. Paridaens,1,2,8 R. Kalmann,1,9 (1Dutch Orbital Society; 2Department of
Orbital Oculoplastic and Lacrimal Surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands; 3Department of
Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 4Department of Ophthalmology,
Bergman Clinics, Hilversum, The Netherlands; 5Department of Ophthalmology, University Medical Center Groningen,
Groningen, The Netherlands; 6Department of Ophthalmology, Spaarne Gasthuis, Haarlem, The Netherlands;
7
Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands; 8Department of
Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands; 9Department of Ophthalmology, University
Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands)
Dutch Orbital Society – Guideline for orbital blowout fractures O5 I1 M4 R5 C5 A5 score: 25/30
SAMENVATTING:
Dutch Orbital Society – Guideline for orbital blowout fractures Blowout fracturen van de orbita komen relatief veel voor
na stomp trauma van het aangezicht. Oogheelkundig onderzoek is bij alle patiënten met orbita trauma geïndiceerd.
Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met enkele visusbedreigende complicaties die snelle, zo niet directe,
behandeling nodig hebben. Bij verdenking op een orbitafractuur is beeldvorming en orthoptisch onderzoek aangewezen. Bij de meeste fracturen kan een afwachtend beleid aangehouden worden. In andere gevallen is operatieve reconstructie nodig, die kan worden uitgevoerd door een orbitachirurg en/of een MKA-chirurg. Een indicatie voor directe
exploratie bestaat bij white-eyed-fractures (<18 jaar, weinig ecchymosis, uitgesproken verticale motiliteitsbeperking,
tekenen van oculocardiale reflex). Profylactische systemische antibiotica worden niet standaard voorgeschreven.
Belangenverstrengeling: geen

09.14

B56

R. Kalmann, T. Nazari, W. de Bruijn, O. Engin (Department of ophthalmology, UMCUtrecht, the Netherlands)
Diffusie restrictie (DR) aan de hand van Diffusion weighed imaging (DWI)
SAMENVATTING:
Diffusie restrictie (DR) aan de hand van Diffusion weighed imaging (DWI) wordt algemeen beschouwd als een manier om te
differentieren tussen orbita lymfoom en (idiopathische) orbitale inflammatie. De rol van DWI bij IgG4 related orbital disease
(IGg4ROD)is nog niet onderzocht. Wij hebben daarom retrospectief de MRI’s van alle patiënten met IgG4ROD bekeken en
onderzocht op al dan niet aanwezigheid van DR. Een aanzienlijk aantal patiënten met IgG4ROD bleken DR te vertonen. De
aanwezigheid van DR kan dus niet betrouwbaar gebruikt worden om te differentieren tussen IgG4ROD en OL.
Belangenverstrengeling: geen
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ZAAL 2

09.21 B57

R.O.B. de Keizer1; N. Van Limpt1,2; C. Kluis1,3, W.A. vd Bosch1, A.D.A. Paridaens1,4 (1Department of Oculoplastic Surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands; 2Department of Neurology, Maxima Medical Centre,
Eindhoven, The Netherlands; 3Department of Neurology and neurosurgery, Curacao Medical Centre, Curacao; 4Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands)
Retrospective study in 1015 cases on the rate of surgical site infections after lacrimal surgery without
prophylactic systemic antibiotics O5 I2 M4 R5 C5 A5 score: 25/30
SAMENVATTING:
We beschrijven een retrospectieve case serie waarin 1015 operaties aan de traanwegen werden gedaan in het Oogziekenhuis Rotterdam (follow-up > 2 maanden) waarin werd gekeken of patiënten een postoperatieve wond-infectie hebben doorgemaakt (SSI) terwijl ze geen profylactische systemische antibiotica (PSA) hadden gekregen. Het betreft twee tijdsperiodes
(’02-’05 en ’13-16) waarbij er een duidelijke trend naar endoDCR te zien is in de recente jaren. De literatuur over het gebruik
van PSA bij dit type chirurgie is gedaan bij externe DCR. In de geïncludeerde 1015 operatiesessies bleek dat 10 patiënten
een SSI doormaakte, allen met antibiotica goed behandeld. We vonden 0 SSI bij endoDCR; 9 SSI bij externe DCR (1,4%) en
1 SSI bij traanwegprothesechirurgie (1%) en concludeerden dat het niet geven van PSA veilig was in deze serie.
Belangenverstrengeling: geen

09.28 B58

T. Reuser (Midland Eye, Solihull, West Midlands, Great Britain)
Tranexamic acid has an unrecognised place in peri-ocular surgery O5 I2 M4 R4 C4 A4 score: 23/30
SAMENVATTING:
Purpose: review evidence and present experience for the use of tranexamic acid in peri-ocular surgery. Oculoplastic
surgery is submicroscopic surgery, where recognition of, and changing of the anatomy is the name of the game. Amongst
most methods of controlling bleeding, clotting itself is not at all considered. This review and my examples will show the
benefit of more medicinal control of bleeding. Method: review literature and presentation of my own 6 years’ experience.
Results: practical advice will be given as to how this agent can make oculoplastic surgery easier and more predictable.
a ‘how to’ guide will be presented. Conclusion: tranexamic acid has a place as a routine agent in most peri-ocular surgery
as a means of controlling bleeding,easing operations, improving outcomes, and shortening recovery.
Belangenverstrengeling: geen

09.35 B59

DISCUSSIE
Oncologie

09.50 B60

J.W.M. Beenakker1,2, M.G. Jaarsma-Coes1,2, B.M. Verbist2, M. Marinkovic1, T.A. Ferreira2, K. Vu1, C.R.N. Rasch3,
G.P.M. Luyten1 (1Ophthalmology, Leiden University Medical Centre, Leiden, Netherlands; 2Radiology, Leiden University
Medical Centre, Leiden, Netherlands; 3Radiotherapy, Leiden University Medical Centre, Leiden, Netherlands)
MR-based clip-tumor measurements for proton beam therapy planning of uveal melanoma patients
O5 I2 M4 R4 C4 A3 score: 22/30
SAMENVATTING:
Protonen therapie is de optimale behandeling voor middelgrote of juxtapapilaire oogmelanomen. In deze studie onderzochten we of de clip-tumor afstand, welke van groot belang is voor de radiotherapie planning, met MRI beter bepaald
kan worden dan met de conventionele transilluminatie. In 51% van de clips was het verschil in afstandmeting tussen
beide modaliteiten minder dan 1.0mm. Bij de vlakke tumoren (15% van de clips) bleek de MRI niet accuraat, bij complexe (12%) of anterieure (16%) bleek de MRI accurater te zijn dan transilluminatie. Samengenomen bleek bij 71% van
de patiënten de conventionele techniek bij ten minste 1 clip de tumor te overschatten. Voor deze patiënten gaf de MRI
waardevolle aanvullende informatie voor de therapie planning.
Belangenverstrengeling: geen
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Plastische chirurgie

M.C.Y. Tang 1,2, T.A. Ferreira2,M.G. Jaarsma-Coes1,2, M. Marinkovic1, G.P.M. Luyten1, J.W.M. Beenakker1,2 (1Leiden
University Medical Center, Ophthalmology, Leiden, Netherlands; 2Leiden University Medical Center, Radiology, Leiden,
Netherlands)
A comparison between 7T and 3T MR-imaging for Uveal Melanoma O5 I2 M4 R4 C4 A5 score: 24/30
SAMENVATTING:
Magnetic resonance imaging (MRI) wordt in toenemende mate gebruikt in uveamelanoom (UM) patiënten om tumoren
accuraat en drie dimensional in beeld te brengen, alsook kwantitatieve metingen uit te voeren die helpen bij de planning
en follow-up. Voorheen was het alleen mogelijk om UM patiënten op de 7(Tesla) MRI wetenschappelijke scanner, maar
door een recente transitie naar de klinische 3(Tesla) MRI is het ook mogelijk om deze patiënten hierop te scannen. In
dit onderzoek is gekeken naar het diagnostische vermogen tussen 7T en 3T in 25 UM patiënten. Al met al evenaart een
klinische 3T MRI scanner het diagnostisch vermogen van een gespecialiseerde 7T MRI scanner, waardoor het mogelijk
wordt om routinematig hoge resolutie MRI beelden te maken van het oog in de kliniek.
Belangenverstrengeling: geen

10.04 B62

L. Klaassen1,2, M.G. Jaarsma-Coes1,2, T.A. Ferreira2, T.H.K. Vu1, M. Marinkovic1, C.R.N. Rasch3, G.P.M. Luyten1, J.W.M.
Beenakker1,2 (1Leiden University Medical Center, Department of Ophthalmology, Leiden, Netherlands; 2Leiden University Medical Center, Department of Radiology, Leiden, Netherlands; 3Leiden University Medical Center, Department of
Radiotherapy, Leiden, Netherlands)
Improved therapy planning for uveal melanoma: a tumour geometry comparison between MRI and conventional ultrasound O4 I2 M4 R4 C4 A4 score: 22/30
SAMENVATTING:
MRI wordt vanwege de mogelijkheid tot 3D-beeldvorming steeds vaker gebruikt voor het afbeelden van oogmelanomen.
In dit onderzoek werd het verschil bepaald tussen het meten van tumorprominentie en grootste diameter met echografie
en MRI in 42 patiënten. Voor 41% van de patiënten was de prominentie op echo meer dan 0.5mm groter dan op MRI,
terwijl in 14% van de gevallen de tumor meer dan 0.5mm kleiner was. Deze verschillen waren groter voor anterieur gelegen tumoren. Voor de grootste diameter was 53% van de tumoren meer dan 0.5 mm groter op MRI, terwijl 28% minimaal
0.5mm kleiner was. De 3D-visualisatie van de tumor met MRI geeft waardevolle aanvullende informatie, wat mogelijk kan
leiden tot verbeterde therapieselectie en -planning.
Belangenverstrengeling: geen

10.11

B63

DISCUSSIE

10.20

PAUZE

10.40 A35

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG (Zaal 1)

12.30

LUNCH – in zaal 1 presentaties industrie

14.00 A36

State of the art by Geoff Rose: Orbital Tumours: A wolf in sheep’s clothing (zaal 1)
Oncologie, voorzitters G.P.M. Luyten en E. Kilic

14.40 B64

Marina Marinkovic1, Khanh Vu2, Jaco Bleeker2, Carien Creutzberg2, Coen Rasch2, Gré Luijten2 (VU, LUMC)
Protonbestraling in Nederland, the Leiden experience O2 I2 M4 R3 C4 A4 score: 19/30
SAMENVATTING:
Protonbestraling in Nederland, the Leiden experience Het Holland Proton Therapie Centrum, HPTC, in Delft is al enige
tijd in bedrijf en inmiddels zijn enkele tientallen Nederlandse patiënten met een choroideamelanoom bij wie de tumor
grotere afmetingen heeft of teveel contact met de opticus er behandeld. Ten tijde van de deadline voor dit abstract
waren er 25 vanuit het LUMC verwezen patiënten met een choroideamelanoom behandeld met protonbestraling in het
HPTC. Het betrof 16 mannen en 9 vrouwen, gemiddelde leeftijd 62 jaar (25 tot 84). Tumoren hadden een gemiddelde
prominentie van 7,78 mm. Alle patiënten werden nabehandeld met avastin ter voorkoming van neovasculair glaucoom.
Op dit moment is er 1 oog secundair geenucleerd en heeft 1 patiënt metastasen. Melding zal worden gemaakt van de
actuele complication rate, eye retention rate, metastasis rate en survival.
Belangenverstrengeling: geen
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09.57 B61

Annette Moll,Milo van Hoefen Wijsard, Saskia Serné , René H.J. Otten, Charlotte Dommering, Machteld Bosscha,
Armida Fabius (Amsterdam University Medical Centers)
At what age could screening for familial retinoblastoma be discontinued?
A systematic review O4 I2 M5 R5 C5 A5 score 26/30
SAMENVATTING: Het doel van deze systematische review van de literatuur is om te bepalen op welke de leeftijd bij
kinderen die door een oogarts werden gescreend op retinoblastoom (Rb) de eerste tumor in het oog werd gezien en
vanaf welke leeftijd de screening van de fundus niet meer nodig is. Methode: een systematische literatuur studie volgens de PRISMA methode (in PubMed, Embase, CINAHL en de Cochrane Library) werd uitgevoerd. Studies werden
geïncludeerd als: de patiënt een positieve familie anamnese had voor Rb, de leeftijd van het eerste Rb tumor in het oog
bekend is, vanaf geboorte (of binnen 4 weken) werden gescreend. Resultaten: 939 studies werden gevonden, waarvan
17 studies geïncludeerd konden worden. Er werd geen eerste tumor gevonden na de leeftijd van 4 jaar. Conclusie:
Screening voor retinoblastoom bij kinderen met familiare belasting kan na de leeftijd van 4 jaar gestopt worden.
Belangenverstrengeling: geen

14.54 B66

J.Q.N. Nguyen,1 R.O.B. De Keizer,1 M. Wefers Bettink – Remeijer,1 W.A. Van den Bosch,1 D. Paridaens,1 H.W. Mensink1
(1Oncology and oculoplastic Department, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands)
Intralesional ultrasound Doppler flow differentiates choroidal melanoma from choroidal nevi O5 I2 M4
R4 C4 A4 score: 23/30
SAMENVATTING:
Detectie van choroïdale melanomen in een vroeg stadium kan uitmaken voor de primaire behandeling. De doelen van dit
onderzoek waren 1) een correlatie te onderzoeken tussen choroïdale melanomen en aanwezigheid van Doppler flow op
echografie in suspecte gepigmenteerde choroïdale laesies en 2) onderscheid te maken tussen choroïdale melanomen en
choroïdale nevi met behulp van flow. Een retrospectieve case-serie van 120 patiënten die Doppler echografie van verdachte
gepigmenteerde laesies hebben ondergaan in het Oogziekenhuis Rotterdam. 120 patiënten waren geïncludeerd en onderverdeeld in 2 groepen: choroidaal melanoom (n=57); choroïdale nevus (n=63). Aanwezigheid van flow was significant vaker
te zien in de choroïdale melanoom groep (OR=69.3, p <0.001). Intralesionale aanwezigheid van Doppler flow is sterk
suggestief voor choroidale melanoom. De aanwezigheid van flow in suspecte gepigmenteerde choroïdale lesies differentieert
tussen melanoom en nevus.
Belangenverstrengeling: geen

15.01 B67

W.Drabarek1,2, J. van Riet3, J. Nguyen1.2, D. de Bruyn1,2, R. Verdijk4, N.Naus1, D. Paridaens5, H. van de Werken6,7, A. de
Klein2,E. Brosens2 & E. Kilic1 on behalf of Rotterdam Ocular Melanoma Study Group (Departments of 1Ophthalmology
2
Clinical Genetics 3Medical Oncology, 4Pathology 6Urology and, 7Computational Biology Center Erasmus MC Cancer
Institute, Erasmus MC, and the 5Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands)
Identification of high risk metastatic SF3B1 mutated uveal melanoma O4 I2 M4 R4 C4 A4 score: 22/30
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 en afwijkende
mRNA’s genereren. We hebben onze groep van ongeveer 50 patiënten met een SF3B1 mutatie in de tumor uitgebreid tot
met patiënten en tumor data uit gepubliceerde studies en tumor data bases tot een cohort met circa 150 patiënten met
een SF3B1 mutatie in de tumor. Binnen dit cohort hebben we een vroeg metastaserende (<60 maanden) en een laat
metastaserende SF3B1(>60 maanden) groep gedefinieerd en gezocht naar zowel histopathologisch markers als ook naar
genetische markers en afwijkende transcripten om met name die SF3B1 gemuteerde patiënten die vroeg metastaseren
tijdig te kunnen identificeren.
Belangenverstrengeling: geen
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14.47 B65

Annemijn P.A. Wierenga1, Niels J. Brouwer1, Robert M. Verdijk 2,3, Marc-Henri Stern4, Sjoerd G. van Duinen2, Wilma
G.M. Kroes5, Marina Marinkovic1, Gregorius P.M. Luyten1, Martine J. Jager1 (1Department of Ophthalmology, Leiden
University Medical Center, Leiden, The Netherlands; 2Department of Pathology, Leiden University Medical Center,
Leiden, The Netherlands; 3Department of Pathology, Section Ophthalmic Pathology, Erasmus MC University Medical
Center, Rotterdam, The Netherlands; 4Inserm U830, DNA Repair and Uveal Melanoma (D.R.U.M.), Equipe labellisée
par la Ligue Nationale Contre le Cancer, Institut Curie, PSL Research University, Paris, France; 5Department of Clinical
Genetics, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands)
In Uveal Melanoma, chromosome 3 and 8q have a higher impact on survival in light-eyed than dark-eyed
individuals. O4 I2 M4 R4 C4 A5 23/30
SAMENVATTING:
Oogkleur is een belangrijke risicofactor bij het oogmelanoom; patiënten met een blauwe of grijze oogkleur hebben een
hogere kans op het ontwikkelen van een oogmelanoom. Wij hebben gekeken of oogmelanoom patiënten met verschillende oogkleuren, ook verschillen in klinische- of tumorkarakteristieken. Oogkleurgroepen werden gebaseerd op de
aanwezigheid en verhouding van de pigmenttypen eumelanine en feomelanine. Dit leverde drie groepen op; blauwe/
grijze ogen, groene/hazel ogen en bruine ogen. Waar de drie groepen onderling geen verschil in overleving lieten zien,
bleek de invloed van chromosoom 3 en 8q status een groter effect op survival te hebben in de groep lichte ogen dan
in de groep donkere ogen. Dit suggereert een synergistisch effect van iris kleur en chromosoom status in de regulatie
van oncogenetische activiteit in UM.
Belangenverstrengeling: geen

15.15

B69

Niels J. Brouwer1, Marina Marinkovic1, Jaco C. Bleeker1, Gregorius P.M. Luyten1, Martine J. Jager1 (1Department of
Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands)
Vascular imaging of conjunctival and iris lesions using OCT-Angiography O4 I2 M4 R4 C4 A4 score: 22/30
SAMENVATTING:
OCT-Angiografie is een nieuwe beeldvormingstechniek die steeds meer toepassing vindt in de oogheelkunde. Naast retinale
vaten, kunnen hiermee ook vaten van de conjunctiva en iris bestudeerd worden. Vaten kunnen van nut zijn in tumor-diagnostiek en follow-up, daarom onderzochten wij of vaten kunnen worden afgebeeld in melanocytaire laesies van de conjunctiva
(n=25) en iris (n=52). Vaatstructuren werden gezien in het merendeel van de laesies, waarbij zowel in conjunctivale als iris
laesies kronkelige patronen gezien werden, die afstaken tegen het gezonde weefsel. De beeldkwaliteit was erg wisselend,
waarbij pigmentatie, tumorlocatie, en medewerking van de patiënt van invloed waren. Wij concluderen dat OCTA van het
voorsegment mogelijk is, maar verdere ontwikkeling van acquisitie- en analysetechnieken nodig is.
Belangenverstrengeling: geen

15.22 B70

DISCUSSIE

15.40

Pauze
Oncologie, voorzitters M. Marinkovic en A.C. Moll

16.00 B71

L.S. Koetsier1.3, M.M.A. Marinkovic1, J Bleeker1, K Vu1, S.G. van Duinen2. G.P.M. Luijten1 (1Ophthalmology, LUMC,
The Netherlands; 2Pathology, LUMC, The Netherlands; 3Ophtalmolgy, Oogheelkunde Rijswijk, The Netherlands)
Beïnvloed tumor biopsie de behandeling van choroidale tumoren? O5 I2 M3 R3 C4 A4 score: 21/30
SAMENVATTING:
Beïnvloed tumor biopsie de behandeling van choroidale tumoren? Doel: Identificeren of het nemen van tumor biopten de
behandeling van choroidea tumoren beïnvloed Methoden: Retrospectief onderzoek van de tumor biopten in het LUMC
door 1 operateur (LK) van 2017 tm 2020. In deze groep hebben we gekeken middels status onderzoek of het biopt de
behandeling heeft beïnvloed, de diagnose van het gebiopteerde weefsel, de BAP-1 kleuring van de biopten.Resultaten:
In deze periode zijn 17 biopten genomen, bij 9 mannen en 7 vrouwen, waarvan 15 intern via PPV en 2 transscleraal.
13 van deze biopten beïnvloeden de behandeling van de tumoren. Conclusie: Het nemen van biopten kan de behandeling
van choroidale tumoren beïnvloeden.
Belangenverstrengeling: geen
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15.08 B68

J.Q.N. Nguyen1,2, W. Drabarek 1,2, R.M. Verdijk3, A. de Klein2, E. Brosens2 and E. Kiliç1, on behalf of the Rotterdam
Ocular Melanoma Study (ROMS) group (1Department of Ophthalmology; 2Clinical Genetics and of 3Pathology, Erasmus
MC Cancer Institute, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands)
The effect of spliceosome inhibitor E7107 on uveal melanoma tumor slices and cell lines O5 I2 M4 R4 C4
A5 score: 24/30
SAMENVATTING:
Effectieve behandeling van gemetastaseerde uveamelanoom (UM) is helaas nog niet beschikbaar. 20% van de UM
patiënten hebben een mutatie in splicing factor SF3B1. SF3B1-gemuteerde leukemie tumorcellen is preferentieel
sensitief voor de inhibitor E7107. Of dit ook actief is bij UM hebben wij onderzocht in UM cellijnen en in ex-vivo tumorcoupes. Van vers tumorweefsel werden coupes gemaakt. De coupes en cellen werden 24u lang geïncubeerd in verschillende concentratie E7107 waarna RNA werd geïsoleerd voor genexpressie analyse. Het effect op de weefselcoupes werd geëvalueerd met immunohistochemie. Tumorsamples (n=19) werden geïncludeerd, waaronder drie
SF3B1-gemuteerde tumorsamples. Ten opzichte van niet-behandelde cellen en weefsel werd een afname in proliferatie en levensvatbaarheid gezien in zowel cellen als coupes. Concluderend waren de effecten van E7107 UM generiek
en we willen de studie uitbreiden met meer samples.
Belangenverstrengeling: geen

16.14

B73

N.M. van Poppelen1,2, P.A.T. Heutinck1, D. Paridaens1,3, B. van Paassen2, A. Wagner2, N.C. Naus1, A. de Klein2, E.
Brosens2, E. Kilic1 (1Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands; 2Department of Ophthalmology,
Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands; 3Department of Clinical Genetics, The Rotterdam
Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands)
Germline variants in patients with BAP1 negative uveal melanoma O4 I2 M4 R5 C5 A4 score: 24/30
SAMENVATTING:
Patiënten met een germline BAP1 mutatie hebben een verhoogde kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker
waaronder het uveamelanoom (UM). In deze studie worden patiënten met een BAP1 gemuteerd UM onderzocht op de
aanwezigheid van een germline mutatie. Het genetisch profiel van deze twee groepen wordt vergeleken op veschillen in
chromosoom afwijkingen en mutaties in betrokken genen.
Belangenverstrengeling: geen

16.21 B74

D.P. de Bruyn1,2, A. Beasley3, C. van Rij4, D. Paridaens5, R.O.B. de Keizer5, N.C. Naus1, A. de Klein1, E. Brosens1, E. Kilic2
(1Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands; 2Clinical Genetics, Erasmus MC, Rotterdam, The
Netherlands; 3School of Medical and Health Sciences, Edith Cowan University, Joondalup, Australia; 4Radiotherapy,
Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands; 5Ophthalmology, Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands)
Minimally invasive prognostication in uveal melanoma O5 I2 M4 R4 C4 A5 score: 24/30
SAMENVATTING:
Uveamelanomen (UM) worden steeds vaker oogsparend behandeld, waardoor tumormateriaal niet beschikbaar is voor
mutatie-analyse en het bepalen van de prognose onmogelijk is. Daarnaast kan vroege opsporing van metastasen
belangrijk zijn wanneer therapeutische opties mogelijk worden. Met het isoleren en karakteriseren van circulerende
tumorcellen (CTCs) willen wij minimaal invasief prognose stellen en metastasen eerder detecteren.
Wij hebben CTCs immunomagnetisch geïsoleerd uit bloed van UM-patiënten op meerdere dagen van stereotactische
radiotherapie, bij lokale en gemetastaseerde ziekte. Tijdens bestraling zien we een verschil in CTC-opbrengst per bestralingsdag. Bij patiënten met metastasen zien wij meer CTCs in het bloed dan bij patiënten met lokale ziekte.
Door de hogere opbrengst CTCs bij metastasen en bij bestraling kunnen CTCs mogelijk gebruikt worden bij minimaal
invasieve prognosticeren, wanneer tumormateriaal niet voor handen is.
Belangenverstrengeling: geen
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16.07 B72

A. Hajjaj,1 K.A. van Overdam,2 M. Veckeneer3, R.M. Verdijk4, H. Eussen5, T. Brands5, A. de Klein5, E. Brosens5 & E.
Kilic1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; 2Department of Vitreoretinal Surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, the Netherlands; 3Department of Ophthalmology, Antwerp University Hospital, Belgium; 4Department of Pathology, Erasmus Medical Center & Leiden University Medical Center,
Rotterdam, the Netherlands; 5Department of Clinical Genetics, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands)
Genomic and transcriptomic characterization of retinal hemangioblastomas in Von Hippel-Lindau disease O5 I2 M4 R4 C4 A4 score: 23/30
SAMENVATTING:
Retinale hemangioblastomen (RH) zijn benigne vaattumoren die vaak een uiting zijn van de ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL). Het fenotype van de oculaire ziekte is zeer gevarieerd tussen individuen en niet geheel te verklaren door het
VHL genotype. Het doel van dit onderzoek was om genetische veranderingen van deze tumoren in kaart te brengen die
een mogelijke rol spelen bij het ontstaan van RH. Vier patiënten met RH ondergingen een tumor endoresectie in het
Oogziekenhuis Rotterdam of het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het DNA en RNA zijn geïsoleerd uit deze tumoren
en ingezet voor Whole Genome Sequencing en transcriptoom analyse. Het transcriptoom is vergeleken met VHL-tumoren van het centraal zenuwstelsel. Het in kaart brengen van het genoom en transcriptoom van RH geeft inzicht in pathofysiologische mechanismen en potentiële aangrijpingspunten van behandeling.
Belangenverstrengeling: geen

16.35 B76

T. Das,1 D. Paridaens1, G. Hotte1, R. de Keizer1 (1Eye hospital Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands)
A series of sebaceous gland carcinoma with a caruncular localization O2 I1 M4 R5 C4 A3 score: 19/30
SAMENVATTING:
Doel: Het presenteren van een unieke serie talgkliercarcinomen, welke zich atypisch gepresenteerd hebben als een
karunkel zwelling. Methode: vier patiënten welke zich in het Oogziekenhuis Rotterdam hebben laten behandelen, zijn
geïncludeerd. Resultaten: pathologisch onderzoek liet zien dat er matig tot slecht gedifferentieerde talgkliercarcinomen
waren gevonden in de resecties. Een typische kleuring (de Oil Red O kleuring), was positief, en is alleen te doen op vers
ingestuurd materiaal. Conclusie: Bij atypische presentatie van een karunkel zwelling, is het belangrijk om PA onderzoek
te doen, omdat dit immers ook een zeldzame tumor kan betreffen.
Belangenverstrengeling: geen

16.42 B77

T.H.K. Vu1, J.C. Bleeker1, M. Marinkovic, G.P.M. Luyten1 (1Ophthalmology Department, Leiden University Medical
Center, Leiden, The Netherlands)
Intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex) for the treatment of radiation maculopathy
SAMENVATTING:
Bestralingsmaculopathie is een veelvoorkomende oorzaak van visusverlies na bestraling van oogmelanomen en andere intraoculaire tumoren. Tot op heden behoort laser, intravitreaal anti-VEGF en corticosteroïden tot de behandeling
hiervan. In deze case serie wordt het effect van intravitreaal Ozurdex beoordeeld bij 4 patiënten (3 oogmelanomen, 1
choroidea metastase) met persisterend macula oedeem ondanks behandeling met anti-VEGF, intravitreaal triamcinolon en laser. Bestralingsmaculopathie ontwikkelde bij deze patiënten 16 tot 21 maanden na bestraling (2 ruthenium
brachytherapie, 2 protonenbestraling). Drie patiënten vertoonden visuswinst en bij 2 was sprake van een lange periode met anatomische stabiliteit op de OCT. Ozurdex kan een zinvolle behandeling zijn voor patiënten met bestralingsmaculopathie met een suboptimale respons op anti-VEGF en intravitreaal triamcinolon. Ozurdex zorgt daarnaast voor
een langdurige periode van anatomische verbetering op de OCT met functioneel bijgaande visuswinst.
Belangenverstrengeling: geen

16.49 B78

DISCUSSIE

17.11

EINDE
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16.28 B75

Medische Retina, voorzitters S. Yzer en C.J.F. Boon
09.00 A66

E.M. Pameijer1, P. Heus2, J.A.A. Damen2, R. Spijker2, L. Hooft2, S.M. Imhof1, R. van Leeuwen1 (1Ophthalmology, UMC
Utrecht, The Netherlands; 2Cochrane Netherlands and Julius Center for Health Sciences and Primary Care, UMC
Utrecht, The Netherlands)
The effect of nutrition and nutritional supplements on the development and progression of age-related
macular degeneration: a systematic review
SAMENVATTING:
Doel: Samenvatten van alle studies naar het effect van voeding en supplementen op het ontstaan en de progressie van
LMD. Methode: Relevante literatuur is gezocht in verschillende databases en de kwaliteit is bepaald volgens de GRADEmethodologie. Uitkomstmaten waren zowel het ontwikkelen van LMD als progressie van vroege naar late LMD. Resultaten:
24 studies werden geïncludeerd. Een hoge versus lage alcoholinname (RR=1.20; 95% BI 1.04-1.39) en het innemen van
multivitamine supplementen (RR=1.21; 95% BI 1.02-1.43) bleken geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen
van LMD. Antioxidanten supplementen (OR=0.72; 95% BI 0.58-0.90) en een Mediterraan dieet (HR=0.74; 95%
BI 0.61-0.91) waren geassocieerd met een lager risico op progressie van vroege LMD. Conclusie: Huidige literatuur
suggereert dat antioxidanten en een Mediterraan dieet de kans verlagen op progressie van LMD.
Belangenverstrengeling: geen

09.07 A67

J.M. Colijn, MD, MSc1,2 , M Meester, PhD1,2, T Verzijden MSc1,2, A den Breuk3, AC Coolen4, A. Hollander3, CCW Klaver
PhD1,2,3,5, E3 and EYE-RISK Consortium* (1Department of Ophthalmology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam,
The Netherlands; 2Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands; 3Department of Ophthalmology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University Medical Center,
Nijmegen, The Netherlands; 4Department of Mathematics, King’s College London, London, U.K.; 5Institute of Molecular
and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Genetic risk, lifestyle, and AMD in Europe. The EYE-RISK consortium
SAMENVATTING:
Leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD) is een veel voorkomende ziekte onder ouderen. In negen Europese studies
(N=17.174) onderzochten wij het genetisch risico op LMD in de populatie en de pathways die tot de ziekte aanzetten. Wij
vonden dat alle pathways (lipiden, extra-cellulaire matrix, complement, ARMS2 en overig) waren betrokken bij aan het
ontwikkelen van LMD, maar de complement pathway droeg het meeste bij. De complete genetische risico score was
normaal verdeeld en nam toe met de ernst van AMD. Patiënten en controles met hetzelfde genetische risico rookten
vaker en aten minder groenten en fruit. ARMS2 en complement geven het hoogste risico op LMD maar de ziekte wordt
gedreven door de optelsom van risico factoren.
Belangenverstrengeling: geen

09.14

A68

M.V. van Hecke1, J. Menting2, R.M.A. van Nispen3, P. Heus4, L. Hooft4, A. Blaauw5, P.J. Ringens5,6 (1Department of
Ophthalmology, Elisabeth-Tweesteden Hospital, Tilburg, the Netherlands; 2NIVEL institute, Utrecht, the Netherlands;
3
Department of Ophthalmology, UMC Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands; 4Cochrane Netherlands and Julius
Center, UMC Utrecht, Utrecht, the Netherlands; 5National Health Care Institute of the Netherlands, Amsterdam, the
Netherlands; 6Department of Ophthalmology, Maastricht UMC, Maastricht, the Netherlands)
Resultaten Zinnige Zorgproject Maculadegeneratie ZIN
SAMENVATTING:
Sinds december 2019 is het zinnige zorgproject Maculadegeneratie van start gegaan vanuit het Zorginstituut Nederland
(ZIN), waarbij alle stakeholders die te maken hebben met patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)
participeren. In de eerste fase zijn er 3 onderwerpen geïdentificeerd die verbeterpotentieel hebben: communicatie en
informatievoorziening, diagnostiek en anti-VEGF injecties. In deze voordracht zullen we de resultaten bespreken van het
kwalitatieve onderzoek communicatie en informatie-voorziening bij patiënten met LMD uitgevoerd door het NIVEL/
Amsterdam UMC. Belangrijkste conclusie uit deze studie is dat patiënten met LMD te weinig geïnformeerd worden over
meerdere aspecten van deze ziekte. Tevens bespreken we de uitkomst van een systematische review voeding en voedingssupplementen bij LMD (Cochrane, sept 2020).
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen
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ZAAL 1

Th.L Ponsioen1, O.A.M. Tigchelaar-Besling2, C.C.W.Klaver3, M.C.Gillies4, V.Nguyen4, D. Barthelmes5, F.D. Verbraak6,
On behalf of the Dutch FRB! Participating Centers (1Department of Ophthalmology, Isala Clinic, Zwolle, The Netherlands; 2Department of Ophthalmology, Amphia Clinic, Breda, The Netherlands; 3Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Clinic, Nijmegen, The Netherlands; 4The Save Sight Institute, Sydney Medical School, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia; 5Department of Ophthalmology, University Hospital Zurich,
Zurich, Switzerland; 6Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands)
Effect of switching of anti-VEGF drug in nAMD, real-life data from the Dutch FRB! registry
SAMENVATTING:
Vanaf 2016 worden door deelnemende Nederlandse centra aan de Fight Retinal Blindness! database (FRB!) real-life
behandelresultaten van exsudatieve maculadegeneratie bijgehouden. In de huidige studie is er een analyse gemaakt naar het
effect van switchen van bevacizumab naar geregistreerde anti-VEGF medicatie in de eerste 36 maanden bij niet eerder behandelde patiënten. Het percentage switchers nam sterk toe van 25% na het eerste jaar tot 58% in het derde jaar. De visus nam
slechts toe met ongeveer 1 letter en het aantal injecties daalde slechts met ongeveer 1 injectie per jaar.
Belangenverstrengeling: geen

09.28 A70

M. Ravenstijn1, K. A. Vermeer1, C. C. W. Klaver2-4, S. Yzer3 (1Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam Eye Hospital,
Rotterdam, the Netherlands; 2Department of Ophthalmology; 3Department of Epidemiology, Erasmus Medical Centre,
Rotterdam, the Netherlands; Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands; 4Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Lange termijn uitkomsten van intravitreale bevacizumab (IVB) injecties in Kaukasische patiënten met
hoge myopie
SAMENVATTING:
Deze retrospectieve studie onderzocht de lange termijn uitkomsten van intravitreale bevacizumab (IVB) injecties in
Kaukasische patiënten met hoge myopie. Er werden 98 ogen van 89 mCNV patiënten geïncludeerd met hoge myopie
(sferisch equivalent ≤ – 6 diopters). De gemiddelde follow-up duur was 81 maanden. De visus verbeterde significant
na IVB injecties, echter deze visuele winst kon niet worden gehandhaafd vanaf 48 maanden. In 67 ogen (68%) waren
3 of minder injecties voldoende voor adequate behandeling tijdens de eerste mCNV episode. Een recidief werd waargenomen in 55 ogen (56%) na gemiddeld 40 maanden, deze ogen hadden echter geen slechtere visuele uitkomst dan
ogen zonder recidief. Concluderend geven IVB injecties een significante verbetering van de visus aan gedurende 36
maanden. Recidieven zijn frequent aanwezig maar leiden niet tot een slechtere visus.
Belangenverstrengeling: geen

09.35 A71

DISCUSSIE

09.50 A72

Brinks, Joost1,2; Van Dijk, Elon H.C.1; Kielbasa, Szymon M.3; Mei, Hailang4; Quax, Paul H.A.5; Meijer, Onno.C.2 Boon,
Camiel J.F.1,6. (1. Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands 2. Department
of Endocrinology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands 3. Bioinformatics Center for Expertise, Leiden
University Medical Center, Leiden, Netherlands 4. Sequencing Analysis Support Core, Leiden University Medical Center,
Leiden, Netherlands 5. Department of Vascular Surgery, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands 6. Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands)
Genome-wide transcriptional responses of human choroidal endothelial cells to corticosteroids as a
model for central serous chorioretinopathy
SAMENVATTING:
Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is een chorioretinale aandoening gekarakteriseerd door de ophoping van
subretinaal vocht. Er zijn sterke aanwijzingen dat de primaire oorzaak voor CSC in de choroïdea ligt, met name op basis
van bevindingen op indocyanine groen angiografie. Choroïdale endotheelcellen zijn het belangrijkste celtype van de
choroïdea en spelen een directe rol bij de regulatie van permeabiliteit van dit weefsel. Corticosteroïden vormen een zeer
sterke riscofactor voor CSC. Deze studie onderzoekt de effecten van corticosteroïden op choroïdale endotheelcellen van
10 postmortale humane oogdonoren op genoom-brede schaal middels RNA sequencing. Er werden 322 genen gevonden
die statistisch significant door cortisol werden gereguleerd. Vervolgonderzoek zal uitwijzen of deze genen op functioneel
niveau betrokken zouden kunnen zijn bij de pathologische effecten van corticosteroïden op de choroïdea, zoals dat wordt
gezien in CSC.
Belangenverstrengeling: geen
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09.21 A69

Joost Brinks1*, Femke M. van Haalen2*, Thomas J. van Rijssen1, Nienke R. Biermasz2, Onno C. Meijer2, Alberto M.
Pereira2, Camiel J.F. Boon1,3, Elon H.C. van Dijk1 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center,
Leiden, the Netherlands; 2Department of Medicine, Division of Endocrinology, and Center for Endocrine Tumors, Leiden
University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 3Department of Ophthalmology, Academic Medical Centers, University
of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands; *both authors contributed equally to this manuscript)
Central serous chorioretinopathy in active endogenous Cushing’s syndrome
SAMENVATTING:
Retinale abnormaliteiten die lijken op (subklinische) centrale sereuze chorioretinopathie treden relatief vaak op in patiënten met een actief syndroom van Cushing. Deze abnormaliteiten kunnen zelfs in patiënten zonder visusklachten bestaan.
Oogheelkundige evaluatie moet zodoende laagdrempelig gebeuren bij patiënten met het syndroom van Cushing, gezien
de hoge prevalentie van oogafwijkingen in die patiëntengroep en gezien er therapeutische opties zijn die visusverlies
kunnen voorkomen.
Belangenverstrengeling: geen

10.04 A74

E. Declerck,1 S. Yzer,1 T. Theelen,1 C. Hoyng1 (1. Department of Ophthalmology, RadboudUMC, Nijmegen, The Netherlands)
Prevalence of macular neovascularization detected by OCT-angiography in patients with chronic central
serous chorioretinopathy
SAMENVATTING:
Doel: Evaluatie van de prevalentie van maculaire neovascularisatie (MNV) op OCTA bij patiënten met chronische centrale sereuze chorioretinopathie (CSC). Methode: Retrospectief cross-sectioneel onderzoek van patiënten met chronische
CSC die verwezen werden naar het Radboudumc (juli-december 2019). Inclusie criteria: de beschikbaarheid van OCT,
OCTA, FAG en ICG, en aanwezigheid van subretinaal vocht op OCT. Twee ervaren graders, en bij discrepantie tussen
beide een derde grader, bestudeerden OCTA beelden naar de aanwezigheid van MNV. Resultaten: Van de 54 ogen werd
bij 15 ogen een MNV gedetecteerd, 31 ogen hadden geen MNV en 8 ogen hadden mogelijk MNV. De prevalentie van
MNV in ogen met chronische CSC in onze steekproef bedraagt 27,8%. Besluit: De prevalentie van MNV bij CSC op
OCTA is hoger dan eerder beschreven bij gebruik van conventionele beeldvorming.
Belangenverstrengeling: geen

10.11

A75

Thomas J. van Rijssen1, MD, Elon H.C. van Dijk1, Paula Scholz2, Myrte B. Breukink3, Greet Dijkman 1, Petrus J.H. Peters4,
Roula Tsonaka5, Jan E.E. Keunen3, Robert E. MacLaren6, Carel B. Hoyng3, Susan M. Downes7, Sascha Fauser2,8, Camiel
J.F. Boon1,9 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 2Department of
Ophthalmology, University Hospital of Cologne, Cologne, Germany; 3Department of Ophthalmology, Radboud University
Medical Center, Nijmegen, the Netherlands; 4Department of Ophthalmology, Bergman Clinics B.V., Velp, the Netherlands;
5
Department of Biomedical Data Sciences, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands; 6Oxford Eye Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust & NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Oxford, United Kingdom;
7
Nuffield Laboratory of Ophthalmology, University of Oxford and Oxford Eye Hospital, John Radcliffe Hospital, West Wing,
Oxford, United Kingdom; 8F. Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland; 9Amsterdam University Medical Centers, University of
Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands)
Long-term follow-up of chronic central serous chorioretinopathy after successful treatment with photodynamic therapy or micropulse laser
SAMENVATTING:
Deze studie is uitgevoerd om de lange termijn behandelsuitkomsten na succesvolle behandeling van chronische centrale
sereuze chorioretinopathie met halve dosis fotodynamische therapie of micropulse laser te evalueren en te vergelijken.
Twintig maanden na de eerste behandeling bleek dat de halve-dosis fotodynamische therapie groep significant minder
vaak een recidief van subretinaal vocht hadden, vergeleken met de groep die behandeld was met micropulse laser.
Er waren geen verschillen in visus, retinale gevoeligheid op microperimetrie en de kwaliteit van leven vragenlijst tussen
beide behandelgroepen.
Belangenverstrengeling: geen
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09.57 A73

A76

C.J.F. Boon1,2, H.M.A. Feenstra1, T.J. van Rijssen1, R.M.H. Diederen2, C.B. Hoyng3, R.O. Schlingemann2, E.H.C. van
Dijk1 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 2Department of
Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam, the Netherlands; 3Department of Ophthalmology,
Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands)
Crossover to Half-dose Photodynamic Therapy or Eplerenone Treatment after Failure of Primary Treatment in Patients with Chronic Central Serous Chorioretinopathy: SPECTRA Trial Report No. 2
SAMENVATTING:
Chronische centrale sereuze chorioretinopathie patiënten die reeds behandeld zijn met orale eplerenon maar persisterend
subretinaal vocht hebben kunnen baat hebben bij een cross-over behandeling middels halve dosis PDT. Deze cross-over
behandeling veroorzaakt een relatief snelle en complete resolutie van subretinaal vocht in veel patiënten en verbetert de
foveale sensitiviteit.
Belangenverstrengeling: geen

10.25 A77

DISCUSSIE

10.40 A78

Uitreiking posterprijs door C.J.F. Boon, C.A. Eggink en C.A.B. Webers

10.50 A79

State of the art Pathologie en Tumoren door Rob M. Verdijk

11.45

State of the art cornea by Paolo Rama: Advanced therapy for ocular surface diseases

A80

12.30

LUNCH – presentaties industrie
Medische Retina, voorzitters J.C. van Lith-Verhoeven en J.R. Vingerling

14.00 A81

H.M.A. Feenstra1, T.J. van Rijssen1, R.M.H. Diederen2, C.B. Hoyng3, R.O. Schlingemann2, E.H.C. van Dijk1, C.J.F.
Boon1,2 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 2Department of
Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 3Department of Ophthalmology,
Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands)
Long-term follow-up of chronic central serous chorioretinopathy patients after primary treatment of oral
eplerenone or half-dose photodynamic therapy and crossover treatment. SPECTRA trial report No. 3
SAMENVATTING:
Halve-dosis fotodynamische therapie is de behandeling van eerste keus voor het verdwijnen van subretinaal vocht in
chronische centrale sereuze chorioretinopathie patiënten. Dit effect is ook te zien op langere termijn. Twaalf maanden
na behandeling hadden de meeste patiënten die behandeld waren met fotodynamische therapie – als primaire of secundaire behandeling - een complete resolutie van subretinaal vocht.
Belangenverstrengeling: geen

14.07 A82

T.W.F. Mulders1, B.J. Klevering1 , C.B. Hoyng1, T. Theelen1 (1Department of Ophthalmology, Donders Institute for Brain,
Cognition and Behavior, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands)
Opname techniek en computer gesteunde beeldanalyse van fotoreceptoren met de Heidelberg High
Magnification Module (HMM™)
SAMENVATTING:
Doel: De HMM™ is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om retinale microstructuren te onderzoeken. Wij hebben
onderzocht hoe wij met de HMM™ het kegel mozaïek het beste kunnen fotograferen en analyseren. Methoden: Via de
HMM™ hebben wij foto’s gemaakt van het netvlies van gezonden proefpersonen en patiënten met een netvliesaandoening.
Kegels werden automatisch geïdentificeerd door een algoritme. Resultaten: Wij hebben 15 gezonde ogen en 5 ogen met
pathologie bekeken. Wij hebben aangetoond hoe fotoreceptoren het beste in beeld te krijgen zijn en een algoritme
ontwikkeld om de fotoreceptoren betrouwbaar te meten. De resultaten kwamen zeer goed overeen met de metingen
van menselijke onderzoekers. Conclusie: HMM™ kan retinale fotoreceptoren goed en betrouwbaar in beeld brengen in
gezonde personen en in het geval van retinale pathologie.
Belangenverstrengeling: geen
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A83

Thomas Theelen, T.W.F. Mulders, C.B. Hoyng (Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands)
In vivo fotoreceptor imaging en analyse met de Heidelberg Engineering HMM™ module
SAMENVATTING:
Doel: In vivo onderzoek van fotoreceptoren van gezonde proefpersonen en van patiënten met Central Areolar Macular
Dystrophy (CACD). Methoden: De ogen van gezonden en CACD patiënten werden met behulp van de Heidelberg Engineering
High Magnification Module (HMM)™ onderzocht. Met hetzelfde apparaat werden tijdens dezelfde sessie optische coherentie tomografie (OCT) scans gemaakt en met de HMM™ opnames vergeleken. Met behulp van software tools werden fotoreceptor biomarkers gemeten. Resultaten: Wij hebben 4 gezonden en 20 CACD patiënten onderzocht. De fotoreceptor
mozaïeken op waren in CACD losmatiger en minder homogeen en soms minder reflectief. Tevens waren de fotoreceptor
biomarkers in CACD significant verlaagd. Conclusie: De HMM™ kan fotoreceptoren in kaart brengen in gezonden en CACD.
De methode is makkelijk toepasbaar en te correleren met OCT. Ook kunnen er kwantitatieve metingen worden verricht.
Belangenverstrengeling: geen

14.21 A84

S. Yzer1,2, I.W. Waasdorp2, K. A. Vermeer3, L.M. Smid3, J.S.N. Verhoekx2, J.P. Martienz-Ciriano2 (1RadboudUMC, Nijmegen, The Netherlands; 2The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands; 3The Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam, The Netherlands)
Perifoveal Exudative Vascular Anomalous Complex: assessing origin and morphology using multimodal imaging
SAMENVATTING
Doel: het evalueren van de vasculaire oorsprong en morfologie van perifoveaal exsudatief vasculair abnormaal complex
(PEVAC) door middel van multimodale beeldvorming. Methode: Retrospectief werden beelden van structurele OCT, en
face OCT-angiografie en SLO in PEVAC laesies bestudeerd. In totaal werden 10 PEVAC laesies (9 patiënten) geïncludeerd.
Resultaten: PEVAC ontstond uit een arteriole in 33% van de laesies en aan een capillair in 66% van de laesies. Alle aan
arteriole verbonden PEVAC laesies toonden een complete ring op de structurele OCT, waar dit slechts in 2 van de 6 aan
capillairen ontsprongen PEVAC laesies het geval was. Morfologisch gezien waren 4 PEVAC’s sacculair van vorm, 2 fusiform en 3 gecombineerd sacculair/fusiform. Conclusie: PEVAC laesies hadden een arteriole of capillaire oorsprong in deze
studie. PEVACs met een arteriole origine toonden een complete ring op OCT en de laesies van capillaire origine toonden
voornamelijk een incomplete ring op OCT. De morfologie van de PEVAC laesies was sacculair, fusiform of een combinatie.
Belangenverstrengeling: geen

14.28 A85

Fahriye Hakan-Groen, Tim van der Houwen, Tugce Atalik, J.R. Vingerling (Erasmus MC)
Hypertensive crisis does not require routine fundoscopic examination
SAMENVATTING:
Oogheelkundige screening bij patiënten met hypertensieve crisis is cruciaal in de beleidvorming van deze patiënten.
Papiloedeem duidt op eindorgaanschade, waarbij het risico bestaat op hypoperfusie van de hersenen. Gecontroleerde
bloeddrukverlaging middels intraveneuze behandeling is dan geïndiceerd. De efficiëntie van screening bij elke patiënt
met hypertensieve crisis is echter niet aangetoond. Voorlopige resultaten van een lopend onderzoek worden gepresenteerd. Alle patiënten tussen 2018-2019 die zich met een hypertensieve crisis presenteren op de spoedeisende hulp
van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam worden geanalyseerd. Op dit moment zijn 28 patiënten geïncludeerd,
waarbij het merendeel geen papiloedeem toonde, namelijk 26/28; 83%. In 2/28 (8%) was een opname geïndiceerd
voor intraveneuze behandeling, gebaseerd op de fundoscopische screening. Niet elke patiënt met hypertensieve crisis
hoeft oogheelkundig geëvalueerd te worden.
Belangenverstrengeling: geen

52 / NOG VERGADERING 215

VRIJDAG 26 MAART

14.14

DISCUSSIE

14.50 A87

L.S.Lanting1, C.C.W.Klaver1,2, S.Yzer1,3, C.B.Hoyng1 (1. Department of Ophthalmology, Radboudumc, Nijmegen, The
Netherlands; 2Department of Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands; 3Rotterdam Eye Hospital,
Rotterdam, The Netherlands)
A new maculopathy with poor visual outcome affecting young adults
SAMENVATTING:
Deze studie beschrijft 3 casus van jongvolwassenen met acute visusdaling met uiteindelijk binoculaire blindheid binnen
2-maanden. Bij alledrie patiënten was er bij fundoscopie sprake van gepigmenteerde laesies in de macula corresponderend
met een gebied van subfoveale accumulatie van pigment op de OCT. Op de FAF was er een centraal gebied van milde
hyperfluorescentie, omsloten door een ring van hypofluorescentie met aangrenzende hypo- en hyperfluorescente vlekjes.
Op zowel de FAG als ICG was er sprake van centrale hypofluorescentie met paracentrale staining op de FAG. Lab-onderzoek naar een uveitis posterior en een VOK-punctie waren negatief. Prednison gaf geen verbetering van visus. De gepresenteerde maculopathie doet denken aan andere maculopathieën zoals o.a. relentless-placoid-maculopathy. Echter o.a. het
klinische beeld en beloop zijn anders. Wij gaan hier uit van een nieuwe niet eerder omschreven ziekte-entiteit.
Belangenverstrengeling: geen

14.57 A88

Birgit M. Govers1, Ramon A.C. van Huet1, Mustapha El Kandoussi1, Anneke I. den Hollander1, Sander Keijser1, B.
Jeroen Klevering1 (1Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands)
Primary giant retinal tears: clinical characteristics in a large retrospective cohort study
SAMENVATTING:
Netvliesscheuren groter dan drie klokuren zijn geclassificeerd als reuzenscheur en worden geobserveerd in 0,5-8.3% van
de netvliesloslatingen. Eén kwart van de patiënten met een reuzenscheur ontwikkelt tevens een netvliesloslating in het
andere oog, potentieel leidend tot bilaterale visuele verslechtering. Hoewel zowel myopie als trauma zijn geassocieerd met
het ontstaan van een reuzenscheur, blijft het aanwijzen van een causale oorzaak problematisch en kan in meer dan de
helft geen onderliggende oorzaak worden geduid. De grote variatie beschreven in de literatuur ten aanzien van karakteristieken zoals leeftijd, geslacht en associatie met trauma bemoeilijkt het extrapoleren van wetenschappelijke bevindingen
voor klinische doeleinden. Het doel van deze retrospectieve studie is het identificeren van risicofactoren voor het ontstaan
van een reuzenscheur middels een relatief groot cohort en het analyseren van subgroepen binnen dit cohort.
Belangenverstrengeling: geen

15.04 A89

Kinaci- Tas B1, Alderliesten T1, Verbraak FD2, Rasch CRN1 (1Department of Radiation Oncology, Leiden University
Medical Center, Leiden, The Netherlands; 2Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center, location VU Medical Center, Amsterdam, The Netherlands)
Radiation induced Retinopathy and Optic Neuropathy after Radiation Therapy for Brain, Head and Neck
Tumors: A Systematic Review
SAMENVATTING:
Radiotherapie van hersen en hoofd- hals tumoren betekent vaak ook dat het gezonde oog straling ontvangt. Radiatie
geïnduceerde retinopathie (RR) en optische neuropathie (RON) zijn een van de belangrijkste oogheelkundige complicaties
bij radiotherapie van deze groep tumoren. Er is weinig bekend over de prevalentie van zowel RR als RON binnen deze
groep. Daarnaast is de huidige stralingsdosis waardes vooral gebaseerd op klachtenrapportages van patiënten die in het
verleden zijn bestraald. Hierbij is vooral de visus van de patiënt beoordeeld en is geen rekening gehouden met nog niet
tot visusverslechtering aanleiding gevende vaatschade. RR en RON door radiotherapie kunnen al veel eerder optreden
alvorens verslechtering van de visus optreedt. Het doel van deze review is om de prevalentie van zowel RR als RON bij
hersen, hoofd- en hals tumoren te beschrijven.
Belangenverstrengeling: geen
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14.35 A86

A90

Annechien E.G. Haarman1,2, Alberta A.H.J. Thiadens1, Jan Roelof Polling1, Annelies J.E.M.M. de Klein3, Erwin Brosens3,
Marianne van Tienhoven3, Sjoukje E. Loudon1, Arjan Bouman3, Anneke J.A. Kievit3, Lies H. Hoefsloot3 , Caroline C.W.
Klaver1,2,4,5, Virginie J.M. Verhoeven1,3 (1Dept. of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands;
2
Dept. of Epidemiology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; 3Dept. of Clinical Genetics, Erasmus
Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; 4Dept. of Ophthalmology, UMC St Radboud, Nijmegen, the Netherlands;
5
Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
The diagnostic yield of whole exome sequencing in high myopia
SAMENVATTING:
Hoge myopie (HM, SER≤-6 D) is een heterogene aandoening waardoor het moeilijk is een genetische oorzaak te identificeren.
Echter bij hoge myopie is de kans op een genetische oorzaak wel groter. In deze studie evalueerden we de opbrengst van de
diagnostische whole exome sequencing (WES) met standaard visuspanel in 75 hoog myopen. In 17% van onze patiënten werd
een pathogene variant gevonden. De mutaties zaten met name in drie groepen genen: retinale dystrofie genen, bindweefselgenen en oogontwikkelingsgenen met voornamelijk een X-linked of autosomaal recessief overervingspatroon. In de meerderheid van de patiënten blijft de genetische oorzaak dus onbekend. Wellicht dat door toepassing van andere technieken zoals
whole genome sequencing in een nog hoger myopere populatie nieuwe oorzaken gevonden kunnen worden.
Belangenverstrengeling: geen

15.18

A91

DISCUSSIE
Genetica

15.30 A92

Mays Talib,1 Xuan-Thanh-An Nguyen,1 Mary J. van Schooneveld,2 Joost Brinks,1 Jacoline ten Brink,5 Ralph J. Florijn,5
Jan Wijnholds,1,3 Robert M. Verdijk,6 Arthur A. Bergen,3,5 Camiel J.F. Boon 1,2 (1Department of Ophthalmology, Leiden
University Medical Center, Leiden, the Netherlands; 2 Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC, Academic
Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 3Netherlands Institute for Neuroscience, Institute of the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences (KNAW), Amsterdam, The Netherlands; 4Department of Ophthalmology, Erasmus
Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; 5Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC, Academic Medical
Center, Amsterdam, the Netherlands; 6Department of Pathology, Section Ophthalmic Pathology, Erasmus MC University
Medical Center, Rotterdam, The Netherlands)
Klinische , genetische en histopathologische kenmerken van RPGR-geassocieerde retinale dystrofieën
in aangedane mannen
SAMENVATTING:
Doel: de kenmerken van RPGR-geassocieerde retinale dystrofieën (RDs) beschrijven. Methoden: uitgebreid klinisch
onderzoek in 9 mannelijke patiënten. Daarnaast werd 1 donornetvlies (93 jaar) histopathologisch onderzocht. Resultaten:
de gemiddelde leeftijd was 29.9 jaar (range 19-49). Patiënten hadden retinitis pigmentosa (RP; n=8) of kegelstaafdystrofie
(CORD; n=1). Vijf patiënten, waaronder de CORD-patiënt, hadden een mutatie in ORF15. De gemiddelde visus was 0.59
(range 0.05-1.13) De gemiddelde sferische equivalent was -4.10 (range -1.88D tot -8.19D). Beeldvorming liet verschillende
maten van netvliesdegeneratie zien. Immuunkleuring liet remodellering zien van de binnenste netvlieslagen. Conclusies: de
klinische presentatie in RPGR-RDs is variabel. Gentherapie zou het beste in de vroege of intermediaire ziektestadia plaats
kunnen vinden, aangezien bij gevorderde ziekte remodellering plaatsvindt van de binnenste netvlieslagen.
Belangenverstrengeling: geen
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15.11

L.I. van den Born1, A.J.A. Kievit2, S.C.M. Nijmeijer3, H.E. Talsma1,4, J. Langendonk5, A.A.J.H. Thiadens6, S. Roosing7,
M.A.E.M. Wagenmakers5 (1The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands; 2Erasmus Medical Center,
Department of Clinical Genetics, Rotterdam The Netherlands; 3Amsterdam University Medical Center, Pediatric
Metabolic Diseases Amsterdam, The Netherlands; 4Bartimeus, Zeist, The Netherlands; 5Erasmus Medical Center,
Center of Lysosomal and Metabolic Disease, Department of Internal Medicine, Rotterdam, The Netherlands; 6Erasmus
Medical Center, Department of Ophthalmology, Rotterdam, The Netherlands; 7Radboud University Medical Center,
Department of Human Genetics, and Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands)
Late vorm van non-neuronopathische mucopolysaccharidosis type IIIA met typische retinale dystrofie
SAMENVATTING:
Doel: Beschrijving van drie families met een late vorm van non-neuronopathische MPS IIIA. Methoden: Drie patiënten
presenteerden zich met een typische retinale dystrofie en ondergingen DNA-onderzoek. Genetisch onderzoek identificeerde nog vijf aangedane familieleden. Patiënten werden onderzocht door verschillende specialisten. Resultaten:
Acht patiënten (42-75 jaar) droegen een pathogene variant (c.734G>A of c.1130G>A) in het SGSH gen in combinatie
met een hypomorfe variant (c.545G>A). Biochemische analyse bevestigde de diagnose MPSIIIA. Visus varieerde van
1.2 Snellen tot vingers tellen. Fundoscopie liet een maculopathie zien met verdunning van het retinale pigment epitheel
langs de vaatboog. Zij hadden allemaal een hypertrofische cardiomyopathie, maar een normale cognitie. Conclusies:
De c.545G>A variant in combinatie met een pathogene variant in het SGSH gen leidt tot een non-neuronopathische
vorm van MPS IIIA met een typische retinale dystrofie.
Belangenverstrengeling: geen

15.44 A94

L.C. Hahn,1 M.J. van Schooneveld,1,2 E.R. de Carvalho, 1,3 M. Georgiou,3 N.L. Wesseling,1 J.B. ten Brink,4 R.J. Florijn,4 I.
Strubbe,5 R. Mukherjee,6 M. McKibbin,6 M.A. Meester-Smoor,7 C.C. Klaver,7,8 S. Al-Khuzaei,9 E. Akyol, 10 A. Lotery,10
M.M. van Genderen,2,11 J. Ossewaarde-van Norel,11 L.I. van den Born,12 C.B. Hoyng,8 A.A. Thiadens,7 S.M. Downes,9 K.N.
Khan,6 A.A. Bergen,4,13 B.P. Leroy,5, 14 M. Michaelides,3,15 C.J.F. Boon,1,16 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam
UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; 2Bartiméus, Diagnostic Centre for Complex Visual
Disorders, Zeist, The Netherlands; 3Moorﬁelds Eye Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom; 4Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; 5Department of
Ophthalmology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium; 6Department of Ophthalmology, St James’s University
Hospital, Leeds, United Kingdom; 7Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands; 8Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands; 9Oxford Eye
Hospital, John Radcliffe Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, United Kingdom; 10Eye
Unit, University Hospital Southampton, Southampton, United Kingdom; 11Department of Ophthalmology, University
Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands; 12The Rotterdam Eye Hospital and the Rotterdam Ophthalmic Institute,
Rotterdam, The Netherlands; 13The Netherlands Institute for Neuroscience (NIN-KNAW), Amsterdam, The Netherlands; 14Division of Ophthalmology and Center for Cellular and Molecular Therapeutics, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, United States of America; 15Institute of Ophthalmology, University College London, London, United
Kingdom; 16Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands)
Clinical and genetic spectrum of patients with GUCY2D-associated retinal dystrophies
SAMENVATTING:
Het klinische en genetische spectrum van retinale dystrofieën geassocieerd met GUCY2D. Doel: Analyse van fenotype,
ziektebeloop en genotype van kegel-staf dystrofie (CORD) en Leber congenitale amaurosis (LCA) geassocieerd met
GUCY2D Methode: Retrospectief statusonderzoek van 39 CORD en 13 LCA patiënten uit 60 families Resultaten:
Eerste symptomen ontstonden gemiddeld rond 0.4±1.0 jaren in LCA en 21.5±18.7 jaren in CORD. De range van
best-gecorrigeerde visus (BCVA) in LCA was geen lichtperceptie tot 0.1 Snellen. In CORD was de initiële BCVA gemiddelde 0.25±0.22 Snellen en daalde deze gemiddeld 0.07 Snellen per decennium (P<0.003). De integriteit van de
ellipsoid zone en external limiting membrane waren geassocieerd met de BCVA in CORD (r=-0.685 p=0.001 en r=0.61 p=0.004, respectievelijk). Conclusie: CORD geassocieerd met GUCY2D vertoonde progressie en ernstige visuele beperking ontstonden regelmatig vanaf het 5e decennium.
Belangenverstrengeling: geen
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15.37 A93

Dyon Valkenburg1,2, Timo Mulders1,2, Jasmina Kapetanovic-Cehajic3,4, Lonneke Duijkers2,5, Caroline C. W. Klaver1,2,6,7,
Petra Liskova8, Robert E. MacLaren3,4, L. Ingeborgh van den Born10, Rob W. J. Collin2,4, Carel B. Hoyng1,2 (1Department
of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands; 2Radboud University Medical Center, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Cognitive Neuroscience Department, Nijmegen, The Netherlands; 3Nuffield Laboratory of Ophthalmology, Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, Oxford, UK;
4
Oxford Eye Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, UK; 5Department of Human Genetics,
Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands; 6Department of Ophthalmology, Erasmus Medical
Center, Rotterdam, the Netherlands; 7Department of Epidemiology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; 8Research Unit for Rare Diseases, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic; 9Department of Ophthalmology,
First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic; 10The Rotterdam Ophthalmic Institute and Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam, The Netherlands)
Phenotypische variatie en verschillen in CHM RNA expressie in vrouwelijke draagsters van choroïderemie
SAMENVATTING:
Doel: Beschrijven van het klinisch spectrum van draagsters met choroïderemie en het meten en vergelijken van CHM
RNA expressie niveaus. Methoden: Deze retrospectieve studie bevatte klinische data en beeldvorming van 61 draagsters van choroïderemie. Het CHM wild-type RNA expressie niveau werd gemeten, tussen draagsters vergeleken en
afgezet tegen de mate waarin de draagsters door de ziekte zijn aangedaan. Resultaten: Alle draagsters van choroïderemie waren aangedaan, variërend van mild tot ernstig. De ziekte ernst toonde een associatie met het RNA expressie
niveau, waarbij minder wild-type RNA overeenkwam met een ernstiger fenotype. Conclusie: Vrouwelijke draagsters
van choroïderemie zijn, ondanks dat zij slechts draagster zijn, in alle gevallen aangedaan. Onze data bevestigen een
associatie tussen een lager niveau wild-type CHM RNA expressie en een ernstiger fenotype.
Belangenverstrengeling: geen

15.58 A96

D. Smailhodzic 1,2, T. Mulders3, G. de Wit1, C.H. Hoyng3, L.I. van den Born2, M. M. van Genderen1,4 (1Bartiméus Diagnostic Center for complex visuals disorders, Zeist, The Netherlands; 2the Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands;
3
Department of Ophthalmology, Radboud UMC, Nijmegen, The Netherlands; 4Department of Ophthalmology, Utrecht
Medical Center, Utrecht, The Netherlands)
Bornholm eye disease; een vaak niet-herkende aandoening
SAMENVATTING:
Bornholm eye disease, een vaak niet-herkende aandoening. Bornholm eye disease (BED) is een X-gebonden kegeldysfunctie die gepaard gaat met myopie en een rood-groen kleurzienstoornis. De kegeldysfunctie wordt veroorzaakt
door een combinatie van mutaties in de L- en M-opsine genen, leidend tot een vermindering van fotopigment in rode
en groene kegels. Omdat 8% van de totale mannelijke populatie een rood-groen kleurzienstoornis heeft en omdat
hoge myopie vaak geassocieerd wordt met een suboptimale visus, wordt de diagnose BED vaak niet herkend.
De studie beschrijft het genotypisch en fenotypisch spectrum van van 37 BED patiënten (29 families). De klinische
kenmerken, zoals visus, mate van myopie, kleurzienstoornis, ffERG afwijkingen en bevindingen op OCT en FAF, kunnen
bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose.
Belangenverstrengeling: geen

16.05 A97

DISCUSSIE

16.20

EINDE
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15.51 A95

Cataract, voorzitters N. Reus en Y.P. Henry
09.00 B79

L.S. Spekreijse1, R.W.P. Simons1, B. Winkens2, F.J.H.M. van den Biggelaar1, C.D. Dirksen3, the BICAT-NL Study
Group1,4-12, R.M.M.A. Nuijts1,4 (1 Maastricht University Medical Center+, University Eye Clinic Maastricht, Maastricht,
the Netherlands; 2Department of Methodology and Statistics, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML),
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, Maastricht, Netherlands; 3Department of
Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, the Netherlands; 4Department of Ophthalmology, Zuyderland Medical
Center, Heerlen, the Netherlands (de Crom); 5Department of Ophthalmology, Canisius Wilhelmina Hospital, Nijmegen,
the Netherlands (Schouten); 6Department of Ophthalmology, Gelre Hospital, Zutphen, the Netherlands (Kasanardjo);
7
Department of Ophthalmology, Deventer Hospital, Deventer, the Netherlands (Bartels); 8Department of Ophthalmology, Elisabeth TweeSteden Hospital, Tilburg, the Netherlands (Goslings); 9Department of Ophthalmology, Amphia Hospital, Breda, the Netherlands (Reus); 10Department of Ophthalmology, Medical Center Haaglanden, Den Haag, the
Netherlands (Joosse); 11Department of Ophthalmology, Medical Spectrum Twente, Enschede, the Netherlands (Lansink); 12Department of Ophthalmology, Isala Clinic, Zwolle, the Netherlands (Ponsioen))
Immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study):
a multicenter non-inferiority randomised controlled trial
Samenvatting: Titel: Bilaterale cataract chirurgie in Nederland (de BICAT-NL studie): een multicenter non-inferiority
gerandomiseerde klinisch trial. Doel: Evaluatie van de veiligheid en effectiviteit van immediate versus delayed sequential
bilateral cataract surgery (ISBCS vs. DSBCS). Methode: Patiënten werden gerandomiseerd voor ISBCS of DSBCS.
Primaire uitkomstmaat: percentage patiënten met een eindrefractie in het tweede oog ≤1.0D van target. Secundaire
uitkomstmaten: percentage ≤0.5D van target, complicaties, visus. Resultaten: Interim-analyse van 630 patiënten
(10 ziekenhuizen). Er waren geen casus van endophthalmitis. Complicaties verschilden niet significant tussen beide groepen.
Het percentage ≤1D en ≤0.5D van target voor ISBCS vs. DSBCS was respectievelijk 96.2% vs. 96.8%(p=0.689) en 78.9%
vs.75.7%(p=0.339). Conclusie: Voorlopige BICAT-NL studieresultaten tonen een vergelijkbare veiligheid en effectiviteit voor
ISBCS vs. DSBCS.
Belangenverstrengeling: geen

09.07 B80

B.L.M. Zijlmans (The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands)
Evaluation of the safety and advantage of the use of miLoop during cataract surgery
SAMENVATTING:
Evaluatie van de veiligheid en voordeel bij gebruik van de miLoop, een lensfragmentatie instrument, tijdens cataract chirurgie.
Methoden: miLoop werd gebruikt tijdens de lensfragmentatie van complexe cataracten bij 13 patiënten, 8 vrouwen en
5 mannen, met een mediaan van 81 jaar oud en in post-vitrectomie ogen. Resultaten: Bij 3 patiënten ouder dan 82 jaar,
was de CDE (cumulative dissipated energy) van de phaco-emulsificatie minder dan 11.50. Gemiddeld CDE van de hele
groep was 19.64. In 2 patiënten zagen we een reductie van bijna 75% in CDE met gebruik van de miLoop ten opzichte van
de eerdere phaco-emulsificatie van het cataract in het andere oog zonder miLoop. Conclusie: miLoop kan veilig gebruikt
worden tijdens de lensfragmentatie en zorgt voor een forse reductie in CDE. Er werden geen kapsel complicaties gezien.
Belangenverstrengeling: geen
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M.H.M. Segers1, A. Behndig2, Y.P. Henry3, P. Rosen4, U. Stenevi5, M. Tassignon6, D. Young7, F.J.H.M. van den Biggelaar1,
B. Winkens8, R.M.M.A. Nuijts1, M. Lundström9, M.M. Dickman1 (1University Eye Clinic, Maastricht University Medical
Centre, Maastricht, The Netherlands; 2Department of Clinical Sciences, Ophthalmology, Umeå University, Umeå,
Sweden; 3Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands; 4Department of
Ophthalmology, Oxford Eye Hospital, Oxford, United Kingdom; 5Department of Ophthalmology, Sahlgrenska University
Hospital, Mölndal, Sweden; 6Department of Ophthalmology, Antwerp University Hospital, Antwerp, Belgium;
7
Department of Mathematics and Statistics, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom; 8Department of
Methodology and Statistics, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands; 9Department of Clinical Sciences,
Ophthalmology, Lund University, Lund, Sweden)
Cataract surgery complicated by a posterior capsule rupture as reflected in the European Registry of
Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery
SAMENVATTING:
In deze studie hebben we cataract operaties die gecompliceerd zijn door een achterste kapsel ruptuur geanalyseerd
op basis van data uit de European Registry of Quality Outcomes of Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO) tussen
1 januari 2008 en 31 december 2018. Data van 2.714.729 cataract operaties was beschikbaar, waarvan 30.846
operaties gecompliceerd waren door een achterste kapsel ruptuur. Risicofactoren significant geassocieerd met achterste
kapsel ruptuur waren leeftijd, mannelijk geslacht, slechte preoperatieve visus en hieraan gerelateerde oogaandoeningen
(bijv. glaucoom, diabetische retinopathie), preoperatief target hypermetropie en moeilijkheden tijdens de operatie (bijv.
kleine pupil, matuur cataract, cornea troebelingen, pseudoexfoliatie). Postoperatieve visus was significant slechter bij
patiënten met een achterste kapsel ruptuur en deze patiënten hadden vaker postoperatieve complicaties.
Belangenverstrengeling: geen

09.21 B82

Nic J. Reus1, Marjolein J.C. Kooijman-de Groot1 (1Department of Ophthalmology, Amphia, Breda, the Netherlands)
Clinical Experience with a New Non-Diffractive Extended-Depth-of-Focus Intraocular Lens
SAMENVATTING:
Het doel van deze studie was om de nieuwe Vivity niet-diffractieve Extended Depth of Focus (EDOF) intraoculaire lens
te evalueren. Van 5 patiënten was data van 3 maanden postoperatief beschikbaar. De gemiddelde SEQ was -0,25 D
in het dominante oog en -0,44 D in het niet-dominante oog. Gemiddelde binoculaire UDVA was -0,13 logMAR, UIVA
was +0,06 logRAD en UNVA was +0,1 logRAD. Gemiddelde leessnelheid was 200 wpm op tussenafstand en 124
wpm dichtbij. Strooilicht (log[s]) was 0,95 gemiddeld. Patiënten meldden geen dysfotopsieën. De meeste patiënten
rapporteerden brilonafhankelijkheid voor veraf en tussenafstand. Een leesbril werd in de regel wel gebruikt.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen

09.28 B83

Noel JC Bauer, Rens Clement, Frank JHM van den Biggelaar, Rudy MMA Nuijts (MUMC)
Visual function after bilateral implantation of the Vivity EDOF IOL
SAMENVATTING:
Methods: In 24 eyes of 12 cataract patients phaco was performed with bilateral implantation of a the Vivity Extended
Range of Vision (Alcon). Refraction was targeted for mini-monovision. Visual acuity at 6 m, and 66 and 45 cm was
established 1 month postoperatively. Results: Monocular UDVA-CDVA were -0.01+/-0.09 and -0.08+/-0.05 LogMAR
respectively. Binocular UIVA-UNVA were 0.15+/-0.37 and 0.23+/-0.40 LogMAR respectively. Halos and glare were
reported in 8.7 and 0% of cases respectively. Reading glasses were necessary in 35% of cases. Conclusions: The
Vivity EDOF IOL provides excellent visual acuity results for far and intermediate distances, with few optical complaints.
Reading glasses were necessary in 35% of cases.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen
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09.35 B84

L.R.W. Rozendal,1 L. van Vught,1,2 J.W.M. Beenakker,1,2 G.P.M. Luyten1 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands; 2Department of Radiology, C.J. Gorter Center for High Field MRI, Leiden
University Medical Center, Leiden, The Netherlands)
Lenswissel met een IOL met een grote optiek bij pseudofake dysfotopsie
SAMENVATTING:
Doel: Positieve- (PD) en negatieve dysfotopsie (ND) kan ontstaan na cataractextractie met intra-oculaire lens (IOL)
implantatie. Bij sommige patiënten vereisen deze klachten een heroperatie, echter is er geen behandeling die in alle
gevallen succesvol is. Daarom onderzochten wij het effect van een lenswissel met een IOL met een grote optiek als
behandeling van pseudofake dysfotopsie. Methode: In 6 ogen met PD en 3 ogen met ND is een lenswissel met een
7.0mm diameter Aspira-aXA IOL retrospectief geanalyseerd. De subjectieve mate van klachten en de peroperatieveen postoperatieve complicaties werden beoordeeld. Resultaten: 8 ogen met pseudofake dysfotopsie waren klachtenvrij
na de lenswissel. Eén oog ontwikkelde een glasvochtprolaps en één oog nastaar, beiden succesvol behandeld. Conclusie:
Een lenswissel met een IOL met een grote optiek is een veelbelovende behandeloptie voor pseudofake dysfotopsie.
Belangenverstrengeling: geen

09.42 B85

DISCUSSIE

10.00

PAUZE

10.50 A79

State of the art by Rob Verdijk: Pathologie en Tumoren (zaal 1)

11.45

State of the art cornea by Paolo Rama: Advanced therapy for ocular surface diseases (zaal 1)

A80

12.30

LUNCH – presentaties industrie in zaal 1
Mystery cases: voorzitters, J.T.H.N. de Faber en B.J. Klevering

14.00 B86

Annemijn ten Voorde (LUMC)
Een uitzonderlijke casus van een vrouw met progressieve visusdaling
SAMENVATTING:
Deze mystery case betreft een 45-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis migraine en status na recente ooglidcorrectie bij dermatochalasis. Patiënte presenteerde zich vanwege progressief visusverlies ODS sinds enkele weken, met
daarbij forse zwelling ter plaatse van de slapen. Verder had zij erge hoofdpijn die anders was dan migraine. Er was
geen sprake van diplopie of andere systemische symptomen. De visus bedroeg 0.6 ODS, met normale pupilreacties,
zonder RAPD. Patiënte had symmetrische proptosis (21 mm), met normale oogbewegingen. Kleurenzien was gestoord
en fundoscopie toonde prominerende papillen, met in OS een matig scherpe begrenzing. Het gezichtsveldonderzoek
toonde forse gezichtsvelduitval ODS, waarbij enkel het kwadrant nasaal-superior relatief gespaard was. Op de OCT
was sprake van verdikking van de peri-papillaire retinale zenuwvezellaag OS. Laboratorium onderzoek toonde geen
aanwijzingen voor arteritis temporalis of Morbus Graves.
Belangenverstrengeling: geen

14.05 B87

Ruth Boer-van der Linden, Fleur van ’t Hullenaar (Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer)
Een wazig verhaal
SAMENVATTING:
Een meisje van 12 komt op je spreekuur met wisselende visusklachten. Ze oogt wat onrustig, beweegt veel en laat
telkens wat van zich horen. Het orthoptisch en oogheelkundig onderzoek lijken niets bijzonders op te leveren.
Je staat op het punt om de patiënt en haar ouders uit te leggen dat de klachten niet objectiveerbaar zijn. Maar je
twijfelt. Zou er toch meer aan de hand zijn?
Belangenverstrengeling: geen
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B88

M.N. van der Schaft (UMCG)
Een verrassende oorzaak van een bilaterale exsudatieve ablatio
SAMENVATTING:
Een 50-jarige vrouw met blanco oogheelkundige voorgeschiedenis presenteert zich met een ernstige subacute visusdaling. Bij oogheelkundig onderzoek blijkt de oorzaak hiervan gelegen in een bilaterale exsudatieve ablatio van de centrale
retinae. Patiënte wordt sinds maanden voorafgaand aan haar oogheelkundige presentatie internistisch onderzocht in
verband met progressieve anemie en een fors afwijkend bloedbeeld. Tevens lijdt zij aan hardnekkige parodontitis. Bestaat
er een relatie tussen het oogheelkundig beeld en deze ogenschijnlijk onafhankelijke medische problematiek?
Belangenverstrengeling: geen

14.15

B89

Melissa Wegkamp (LUMC)
Mystery case
SAMENVATTING:
53 jarige patiënt met afwijkende oogstand en dubbelbeelden. In de voorgeschiedenis amblyopie en strabismus operatie
op 4 jarige leeftijd. Overige voorgeschiedenis m. Crohn en adenocarcinoom van rectum waarvoor chemoradiatie.
Belangenverstrengeling: geen

14.20 B90

Ozlem Engin, J.E.R.E. Wong Chung, J.H de Boer (UMC Utrecht)
Kind met cellen in de voorste oogkamer
SAMENVATTING:
12 jarige jongen met blanco voorgeschiedenis werd opgenomen in verband met koorts, exantheem, malaise, buikpijn,
braken en diarree. In het lab worden verhoogde CRP, transaminasen en troponines gevonden. Bij doorverwijzende
perifere kinderarts PCR COVID-19 negatief. Echo van het hart toont geen afwijkingen. Echo van de buik toont hepatosplenomegalie en darmwandverdikkingen. Paar dagen later geeft hij aan waziger te zien en wordt doorverwezen naar
de oogheelkunde. Bij oogheelkundig onderzoek zien we beiderzijds goede visus en goede oogdrukken. We zien conjunctivale hyperemie beiderzijds met in de voorste oogkamer cellen, geen Tyndall. Pupillen rond, geen synechieën.
Normale papillen, maculae en geen afwijkingen in de periferie. Geen vaatafwijkingen. Hij is behandeld met 1dd Pred
Forte en na 1 week waren de cellen, de roodheid en visusklachten weg.
Belangenverstrengeling: geen

14.25 B91

Rob van der Veen (Hospital Moisés Broggi)
Een vreemde epibulbaire zwelling
SAMENVATTING:
Wij willen een casus bespreken van een 56 jarige vrouw, die zich presenteert met een zwelling op het linker oog. Haar
voorgeschiedenis is blanco voor oogheelkundige aandoeningen en maligniteiten.De zwelling is alleen waarneembaar
bij neerwaartse blik en tegelijkertijd manueel heffen van het bovenooglid. De laesie heeft een gelige kleur en gelatineus
aspect en is ongeveer 2 mm dik en 10 mm breed en start 3 mm posterieur van de limbus en reikt posterior tot zover
dit zichtbaar is. Een MRI toonde geen waarneembare tumor. Wij verrichten een incisie biopsie en zouden graag aan u
vragen wat u denkt dat de diagnose is.
Belangenverstrengeling: geen

14.30 B92

Lise Sels (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Multifocale choroiditis met diagnostisch dilemma
SAMENVATTING:
Een 61-jarige vrouw presenteert zich met een forse progressieve visusdaling tot 1/60 in het rechter oog sinds 2 maanden.
Ze heeft een blanco medische en ophtalmologische voorgeschiedenis, ontkent recent ziek te zijn geweest en heeft geen
systemische klachten. Onderzoek toont een bilaterale multifocale choroiditis, meest uitgesproken in het rechter oog met
een grote choroidale massa en uitgesproken subretinaal vocht maculair. In het rechter oog stellen we tevens een interstitiële keratitis vast. Bij navragen blijkt de patiënte regelmatig zelf kaas te maken van rauwe melk. Ook bezoekt ze elke
zomer haar familie in Turkije. Serologisch onderzoek blijkt positief voor 2 potentiële infectieuze oorzaken. Wat is de oorzakelijke verwekker? En wat is de beste behandeling om haar andere, enig goed ziende oog, te beschermen?
Belangenverstrengeling: geen
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14.10

Jeroen Versteeg (UMC Utrecht)
Oogheelkundig onderzoek: veni, vidi, vici
SAMENVATTING:
Een 15 jarige jongen presenteerde zich met gewichtsverlies, koorts en rode ogen. Hoe het oogheelkundig onderzoek
bij deze tiener met verdenking maligniteit werd ingezet, nieuwe inzichten verschafte en tunnelvisie overwon.
Belangenverstrengeling: geen

14.40 B94

Thomas Overkempe (UMC Groningen)
Neurologische zoektocht: antwoorden bij de Oogheelkunde
SAMENVATTING:
Bij een jonge patiënt met neurologische klachten wordt er ondanks vele onderzoeken geen oorzaak gevonden. Een
laesie op de MRI lijkt afwijkend, maar is deze afwijking daadwerkelijk verklarend voor de klachten? Na een tweede
bezoek aan de oogarts in verband met nieuwe klachten geeft het aanvullende onderzoek een nieuwe kijk op het verhaal. Een casus over de rol van de oogheelkunde in multidisciplinaire geneeskunde.
Belangenverstrengeling: geen

14.45 B95

J.E.R.E. Wong Chung, C.M. van Luijk, H.Y. Kroes, Ö. Engin (UMC Utrecht)
“Dokter, ik kan niet huilen”
SAMENVATTING:
Een 25-jarige patiënte met een blanco voorgeschiedenis bezoekt ons spreekuur in verband met klachten van droge ogen
sinds kinderleeftijd. Haar vader heeft ook klachten van droge ogen. Bij oogheelkundig onderzoek zien we veel punctata en
beiderzijds ook oude stromale littekens. De Schirmertest toont een traanproductie van 0 mm beiderzijds. De reumatoloog
vindt geen aanwijzingen voor M Sjögren. Er worden serumdruppels en kunsttranen gestart maar dit leidt niet tot een significante verbetering van de klachten. Bij nader onderzoek blijkt er sprake te zijn van een onverwacht onderliggend probleem…
Belangenverstrengeling: geen

14.50 B96

J. Boogaard, J.T.H.N. de Faber
Een vlek in oog na COVID test
Belangenverstrengeling: geen

14.55

EINDE
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14.35 B93

