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I N LE I DI N G
Het NOG congres 2022 vindt plaats in MartiniPlaza te Groningen van woensdag 29 juni tot en met vrijdag 1
juli. Ook dit jaar hebben we weer een aantal interessante ‘State of the Art for all’ lezingen. Op woensdag 29
juni start Dr. Mervyn G. Thomas met een state of the art albinisme: ‘Insights into normal and abnormal foveal
development: from genes to phenotype’, waarna filosoof en cabaretier Paul Smit humor en inhoud combineert
en ingaat op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding en verandering. Op vrijdag 1 juli sluit Prof. Dr.
Bart Leroy af met ‘The rapidly changing world of ophthalmic genetics’.
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Op donderdag 30 juni om 14.00 uur wordt de Dondersvoordracht ‘An Update on AZOOR’ uitgesproken door
Prof. Dr. Lawrence A. Yannuzzi, waarna hem de Donderspenning wordt overhandigd. Daarnaast zijn er natuurlijk
weer veel interessante voordrachten, cursussen, posterpresentaties en mystery cases.
De posters worden ook dit jaar zowel op papier als digitaal vertoond in de posterlounge in de Springerfoyer
en de posterpresentaties vinden op woensdag en donderdag plaats. Om meer interactie te bewerkstelligen
tussen posterauteur en publiek vindt na beide postersessies een bijeenkomst met de auteurs en publiek plaats
in de Springerfoyer onder het genot van een drankje.
De posterprijs wordt uitgereikt op donderdag 30 juni om 17.17 uur in het Theater.
De Binkhorst/Dondersprijs voor het beste proefschrift wordt uitgereikt aan dr. S. Risseeuw voor haar proefschrift
‘Bruch’s membrane calcification in pseudoxanthoma elasticum: visualizing the visual consequences’ op
vrijdagochtend 1 juli om 12.50 uur in het Theater.
De algemene ledenvergadering van het NOG vindt plaats op donderdag 30 juni om 11.30 uur.
Alle dagen is het gehele programma in Martiniplaza toegankelijk voor NOG leden en BIG geregistreerden
met voorschrijfbevoegdheid voor receptgeneesmiddelen. Wilt u het programma online volgen dan is een live
stream beschikbaar van het programma in het Theater en de Springerzaal.
Andere belangstellenden, TOA’s Orthoptisten, Optometristen, (OK) verpleegkundigen, etc. kunnen zich
registreren voor fysieke aanwezigheid op woensdag 29 juni en voor de live stream op donderdag 30 juni en
vrijdag 1 juli van het programma in Theater en Springerzaal.
Op woensdagavond 29 juni wordt een walking dinner / feest georganiseerd in ‘De Suiker’. Tijdens het feest
heeft u de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen in een
feestelijke setting. Voor deelname aan dit avondvullende programma wordt een kleine bijdrage per persoon
gevraagd.
Dit wetenschappelijke congres is uiteraard erkend als nascholing. Per dag ontvangt u 6 accreditatiepunten.
Wij wensen u allen plezierige en boeiende NOG dagen
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Belangrijke mededeling over de aanwezigheid van farmaceutische industrieën
In de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wordt de industrie in de gelegenheid
gesteld bij deze vergadering aanwezig te zijn met een stand. In het Reclamebesluit geneesmiddelen is onder
andere geregeld wat wel en wat niet is toegestaan ten aanzien van gunstbetoning voor artsen door de
farmaceutische industrie.
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De wet zegt dat – onder strikte voorwaarden – de farmaceutische industrie alleen reclame mag maken voor
receptgeneesmiddelen voor personen die bevoegd zijn om dergelijke geneesmiddelen voor te schrijven. Alle
andere personen (inclusief TOA’s, Orthoptisten, Optometristen, (OK)-verpleegkundigen, doktersassistenten)
worden beschouwd als ‘publiek’. De farmaceutische industrie mag geen zichtbare reclame maken voor
receptgeneesmiddelen voor publiek.
Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg,
onderzoek en onderwijs ten behoeve van patiënten met oogheelkundige ziektebeelden. Dit betekent dat ook
personen die geen arts zijn de jaarvergadering kunnen bezoeken op woensdag 29 juni.
De aanwezigheid van artsen, niet-artsen en farmaceutische industrieën tijdens de jaarvergadering kan het NOG
ongewild in aanraking brengen met de Inspectie voor Gezondheidszorg, sectie reclametoezicht, en daarmee in
discrediet worden gebracht. Dat willen we te allen tijde voorkomen.
Wij delen u dan ook het volgende mede.
Informatie verstrekken over receptgeneesmiddelen mag zowel aan beroepsbeoefenaren als nietberoepsbeoefenaren. Zichtbare reclame voor receptgeneesmiddelen daarentegen, mag richting nietberoepsbeoefenaren niet worden gemaakt. Farmaceutische bedrijven beperken zich tot het geven van
uitsluitend algemene en objectieve informatie zodat het evenement toegankelijk is voor alle bezoekers
op woensdag 29 juni. Reclame voor receptgeneesmiddelen in de beursstand is toegestaan, mits deze
enkel op beroepsbeoefenaren gericht is, bijvoorbeeld in een apart gedeelte van de stand. Niet artsen zijn
herkenbaar aan de rood/oranje kleur badge
Het NOG meent u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht en kan er niet voor verantwoordelijk
worden gehouden indien u geen acht slaat op deze mededeling.

4 / NOG VERGADERING 216

A LG E M E N E I N FO RM ATI E
Plaats
MartiniPlaza
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen
T 06 52 345845
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Congresorganisatie
Stichting Oogheelkundige Congressen
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
M 06 52345845
E congres@oogheelkunde.org
E jolanda@oogheelkunde.org
Registratie
Indien u zich voor 20 juni 2022 heeft aangemeld en betaald, krijgt u een bevestiging en uw naambadge per post
toegestuurd. Op vertoon van uw naambadge krijgt u direct toegang tot het congres.
Bij inschrijving na 20 juni kunt u zich op woensdag 29 juni vanaf 08.00 uur melden bj de congresbalie in de hal van
MartiniPlaza voor het in ontvangst nemen van de congresbescheiden.
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn daar het congres precies om 09.00 uur begint. Wij verplichten u alle
congresdagen uw naambadge te dragen.
Congresapp
Download vooral de congresapp NOG2022 waarin u alle informatie over het congres vindt.
Wetenschappelijk programma
Voor de presentaties hebben wij alle dagen de beschikking over het Theater(A) en de Springerzaal (B) en voor de
cursussen de zalen 2, 5, 6, 11A en 14.
Op pagina 7 vindt u een programmaoverzicht.
Posterpresentaties
De posters worden op papier en digitaal getoond in de posterlounge in de Springerfoyer. De posterpresentaties
zijn gepland op woensdag en donderdag en worden afgesloten met een drankje in de Springerfoyer. Degenen die
hun poster niet van te voren digitaal inleveren dingen niet mee voor de posterprijs 2022. De posterprijs wordt op
donderdag 30 juni aan het eind van de postersessie uitgereikt in het Theater.
Sprekersvoorbereiding
Voor uw voordracht kunt u gebruik maken van powerpoint (PC en MAC) en keynote (MAC). Andere programma’s
en het gebruik van online diensten worden niet ondersteund. U kunt uw presentatie meenemen op memorystick
en inleveren bij de sprekersvoorbereiding in zaal 4, indien mogelijk een dagdeel voor uw presentatie. Gezien het
grote aantal presentaties en de snelheid waarmee gewisseld wordt is het niet mogelijk uw eigen laptop aan te
sluiten
Alle voordrachten worden voorafgaand aan de sessies verzameld en technisch gecontroleerd. De presentaties
worden vanuit de sprekersvoorbereiding doorgestuurd naar het Theater en de Springerzaal.
Tips:
Gebruik geen codecs of lettertypen die niet op elk systeem voorhanden zijn! Controleer de grootte van het bestand
– kleiner is vaak beter, moderne software beschikt over instellingen die uw bestanden verkleinen – gebruik deze!
In principe zullen video’s en afbeeldingen embed worden, dus in de presentatie verpakt, maar controleert u dit en/
of neem de videobestanden voor de zekerheid apart mee.
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Cursussen en workshops
De presentaties voor deze bijeenkomsten worden direct geladen op de PC’s in de cursusruimten. Meer informatie
over de cursussen en andere bijeenkomsten vindt u elders in dit programmaboekje.
Commerciële expositie
In de Middenhal vindt de expositie plaats. De deelnemers aan deze expositie met standnummers staan vermeld
op pagina 17 en op de borden in de Middenhal. In de zijfoyer vindt u op woensdag 29 juni de Eyecare Foundation,
De oogarts, Oogfonds en Biermann.
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Koffie- en theepauzes
De koffie- en theebuffetten bevinden zich verspreid in de Middenhal. Koffie en thee wordt op vertoon van uw badge
verstrekt.
Lunches
Op vertoon van uw badge kunt u gebruik maken van de lunch die wordt geserveerd vanaf buffetten in de
Middenhal.
Bereikbaarheid
MartiniPlaza is gunstig gelegen aan de autosnelweg A7 (Amsterdam/Drachten, Hoogezand/Duitsland) nabij de
kruising met de A 28 (Assen/Zwolle).
MartiniPlaza is vanaf het NS-station te bereiken met stadsbus lijn 2, richting Hoornsemeer.
MartiniPlaza ligt op 15 minuten lopen van het NS-station Groningen.
Parkeren
In de nabije omgeving van Martiniplaza zijn 1500 (deels betaalde) parkeerplaatsen. Tegenover de hoofdingang is de
parkeergarage met 600 parkeerplaatsen. Deelnemers kunnen parkeerkaarten bij de parkeerautomaten in de hal kopen.
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PROG R A M M A- OV E RZICHT N OG 2022
NOG CONGRES WOENSDAG 29 JUNI 2022
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Tijd

Theater

09.00

Ghyczy,E.

Cornea

Springer
Kadhum, A.

Strabismus

09.10

Gijs, M.

Bartels/Wisse

Loudon, S.

Schalij/de Faber

09.20

Liesenborghs, I.

Bennebroek, C.

09.30

Curro, K.

Tjon Fo Sang, M.

09.40

Godefrooij, D.

Keene, K.

09.50

Randag, A.

Simonsz, H.

10.00

Vossen, M. v.d.

Weger, C. de

10.10

Kocaba, V.

Nuijts, M.

10.20

Star, L. v.d.

Portengen, B.

10.30

PAUZE

Elving, K.

10.40

Cursuszaal 2

Cursuszaal 14

Cursuszaal 5

Myope
complicaties
bij volwassenen
09.30 - 10.30

Neuro-ophthalm.

Kinderoogh.

Smailhodzic, D.

10.50

Versteeg, J.

11.00

Vandevenne, M.

Cornea

Everdingen, J. v.

11.10

Groeneveld, E.

Eggink/Nuijts

PAUZE

11.20

Dijk, K. van

Medische retina
in de dagelijkse
praktijk
11.00 - 12.00

11.30

Ham, L.

Groot, E.

Uveits

11.40

Wisse, R.

Kouwenberg, C.

de Boer/ten Dam-van Loon

Kwaliteits‑
registratie
11.30 - 12.30

Update
diagnostiek
en behandeling
Neuritis Optica
11.30-12.30

11.50

Oellerich, S.

Verhagen, F.

12.00

Vasanthananthan, K.

Vergouwen, D.

12.10

Muijzer, M.

Faraji, Y.

12.20

Levitski, A.

Postuma, E.

12.30

Catala, P.

Berendschot, T.

12.40

Dickman, M.

Veugen, J.

12.50

LUNCH

14.00

Dr. Mervyn G. Thomas ‘Insights into normal and abnormal foveal development: from genes to phenotype’

14.45

Paul Smit, filosoof & cabaretier combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding en verandering

15.30

PAUZE

16.00

Severen, V. van

Posters

16.03

Colijn, J.

Wijdh/Dickmann

16.06

Wanders, L.

16.09

Geuns, P. van

16.12

Groot, A.

16.15

Frambach, C.

16.18

Otten, H.

16.21

Borne, L. van den

16.24

Vandevenne, M.

16.27

Brands, S.

16.30

Groot, E.H. de

16.33

Engin, O.

16.36

Overkempe, T.

16.39

Pothof, A.

16.42

Ollivier, R.

16.45

Duurzame oogheelkunde

Galuh, S.

Dijk, E. van

Rijssen, T. van

Feenstra, H.

Sirks, M.

Karuntu, J.
Born, L. v.d.

17.10

Nguyen, X.

17.20

Heutinck, P.

17.30

Hahn, L.
EINDE
EINDE

18.00
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Medische Retina
Boon/Schlingemann

17.00

17.40

Diversen

BBC spreekuur

16.50

17.45

Cursuszaal 6

Uveitis voor
beginners
09.00 - 11.00

Basis
gezichtsveldonderzoek
09.00-11.00

Spleetlamponderzoek bij corneapathologie,
16.00 - 17.00

Follow-up
glaucoom
patiënten met
perimetrie
16.00 - 18.00

Update HSV
keratitis
16.00 - 17.00

Tips en trick
Emma Timeff
16.00 - 18.00

PROG R A M M A- OV E RZICHT N OG 2022
NOG CONGRES DONDERDAG 30 JUNI 2022
Tijd

Theater

Springer

Cursuszaal 2

Cursuszaal 14

Cursuszaal 11 A

Cursuszaal 6

07.45
08.45
09.00

Crom, R. de

Glaucoom

Theelen, T.

Medische Retina

09.10

You, W.

Beckers/Jansonius

Thee, E.

Klaver/Yzer

09.20

Mechelen, R. van

Meester, M.

09.30

Bertens, C.

Witmer, A.

09.40

Rijn. R. van

Ponsioen, D.

09.50

Beckers, H.

Klaver, C.

10.00

Janssen, S.

Ravenstijn, M.

30

10.10

Edema, A.

Yzer, S.

10.20

Boer, M. de

Risseeuw, S.

01

10.30

Jansonius, N.

Brinks, J.

10.40

Ramdas, W.

Alagahgi, B.

10.50

Bonnemaijer, P.

PAUZE

11.00

Scheres, L.

11.10

PAUZE

11.30

Algemene Ledenvergadering NOG

12.45

Lunch en |BBC spreekuur

14.00

Donders Lecture by Lawrence Yannuzzi ‘An update on AZOOR’

15.00

Differentiaal diagnose van
maculopathieën
15.00 - 16.00

29

15.10
15.20

Low vision
van Nispen

Dol, V.
Nispen, R. van
Stolwijk, M.

15.50

Hypofyse
tumoren: van
endocrinologie,
neurochirurgie
tot oogheelkunde
09.00 -10.00

Hechten van
Cornea en
sclera
09.00 - 11.00

Tips van ouwe
rotten
gesprekken
voeren
in de OHK
10.20 -11.20

Rausch, T.

15.40

Van Bijsterveld
Masterclass
Ocular surface
disease
09.00 - 11.00

BBC Update
10.00 - 11.00

Veldman, M.

15.30

Basiscursus
The future is now
corneatopografie 15.00 - 16.00
15.00 - 17.00

Drylab glaucoom
15.00 - 17.00

Kwaliteitsregistratie
15.00 - 16.00

Veenman, E.

16.00

PAUZE

16.20

Pierrache, L.

Posters

16.23

Burger, B.

Hoyng/Webers

16.26

Croonen, D.

16.29

Rietbergen, M.

16.32

Keizer, ROB de

16.35

Dallinga, M.

16.38

Melis, B.

16.41

Lanting, L.

16.44

Schoemaker, H.

16.47

Lapid, R.

16.50

Baaij, M. al

16.53

Arendsz, G.

16.56

Velthoven, A. v.

16.59

Sorge, A. van

17.02

Pennekamp, C.

17.05

Liem, E.

17.08

Keizer, RJW de

17.11

Levitski, A.

17.14

Geuns, P. van

17.17

Uitreiking posterprijs 2022

17.20
17.30

Cursuszaal 5
Ontbijtbijeenkomst Alcon
07.45 - 08.45

Bosscha, M.

Crama/de Hoog
Hoog, J. de

Burggraaff, M,

Govers, B.

Romunde,
S. van

Birbal, B.

Claessens, J.
EINDE

Tigchelaar, O.

17.40

Moekotte, L.

17.50

Almushattat, H.

18.00

EINDE
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Vitreoretinale
chir.

Diversen/beleid

You make the
call: Managing
complicated
cataract and
premium
IOL cases
16.20 - 17.20

Basis en
interpretatie
van OCT en
OCT-angiografie
in de klinische
praktijk
16.20 - 17.20

Tips en tricks
HIX
16.00 - 18.00

PROG R A M M A- OV E RZICHT N OG 2022
NOG CONGRES VRIJDAG 1 JULI 2022
Tijd

Theater

Springer

Cursuszaal 2

Cursuszaal 5

07.45

Ontbijtbijeenkomst
Alcon 07.45 - 08.45

08.45

29
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09.00

Lapid, R.

Cataract

Rombouts, S.

Orbita

09.10

Bauer, N.

Reus/Lapid

Groot, A.

Paridaens/
Kalmann

09.20

Eggermont, R.

09.30

Segers, M.

Keizer, R. de

09.40

Wanten, J.

Wesseling, N.
Potvin, A.

09.50

Zegers, R.
Triepels, R.

Meeren, S. vd.

10.10

Rooij, J. van

Heesterbeek, T.

10.20

Nuijts, R.

Burg, M. van der

10.30

PAUZE

11.00

STATE OF THE ART ‘The rapidly Changing World of Ophthalmic Genetics’ by Bart P. Leroy

11.50

Commissie wetenschap
11.50 - 12.50

Beenakker, J.

Oncologie

Moll, A.

Luyten/Kilic

12.10

Hoeven Wijsard, M. v.

12.20

Badalova, N.

12.30

Vu, T.

12.40

Poppelen, N. van

12.50

Uitreiking Donders/Binkhorstprijs

13.00

LUNCH en BBC spreekuur

14.00

Rein, E. van

Mysteries

14.05

Burger, B.

Klevering/

14.10

Arden, A. van

14.15

Wenniger, L.

14.20

Haarman, A.

14.25

Hof, J/Bak, E.

14.30

Wenniger, L.

14.35

Nobacht, S.

14.40

Helbing, J.

14.45

Vader, M.

14.50

Levitski, A.

14.55

Sels, L.

15.00

Lubbers, S.

15.05

Rados, M.

15.10

Chau, C.

15.15

Daniel, T.

15.20

Tabak, M.

15.25

EINDE

9 / NOG VERGADERING 216

Glaucoma bootcamp
09.00 - 11.00

Khatab, S.

10.00

12.00

Cursuszaal 6

Shirzada, M.
Luyten, G,

Oncologie
Moll/Vu

Bruijn, D. de
Kilic. E.
Tang, M.
Yavuzyigitoglu, S.
Pals, J.
Klaassen, L.
Wierenga, A.
EINDE

Floatercursus
11.50 - 12.50

Voorbij aan gedoe
09.00 - 10.00

Good or bad; that
is the question
09.00 - 10.00

WO RK SH O P S E N CU RSUSSE N
Woensdag 29 juni
Basiscursus gezichtsveldonderzoek
CURSUSZAAL 2, 09.00-11.00

29

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. Cursusinhoud:
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 theorie en
oefeningen afgewisseld.

30

Docenten: R.P.H.M. Müskens en N.M. Jansonius

01

Uveitis voor beginners
CURSUSZAAL 5, 09.00-11.00
Cursus uveitis voor beginners, inclusief paramedici, georganiseerd door de Nederlandse uveitis werkgroep (NUW). Hoewel uveitis
een weinig voorkomende oogheelkundige aandoening is zien we dit toch regelmatig in de oogheelkundige praktijk. Uveitis is vaak
niet alleen een aandoening van het oog maar kan in verband staan met een systemische aandoening. Deze cursus biedt een unieke
kans om door middel van 9 korte presentaties in vogelvlucht kennis op te doen van de diagnose, onderzoek, imaging, behandeling
en complicaties van uveitis. Hierna zal door middel van uitdagende casuïstiek uw opgedane kennis beproefd worden.
Docenten: N. ten Dam-van Loon en J. ten Berge

Myope complicaties bij volwassenen
CURSUSZAAL 14, 09.30-10.30
Myopie is wereldwijd een groot en toenemend probleem, waarbij de verwachting is dat er een tsunamie van myope complicaties
op ons af aan het komen is. In de cursus myope complicaties bij volwassen gaan verschillende problemen aan bod komen waarbij
handvaten aangereikt zullen worden over de juiste interpretatie van beeldvorming, hoe te behandelen en wanneer door te
verwijzen. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: myope maculopathieën, myoop glaucoom, de myope complicaties bij
cataract, vitreomaculaire complicaties bij myopie en de rol van scleral crosslinking.
Docenten: C.C.W. Klaver, S. Yzer, M. Ravenstijn, G.P.M. Luyten, C. Liu, R. van Leeuwen en M.M. Dickman

Medische retina in de dagelijkse praktijk
CURSUSZAAL 14, 11.00-12.00
Eerst zullen we een update geven over verschillende onderwerpen:
• Rol, regels en ervaringen met Brolucizumab (Beovu®)
• Wat zit er verder in de pijplijn voor de behandeling van maculadegeneratie?
• Richtlijn diabetische retinopathie: screening middels artificial intelligence en behandeling van diabetisch maculaoedeem.
Daarna zullen we aan hand van een paneldiscussie met casuïstiek ingaan op dilemma’s die elke oogarts tegenkomt zoals
persisterend subretinaal vocht bij LMD, laser en/of anti-VEGF bij DRP, exsudatieve of degeneratieve cystes, innovaties etc.
Docenten: Y. de Jong-Hesse, J. van Lith-Verhoeven, M. van Hecke

Update diagnostiek en behandeling Neuritis Optica
CURSUSZAAL 2, 11.30-12.30
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 in belangrijke mate veranderd. In de cursus wordt
u bijgepraat over deze nieuwe ontwikkelingen. De theorie wordt geïllustreerd met casuïstiek uit de praktijk van de docenten. De
cursus is interactief met behulp van een online tool.
Docenten: J.W. Pott, N. Bauer
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Kwaliteitsregistratie
CURSUSZAAL 5, 11.30-12.30
In dit uur wordt gedurende twintig minuten uiteen gezet waar de commissie Kwaliteitsregistratie mee bezig is en waar we in de
toekomst binnen het NOG naar toe willen met de kwaliteitsregistraties. De overige 40 minuten zullen worden gebruikt voor het
beantwoorden van vragen en het ophalen van feedback.
Docenten: M. Dickman, A.J.W. Raijmakers, N. Reus

Spleetlamponderzoek bij corneapathologie, suggesties ter verbetering van uw praktijkvoering
CURSUSZAAL 2, 16.00-17.00

29

Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van spleetlamponderzoek is een basisvoorwaarde voor adequate oogheelkundige
diagnostiek. In de praktijk blijkt dat diverse mogelijkheden van de spleetlamp niet optimaal worden benut. Deze cursus is gericht
op een verbetering van uw diagnostische vaardigheden waarbij de meerwaarde voor de patiënt zal worden belicht.
Deze cursus wordt u aangeboden door de Hoornvlies Stichting Nederland.

30

Docenten: dr. M. J.W. Zaal, drs. G. van Rijn

01

Follow-up van glaucoom patiënten met perimetrie
CURSUSZAAL 14, 16.00-18.00
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. Cursusinhoud: De kern van de cursus wordt
gevormd door de belangrijkste diagnostische test, het gezichtsveldonderzoek; kort wordt ingegaan op de – beperkte – rol van
OCT. 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. Tijdens de cursus worden theorie
en oefeningen afgewisseld.
Docenten: N.M. Jansonius en R.P.H.M. Müskens

Update HSV keratitis
CURSUSZAAL 5, 16.00-17.00
Tijdens de 60 minuten durende , deels interactieve, cursus worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de volgende onderwerpen:
classificatie van de verschillende klinische beelden ; diagnostiek en differentiaal diagnostiek; indicatoren van ziekte activiteit ; therapie
en falen van therapie; profylactische behandeling bij chirurgie in de context van een voorgeschiedenis van een herpetische keratitis.
Docent: L. Remeijer

Tips en tricks Emma Timeff
CURSUSZAAL 6, 16.00 – 18.00 UUR
Tips en tricks in het gebruik van Emma (Timeff) met in het tweede uur de mogelijkheid voor oogartsen om individuele EPD vragen
te stellen en real-time te zien hoe het EPD werkt.
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Donderdag 30 juni
ALCON ONTBIJTSESSIE
Specialisten in debat: perspectief op PC IOL’s
CURSUSZAAL 6, 07.30 – 08.45
Gespreksleiders: Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts en Dr. R. Lapid-Gortzak

Van Bijsterveld Masterclass: Diagnostiek en behandeling van ocular surface disease
CURSUSZAAL 2, 09.00-11.00
29

30
01

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 OSD-patiënten beter te behandelen in de praktijk.
Docenten: Chantal van Luijk, Jelle Vehof, Nicole Sillevis Smitt, Khaled Mansour

Hypofyse tumoren: van endocrinologie, neurochirurgie tot oogheelkunde!
CURSUSZAAL 14, 09.00 -10.00
In deze cursus die gegeven wordt door M. Al-Nofal (neuro-ophthalmoloog), prof. N. Biermasz (endocrinoloog), W. van Furth
(neurochirurg) en I. Notting (neuro-ophthalmoloog) allen LUMC, zal in een tijdsbestek van 1 uur de gehele pathologie van de
hypofyse tumoren behandeld worden. Al deze specialisten maken deel uit van het multidisciplinaire team Hypofyse LUMC.
Er wordt specifiek ingegaan op de endocrinologische kant en ook de neuro chirurgische kant zal samen met de oogheelkundige
traject behandeld worden. Hierdoor zal er een bredere kennis van dit ziektebeeld ontstaan. Dit heeft tot voordeel dat men eerder
patiënten kan herkennen en diagnosticeren met dit ziektebeeld. In deze cursus zal veel gebruik gemaakt worden van casuïstiek.
Docenten: M. Al-Nofal, N. Biermasz, W. van Furth, I. Notting

Hechten van de cornea en sclera
CURSUSZAAL 11A, 1E VERDIEPING, 09.00-11.00
Tot de basisvaardigheden die een oogarts zou moeten beheersen behoort het sluiten van een cornea/sclera wond middels
hechtingen. Het aanleren van microchirurgische hecht en knooptechnieken in electieve en niet-electieve situaties staat centraal in
deze cursus. Er zullen diverse technieken, instrumentatie, wondvormen en hun sluiting gedemonstreerd worden waarna er handson gewerkt wordt aan de eerdergenoemde vaardigheden. In deze cursus wordt op modellen geoefend. Aan het eind van de cursus
weet de cursist met welke materialen en technieken een cornea of sclera wond gesloten kan worden. De cursus is bedoeld voor
oogartsen en oogartsen in opleiding en is mede mogelijk gemaakt door Théa Pharma.
Docenten: R. Lapid-Gortzak, R.H.J. Wijdh, M. Dickman

Tips van ouwe rotten over gesprekken voeren in de oogheelkunde;
Tevreden patiënten, voorkomen van klachten en shared decision making
CURSUSZAAL 14, 10.20 – 11.20
In deze cursus wordt aandacht besteed aan slecht nieuws gesprekken, lastige gesprekken en gesprekken over klachten in de
oogheelkundige praktijk.
Hoe zorg je dat een ontevreden patiënt niet leidt tot een juridisch steekspel, hoe zorg je dat patiënten een slecht nieuws gesprek
ervaren als waardevol en hoe houd je patiënten met een chronische aandoening gemotiveerd voor de behandeling, Welke rol
speelt shared decision making in de tevredenheid van de patiënt en de reputatie van uw praktijk.
Drie door de wol geverfde oogartsen geven tips en tricks. Géén rollenspellen!
Docenten: Jaco Bleeker, Gré Luijten, Marina Marinkovic
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BBC Update
CURSUSZAAL 6, 10.00-11.00
BBC bespreekt met u actuele zaken waaronder Juiste zorg op de juiste plek

Basis cornea topografie
CURSUSZAAL 2, 15.00-17.00

29

30
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Cornea topografie is relevant voor alle oogartsen die premium lenzen toepassen. Daarnaast is het noodzakelijk voor vroeg-detectie
van keratoconus, zodat er tijdig gecrosslinked kan worden. Er zijn verschillende 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. Wijdh

Drylab Glaucoom
CURSUZAAL 11A, 1E VERDIEPING, 15.00-17.00
In deze cursus staan het aanleren en/of verbeteren van chirurgische technieken centraal. Hiervoor zullen twee innovatieve kunstoog
modellen ingezet worden. Er is een model aanwezig voor oefening van trabeculectomie en één voor oefening van tube chirurgie (Baerveldt
& Ahmed). Ervaren glaucoomartsen zullen u helpen om uw leerdoelen te realiseren. Deze cursus is met name geschikt voor oogartsen die
zich in glaucoomchirurgie willen bekwamen en/of arts-assistenten met chirurgische ervaring of interesse in glaucoomchirurgie.
Docenten: R. de Crom i.s.m. Théa Pharma

Kwaliteitsregistratie
Cursuszaal 6, 15.00-16.00
In dit uur zal er gedurende twintig minuten uiteen gezet worden waar we als commissie Kwaliteitsregistratie mee bezig zijn en waar
we in de toekomst binnen het NOG naar toe willen met de kwaliteitsregistraties. De overige 40 minuten zullen worden gebruikt
voor het beantwoorden van vragen en het ophalen van feedback.
Docenten: M. Dickman, A.J.W. Raijmakers, N. Reus

Workshop: the future is now!
CURSUSZAAL 14, 15.00-16.00
De Medical Innovation Academy is een samenwerking aangegaan met een “faculty” van 10 oogartsen uit verschillende deel
specialismen met als doel de toekomst van de oogheelkunde te verkennen.
Tijdens deze NOG workshop zal deze faculty samen met Medical Innovation Academy de opzet, uitvoering, werkwijze en eerste
bevindingen van het onderzoek naar de toekomst van de oogheelkunde delen met de deelnemers. Aan bod komen ‘De Magic 11 Trendlijst’,
trend definities en de mogelijke impact die deze gezamenlijk kunnen hebben op het vakgebied oogheelkunde. Er zal veel ruimte zijn voor
interactie. Deelnemers krijgen inzage in de oogheelkundige trends, die in de nabije toekomst invloed kunnen hebben op hun vakgebied.
Introductie Medical Innovation Academy en rol Faculty (F. Verbraak); Opzet onderzoek MIA; Oogheelkundige uitdagingen (R. Nuijts);
AI in oogheelkunde, glaucoom (H.Lemij); Regenerative Medicin (C.Klaver); Voorbeeldcases ondersteuning Magic 11 Trends, MIA;
Paneldiscussie met faculty en cursusdeelnemers; Samenvatting, vervolg & conclusie (F. Verbraak)
Sprekers: F. Verbraak, R. Nuyts, H. Lemij. C. Klaver

Tips en tricks in het gebruik van HIX
CURSUSZAAL 5 , 16.00 – 18.00
Tips en tricks in het gebruik van HIX met in het tweede uur de mogelijkheid vor oogartsen om individuele EPD vragen te stellen en
real time te zien hoe het EPD werkt.
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Cursus You Make the Call – Managing Complicated Cataract and Premium IOL Cases
CURSUSZAAL 14, 16.20-17.20
In deze cursus presenteren wij aan de hand van casussen op interactieve wijze leerzame ervaringen bij cataractchirurgie en
implantatie van premium kunstlenzen. 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 zijn: N.J.C. Bauer, R. Lapid-Gortzak, R.M.M.A. Nuijts, en N.J. Reus.

Basics en interpretatie van OCT en OCT-angiografie in de klinische praktijk
CURSUSZAAL 6, 16.20-17.20
29

30
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Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om OCT en OCT-angiografie toe te passen en te interpreteren in
de klinische praktijk.
Programma: Basics en interpretatie van OCT; Basics en interpretatie van OCT-angiografie; Casuïstiek van OCT en OCT-angiografie
in de klinische praktijk.
Docenten: prof. dr. C.J.F. Boon, dr. R. Diederen, prof. dr. R.O. Schlingemann
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Vrijdag 1 juli 2022
Glaucoma Bootcamp
CURSUSZAAL 2, 09.00-11.00
Deze glaucoom training is ontworpen voor AIOSSEN, maar ook geschikt voor oogartsen die hun basiskennis over glaucoom willen
opfrissen. De focus ligt op praktische kennis die je gaat helpen tijdens de spreekuren. De training is probleemgestuurd; vanuit
casuïstiek behandelen we de kennis die je nodig hebt om in getoonde situaties de goede beslissingen te nemen. Het zal gaan
over diagnostiek van glaucoom, gezichtsvelden vs. OCT; hoe doe je een zorgvuldige workup? Hoe bepaal je de target pressure?
Hoe bouw je medicatie op? Maar ook: wat zijn de valkuilen bij perimetrie? Hoe houdt je oog voor efficiency zodat je spreekuur niet
uitloopt. Wat doe je met revisie termijnen? Gonioscopie, pachymetrie, papillen, kortom, alle tips, tricks en valkuilen bij glaucoom op
een rijtje. De training heeft een hoog tempo, is compact en vrij intensief.

29

Docent: T. Colen

30

Voorbij aan gedoe
CURSUSZAAL 5, 09.00-10.00

01

De gedachte achter deze workshop komt voort uit mijn eigen ervaringen. Werken in de zorg betekent werken met een ideaal
voor ogen. Om dat te bereiken heb je anderen nodig. Dat betekent afspraken maken, doelen formuleren, plannen uitwerken en
verschillen overbruggen. In dat laatste ligt een uitdaging. Vaak ontstaat in die verschillen het gedoe waar je op leeg- of vastloopt.
En dat kan anders! Een andere aanpak kan ook energie opleveren.
Tijdens deze workshop zoeken we een antwoord op vragen als: Hoe ontstaat dat gedoe? Waarom kost dat zoveel energie? Wat
doet een ander daarin? Wat doe je zelf? Je take-home message stel je zelf samen en is het antwoord op de vraag: “Wat ga ik vanaf
vandaag anders doen?”
Max. aantal deelnemers: 8-12
Docent: A. Jansen

Good or bad; that is the question
CURSUSZAAL 6, 09.00-10.00
Intraoculaire en perioculaire laesies komen veel voor. Toch kent iedereen het gevoel: is deze laesie goedaardig of kwaadaardig?
Wat doe je in dat geval? Toch een extra controle? Of verwijzen? En met hoeveel haast dan?
In deze cursus geven we jullie handvaten voor de diagnostiek van laesies op de kinderleeftijd, intraoculaire gepigmenteerde
laesies en perioculaire laesies. Verder bespreken we de follow up en het beleid van deze laesies.
Docenten: A.C. Moll, M. Marinkovic, N. Naus

Floatercursus 2022
CURSUSZAAL 2, 11.50-12.50
Klachten van floaters komen veel voor in de oogheelkundige praktijk. Meestal is er geen behandeling nodig. In sommige gevallen
blijven de klachten echter dermate hinderlijk dat een behandeling gewenst is. De behandelopties zijn een vitrectomie of een
floaterlaser behandeling. Het is voor de algemeen oogarts vaak lastig in te schatten welke behandeling het meest geschikt is
voor hun patiënt. De cursus wordt verzorgd door zowel netvlieschirurgen als laserspecialisten. Beide behandelmethodes worden
uitgebreid besproken. Indicaties, resultaten en risico ‘s van zowel vitrectomie als floaterlaser.
Docenten: F. Gerbrandy, K. Brasse, C. van der Windt, N. Crama
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Sociale evenementen
Borrel posterlounge
Na de postersessies op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni bent u van harte welkom in de posterlounge in de Springerfoyer
voor een bijeenkomst met de posterauteurs onder het genot van een drankje.

NOG feest woensdag 29 juni, 19.00 – 24.00
Op woensdagavond is een walking dinner/feest in de Kristal, het hart van de voormalige Suikerfabriek in Groningen, Suikerlaan 10,
9743 DA Groningen. Tijdens het feest heeft u de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, bij te praten en ervaringen en kennis te delen, zowel
voor assistenten in opleiding, jonge klaren en ervaren oogartsen in een feestelijke setting. Een DJ zorgt voor voor de muzikale invulling.

29

30

Het stukje fabriek wat tot op de dag van vandaag op Het Suiker Terrein staat is een piepkklein onderdeel an de Voormalige Suikerunie.
Na een kleine 100 jaar kreeg de Suiker Unie in 2007 opdracht van de De Europese Unie om haar deuren te sluiten. In heel Europe
werd de rietsuikerproductie aanzienlijk gereduceerd gezien de herstructureing van de Europese suikersector.
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Speciale sessies
Woensdag 29 juni

Vakgroep Oogheelkunde PA’s

Tips en tricks in het gebruik van Emma Timeff
16.00 – 18.00, ZAAL 6

11.30 – 12.45 cursuszaal 2
De ledenvergadering van de vakgroep oogheelkunde
PA’s vindt plaats op donderdag 30 juni

Tips en tricks in het gebruik van Emma Timeff met in het tweede
uur de mogelijkheid voor oogartsen om individuele EPD vragen
te stellen en real-time te zien hoe het EPD werkt.

Tips en tricks in het gebruik van HIX
16.00 – 18.00, ZAAL 5

BBC spreekuur
De leden van de commissie beroepsbehartiging zijn in de lunch
pauze te vinden in ZAAL 6 voor informeel overleg met NOG leden.

Tips en tricks in het gebruik van HiX in het tweede
uur de mogelijkheid voor oogartsen om individuele EPD
vragen te stellen en real-time te zien hoe het EPD werkt

BBC spreekuur

Donderdag 30 juni

De leden van de commissie beroepsbehartiging zijn in de lunch
pauze te vinden in ZAAL 6 voor informeel overleg met NOG leden.

Alcon Ontbijtbijeenkomst
CURSUSZAAL 6, 07.30 – 08.45

Vrijdag 1 juli

Specialisten in debat: perspectief op PC IOL’s
Gespreksleiders:
Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts en Dr. R. Lapid-Gortzak

Alcon ontbijtbijeenkomst
CURSUSZAAL 5, 07.30-08.45

BBC update
10.00 – 11.00 ZAAL 6

De BBC praat u bij over actualiteiten met o.a. juiste zorg op
de juiste plek.

ALV NOG
11.30 – 12.45 UUR IN HET THEATER.
De algemene ledenvergadering van het NOG vindt plaats op
donderdag 30 juni
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Specialisten in cataractchirurgie: Cataract Complicated Cases
Gespreksleider: Dr. N. Reus

BBC spreekuur
De leden van de commissie beroepsbehartiging zijn in de lunch
pauze te vinden in ZAAL 6 voor informeel overleg met NOG leden.
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THEATER (A)
Cornea, voorzitters M.C. Bartels en R.P.L. Wisse
09.00 A1

E.A.E. Ghyczy (Amsterdamumc)
Oogheelkundige afwijkingen en complicaties die bij Osteogenesis Imperfecta voorkomen:
een systematische review
SAMENVATTING: Osteogenesis imperfecta (OI) is een zeldzame, erfelijke, heterogene bindweefselziekte die zich kenmerkt door
zwakke, breekbare botten, lage botdensiteit, skeletdeformaties en blauwe sclera. Het doel van dit review was om vast te stellen
welke oogheelkundige afwijkingen bij OI gerapporteerd zijn. In het onderzoek werden 95 artikels geïncludeerd. Dit review laat
zien dat bijna elk onderdeel van het oog aangedaan kan zijn. Een dunne sclera, waardoor de sclera “blauw” wordt en een
dunne cornea zijn belangrijke afwijkingen. Opmerkelijk was de rapportage van bulbus rupturen en cornea laceraties na minimale trauma, en complicaties die optraden bij oogheelkundige chirurgie. Oogheelkundige chirurgie dient bij deze patiënten met
grote voorzichtigheid uitgevoerd te worden. Zorgvuldig oogheelkundig onderzoek is gewenst bij patiënten met OI ook gericht
op onderliggende pathologie.

29
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Belangenverstrengeling: geen
09.10

A2

M. Gijs, Sinthuja Aramugam, and R.M.M.A. Nuijts (MUMC+)
Pre-analytical sample handling effects on tear fluid protein levels
SAMENVATTING: Doel: Het bepalen van het effect van pre-analytische handelingen van traanvocht op het proteïne gehalte in
het kader van traanbiomarker onderzoek. Methode: Traanvocht werd verzameld door middel van Schirmer’s strips van gezonde
vrijwilligers. Na extractie werd het totale proteïne gehalte gemeten m.b.v. BCA assay. Resultaten: Proteïne recovery was hoger
na onmiddellijke extractie in vergelijking met tussentijdse opslag. Opslag in ‘natte’ condities was gunstiger (+8.5 ± 6.0 %) dan
‘droge’ opslag. Proteïne recovery steeg met hogere extractie volumes en daalde met stijgende proteïne concentraties. Proteïne
recovery was onafhankelijk van het moleculair gewicht. De proteïne concentratie (1034.7 ± 72.7 μg/mL) was het hoogst in de
eerste 5 mm van de Schirmer’s strip. Conclusie: Standaardisatie van pre-analytische handelingen van traanvocht is van belang
voor traanbiobanken en het gebruik van traanbiomarkers in de kliniek.
Belangenverstrengeling: geen

09.20 A3

I. Liesenborghs,1,2 J.S.A.G. Schouten,1,3 T.T.J.M. Berendschot,1,H.J.M. Beckers,1 R.M.M.A. Nuijts,1,4 N. Visser,1 C.A.B. Webers,1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Centre; 2Maastricht Centre of Systems Biology (MaCSBio), Maastricht University, 3Department of Ophthalmology, Canisius Wilhelmina Hospital, Nijmegen, 4Department of Ophthalmology,
Zuyderland Medical Center, Heerlen)
A systematic review for the identification of risk factors for the development of ocular hypertension after keratoplasty
SAMENVATTING: Doel: Identificatie van risicofactoren voor een oogdrukstijging na een hoornvliestransplantatie. Methode: Een
systematische search (Pubmed, Embase) leverde 67 relevante publicaties op. De resultaten van deze studies werden, per risicofactor, gepresenteerd in tabellen. Hierin werd de richting van de associatie, de mate van significantie en type analyse (uni-/
multivariate) gevisualiseerd. Vier onderzoekers, geblindeerd voor de risicofactoren, wezen onafhankelijk van elkaar een significantieniveau toe (zeker, waarschijnlijk, mogelijk of niet geassocieerd). Resultaten: 110 risicofactoren werden beoordeeld waarvan
pre-existent glaucoom, hoge preoperatieve oogdruk en een hoornvliestransplantatie gecombineerd met het verwijderen of verwisselen van een kunstlens zeker geassocieerd waren met een oogdrukstijging. 8 risicofactoren waren waarschijnlijk, 24 waren
mogelijk en 72 waren niet geassocieerd. Conclusie: Risicofactoren met een zekere associatie kunnen artsen helpen patiënten
met verhoogd risico te identificeren waarna opvolging en behandeling aangepast kunnen worden.
Belangenverstrengeling: geen

09.30 A4

K. Curro-Tafili,1 E.A.E. Ghyczy,1 R.M.A. Van Nispen,1 F.D. Verbraak 1, 2 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center, Vrije Universiteit, 2Department of Neurology, Amsterdam University Medical Center, Vrije Universiteit)
Diagnosing and monitoring the characteristics of Acanthamoeba keratitis in the cornea using in vivo confocal microscopy:
a systematic review
SAMENVATTING: Het doel van deze literatuurreview was om tekenen van Acanthamoeba keratitis (AK) met de in vivo confocaal microscoop (IVCM) te definiëren voor diagnostiek en follow-up van de behandeling. AK is een zeer ernstige ooginfectie, die tot blindheid kan
leiden. IVCM is een non-invasief instrument dat gebruikt kan worden om een AK aan te tonen in afwachting van PCR of kweekresultaten
of als aanvullend diagnostisch instrument. Verschillende literatuurdatabases werden geraadpleegd van januari 1974 tot september
2021. In achtenveertig artikelen werden twintig verschillende tekenen van AK op de IVCM waargenomen, waaronder negen verschillende vormen van cysten. Hoewel meer onderzoek nodig is naar de follow-up van AK met de IVCM, geeft de review richting aan de
diagnostiek. De IVCM lijkt veelbelovend voor tijdige diagnose en follow-up van de behandeling van deze visusbedreigende infectie.
Belangenverstrengeling: geen
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W E TE NSCH A PPE LIJ K PROG R A M M A N OG CO N G RE S 2022

D. Godefrooij, R.P.L. Wisse (UMCUtrecht)
Nationwide epidemiological approach to identify associations between keratoconus and immune-mediated diseases
SAMENVATTING: Er zijn steeds meer aanwijzingen voor de rol van het immuunsysteem in de pathogenese van keratoconus
(KC). Hier rapporteren wij de associatie tussen KC en immuun-gemedieerde aandoeningen op populatieniveau. Gegevens
werden verkregen van de grootste ziektekostenverzekeraar in Nederland (Achmea Health Database). Het primaire resultaat
was de associatie tussen KC en immuun-gemedieerde ziekten, zoals beoordeeld door conditionele logistische regressie. Op
basis van onze analyse van 2051 KC gevallen en 12.306 gematchte controles, identificeerden wij nieuwe associaties tussen
KC en Hashimoto’s thyroiditis (OR=2,89) en inflammatoire huidaandoeningen (OR=2,20). Wij bevestigden bekende associaties
tussen KC en atopische aandoeningen, waaronder allergische huiduitslag (OR=3,00), astma en bronchiale hyperresponsiviteit
(OR=2,51), en allergische rhinitis (OR=2,20). Keratoconus blijkt positief geassocieerd te zijn met meerdere immuungemedieerde
ziekten, wat een populatie-gebaseerd argument levert dat systemische ontstekingsreacties het ontstaan van KC beïnvloed.
Belangenverstrengeling: geen

29

09.50 A6

30

A.C. Randag,1 L. de Kroon,2 H. Otten,3 C. Arias Claro-Handgraaf,2 B. Schimmer,4 T. Kortbeek,4 J. van Rooij,1 F.F. Stelma,2 (1Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam; 2Radboud University Medical Center, Nijmegen; 3Visser Contactlenzen, Nijmegen; 4National
Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven)
In vitro effectiviteit van op de Nederlandse markt verkrijgbare contactlensvloeistoffen tegen Acanthamoeba species

01

SAMENVATTING: Acanthamoeba keratitis is sterk geassocieerd met contactlensgebruik in ontwikkelde landen. Om een contactlensvloeistof op de markt te brengen is het testen van anti-Acanthamoeba effectiviteit echter niet vereist. Wij onderzochten de
effectiviteit van dertien multipurpose vloeistoffen (MPS), één vloeistof met povidonjodium (PIS) en twee met waterstofperoxide
(HPS) op trofozoieten en cysten van Acanthamoeba castellanii en polyphaga, met gebruik van de Spearman Karber log reductie
methode en de XTT colorimetrische test. Na de door de fabrikant aanbevolen desinfectieduur bleek één (MPS) contactlensvloeistof effectief tegen A. castellani trofozoieten. Geen van de contactlensvloeistoffen was bij beide methoden effectief tegen A.
polyphaga trofozoieten. Cysten waren resistent voor alle contactlensvloeistoffen. Deze resultaten onderstrepen het belang van
goede contactlenshygiëne bij de preventie van Acanthamoeba keratitis.
Belangenverstrengeling: geen
10.00 A7

M.J.B. van der Vossen, J.M.J. van Vliet, K. H. Elving, I.J.E. van der Meulen (Amsterdam UMC)
Prophylactic antibiotics in bandage contact lens wear, a retrospective study
SAMENVATTING: Empirisch bewijs leidt in de hedendaagse praktijk vaak tot het voorschrijven van profylactisch antibioticum bij
bandagelens gebruik. Retrospectief hebben wij gekeken naar de incidentie van corneale infectie onder bandagelens bij 235
ogen van 193 patiënten in het Amsterdam UMC. Totaal 6162 maanden aan bandagelens gebruik. Er werden geen duidelijke
verschillen gezien in incidentie tussen chlooramfenicol groep (112 ogen) 0.2%/maand, ofloxacine groep (113 ogen) 0.4%/maand,
geen antibioticum (10 ogen) 0.15%/maand. Onderliggend probleem en voorkeur arts bepaalde vaak de keuze voor het antibioticum. De lage kans op infectie maakt het niet mogelijk om hier eenduidige conclusie aan te verbinden en er komt geen duidelijke
voorkeursstrategie voor profylactisch antibioticum naar voren in onze studie.
Belangenverstrengeling: geen

10.10

A8

V. Kocaba,1-3 L. van de Star,1,2 O. Walter,2 K. van Dijk,1,2 S. Oellerich,1 G. Melles,1,2 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery,
Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic, Rotterdam; 3Tissue and Cell Therapy Group, Singapore Eye Research Institute, Singapore)
Customized TransEpithelial PhotoTherapeutic Keratectomy for the treatment of irregular astigmatism and corneal opacities
SAMENVATTING: In deze studie rapporteren wij de resultaten van Transepithelial Topography Guided PhotoTherapeutic Keratectomy (Custom-PTK) uitgevoerd in 9 ogen voor de behandeling van onregelmatig astigmatisme en/of cornea-opaciteiten met
verschillende oorzaken. In 78% van de ogen (n=7) verbeterde het zicht met 1 Snellen-regel, terwijl in 66% van de ogen het zicht
2 regels verbeterde. In geen enkel oog was er sprake van zichtvermindering en er werden geen complicaties gerapporteerd.
Custom-PTK lijkt dan ook een veilige en effectieve methode te zijn voor de behandeling van onregelmatig astigmatisme en/of
cornea-opaciteiten.
Belangenverstrengeling: geen

10.20 A9

L. van de Star,1 V. Kocaba, 1-4 I. Dapena,1,2 E.A. Groeneveld-van Beek,1,3 K. van Dijk,1,2 S. Oellerich,1 G.R.J. Melles1-3,5 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam; 3Amnitrans EyeBank Rotterdam; 4Tissue and Cell Therapy Group, Singapore Eye Research Institute)
Bowman layer onlay grafting: New technique to flatten the corneal curvature
and reduce progression in eyes with ectasia and advanced keratoconus
SAMENVATTING: In deze prospectieve studie worden klinische resultaten van de eerste 21 ogen die Bowman-Layer (BL) Onlay
transplantatie ondergingen voor progressieve Keratoconus (KC) beschreven. Na verwijdering van het epitheel werd er een
enkel of een dubbel BL-transplantaat op het stromale bed van de ontvanger geplaatst en ontplooid, na 45 minuten indroging
werd deze vervolgens afgedekt met een bandagelens. Tijdens de laatst beschikbare follow-up vertoonden alle ogen een volledig geëpithelialiseerd BL-transplantaat, terwijl de gemiddelde maximale keratometry van 77D naar 72D was verminderd. Het
met-bril-gecorrigeerde zicht liet in 16/21 ogen een verbetering zien. Tegelijkertijd bleef het contactlens-gecorrigeerde zicht
stabiel en werden er geen afstotingsverschijnselen waargenomen.
Belangenverstrengeling: geen
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09.40 A5

PAUZE
Cornea, voorzitters: C.A. Eggink, R.M.M.A. Nuijts

11.00

A10

M.M.S. Vandevenne,1 V.S.C. Webers,1 T.T.J.M. Berendschot,1 M. Dickman,1 A. Abulafia,2 R.M.M.A. Nuijts,1 (1Ophthalmology,
University Eye Clinic Maastricht; 2Ophthalmology, Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel)
Accuraatheid van verschillende IOL formules in keratoconus patiënten
SAMENVATTING: Het doel van deze studie was de accuraatheid van verschillende IOL formules te vergelijken in keratoconus patiënten
die een cataract ingreep ondergingen. Een retrospectieve studie is uitgevoerd in de Universiteitskliniek Oogheelkunde Maastricht en
Shaare Zedek Medical Center, Israël. De SRK/T, Barrett Universal II, Barrett True K keratoconus (predicted/measured posterior astigmatisme), Kane, en Kane keratoconus zijn beoordeeld. De prediction error (PE) is gedefinieerd als het verschil tussen gemeten en voorspelde
postoperatieve SE. De richtlijnen van JCRS over statistische analyses bij IOL formules werden gevolgd. Zevenvijftig ogen werden geïncludeerd. De Barrett True K formules hadden de laagste absolute PE en het hoogste percentage ogen met PE binnen 0.25D. In onze studie
leken de Barrett True K formules te beste resultaten te hebben maar deze waren niet significant verschillend van de Kane keratoconus.

29

30

Belangenverstrengeling: geen
11.10

A11

01

E.A. Groeneveld- van Beek,1,3 J.T. Lie,1,3 S. Oellerich,1 A. Sajet,1,3 J.S. Kok,1,3 M. Dedeci,1,3 M. de Jong,1,3 G.R.J. Melles,1,2,3 V. Kocaba,1,2,3
J. van der Wees,1,3 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam; 3Amnitrans
EyeBank Rotterdam)
Effect of graft preparation techniques on clinical outcomes after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK)
SAMENVATTING: De preparatie van DMEK-transplantaten door Amnitrans EyeBank Rotterdam werd vanaf het begin uitgevoerd middels
de zelf-ontwikkelde no-touch peelingmethode. Voor sommige donorcornea’s is deze methode zeer uitdagend bijvoorbeeld wanneer
littekens in de cornea aanwezig zijn. Een methode die elders ontwikkeld is die daar minder last van heeft is de liquid bubble techniek.
Wij hebben deze methode aangepast tot een no-touch liquid bubble methode waarbij de voorkant van de cornea bruikbaar blijft voor de
preparatie van een DALK of Bowman Layer transplantaat. De klinische resultaten 6 maanden na DMEK met 130 peeling- vs 103 liquid bubble-transplantaten waren vergelijkbaar: Er was geen significant verschil in endotheelceldichtheidafname, centrale corneadikte, percentage heroperaties noch percentage rebubbling. Ook deze aangepaste no-touch liquid bubble methode kan dus veilig toegepast worden.
Belangenverstrengeling: geen

11.20

A12

Korine van Dijk 1,2 Stefanie Voncken Santana;1,3 Indrė Vasiliauskaitė;1 Mirjam van Tilborg,3 Gerrit RJ Melles,1,2 Viridiana Kocaba,1,2,4 Silke
Oellerich1 (1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam; 3Hogeschool van Utrecht;
4
Tissue and Cell Therapy Group, Singapore Eye Research Institute)
Impact of Fuchs endothelial corneal dystrophy severity on Scheimpflug-derived parameters after DMEK
SAMENVATTING: Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) is tegenwoordig de voorkeursbehandeling bij Fuchs
endotheeldystrofie (FECD). De behandeling gaat gepaard met zeer goede visuele resultaten en een laag complicatierisico. Voor
ogen geopereerd in een laat stadium van FECD zijn echter onomkeerbare anterieure corneaveranderingen gerapporteerd. Om
deze veranderingen tegen te gaan, is het belangrijk de optimale timing voor een interventie te bepalen. De ernst van FECD
wordt vaak gegradeerd met behulp van het Krachmer-classificatiesysteem. Aangezien dit subjectieve systeem echter een hoge
interobserver variatie kent, werden in de afgelopen jaren meerdere Scheimpflug-afgeleide parameters voorgesteld als objectieve FECD-gradatiemethodiek. Om te bepalen of deze parameters het potentieel hebben om te helpen bij het kiezen van het juiste
tijdstip voor interventie werden deze in de huidige studie pre- en post-DMEK geëvalueerd in een cohort van 115 FECD-ogen.
Belangenverstrengeling: werknemer

11.30

A13

L. Ham,1,2 I. Vasiliauskaitė,1,2 R. Quilendrino,1,2 L. Baydoun,1,2 K. van Dijk,1,2 G.R.J. Melles,1-3 S. Oellerich1 (1Netherlands Institute for Innovative
Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam; 3Amnitrans EyeBank Rotterdam)
Effect of Early Endothelial Cell Density Loss on Graft Survival after Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK)
SAMENVATTING: Met deze studie willen wij nagaan of een vroeg endotheelceldichtheidverlies (ECD-verlies) bij 6 maanden invloed heeft
op de ECD-uitkomst en de overleving van het transplantaat 5 jaar na DMEK. De studiegroep werd verdeeld in 4 groepen op basis van
6-maanden ECD-kwartielen (hoog (groep 1) naar laag ECD-verlies (groep 4)). Groep 1 werd verder opgesplitst in vier subgroepen. Preoperatieve ECD had geen invloed op de transplantaatoverleving (P=0,393), een hogere 6-maanden ECD is wel geassocieerd met een lagere
kans op transplantaatfalen (P=0.001). Een hoog vroegtijdig celverlies na DMEK heeft een negatieve invloed op het ECD-resultaat op lange
termijn en op de transplantaatoverleving. Bij een 6-maanden ECD van ≤828 cellen/mm2 is er een hoger risico op falen binnen 5 jaar na DMEK.
Belangenverstrengeling: werknemer
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10.30

A14

M.B. Muijzer,1 H.J. Noordmans,2 H. Delbeke,3 M.M. Dickman,4 R.M.M.A. Nuijts,4 S. Dunker,4 S.M. Imhof,1 R.P.L. Wisse,1 (1Utrecht
Cornea Research Group, Ophthalmology Department, University Medical Center Utrecht; 2Medical technical and Clinical physics
department, University Medical Center Utrecht; 3Ophthalmology Department, University Hospital Leuven, Belgium; 4University
Eye Clinic, Maastricht University Medical Center)
Outcomes of the Advanced Visualization In Corneal Surgery Evaluation (ADVISE) trial; a non-inferiority randomized control trial to evaluate the use of intraoperative OCT during Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK)
SAMENVATTING: In de ADVISE-trial; een multicenter non-inferiority randomized control trial, tonen we aan dat het afzien van overdruk
voor transplantaat aanhechting non-inferieur is aan 8 minuten overdruk, bij een non-inferiority limiet van 10% incidentie van postoperatieve complicaties. In totaal zijn 66 patiënten gerandomiseerd en 65 patiënten in de analyse geïncludeerd. In de controlegroep
werden 13 ongewenste voorvallen geregistreerd bij 10 patiënten, vergeleken met 13 ongewenste voorvallen bij 12 patiënten in de
interventiegroep. Het ongecorrigeerde risk verschil was 0,38% (95%CI:-9,64-10,64) en na correctie voor onderzoekslocatie was het
risk verschil -0,32% (95%CI:-10,29-9,84). De intra-operatieve OCT beïnvloedde chirurgische besluitvorming in 40% van de operaties.

29

Belangenverstrengeling: geen
11.50

A15

30

S. Oellerich,1 I. Vasiliauskaitė,1,2 V. Kocaba,1-3 K. van Dijk,1,2 L. Baydoun,1 Ch. Lanser,1,2 Demi Lee,1,2 M.J Jager,4 G.R.J. Melles,1-3
(1 Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam; 3Amnitrans EyeBank Rotterdam; 4Dept. of Ophthalmology, University of Leiden)
Clinical outcomes and graft survival up to 10 years after Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty

01

SAMENVATTING: Descemet membraan endotheelkeratoplastiek (DMEK) is tegenwoordig de voorkeursbehandeling voor endotheelaandoeningen. In deze retrospectieve studie wordt het effect van de operatie-indicatie op de transplantaatoverleving en de
bijbehorende klinische uitkomsten in een DMEK-cohort van 750 ogen tot 10 jaar postoperatief geëvalueerd. De overlevingskans van
een DMEK-transplantaat bleek 10 jaar postoperatief 85% te zijn, met een hogere overlevingskans voor ogen geopereerd vanwege
Fuchs endotheeldystrofie (FECD, 90%) versus bulleuze keratopathie (BK, 60%). Visus en donor endotheelceldichtheid waren 1-5 jaar
na de operatie hoger voor FECD- dan voor BK-ogen. 3.2% van de ogen ontwikkelde een afstoting, hier werd geen verschil tussen de
operatie-indicaties geconstateerd. Als conclusie kan gesteld worden dat DMEK zeer goede, stabiele klinische uitkomsten oplevert
met een veelbelovende lange-termijn transplantaatoverleving waarbij de uitkomsten voor FECD-ogen beter zijn dan voor BK-ogen.
Belangenverstrengeling: geen
12.00 A16

K. Vasanthananthan,1,2 E. Groeneveld- van Beek, 1,3 J.T. Lie, 1,3 R. Wijdh,4 R. Stoutenbeek,4 V. Bourgonje,1,2 G.R.J. Melles,1,2 S.
Oellerich,1 V. Kocaba,1,2 ( 1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam; 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, The
Netherlands; 3Amnitrans EyeBank Rotterdam; 4Universitair Medisch Centrum Groningen)
Cornea guttata na Descemet membraan endotheel keratoplastiek (DMEK)
SAMENVATTING: Deze case-serie beschrijft 12 ogen van 12 patiënten met guttata na DMEK-operatie voor Fuchs endotheeldystrofie.
De patiënten zijn geopereerd in 2 tertiaire centra tussen 2008 en 2020. Gedurende routineonderzoek werden meestal 1 maand
na de operatie guttata gezien op specular beelden, die werden bevestigd met confocaalmicroscopie (n=10) en histologie (n=1). Zes
patiënten hadden bilateraal DMEK gehad waarbij alleen 1 oog guttata ontwikkelde. Bij 11 patiënten betrof het een primaire DMEK
en bij 1 patiënt was het een re-DMEK, waarbij in de primaire DMEK gedurende een follow-up van 56 maanden geen guttata werden
gezien. Waarschijnlijk komt dit doordat guttata in het donorweefsel kunnen worden gemist door de oogbank met spleetlamp en
lichtmicroscopisch onderzoek. Daarom is het belangrijk om betere screeningsmethoden te ontwikkelen.
Belangenverstrengeling: adviseurschap

12.10

A17

M.B. Muijzer,1 H.J. Noordmans,2 H. Delbeke,3 M. Dickman,4 R.M.M.A. Nuijts,4 S. Dunker,4 S.M. Imhof,1 R.P.L. Wisse,1
(1Utrecht Cornea Research Group, Ophthalmology Department, University Medical Center Utrecht; 2Medical technical and Clinical physics department, University Medical Center Utrecht; 3Ophthalmology Department, University Hospital Leuven, Belgium;
4
University Eye Clinic, Maastricht University Medical Center)
Establishing a biomarker for the prediction of short-term graft detachment after Descemet membrane endothelial keratoplasty
SAMENVATTING: In deze studie tonen wij aan dat cornea pachymetry één dag na DMEK voorspellend was voor vroegtijdige
loslating van het transplantaat. In totaal werden 65 ogen geïncludeerd voor analyse, waarvan er 31 enige vorm van
postoperatieve loslating van het transplantaat ontwikkelden. Het predictiemodel behaalde een AUC van 0.87 behaalde
(sensitiviteit: 0.79, specificiteit: 0.75). Dit helpt bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op loslating van de
graft en daaropvolgende postoperatieve zorg op maat.
Belangenverstrengeling: geen
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11.40

A. Levitski, I. van der Meulen, R. Lapid-Gortzak (Amsterdam UMC)
Twee jaar follow-up van het Nederlandse EndoArt first in Human Safety Study cohort
SAMENVATTING: Doel: De EndoArt is een synthetische acryl schijf die tegen de endotheliale zijde van de cornea wordt geïmplanteerd
als barrière voor influx van kamerwater. Wij rapporteren de eerste follow-up resultaten van het Nederlandse cohort binnen de EndoArt human safety trial. Methode: 7 patiënten met cornea endotheelfalen en visusbeperkende achtersegmentspathologie kregen
een EndoArt implant. Uitkomstmaten: aanhechting, CCT op OCT, bijwerkingen. Resultaten: aanhechting tot 24 maanden, CCT afname
van preoperatieve mean van 866µ ± 112µ SD (bereik 766 tot 1087µ) naar 692µ ±142 (bereik 469 tot 868µ). De EndoArt bleef bij iedereen aangehecht. 1 patiënt kreeg een PKP bij epitheliale fibrose. Geen pathologische verdunning. De EndoArt implants bleven helder.
Conclusie: Geen EndoArt falen in 2 jaar follow-up. Er is meer ervaring nodig voordat een wijdverspreid gebruik kan worden toegepast.
Belangenverstrengeling: geen

12.30 A19

29

P. Català,1,2 N. Groen,3 J.A. Dehnen,1,2 E. Soares,1,2 A.J.H. van Velthoven,1,2 R.M.M.A. Nuijts,1 V.L.S. LaPointe,2 M.M. Dickman,1,2
(1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center+; 2Department of Cell Biology–Inspired Tissue Engineering, MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht; 3Single Cell Discoveries, Utrecht)
A single cell transcriptome atlas reveals the cellular heterogeneity of the healthy human cornea

30

SAMENVATTING: Corneal structure and function are regulated by the different cells populating each layer. To understand the
cellular complexity of the cornea, we provide a single cell transcriptome dataset from 19,472 corneal cells obtained from eight
human corneas using the 10x Genomics 3’ single-cell RNA sequencing. The data obtained revealed three main clusters: 5,964
epithelial cells, 12,344 stromal cells, and 842 endothelial cells each composed of different subclusters of cells. Differential analysis identified novel epithelial markers in the limbus, transit amplifying cells, and suprabasal/superficial limbus layers which were
validated with immunofluorescence in human corneas. This work provides the first single cell atlas of the human cornea and a
reference to understand corneal heterogeneity to improve current cell expansion protocols, profiling of corneal disease states,
and to improve regenerative therapies.

01

Belangenverstrengeling: geen
12.40 A20

M.M. Dickman,1,2 P. Català,1,2 M. Kutmon,3,4 F. Vivensang,2 R.M.M.A. Nuijts,1 V.L.S. LaPointe,2 (1University Eye Clinic Maastricht,
Maastricht University Medical Center+; 2Department of Cell Biology–Inspired Tissue Engineering, MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht; 3Department of Bioinformatics - BiGCaT, NUTRIM, Maastricht University;
4
Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio), Maastricht University)
An interspecies transcriptome comparison of the corneal endothelium regenerative capacity
SAMENVATTING: Het regeneratieve vermogen van cornea endotheelcellen (CEC) verschilt tussen soorten. Bij mensen en schapen zijn CECs in de G1-fase van de celcyclus gearresteerd. Bij knaagdieren daarentegen kan het cornea endotheel gemakkelijk
herstellen na schade of letsel. In de huidige studie vergelijken wij het transcriptoom (het geheel van mRNA die op een gegeven
moment in de cel aanwezig zijn) van mensen, schapen, konijnen en muizen om de onderliggende mechanismen voor het herstel
van CECs te ontrafelen.
Belangenverstrengeling: geen

12.50

LUNCH

14.00 A21

State of the art ‘Insights into normal and abnormal foveal development: from genes to phenotype’ door Dr. Mervyn G. Thomas

14.45

Paul Smit, filosoof en cabaretier, combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding en verandering.

A22

15.30

PAUZE
Postersessie, voorzitters R.H.J. Wijdh, M. Dickman

16.00 A23

V.L.F. Van Severen, C.W.A. Pennekamp (Haga Ziekenhuis)
Uitkomsten na scleraal gefixeerde Carlevale IOL versus iris gefixeerde Artisan IOL implantatie
SAMENVATTING: In deze studie vergelijken wij de uitkomsten van de implantatie van een scleraal gefixeerde (Carlevale) met een
iris gefixeerde (Artisan) IOL. Retrospectief werden 144 patiënten geëvalueerd die een Carlevale (n=71) danwel Artisan IOL (n=73)
ontvingen. De postoperatieve deviatie van de preoperatief bepaalde refractieve target en het aantal ernstige complicaties,
waarvoor een heringreep noodzakelijk was, werden vergeleken. Er werd geen significant verschil aangetoond in de refractieve
uitkomst 1 maand postoperatief: in beide groepen had 60% van de patiënten een deviatie ≤ 1 dioptrie van de target. Een implant
gerelateerde heringreep was noodzakelijk voor 4 en 11 patiënten in de Carlevale en Artisan groep respectievelijk. Voorlopige
resultaten tonen geen significant verschil in refractieve uitkomst, maar de Carlevale IOL lijkt een lager complicatierisico te
hebben, zowel per- als postoperatief.
Belangenverstrengeling: geen
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12.20 A18

A24

J.M. Colijn (Erasmus MC Rotterdam)
Een zeer zeldzaam ongedifferentieerd pleiomorf sarcoom
SAMENVATTING: Wij presenteren een 67-jarige man met in de voorgeschiedenis een trauma op 13 jarige leeftijd. Hierna had
hij een vervormde pupil en alleen nog lichtperceptie, maar hij is nooit geopereerd. Een half jaar geleden ontwikkelde hij een
steeds groter wordende witte verkleuring op zijn cornea. Na verloop van tijd kreeg hij ook pijn aan het oog. Bij oogheelkundig
onderzoek zagen wij een volledig opaque cornea met harde subconjunctivale cysten. De MRI scan toonde aankleurende tumor
met retrobulbaire uitbreiding in de nervus opticus. Een excenteratie volgde waarbij bij pathologisch onderzoek bleek dat het
om een zeer zeldzaam ongedifferentieerd pleiomorf sarcoom ging.
Belangenverstrengeling: geen

16.06 A25

I. Van der Meulen, H. van Vliet, L. Wanders (UMC Amsterdam)
Therapeutische contactlenzen bij Nodulaire dystrofie van Salzmann
SAMENVATTING: Nodulaire dystrofie van Salzmann (NDS) is een steriele goedaardige verandering in de cornea, die progressief
kan zijn. NDS gaat vaak samen met keratitis sicca en blepharitis. Na chirurgische behandeling van NDS kan een recidief van
noduli plaatsvinden, mogelijk sneller bij ernstige keratitis sicca. Wanneer oogarts of patiënt twijfelt over chirurgische behandeling, is een contactlens optioneel. Uit retrospectief onderzoek van een kleine groep patiënten met NDS, waarbij therapeutische
contactlenzen zijn aangepast, blijkt een verbetering van de best gecorrigeerde visus en een vermindering van klachten zoals
corpus alienum gevoel. Bij deze groep patiënten was een contactlens een tijdelijke of permanente oplossing. Het overwegen
van contactlenzen is dus zinvol bij deze groep patiënten als chirurgie geen aantrekkelijke optie is, aangezien het een reversibele
oplossing is met een goede kans op een bevredigend resultaat.
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Belangenverstrengeling: geen
16.09 A26

P. van Geuns (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
Een jonge patiënt met veneuze stuwing
SAMENVATTING: Een jongeman van 24 jaar, blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de acute oogzorg met een stilstaande vlek centraal in het rechter oog. Visus ODS ec 0.3 / 1.2. Oogdruk 16 / 18 mmHg. In fundo werd een indrukwekkend beeld van
veneuze stuwing in beiden ogen gezien met uitgebreid bloedingen, Roth spots en papiloedeem. Bloeddruk bedroeg 125/92
mmHg, pols van 112 minuut - regulair. Er werd CITO lab aangevraagd. Er bleek een leukocyten getal van >400. Patiënt werd met
spoed naar het EMC verwezen met verdenking leukemie. Na analyse werd de diagnose chronische myeloide leukemie gesteld.
Behandeling middels Hydrea werd ingezet. Wij tonen u graag deze casus met beelden van de fundus voor en na behandeling.
Visus bedraagt heden ODS ec 0.7+ / 1.5-. Klachten van een vlek centraal OD persisteren
Belangenverstrengeling: geen

16.12

A27

A. Groot (Radboud UMC Nijmegen)
Het kan: een digitaal ontworpen, levensecht en 3D-geprint kunstoog!
SAMENVATTING: Een 3D-geprinte oogprothese die met één druk op de knop uit de 3D printer komt, levensecht en wel? Dat is nog
niet eerder gelukt. Aan de hand van een digitale foto, grafische en 3D-software, en met een polyjet printer die verschillende materialen en kleuren kan printen, zijn we tot een realistisch en kleurecht resultaat gekomen. Het 3D printen van kunstogen heeft in
theorie voordelen boven de conventionele manier, waarvan de belangrijkste reproduceerbaarheid is. Dit is een proof of concept,
en al moeten er nog stappen worden gezet, met deze publicatie is het ‘kunstoog van de toekomst’ wellicht een stap dichterbij.
Belangenverstrengeling: geen

16.15

A28

Chr.Frambach, R.H.J. Wijdh, J.T.P. van den Berg (Keratoconuscentrum Zoetermeer – UMCG Groningen)
Strooilichthinder bij KC vermindert door scleralens met wavefront correctie
SAMENVATTING: Een 28-jarige man met KC OS>OD ervaart ernstige stooilichthinder sinds hij 5 jaar geleden met scleralenzen
werd gecorrigeerd. Wanneer hij buiten is draagt hij een zonnebril, ongeacht de weersomstandigheden. Bij de visusbepaling
vraagt hij of hij zijn petje met zonneklep en zonnebril mag dragen. De strooilichtwaardes zijn echter zonder scleralens correctie
normaal voor de leeftijd. Na het verstrekken van wavefront gecorrigeerde scleralenzen zijn de klachten van fotofobie sterk
gedaald. Zijn petje en zonnebril draagt hij sindsdien niet meer. De wavefront correctie van de rechter scleralens verbetert zijn
visus van 0,8 naar 2,0. De strooilichtwaardes van OD zijn met de wavefront gecorrigeerde scleralens normaal voor de leeftijd.
De strooilichtwaardes voor OS zijn hoger dan normaal, net als het aantal ongecorrigeerde hogere orde aberraties.
Belangenverstrengeling: geen
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16.03

A29

H.M.Otten, E.S. Visser, C.A. Eggink (Visser Contactlenzen; Radboud UMC, Nijmegen)
Kwadrantspecifieke scleralens: Een nieuwe strategie na een Baerveldt implant bij keratoplastiek
SAMENVATTING: Doel: Het presenteren van een patiënt die een kwadrantspecifieke scleralens kreeg aangemeten ter correctie
van het irregulair astigmatisme bij een penetrerende keratoplastiek na plaatsing van een Baerveldt implant. Methode: Ter hoogte van een Baerveldt implantaat ontstaat een geëleveerd gebied op de sclera, de locatie en mate van verhevenheid is bepalend
voor de lenskeuze. Teveel druk op de conjunctiva ter plaatse van de donorsclera en tube dient vermeden te worden. Een kwadrantspecifieke scleralens overbrugt het verheven gebied door een lokaal vlakkere periferie. Resultaat: Een 62-jarige patiënt
is succesvol aangepast met deze scleralens waarmee een goed comfort, visus en draagtijd kon worden bereikt. Conclusie: Na
een Baerveldt implant kan met een kwadrantspecifieke scleralens een goede passing met een evenwichtige draagzone over de
sclera worden gerealiseerd zonder druk op de weefsels ter plaatse.
Belangenverstrengeling: werknemer

16.21

A30

29

L.van den Borne, N. Crama, L. Hartman, R. van der Pol, H. Scheenloop, P. Koning
(OLVG Amsterdam; Radboudumc; Alrijne; Gelre)
Teleconsultatie in de oogheelkunde met PRISMA: de Juiste Zorg Op de Juiste Plek

30

SAMENVATTING: PRISMA is een digitaal consultatieplatform dat via de applicatie Siilo huisartsen verbindt met medisch specialisten. Het geeft huisartsen de mogelijkheid casuïstiek in te brengen in één (of indien nodig meerdere) multidisciplinaire groepen.
Er is ruimte voor discussie tussen de medisch specialisten en de huisarts of andere geïnteresseerden. Van december 2019 t/m
juli 2021 werden 200 oogheelkundige casus ingebracht. Deze casus werden geanalyseerd op onderwerp, vraag, responstijd en
het gegeven advies door het panel van vijf oogartsen, een internist en een neuroloog. Digitale consultatie met PRISMA geeft
een snelle, interactieve en multidisciplinaire mogelijkheid om advies te krijgen van een medisch specialist, in dit geval een
oogarts, wat kan bijdragen aan patiëntgerichte Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

01

Belangenverstrengeling: geen
16.24

A31

M.M.S. Vandevenne (Maastricht UMC)
The agreement between Scheimpflug and Swept Source Optical Coherence Tomography in various grades of keratoconus
SAMENVATTING: In de Universiteitskliniek Oogheelkunde Maastricht is een prospectieve cohort studie uitgevoerd waarbij de
CASIA, een optical coherence tomography apparaat, werd vergeleken met de Pentacam HR, een Scheimpflug imaging apparaat,
in patiënten met keratoconus en gezonde controles. De volgende parameters werden onderzocht; keratometrie, elevatie en
pachymetrie. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de uitgebreidheid van keratoconus. Onze studie toonde dat de herhaalbaarheid van de CASIA significant beter was dan de Pentacam HR bij pachymetrie maar minder goed bij de uitgebreidheid. We
vonden een hoge correlatie in alle parameters, maar de overeenkomst tussen beide apparaten werd beïnvloed door de ernst
van keratoconus. We kunnen hieruit besluiten dat beide apparaten niet uitwisselbaar zijn.
Belangenverstrengeling: geen

16.27

A32

S. Brands (UMCG Groningen)
Choroïdaal tuberculoom bij oculaire tuberculose
SAMENVATTING: Een 29-jarige man geboren in Gambia en sinds 2 jaar woonachtig in Nederland, presenteert zich met pijn en
fotobie in OD (OS is klachtenvrij). De visus bedraagt 0,05 en 0,7 zonder correctie en is niet te verbeteren. Spleetlamponderzoek
toont OD>OS een geprikkeld voorsegment, cellen in het glasvocht en in OD een papillitis en OS een witte choroidale laesie
temporaal. Labonderzoek toont een positief quantiferon en een schone X-thorax. De bevindingen werden geduid bij oculaire
tuberculose met choroïdaal tuberculoom. Behandeling verliep via de oogarts middels dexamethason oogdruppels en prednison
tabletten. De longarts startte systemische anti-tuberculose medicatie. De visus herstelde tot 0,6 en 1,0. 72% van de nieuwe
tuberculose patiënten in Nederland zijn geboren in het buitenland. Tuberculomen zijn zeldzaam, maar mag niet ontbreken in de
differentiaal diagnose vanwege toenemende wereldwijde migratie.
Belangenverstrengeling: geen

16.30 A33

E.H. de Groot (Koninklijke Visio)
De VIP – De introductie van een digitaal systeem voor visusmetingen in de visuele revalidatie.
Samenvatting: Bij Koninklijke Visio in Haren werd tot op heden voor het meten van de visuele functies gebruik gemaakt van
letterkaarten en contrastkaarten, in combinatie met een dimbare lichtbaan. Hiermee kon onder verschillende verlichtingsomstandigheden het visueel functioneren onderzocht worden. In 2021 is voor dit soort metingen een digitaal systeem in gebruik
genomen, de VIP (Vision Inspector Pro, Optical Diagnostics). De VIP werkt met een gekalibreerde monitor en bevat verschillende
testen voor het meten van de gezichtsscherpte en de contrastgevoeligheid. Deze metingen kunnen gedaan worden op verschillende afstanden en bij verschillende helderheden. Middels deze poster delen we met u onze ervaringen van de ingebruikname
van het systeem. Tevens nemen we u mee in onze ervaringen met de vertaling van de meetresultaten naar de praktijk, die van
belang is voor de visuele revalidatie.
Belangenverstrengeling: geen
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16.18

O. Engin, C. Nieuwestein, B.Bakker, P.Saeed (Amsterdam UMC)
Orbitale anatomie in kaart gebracht met micro-CT
SAMENVATTING: Met behulp van Micro-CT werden 6 foetale orbitae gescand. Deze scans zijn vergeleken met Koorneef’s histologische dissecties om de orbitale anatomie met onder andere de orbitale septea te bestuderen. De eerste tekenen van deze septae
werden gezien op 4,5 maanden zwangerschap. De volledige septea ontwikkelen en groeien tot 6 verschillende septae tot de tijd
van de geboorte. De orbitale anatomie zichtbaar op de histologische dissecties kwamen significant overeen met de Micro-CT’s.
Belangenverstrengeling: geen

16.36 A35

Th. Overkempe (UMC Groningen)
Een patiënt met see-saw nystagmus na traumatisch chiasma letsel: Overwegingsregistraties voor en na behandeling
SAMENVATTING: Een jonge patiënt met see-saw nystagmus na traumatisch chiasma klachten. Registratie met de BulbiCAM voor
en na behandeling met clonazepam.
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Belangenverstrengeling: geen
16.39 A36

A.B. Pothof (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
A child with dome-shaped maculopathy and spontaneous resolution of sub-retinal fluid:
case report and mini review of the literature

01

SAMENVATTING:
Doel: De pathogenese van subretinaal vocht bij dome-shaped maculopathie is onduidelijk, als ook het effect van de mogelijke
behandelingen. Methode: Case report van jonge patiënt met 7 jaar follow-up. Resultaten: 9-jarige myope patiënt met DSM
ontwikkelde visusklachten bij subretinaal vocht. Na periode van observatie was er spontane resolitie van subretinaal vocht
en gelijktijdige verbetering van visus. Conclusie: Spontane resolutie van subretinaal vocht bij dome-shaped maculopathie kan
voorkomen, zelfs na langere tijd. Terwijl het gebruik van anti-VEGFs, aldosteron-antagonisten, koolzuuranhydrase remmers,
fotodynamische therapie, of laser onvoldoende bewezen is.
Belangenverstrengeling: geen
16.42

A37

R.C.I. Ollivier, R.M.M.A. Nuijts, I.J. Lundqvist (Maastricht UMC)
Drie vliegen in 1 klap
SAMENVATTING: Een patiënte presenteerde zich bij ons met een uitgebreide voorgeschiedenis. Zij was aan congenitaal cataract
geopereerd en afaak gelaten, waarna zij uiteindelijk in het beste oog een best gecorrigeerde visus van 0.4 behaalde. Vanwege
contactlensintolerantie en ontwikkeling van een bulleuze keratopathie (pachymetrie 660um), kwam ze bij ons met de vraag voor
visusverbetering. De traumatische mydriase en het gebrek aan compartimentalisatie wegens de afakie zou het lastig maken
om een DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) uit te voeren. Er werd besloten om een sclera-gefixeerde Reper
Ophtec artificiële iris te plaatsen met een geïntegreerde kunstlens erin. Hiermee behaalde de patiënte zowel een esthetisch
mooi effect, als een even goede visus van 0.4. Daarbovenop is in de toekomst een DMEK voor een verdere visuswinst mogelijk
dankzij de bekomen compartimentalisatie. Het is belangrijk te weten dat er voor afake patiënten met een traumatische mydriase
of aniridie de optie bestaat om een artificiële iris te plaatsen waarin een kunstlens geïntegreerd is.
Belangenverstrengeling: onbekend
(Na de postersessie is een bijeenkomst gepland met posterauteurs en publiek in de posterlounge Springerfoyer)

16.45

A38

Duurzame Oogheelkunde
In dit uur wordt de huidige klimaatcrisis kort besproken door Sjoerd Elferink. Daarna zullen diverse sprekers u meenemen in
de ontwikkelingen die nationaal en internationaal gaande zijn om deze crisis te bestrijden. Adriaan van Engelen, directeur
MilieuPlatform Zorgsector spreekt over de gevolgen van de Green Deal duurzame zorg in Nederland. Cassandra Thiel, assistent-professor in New York, vertelt over internationale ontwikkelingen binnen de oogheelkunde. Carlijn Dehn zal namens de
Projectgroep Duurzame Oogheelkunde de bestaande en nieuwe Best Practices bespreken. En tenslotte geeft Redmer van
Leeuwen tips voor een milieuvriendelijk spreekuur.

17.45

EINDE
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16.33 A34

Strabismus, Neuro-ophthalmologie, Kinderoogheelkunde, voorzitters: N.E. Schalij-Delfos, J.T.H.N. de Faber
09.00 B01

A. Kadhum1, E.T.C. Tan1, M.V. Joosse2, H.J. Simonsz1, S.E. Loudon1 (1Erasmus MC en 2HMC Den Haag)
Dose-response relationship and treatment efficiency for patching vs gaming therapy for amblyopia
SAMENVATTING: In deze gerandomiseerde studie wordt de occlusie behandeling vergeleken met een dichoptische game behandeling bij kinderen met amblyopie. Er zijn 94 kinderen gerekruteerd; 29 hebben deelname geweigerd en 7 zijn geëxcludeerd.
Er zijn 33 kinderen geïncludeerd in de RCT. Er waren 9 (56%) drop outs in de game groep en 3 (18%) in de occlusie groep. Na 24
weken was de dose-response voor de occlusie behandeling 88.36 uur/0.1 logMAR visusstijging; in de game groep was dit 10.11
uur/0.1 logMAR. De efficiëntie van behandeling was 0.17 (-0.19 – 0.68) in de occlusiegroep en 1.25 (0.42 – 2.08) in de game groep.
Ondanks het hoge aantal drop outs in de game groep, waren de dose-response en de efficiëntie van behandeling significant
(p<0.001) hoger in de game groep vergeleken met de occlusie groep.

29

Belangenverstrengeling: geen
09.10 B02

30

S.E. Loudon1, A. Kadhum1, M. Treur2, J. Bruijning2, M.V. Joosse3, H.J. Simonsz1, E.T.C. Tan1 (1Erasmusmc Rotterdam, 2UMC Utrecht,
3
Haaglanden MC)
Do families prefer gaming to patching? A qualitative study on experiences and preferences with amblyopia treatment

01

SAMENVATTING: In een gerandomiseerde studie waarbij het effect van de afplakbehandeling vergeleken wordt met dichoptische gamebehandeling zijn de ervaringen en eventuele voorkeuren van ouders onderzocht. Dit is gedaan middels een kwalitatieve studie waarbij gebruik gemaakt is van semi-gestructureerde interviews met ouders van 10 kinderen die hebben deelgenomen aan de RCT. Tot nu toe zijn er 3 thema’s naar voren gekomen: 1) onvoldoende kennis over de diagnose en de behandeling,
2) implementatie in de dagelijkse praktijk, 3) invloed van de leeftijd m.b.t. de noodzaak van behandeling en participatie van
het kind in de behandeling. In beide groepen gaven ouders aan dat efficiëntie van de behandeling en het behandeleffect de
belangrijkste aspecten waren in de keuze tussen de twee behandelingen. Echter, lieten ze de keuze van behandeling het liefst
over aan de zorgprofessional.
Belangenverstrengeling: geen
09.20 B03

C.A.M. Bennebroek, C.F. Merckel-Timmer, H.M. Jellema (Amsterdam UMC)
Dose-effect response in V pattern strabismus, what’s the diVVerence?
Samenvatting: Introductie: Een operatie aan de inferior oblique spier in combinatie met een exotropie heeft een verzwakkend
effect op de exotropie. Het doel van deze studie is het beoordelen van de invloed van de inferior obliqui op de dose-effect
relatie bij patiënten met een V esotropie. Methode + Resultaten: 93 patiënten die een horizontale recessie/resectie procedure
(R+R) ondergingen werden vergeleken met 28 patiënten die naast horizontale chirurgie een verzwakking van beide obliqui
inferiori ondergingen (R+RV). De dose-effect relatie van de esodeviatie werd vergeleken tussen beide groepen. De dose-effect
response 30 cm (R+R groep:1.6°/mm ± 0,85° en de R+RV groep: 1,5°/mm ±0,74° (p=0,251) en op 5 meter afstand (p =0,131) waren
onderling niet significant verschillend. Conclusie: Obliqui chirurgie heeft geen invloed op de horizontale dose-effect relatie bij
een operatie voor een V-esotropie.
Belangenverstrengeling: werknemer

09.30 B04

M.Tjon-Fo-Sang, R.van Ruyven, J.W. Vijlbrieff, J. de Faber (Rotterdam Oogziekenhuis)
Resultaten van Yokoyama procedure voor esotropia geassocieerd met hoge myopie.
SAMENVATTING: Introductie: Wij analyseerden het effect van een Yokoyama procedure met of zonder een recessie van de mediale
rectus. Methode: Alle patiënten die een Yokoyama procedure ondergingen werden geïncludeerd. 7 patiënten ondergingen alleen
de Yokoyama procedure, 13 kregen deze gecombineerd met een recessie van de ipsilaterale mediale rectus (MRR). Resultaten:
De gemiddelde aslengte bedroeg 31.9 mm. 65% van de patiënten had een postoperatieve hoek van ±5°. De esotropie nam af
11.6°±3.3° naar 3°±2.8° in de groep met een Yokoyama hechting. Gecombineerd met een MRR nam de hoek af van 21.6°±9.5° naar
6°±6°. Conclusie: De Yokoyama procedure in hoog myope patiënten vermindert de esotropie met ongeveer 12°.
Belangenverstrengeling: geen

09.40 B05

K.R. Keene, J. J.G M. Verschuuren, I.C. Notting, J.M. de Nie, M.R. Tannemaat, H.E. Kan, J.-M. Beenakker (UMC Leiden)
Extra-ocular muscle volume and fat fractions are slightly increased in patiënts with myasthenia gravis
SAMENVATTING: Doel: Ons doel was om met kwantitatieve MRI structurele verschillen van oogspieren in MG te vergelijken met
gezonde controles en CPEO-patiënten om meer inzicht te krijgen in therapieresistente oftalmoplegie in Myasthenia gravis (MG).
Methode: Achttien recent gediagnosticeerde MG patiënten (58±20 jaar), achttien chronische MG patiënten (51±17 jaar), vijf CPEO
patiënten (52±12 jaar) en elf gezonde controles(58±13 jaar) zijn gescand op de 7-Tesla-MRI-scanner. Volumes en vetfracties van
de oogspieren zijn kwantitatief bepaald. Resultaten: Het volume van de oogspieren was mild toegenomen in MG en afgenomen
in CPEO. De vetfracties waren verhoogd in MG en CPEO. Conclusie: De volumes en vetfracties van de oogspieren van MG patiënten verschillen ten opzichte van gezonde controles, maar de afwezigheid van grote structurele veranderen impliceert dat
oogspierzwakte reversibel zou kunnen zijn in patiënten met therapieresistente oftalmoplegie
Belangenverstrengeling: geen
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SPRINGERZAAL (B)

H.J. Simonsz, M. Nordmann, J. Kik (Erasmus MC Rotterdam)
Implementatie van oogscreening in de provincie Cluj, Roemenië
SAMENVATTING: Oogscreening met visusmeting op 4-5 jaar werd ingevoerd in Cluj. In steden werden kinderen gescreend door
vaste verpleegkundigen van grote crèches (>60 kinderen). Op het platteland zijn crèches klein en zonder verpleegkundigen.
Omdat screening door huisartsverpleegkundigen weinig opleverde werd een reizende screeningsverpleegkundige aangesteld.
In steden werd 74,8% van de kinderen gescreend, op het platteland 47,1%. De reizende screeningsverpleegkundige screende
805 kinderen in 7 maanden en het aantal landelijke gemeenten met screening nam in het tweede jaar toe van 24 naar 72 van
de 75. Het verwijspercentage was aanvankelijk 15,8%, afnemend tot 7,9% (range 0-57,1%). Hiervan werd 27,8% teruggemeld
door oogartsen, 15,3% wel onderzocht maar niet teruggemeld, 21,4% niet onderzocht en van 35,4% was dit onduidelijk. Van
teruggemelde kinderen kreeg 34,1% een bril, 7,2% een bril en occlusie en 0,7% occlusie.
Belangenverstrengeling: geen

29

10.00 B07

Christine de Weger* 1,2, F. Nienke Boonstra1,3, Jeroen Goossens1 (1Donders Instituut, 2Bartiméus, 3Koninklijke Visio)
Visual functions and executive functions in children with Down Syndrome, a randomized controlled trial with bifocals and
unifocals with 1-year follow-up.

30

SAMENVATTING: Visuele en executive functies bij kinderen met Downsyndroom; Een randomized controlled trial met de bifocale bril
en één jaar follow-up. Christine de Weger* 1,2, F. Nienke Boonstra1,3, Jeroen Goossens1 Doel: Effect van bifocale bril op visuele en executieve functies bij kinderen met Down syndroom (DS). Methode: In een multicentre randomized controlled trial werden 102 kinderen
met DS (2-16 jaar) één jaar gevolgd. Ze kregen volledige correctie van de refractieafwijking gemeten in cycloplegie, 50 kinderen een
bifocale bril (additie S+2,5 in longline bifocalen met scheidingslijn op pupil) en 52 een unifocale bril. Hun visuele beperking (nabij en
veraf), achterstand in ontwikkelingsleeftijd (Vineland-Screener) en executieve functies (Minnesota-Executive-Function-Scale, MEFS)
werden vergeleken met normscores. Samenhang tussen deze functies werden onderzocht. Resultaten: In de bifocale groep verbeterden de executieve functies, MEFS (p=0.002;Cohen’s d=0.60), in de unifocale groep niet (p=0.191;Cohen’s d=0.24) zonder verschil
tussen interventiegroepen. (p=0.120;Cohen’s d=0.34). Na de interventie correleerden de gezichtsscherpte en executieve functies
MEFS (crowded nabijvisus p=0.025; uncrowded nabijvisus p=0.019; verafvisus p=0.045). Conclusie: De bifocale bril heeft positieve
effecten op gezichtsscherpte nabij en scheelzien. Betere visuele en betere executieve functies hangen samen.

01

Belangenverstrengeling: geen
10.10

B08

M.A. Nuijts1, I. Stegeman1,2,3,4, T. van Seeters5, C.A.M. Bennebroek6, N.C. Naus7, G.L. Porro1, M.B. van Egmond – Ebbeling1, A.Y.N.
Schouten – van Meeteren8, S.M. Imhof 1 (UMC Utrecht1; Tweestedenziekenhuis Tilburg2; Erasmus MC Rotterdam3; Princess Máxima
Center Utrecht4)
Prevalence of and risk factors for abnormal ophthalmological findings in children with a newly diagnosed brain tumor: a
Dutch prospective nationwide cohort study.
SAMENVATTING: In deze prospectieve, landelijke cohort studie hebben we zowel de prevalentie en het type abnormale oogheelkundige bevindingen, als ook de mogelijke oncologische en klinische risicofactoren voor oogheelkundige bevindingen, in kaart
gebracht bij kinderen die recent gediagnosticeerd zijn met een hersentumor. In totaal hebben we 170 kinderen (0–18 jaar) geïncludeerd tussen mei 2019 en augustus 2021. De meest voorkomende oogheelkundige afwijkingen waren papiloedeem (50.6%),
afwijkende oogmotiliteit (31.8%), gezichtsvelddefecten (29.4%), nystagmus (23.5%), strabismus (18.8%) en een verminderde visus
(10.5%). Het risico op papiloedeem was geassocieerd met een oudere leeftijd, hydrocephalus en tumoren gelegen in de cerebrale
hemisfeer. Gezichtsvelddefecten werden vaker gedetecteerd bij oudere kinderen. Concluderend vonden we in deze studie een
hoge prevalentie van oogheelkundige afwijkingen, welke het belang van tijdige en gestandaardiseerde oogheelkundige evaluatie
in deze patiëntgroep ondersteunt.
Belangenverstrengeling: geen

10.20 B09

B.L. Portengena,b, G.L. Porroa, D. Jansenb, C. van den Boomenc, S.M. Imhofa, M. Naberb (aUMC Utrecht; bHelmholtz Institute
Utrecht; cUMC Utrecht)
Maintaining fixation by children in a virtual reality version of pupil perimetry
SAMENVATTING: Gezichtsveldmetingen bij jonge, beweeglijke, en doorgaans niet meewerkende kinderen blijven tot op heden een
uitdaging. Een Virtual Reality (VR) bril biedt hierbij mogelijk uitkomst. Om dit te onderzoeken, combineerden wij een VR bril met
gaze-contingent flicker pupil perimetry (gcFPP) en drie fixatie stimulus condities (fixatiepunt, geanimeerde video en een “tel-de-Pikachu’s” taak). Hierbij trachtten wij bij 20 gezonde kinderen (3-11 jaar) de optimale fixatie en pupil responses te bepalen. De accuraatheid van fixatie van kinderen verschilde niet tussen de drie condities, maar de sterkste pupil responses (benodigd voor een goede
sensitiviteitsmeting) werden gevonden voor de fixatiepunt- en “tel-de-Pikachu’s” (subjectief het hoogst gewaardeerd) condities. Het
gebruik van een VR opstelling is een ideale manier om gcFPP metingen te doen bij kinderen waarbij vrijheid van beweging en een
aantrekkelijke visuele taak gewaarborgd worden.
Belangenverstrengeling: geen
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09.50 B06

K.H. Elving,1 A.J.W. Haasnoot,2 E.A.E. Ghyczy,3 J.H. de Boer2 (1Visser Contact Lens Practice; Department of Ophthalmology UMC
Utrecht and Amsterdam UMC, Nijmegen; 2Department of Ophthalmology, University Medical Centre Utrecht, Utrecht, 3Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centre, Amsterdam
Contactlensgebruik in pediatrische afakie
Samenvatting: Doel: Het beschrijven van de resultaten van contactlens(CL)-gebruik in pediatrische afakie. Methode:
In deze retrospectieve casus studie zijn gegevens van afake CL-dragers tot 9 jaar geëvalueerd, die CL droegen in een medische
contactlenspraktijk tussen 01-2008 en 01-2018. Exclusie criteria waren traumatische afakie en corneale littekens. Demografische
data, CL types, vervangingsreden en beëindiging van het dragen zijn geanalyseerd. Resultaten: In totaal zijn 92 afake kinderen (128
ogen) met zachte CL aangemeten. Vijfenzeventig patiënten (93%) zijn gestart met extended wear waarvan 35 (71%) nog extended
wear hadden in het derde draagjaar. Zes patiënten zijn gestopt met CL dragen vanwege een voorkeur voor bril dragen (n=4), IOL
plaatsing (n=1) en keratitis (n=1). Conclusie: Pediatrische afakie kan met succes worden behandeld met zachte CL en met lage frequentie van stopzetting van dragen.
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Belangenverstrengeling: geen
10.40 B11

30

D. Smailhodzic1,2 T. Mulders,3, G. de Wit,1 C.H. Hoyng,3 B. J. Klevering,3 L.I. van den Born,2 M. M. van Genderen,1,4 (1Bartimeus Zeist;
2
Oogziekenhuis Rotterdam; 3Radboud UMC Nijmegen; 4UMC Utrecht)
Bornholm eye disease; een vaak niet-herkende aandoening.

01

SAMENVATTING: Bornholm eye disease; an overlooked diagnosis Bornholm eye disease (BED) is een X-gebonden kegel dysfunctie die in combinatie voorkomt met myopie en rood-groen kleurzienstoornis. Omdat 8% van de totale mannelijke populatie een
rood-groen kleurzienstoornis heeft en omdat hoge myopie vaak geassocieerd is met suboptimale visus, kan de diagnose BED
relatief makkelijk over het hoofd worden gezien. De oorzaak van de kegelstoornis is een mutatie in L- en M-opsine genen, leidend
tot een vermindering van fotopigment in rode- en groene kegels. Deze studie beschrijft klinische, elektrofysiologische, OCT en
FAF karakteristieken van 39 Bornholm patiënten. 26 patiënten hebben follow-up data. Kinderen met Bornholm kegeldysfunctie
zijn al op jonge leeftijd matig tot hoog myoop, waarbij de visus nog kan verbeteren maar meestal suboptimaal blijft.
Belangenverstrengeling: geen
10.50 B12

J.W.K. Versteeg1 , G.L. Porro1,2 (1UMC Utrecht; 2Amphia Ziekenhuis Breda)
Door de sneeuwvlokken de skipiste niet meer zien: een case serie van patiënten met visual snow
SAMENVATTING: Visual snow is het zien van ruisachtig beeld zoals bij een kapotte televisie. Bij het visual snow syndrome horen
ook andere visuele verschijnselen zoals het zien van nabeelden. We beoordeelden de meerwaarde van een verwijzing naar de
neuroloog. Een retrospectieve serie van 18 patiënten met visual snow werden geïncludeerd. 17 patiënten hadden bijkomende
visuele symptomen, bij 9 hiervan paste de diagnose visual snow syndrome. Neurologische evaluatie vond plaats bij 13 patiënten, waarvan 11 met MRI. Er werden geen neurologische afwijkingen gevonden. De behandeling bestond uit een filterbril en
leefstijl adviezen. Één patiënt werd behandeld met een anti-epilepticum. In onze populatie heeft een neurologische evaluatie
geen meerwaarde opgeleverd. Er is geen test om visual snow te objectiveren, anamnese en oogheelkundig onderzoek blijven
van belang als screening om pathologie uit te sluiten.
Belangenverstrengeling: geen

11.00

B13

J. van Everdingen1, J.W. Pott2, N. Bauer3,Tanya Lushchyk 1, R. Wubbels4 (1Rotterdam Oogziekenhuis; 2UMC Groningen; 3Maastricht
UMC; 4ROI Rotterdam)
Resultaten van de behandeling van Lebers Hereditary Optic Neuropathy ( LHON) met idebenone in Nederland.
SAMENVATTING: Resultaten van de behandeling van Lebers Hereditary Optic Neuropathy ( LHON) met idebenone in Nederland.
Inleiding: Visuele functie van de Nederlandse LHON patiënten, na behandeling met idebenone tussen 2014-2021. Methode: Retrospectieve analyse uit de 3 behandelcentra voor LHON in Nederland. De indicatie voor behandeling met idebenone is een visusdaling
in tenminste 1 oog bij patiënten met een aangetoonde LHON mutatie. De behandeling start zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
1 jaar na het begin van symptomen. Resultaten: 72 LHON-patiënten werden behandeld met idebenone. De gemiddelde behandelingsduur was 23,8 (SD ± 14.4) maanden. Een klinisch relevant herstel van de visus werd bij 53% van de patiënten geconstateerd, een
klinisch relevante stabilisatie bij 11%. Conclusie: Idebenone vergroot de kans op klinisch relevant herstel van de visuele functie bij LHON.
Belangenverstrengeling: adviseurschap

11.10

PAUZE
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10.30 B10

11.30

B14

E.L. de Groot, A. Ossewaarde-van Norel, I.E. Hoefer, S. Haitjema, J.H. de Boer, J.J.W. Kuiper (UMC Utrecht)
Central multifocal choroiditis: Platelet granularity as a potential marker
for treatment with steroid-sparing immunomodulatory therapy.
SAMENVATTING: Centrale multifocale choroïditis (cMFC) is een zeldzame vorm van een uveitis posterior welke met name
jonge vrouwen met myopie treft. Het pathofysiologisch mechanisme is grotendeels onbekend maar een dysregulatie van
het immuunsysteem lijkt het meest waarschijnlijk. In deze studie hebben we het totaal aantal cellen en celeigenschappen van erytrocyten, trombocyten en leukocyten vergeleken tussen 122 patiënten met cMFC en 364 gezonde controles.
Patiënten met cMFC hadden gemiddeld een lager aantal monocyten wat samenhing met ziekteactiviteit. Daarnaast vonden
we dat patiënten met een relatief hoge granulariteit van bloedplaatjes sneller startte met behandeling met corticosteroidsparende medicatie. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen hoe deze bevinding samenhangt met de pathofysiologie en of deze
parameter gebruikt kan worden als marker voor behandeling.
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Belangenverstrrengeling: geen
11.40

B15

C.V. Kouwenberg, L. Blom, J.H. de Boer, V. Kalinina Ayuso (UMC Utrecht)
Papillitis in pediatric uveitis: the clinical course and use of OCT for monitorin
SAMENVATTING: Dit retrospectieve onderzoek beschrijft het klinisch beloop van papillitis bij 39 kinderen (50 aangedane ogen)
met uveitis. In deze groep was anterieure uveitis dominant (64%) en bij 28% was de papillitis bilateraal. De positief voorspellende
waarde (PVW) in het correct detecteren van papillitis bij anterieure uveitis van een OCT-RNFL dikte van 130µm was 77% met een
accuratesse van 77%. Voor panuveitis was de PVW 93% met een accuratesse van 72%. Bijna alle patiënten werden behandeld
met immunomodulerende therapie (97%). De visus verbeterde significant tijdens remissie van de papillitis ten opzichte van de
start van de papillitis (0.66 vs. 0.98, onset vs. remissie). Concluderend kan papillitis ook voorkomen bij kinderen met anterieure
uveitis en is het vaak noodzakelijk om additionele medicatie te starten. OCT-RFNL kan van toegevoegde waarde zijn bij het

01

Belangenverstrengeling: geen
11.50

B16

F. Verhagen (UMC Utrecht)
The prognostic value of ERAP haplotypes in birdshot patiënts
SAMENVATTING: Birdshot chorioretinopathie is een vorm van posterieure uveitis en is in vrijwel alle gevallen geassocieerd met “human
leukocyte antigen” (HLA)-A29, waardoor deze aandoening onder de groep van MHC-1 geassocieerde ziekten valt. In de laatste jaren
is ook een associatie tussen Birdshot en polymorfismes in ERAP-1 en -2 gevonden, genen die verantwoordelijk zijn voor het “trimmen”
van peptides voordat ze worden gepresenteerd door MHC-1 moleculen. In dit retrospectieve onderzoek hebben we data uit medische
dossiers van 25 (HLA-A29 positieve) Birdshot patiënten die óf dubbelpositief waren voor de geassocieerde polymorfismes in zowel
ERAP-1 als -2 (N=15) óf slechts positief voor één van de polymorfismes danwel voor geen ervan (N=10). Ondanks de sterke link met beide
polymorfismes (60% was dubbelpositief), leek het er niet op dat deze patiënten een slechtere prognose hadden. Sterker nog, patiënten
die dubbel positief waren hadden in deze groep minder vaak langdurige immunosuppressie nodig (66.7% vs 100%, p=0.04).
Belangenverstrengeling: geen

12.00 B17

D.P.C. Vergouwen, J.C. Ten Berge, C. Guzel, T.P.P. van den Bosch, R.M. Verdijk, A. Rothova, T.M. Luider, M.W.J. Schreurs (Erasmus
MC Rotterdam)
An in-depth protein analysis of scleritis using mass spectometry
SAMENVATTING: Scleritis is een ernstige ontsteking van de harde oogrok, waarvan de pathogenese grotendeels onbekend is. Het
doel van deze studie is om de eiwitpatronen van gezonde sclera te vergelijken met aangedane sclera van scleritis patiënten. Hiervoor hebben wij sclera weefsel van 3 patiënten met scleritis en 5 gezonde controles geanalyseerd middels massaspectometrie.
In totaal werden er 629 eiwitten geïdentificeerd, waarvan collageen type I het meest voorkomend was. Het eiwit filaggrine-2 was
significant hoger aanwezig in scleritis patiënten. Dit eiwit speelt een cruciale rol in de epidermale barrière functie en antistoffen
tegen dit eiwit zijn gevonden in reumatoïde artritis. Concluderend, middels deze techniek hebben wij een verhoogde expressie
van filaggrine in scleritis kunnen aantonen. Dit eiwit kan een mogelijke rol spelen in het pathofysiologische proces van scleritis.
Belangenverstrengeling: geen
Diversen

12.10

B18

Y. Faraji1, J.W. van Rijn1, R.M.A. van Nispen1, G.H.M.B. van Rens1, B.J.M. Melis-Dankers2, J Koopman2, L.J. van Rijn1, 3 (1Amsterdam
UMC, Vrije Universiteit, Department of Ophthalmology, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam, 2Royal Dutch
Visio, Centre of Expertise for blind and partially sighted people, Huizen; 3Department of Ophthalmology, Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis, Amsterdam)
Development of an eye-tracking and hazard viewing test to improve traffic safety of glaucoma patiënts
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Uveitis, voorzitters J. de Boer, N. ten Dam-van Loon

Belangenverstrengeling: geen
12.20 B19

29

E.M.J.L. Postuma,1 A.R. Nejad,2 J.H.C. Heutink,1 F.W. Cornelissen2, G.A. de Haan,1 (1Department of Clinical and Developmental
Neuropsychology, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Rijksuniversiteit Groningen; 2Laboratory for Experimental
Ophthalmology, University of Groningen, University Medical Center Groningen)
Designing VR and eye-tracking set-up to evaluate the rehabilitation process

30

SAMENVATTING: Doel: Het doel van dit onderzoek het ontwikkelen van een VR en eye-tracking setup dat gebruikt kan worden om kijkgedrag tijdens de revalidatie te evalueren. Methode: VR was gebruikt om een veilige en controleerbare fiets- en
oversteekomgeving te creëren. De Pupil Core en Invisible waren getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in outdoor
mobiliteit activiteiten. Meerdere data analyse methodes waren toegepast om kijkgedrag te evalueren Resultaten: Scangedrag kan geëvalueerd worden met de ontwikkelde VR omgevingen. De Pupil Invisible was het meest geschikt om scangedrag
te meten tijdens outdoor mobiliteit activiteiten. Kijkgedrag karakteristieke kunnen bepaald worden aan de hand van oogbeweging
classificatie en informatie over waar de gebruiker naar kijkt (b.v. auto, het einde van de weg). Conclusie: De VR en eye-tracking
set-up kan kijkgedrag evalueren tijdens de revalidatie.

01

Belangenverstrengeling: geen
12.30 B20

T.T.J.M. Berendschot, S.H Zhang, A.Mohan, C. AB Webers (Maastricht UMC)
Revealing the information of cataractous retinal images using image processing
SAMENVATTING: We introduce a novel image formation model, the double pass fundus reflection (DPFR) model for retinal image
enhancement. This mode reveals the specific double pass fundus reflection feature that was hitherto neglected in modeling
of light propagation of fundus imaging. The DPFR method was tested on 906 images from five public databases and 100 proprietary images from cataracts patiënts. Six image quality matrices, including image definition, image sharpness, image local
contrast, image multiscale contrast, image entropy and fog density were used for objective assessments. The objective assessments showed the superiority of DPFR over state-of-art methods as the DPFR gains better scores on the six evaluation matrices.
Subjective assessments showed a significant suppression of haze in cataractous retinal images and reveals retinal structures
that are hidden in the raw images.
Belangenverstrengeling: geen

12.40 B21

J.M.J. Veugen1,2,3,4, R.M.M.A. Nuijts1,2,5, F.J.H.M. van den Biggelaar 1,2, M. Gijs1,2, P.H.M. Savelkoul3,6, P.F.G. Wolffs3,4, and M.M.
Dickman1,2 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center, Maastricht; 2School for Mental Health and
Neuroscience (MHeNs), Maastricht University, Maastricht; 3Department of Medical Microbiology, Maastricht University Medical Center, Maastricht; 4Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, Maastricht; 5Department of
Ophthalmology, Zuyderland Medical Center, Heerlen; 6Department of Medical Microbiology and Infection Control, Amsterdam
Infection and Immunity Institute, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam)
Effectiviteit van veelgebruikte lensvloeistoffen tegen SARS-CoV-2
SAMENVATTING: Doel: Het bepalen van de werkzaamheid van veelgebruikte lensvloeistoffen tegen SARS-CoV-2. Methode:
Lensvloeistoffen werden getest in de aan- en afwezigheid van lenzen. Lenzen werden geïnfecteerd met SARS-CoV-2 en vervolgens gedesinfecteerd met en zonder de voorgeschreven rub-en-rinse stap. Resultaten: Wanneer de lensvloeistoffen werden
gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing werden de lenzen volledig gedesinfecteerd en kon er geen SARS-CoV-2 RNA meer
worden gedetecteerd. Bij desinfectie van lenzen zonder de voorgeschreven rub-en-rinse stap werd SARS-CoV-2 RNA echter
wel in elke lensvloeistof gedetecteerd. Conclusie: Lensvloeistoffen desinfecteren lenzen effectief tegen SARS-CoV-2 indien de
gebruiksaanwijzing wordt gevolgd. De rub-en-rinse stap is voornamelijk verantwoordelijk voor desinfectie.
Belangenverstrengeling: geen

12.50

LUNCH

14.00

State of the art ‘Insights into normal and abnormal foveal development: from genes to phenotype’ by Dr. Mervyn G.
Thomas in Theater (A)

14.45

Paul Smit, filosoof en cabaretier,combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, inovatie, beïnvloeding en verandering in Theater (A)

15.30

PAUZE
Medische Retina, voorzitters C.J.F. Boon, R.O. Schlingemann
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SAMENVATTING: Doel: Een betrouwbare screeningsmethode voor glaucoompatiënten is essentieel voor veilig rijden. Bij het
huidige Esterman gezichtsveldonderzoek wordt de blikrichting gefixeerd. Wij ontwikkelen de TREYESCAN (Traffic-eye-scanning-&-compensation-analyzer). Methode: De TREYESCAN is in samenwerking met experts uit de oogheelkunde, visuele
revalidatie en het mobiliteits- rijbewijsonderzoek (CBR) ontwikkeld. De TREYESCAN meet compensatoir kijkgedrag over een
kijkhoek van 100˚ met een eyetrackerbril tijdens het kijken naar verkeersvideo’s. Hierbij zijn hoofdbewegingen toegestaan.
Resultaten: Tien beoordelaars, met 38.3±9.0 jaar rijervaring, beoordeelden objecten in de verkeersvideo’s die door deelnemers
gezien zouden moeten worden. Per video werden 349.8±32.8 objecten gemarkeerd. Hiervan zijn 117.8±4.8 relevante objecten
door 5 of meer beoordelaars gemarkeerd. Conclusie: De TREYESCAN zal in een case-control onderzoek worden afgenomen bij
glaucoompatiënten. We verwachten beter te kunnen achterhalen of automobilisten met glaucoom voldoende scangedrag en
compensatoire oogbewegingen tonen.

S. Galuh,1 J. Brinks,1 E.H.C. van Dijk 1, K. Raymond2, R.O. Schlingemann3,4,5, O.C. Meijer6, C.J.F. Boon1,7 (1Department of Ophthalmology,
Leiden University Medical Center; 2LUMC human iPSC Hotel, Department of Anatomy and Embryology, Leiden University Medical
Center; 3Ocular Angiogenesis Group, Department of Ophthalmology and Medical Biology, Amsterdam University Medical Centers;
4
Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers; 5Department of Ophthalmology, University of Lausanne, Jules Gonin Eye Hospital, Fondation Aisle des Aveugles, Lausanne, Switzerland; 6Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism,
Leiden University Medical Center; 7Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers)
The Cortisol Gene Response of Human Induced Pluripotent Stem Cells derived Endothelial Cells as a Model to Study
Central Serous Chorioretinopathy
SAMENVATTING: De belangrijkste risicofactor voor centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is blootstelling aan corticosteroïden.
In deze studie onderzoeken we de respons op corticosteroïden van humane choroïdale endotheelcellen (CECs), human umbilical
vein endothelial cells (HUVECs) en endotheel afgeleid van stamcellen gezonde individuen: human induced pluripotent stem cell-derived endothelial cells (hiPSC-ECs). Middels een dosis respons curve is de inductie van cortisol-sensitieve genen onderzocht. Hierbij
werd een vergelijkbare inductie tussen alle celtypen gezien voor het gen FKBP5, maar was de inductie voor de genen PER1 en
ZBTB16 lager in hiPSC-ECs ten opzichte van CECs en HUVECs. Samenvattend is dit onderzoeksmodel geschikt voor experimenten
naar cortisol sensitiviteit van endotheel, maar optimalisatie van de kweekcondities is nodig om betrouwbaar vervolgonderzoek te
kunnen verrichten naar verschillen in de cortisol respons tussen hiPSC-ECs van gezonde controles en CSC patiënten.
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Belangenverstrengeling: geen
16.10

B23

H.M.A. Feenstra1, J. Hensman1, Th. Gkika2, R.M.H. Diederen3, R.O. Schlingemann3, S.M. Downes2, E.H.C. van Dijk 1, C.J.F. Boon1,3
(1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center; 2Oxford Eye Hospital, John Radcliffe Hospital, Oxford University
Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom; 3Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers)
Spontane resolutie van subretinaal vocht bij chronische centrale sereuze chorioretinopathie: het Fuji sign
SAMENVATTING: In sommige patiënten met chronische centrale sereuze chorioretinopathie (cCSC) treedt een spontane resolutie van
subretinaal vocht (SRV) op. Echter, slechts weinig is bekend over de klinische karakteristieken van die cCSC patiënten bij wie de
spontane SRV resolutie zal optreden.In de huidige studie werden 36 cCSC patiënten geïncludeerd bij wie spontane resolutie van SRV
optrad, en 36 gematchte cCSC controles uit de gerandomiseerde gecontroleerde trials PLACE en SPECTRA. Klinische karakteristieken
en karakteristieken op uitgebreide oogheelkundige beeldvorming werd in beide groepen bekeken. De belangrijkste uitkomst van de
huidige studie was het vaker optreden van het Fuji sign in de cCSC patiënten bij wie spontane resolutie van SRV optrad. Dit Fuji sign is
een nieuw morfologisch kenmerk op de optische coherentie tomografie scan, waarbij het SRV de vorm heeft van een driehoek, lijkend
op de Japanse berg Fuji. Bovendien hadden cCSC patiënten bij wie spontane complete resolutie van SRV optrad minder focale lekpunten op het fluorescentie angiogram, in vergelijking met de controle groep. Met de uitkomst van de huidige studie kunnen cCSC patiënten die een relatief hoge kans hebben op spontane resolutie van SRV mogelijk beter worden geïdentificeerd. Mogelijk zou men in
die groep cCSC patiënten kunnen volstaan met een expectatief beleid, waarbij de patiënt wel frequent gecontroleerd dient te worden.
Belangenverstrengeling: geen

16.20 B24

Th.J. van Rijssen1, H.M.A. Feenstra1, E.H.C. van Dijk 1, R. Tsonaka2, R.M.H. Diederen3, C.B. Hoyng4, R.O. Schlingemann3, C.J.F. Boon1,3
(1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center; 2Department of Biomedical Data Sciences, Leiden University
Medical Center; 3Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers; 4Department of Ophthalmology,
Radboud University Medical Center, Nijmegen)
Twenty-four months follow-up of chronic central serous chorioretinopathy patiënts after treatment with oral eplerenone
or half-dose photodynamic therapy, and crossover treatment: SPECTRA trial report No. 4
SAMENVATTING: In deze studie werden chronische centrale serieuze chorioretinopathie patiënten gerandomiseerd en behandeld
met halve dosis fotodynamische therapie of orale behandeling met eplerenon. Indien er 3 maanden na behandeling nog subretinaal vocht aanwezig was, kregen ze een cross-over behandeling. Uit de resultaten 24 maanden na eerste behandeling blijkt dat er
geen significante verschillen waren in visus, retinale sensitiviteit op microperimetrie en visuele vragenlijst score tussen de halve
dosis fotodynamische therapie en eplerenon groep. Daarbij kregen 8 fotodynamische therapie patiënten een cross-over naar eplerenon en kregen 32 eplerenon patiënten een cross-over naar fotodynamische therapie. Concluderend heeft een groot gedeelte
van de chronische centrale sereuze chorioretinopathie patiënten geen subretinaal vocht 24 maanden na baseline behandeling. Het
uitstellen van fotodynamische therapie met 3 maanden, lijkt geen significante gevolgen te hebben op de lange termijn.
Belangenverstrengeling: geen

16.30 B25

H.M.A. Feenstra1, R.M.H. Diederen2, M.J.C.M. Lamme1, S. Fauser3,4, S.M. Downes5, R.O. Schlingemann2, C.B. Hoyng6, E.H.C. van
Dijk 1, C.J.F. Boon1,2 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center; 2Department of Ophthalmology, Amsterdam
University Medical Centers; 3Department of Ophthalmology, University Hospital of Cologne, Germany; 4F. Hoffmann-La Roche,
Basel, Switzerland; 5Oxford Eye Hospital, John Radcliffe Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom; 6Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen)
The safety of fovea-involving half-dose photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy

33 / NOG VERGADERING 216

WOENSDAG 29 JUNI 2022

16.00 B22

Belangenverstrengeling: geen
16.40 B26

M.J. Sirks 1, E.H.C. van Dijk2, R.M.H. Diederen1, R.O. Schlingemann1, C.J.F. Boon1,2 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam
University Medical Centers; 2Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center)
The impact of the worldwide shortage of verteporfin (Visudyne®) on ophthalmological care
SAMENVATTING: Doel: Het verkennen van de actuele rol van fotodynamische therapie (PDT) in oogzorg en de impact van
het huidige tekort aan verteporfine (merknaam Visudyne®) op oogpatiënten wereldwijd. Methode: Er werd een vragenlijst
verzonden naar retinaspecialisten uit de gehele wereld om te inventariseren in hoeverre PDT in hun land toegepast wordt in
de dagelijkse praktijk en om hun inschatting te vragen van het aantal patiënten dat nu deze behandeling misloopt. Resultaten:
Ondanks het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van PDT in meerdere retinale aandoeningen, wordt het niet overal in
de wereld in dezelfde mate toegepast. Desondanks heeft het huidige tekort een groot effect op oogpatiënten in de hele wereld.
Conclusie: PDT heeft een prominente rol in de behandeling van meerdere oogziekten. De verminderde beschikbaarheid heeft
een grote wereldwijde impact op oogzorg.
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Belangenverstrengeling: geen
16.50 B27

J.S. Karuntu1, X. Nguyen1, M. Talib1, M.J. van Schooneveld2, J. Wijnholds1,3, M.M. van Genderen4,5, N.E. Schalij-Delfos1, C.C.W.
Klaver6,7,8,9, H.E. Talsma1,4, R.J. Florijn10, J.B. ten Brink10, M.A. Meester-Smoor6, L.I. van den Born11, C.B. Hoyng8, A.A.H.J. Thiadens6,
A.A. Bergen3,10, C.J.F. Boon1,2 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center; 2Department of Ophthalmology,
Amsterdam University Medical Centers; 3The Netherlands Institute for Neuroscience (NIN-KNAW), Amsterdam; 4Bartiméus Diagnostic
Center for Complex Visual Disorders, Zeist; 5Department of Ophthalmology, University Medical Centre Utrecht; 6Department of
Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam; 7Department of Epidemiology, Erasmus Medical Center, Rotterdam; 8Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen; 9Institute for Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel,
Switzerland; 10Department of Clinical Genetics, Amsterdam University Medical Centers; 11Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam)
Four-year prospective follow-up in patiënts with CRB1-associated retinal dystrophies
SAMENVATTING: Vierjarig prospectieve follow-up van patiënten met CRB1-geassocieerde retinale dystrofieën
Doel: Evaluatie natuurlijk beloop CRB1-geassocieerde retinale dystrofieën (RD) om sensitieve klinische eindpunten te bepalen
voor toekomstige (gen-)therapeutische studies. Methode: Vijftien patiënten zijn prospectief geëvalueerd gedurende 4,1 jaar
(3,97 – 4,74 jaar). Patiënten ondergingen uitgebreid oogheelkundig onderzoek. Resultaten: Na 4 jaar werd een niet-significante
visusdaling van 0,82 logMAR naar 0,94 logMAR (p = 0,105) en een niet significante veranderde retinale sensitiviteit (p = 0,685)
gemeten met de full-field stimulus threshold (FST) test. Maculasensitviteit gemeten met microperimetrie liet een significante
daling zien van 9,7 dB naar 7,1 dB (p = 0,001). Conclusie: Maculasensitiviteit gemeten op microperimetrie daalt significant binnen
4 jaar en is een tijdgevoelig klinisch eindpunt voor patiënten met CRB1-geassocieerde RD voor toekomstige behandelstudies.
Belangenverstrengeling: geen

17.00

B28

L.I. van den Born1, H.E. Talsma1,2, M.M. van Genderen2, M.J. van Schooneveld2, N. Crama3, J. de Hoog4, S. Yzer3, C.B. Hoyng3,
C.J.F. Boon4,5, K.A. van Overdam1 (1The Rotterdam Eye Hospital and Rotterdam Ophthalmic Institute; 2Bartiméus, Diagnostic
Center for Complex Visual Disorders, Zeist; 3Department of Ophthalmology, Radboud Medical Center, Nijmegen; 4Department of
Ophthalmology, Amsterdam Medical Center; 5Department of Ophthalmology, Leiden Medical Center)
Prospectieve studie naar veiligheid en effectiviteit van gentherapie met voretigene neparvovec in patiënten met retinale
dystrofie veroorzaakt door RPE65 mutaties
SAMENVATTING: Doel: Onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van behandeling met voretigene neparvovec (VN) in patiënten
met erfelijke retinale dystrofie (IRD) veroorzaakt door RPE65 mutaties. Methodes: prospectieve observationele studie, waarbij
patiënten uni-of bilateraal behandeld werden met VN. Resultaten: Dertien patiënten werden behandeld (zeven bilateraal, zes
unilateraal). Mediane leeftijd was 34 jaar en follow-up varieerde van drie tot zes maanden. Er deden zich geen complicaties voor
tijdens operatie. Postoperatief werd bij de meeste patiënten geen verbetering gezien van visus en/of gezichtsveld en trad bij
één patiënt een significante visusdaling op. Bij ongeveer 50% van de patiënten werd verbetering gevonden van de retinale gevoeligheid gemeten met ‘full-field stimulus testing’. Conclusie: Behandeling met VN lijkt veilig en is in een deel van de patiënten
effectief, maar verder onderzoek en follow-up zijn noodzakelijk.
Belangenverstrengeling: geen
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SAMENVATTING: Meerdere studies hebben aangetoond dat halve-dosis fotodynamische therapie (PDT) de voorkeursbehandeling
is voor chronische centrale sereuze chorioretinopathie (cCSC). Er heerst soms nog terughoudendheid om de fovea te behandelen
met PDT uit angst voor mogelijk optreden van foveale atrofie. cCSC patiënten uit de PLACE en SPECTRA trials, bij wie de fovea
(deels) geïncludeerd werd in de behandelzone tijdens halve-dosis PDT, werden geselecteerd. Op OCT scan werden kenmerken
van atrofie bekeken vóór en 1 jaar na behandeling. In onze studie verbeterde het aspect van de ellipsoïd zone en de external
limiting membrane significant 1 jaar na behandeling. Er werd bij niemand een toename van foveale atrofie gezien. Deze studie
toont aan dat in deze groep van 55 cCSC patiënten halve-dosis PDT van de fovea niet alleen zeer effectief maar ook veilig is.

B29

Xuan-Thanh-An Nguyen1, Alberta A.H.J. Thiadens2, Marta Fiocco3,4, Weijen Tan5, Martin McKibbin5, Caroline C.C.W. Klaver2,6,7,8,
Magda M.A. Meester-Smoor2,6, Caroline Van Cauwenbergh9,10, Ine Strubbe9, Andrea Vergaro11, Jan-Willem R. Pott12, Carel B. Hoyng7,
Bart P. Leroy 9,10,13,14, Reda Zemtaitiene15, Kamron N. Khan5, Camiel J.F. Boon1,16 (1Department of Ophthalmology, Leiden University
Medical Center; 2Department of Ophthalmology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; 3Mathematical Institute Leiden
University; 4Department of Biomedical Data Sciences, Leiden University Medical Center; 5Department of Ophthalmology, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, United Kingdom; 6Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center Rotterdam;
7
Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen; 8Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology,
University of Basel, Switzerland; 9Department of Ophthalmology, Ghent University and Ghent University Hospital, Belgium; 10Center
for Medical Genetics, Ghent University and Ghent University Hospital, Belgium; 11Department of Paediatrics and Inherited Metabolic
Disorders, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic; 12Department of Ophthalmology, University
Medical Center Groningen; 13Division of Ophthalmology, The Children’s Hospital of Philadelphia, PA, USA; 14Centre for Cellular &
Molecular Therapeutics, The Children’s Hospital of Philadelphia, PA, USA; 15Department of Ophthalmology, Hospital of Lithuanian
University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; 16Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers)
Evaluation of visual outcome following cataract surgery in patiënts with retinitis pigmentosa

29

SAMENVATTING: Doel: Wij onderzochten de visuele uitkomsten van cataract chirurgie in patiënten met retinitis pigmentosa.
Methode: Retrospectief dossier onderzoek. Resultaten: In totaal werden 295 ogen van 225 patiënten gebruikt voor de analyse.
De best-gecorrigeerde visus verbeterde van 1.03 naar 0.81 logMAR in het eerste oog na de operatie (p<0.001), en van 0.80 naar
0.56 logMAR in het tweede oog in diegene die ook een operatie in het contralaterale oog ondergingen (p<0.001). De meest
voorspellende factor voor een visusverbetering was de preoperatieve visus. De meest voorkomende complicaties na cataractchirurgie waren zonulysis (n = 15; 5%) en (toename van) cystoid macula oedeem (n = 14; 5%). Conclusie: cataract chirurgie zorgt
voor een verbetering van de visus in patiënten met retinitis pigmentosa. De preoperatieve visus is een belangrijke voorspeller
voor de uiteindelijke visuele winst.
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Belangenverstrengeling: geen
17.20

B30

P.A.T. Heutinck 1, L.I. van den Born5, J.A.M. van Laar3, P.M. van Hagen3, C.C.W. Klaver 1,2,5,6, V.J.M. Verhoeven1,4 , A.A.H.J Thiadens1
(1Department of Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam; 2Department of Epidemiology, Erasmus MC, Rotterdam; 3Department
of Immunology, Erasmus MC, Rotterdam; 4Department of Clinical genetics, Erasmus MC, Rotterdam; The Rotterdam Eye Hospital;
5
Department of Ophthalmology, Radboudumc, Nijmegen; 6Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Octreotide as treatment for cystoid maculopathy with inherited retinal dystrophies
SAMENVATTING: Doel: Het bestuderen van de effectiviteit van octreotide bij cystoide maculopathie (CM) bij retinale dystrofie patiënten. Methode: Retrospectief werd klinische- en OCT data verzameld uit het Erasmus MC (n=9) en het Oogziekenhuis Rotterdam
(n=13). Primaire uitkomstmaten waren best-corrected visual acuity (BCVA) in LogMAR en verandering in foveale dikte (FD). Paired
sample t-test werd gebruikt voor statistische analyse. Resultaten: 64% was man. Op baseline was de gemiddelde BCVA 0.45 ± 0.28
en de gemiddelde FD 421.82 μm ± 152 . De gemiddelde BCVA verbeterde tot 0.36 ± 0.35 (p=0.036) op 3 maanden. De gemiddelde
FD verminderde met 47.7 μm ± 87.9 (p=0.004), 79.2 μm ± 98.2 (p<0.005) en 53.2 μm ± 89 (p<0.005). 2 patiënten ontwikkelden
galstenen en hebben een cholecystectomie ondergaan. Conclusie: Octreotide is effectief om CM te laten verminderen.
Belangenverstrengeling: geen

17.30

B31

L.C. Hahn1; I. van der Veen1,2; M. Georgiou3; M.J. van Schooneveld1,4; J.B. ten Brink2; R.J. Florijn2; J. Ossewaarde-van Norel5; O.A.
Mahroo3; E.R. de Carvalho2; A.A. Bergen2,6; M. Michaelides3,7; C.J.F. Boon1,8 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers; 2Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Centers; 3Moorﬁelds Eye Hospital NHS
Foundation Trust, London, United Kingdom; 4Bartiméus, Diagnostic Centre for Complex Visual Disorders, Zeist; 5Department of
Ophthalmology, University Medical Center Utrecht; 6The Netherlands Institute for Neuroscience (NIN-KNAW), Amsterdam; 7Institute
of Ophthalmology, University College London, United Kingdom; 8Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center)
Klinische, genotypische en histopathologische karakteristieken van CRX-geassocieerde retinale dystrofieën
SAMENVATTING: Klinische, genotypische en histopathologische karakteristieken van CRX-geassocieerde retinale dystrofieën
Doel: Beschrijven van klinisch spectrum, genotype en histopathologie van retinale dystrofieën geassocieerd met mutaties in het
CRX gen. Methode: Retrospectief statusonderzoek van 39 patiënten en histopathologie van een 17-jarige patiënte. Resultaten:
De gemiddelde visus was 0.16±0.21 Snellen (range: geen lichtperceptie-0.87 Snellen) bij een gemiddelde leeftijd van 52.3±19.9
jaren (range: 4.6-81.9 jaren). In totaal, toonden 34 patiënten een spectrum van maculadystrofie, waarbij 14 patiënten tevens
tekenen van retinadystrofie in de achterpool of periferie. Drie patiënten hadden uitgebreide centrale en perifere atrofie. Twee
patiënten hadden Leber congenitale amaurosis. Er waren 21 gevonden heterozygote mutaties gevonden. Histopathologie liet
met name in de centrale retina uitgebreide fotoreceptor degeneratie zien. Conclusie: CRX-geassocieerde retinale dystrofieën
tonen opvallende klinische variabiliteit. Histopathologische bevindingen passen
Belangenverstrengeling: geen

17.40

EINDE
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17.10

Glaucoom, voorzitters: H.J.M. Beckers, N.M. Jansonius
09.00 A39

R.M.P.C. de Crom, H.J.M. Beckers, C.G.M.M. Slangen, S. Kujovic-Aleksov, C.A.B. Webers (University Eye Clinic Maastricht, Maastricht)
Micropulse Transsclerale cyclophotocoagulatie met de Iridex® Micropulse P3 probe bij patiënten met glaucoom: 3 jaars
follow-up resultaten in Nederland
SAMENVATTING: Doel: Onderzoek van het effect van Micropulse Transsclerale cyclophotocoagulatie (TSCPC) bij patiënten met
glaucoom. Methoden: Bij patiënten werd een micropulse TSCPC (MicroPulse P3-probe, Iridex® cyclo G6 laser system, Mountain View,
U.S.A.) verricht (2000mW, 2x80/90 seconden, 31.3% dutycycle). Inclusie vond plaats indien minimaal 3 jaar follow-up beschikbaar
was. Resultaten: 90 patiënten konden worden geïncludeerd. In totaal werden 135 behandelingen uitgevoerd (45 aanvullende behandelingen). Gemiddelde pre-operatieve intra-oculaire druk (IOP) was 22.5±6.9 mmHg. Gemiddelde postoperatieve IOP op 12, 24 en
36 maanden was respectievelijk 16.0±5.4, 15.3±5.1 en 15.4±5.1 mmHg. Gemiddeld aantal glaucoommedicamenten nam af van 3.3±1.3
preoperatief naar 2.7±1.3, 2.6±1.1 en 2.8±1.1 respectievelijk 12, 24 en 36 maanden postoperatief. Conclusie: Micropulse TSCPC is een
effectieve behandeling om IOP en aantal gebruikte glaucoommedicamenten te verlagen. Vooral patiënten na gefaalde glaucoomchirurgie of met verhoogd risico bij glaucoomchirurgie kunnen succesvol en veilig worden behandeld met micropulse TSCPC.
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Belangenverstrengeling: betaalde lezingen
09.10 A40

W. You1,2,3, Ch.P.M. Reutelingsperger3, T.T.J.M. Berendschot1, C.A.B. Webers1, Th. G.M.F. Gorgels1 (1University Eye Clinic Maastricht,
Maastricht University Medical Centre; 2School for Mental Health and Neuroscience, Department of Ophthalmology, University Maastricht; 3 Cardiovascular Research Institute Maastricht, Department of Biochemistry, University Maastricht)
Reversible Mitochondrial Injury in Dying Retinal Ganglion Cells
SAMENVATTING: Doel: Glaucoom kenmerkt zich door celdood van retinale ganglioncellen (RGC). Deze celdood voltrekt zich volgens
een gecontroleerd celdoodprogramma. Wij onderzochten in hoeverre het mogelijk is om in stervende RGCs het celdoodprogramma
te stoppen en de cel te redden. Primaire ratten-RGC’s en gedifferentieerde PC12-cellen werden behandeld met 5% ethanol om
celdood te induceren. Herstel werd onderzocht door de ethanol stimulus weg te nemen. Electronenmicroscopie en live cell imaging
met fluorescerende markers (MitoTracker, TMRM, DCFDA, Fluo-8AM) werden gebruikt om het celdoodprogramma in individuele
cellen te vervolgen. Tijdens het celdoodproces zagen we fragmentatie van mitochondriën en verlies van de mitochondriële membraanpotentiaal. Na verwijdering van ethanol herstelden de mitochondriën en de cellen volledig. Conclusie: Mitochondriën vormen
mogelijk een therapeutisch target om stervende RGC’s te redden en het verlies van gezichtsvermogen bij glaucoom te beperken.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek

09.20 A41

R.J.S. van Mechelen 1, 2, 3, M. Herfs 1,2,3, M. Gijbels 4,5, C.J.F. Bertens 1, 2, 3, L. Pinchuk 6, T.G.M.F. Gorgels 1, H.J.M. Beckers1
(1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center+ (MUMC+),; 2Department of Ophthalmology, School for
Mental Health and Neuroscience, Maastricht University; 3Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe), Maastricht;
4
Department of Pathology, Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM,), School for Oncology and Developmental Biology (GROW), Maastricht University,; 5Department of Medical Biochemistry, Experimental Vascular Biology, Amsterdam UMC,
University of Amsterdam; 6InnFocus Inc, Miami Florida, United states of America)
Wondgenezing na minimaal invasieve glaucoomchirurgie in konijnen
SAMENVATTING: Doel: Het bestuderen van de wondgenezing na plaatsing van een minimaal invasieve glaucoom shunt. Methode:
In 15 konijnen werd een microshunt van SIBS materiaal geïmplanteerd. Konijnen werden geofferd op postoperatieve dag 1,5 en 40,
waarna de ogen geenucleerd werden voor immunohistochemisch onderzoek. Resultaten: Histologisch onderzoek liet zien dat er een
grote verscheidenheid aan cellen aanwezig waren op verschillende tijdspunten, o.a. granulocyten, leukocyten, reuscellen, fibroblasten,
myofibroblasten en een verhoogde proliferatie van epitheelcellen. Conclusie: Een grote verscheidenheid aan cellen bleek betrokken te
zijn bij de wondgenezing. Dit is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe anti-fibrotische behandelmethoden.
Belangenverstrengeling: geen

09.30 A42

C.J.F. Bertens1,2, R.J.S. van Mechelen1,2, L. Pinchuk5, J. de Boer4, J.M.J. den Toonder3, H.J.M. Beckers1,2 (1University Eye Clinic
Maastricht, MUMC+; 2Dept. Ophthalmology, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University; 3Dept. Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology; 4Dept. Biomedical Engineering, Eindhoven University of Technology;
5
InnFocus Inc. a Santen company, Miami, United States of America)
Preliminary results of a new long-tube glaucoma drainage device made from innovative materials: a short-term rabbit study
SAMENVATTING: Moeilijk behandelbaar glaucoom wordt doorgaans behandeld door het plaatsen van een lange-buis glaucoom
implantaat. Meer dan 40% van deze implantaten faalt echter binnen 5 jaar, veelal door verlittekening of ontsteking van het weefsel.
Om deze reden werken wij binnen een multidisciplinair team aan de ontwikkeling van een nieuw glaucoomimplantaat. Binnen de
studie is er gekeken in Nieuw-Zeeland witte konijnen naar de effectiviteit en het wondherstel van drie glaucoomimplantaten: een
glaucoomimplantaat met een glad oppervlak, een met weefselherstellende oppervlaktetopografieën, en een commercieel implantaat (Ahmed). In alle groepen was de wond genezen binnen 14 dagen na de operatie en was de oogdruk gedaald in het behandelde
oog. Een van de Ahmed implantaten erodeerde door het weefsel heen. Analyse van histologische data zal verder inzicht geven in
wat het meest optimale implantaat zal zijn.
Belangenverstrengeling: geen
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Theater (A)

Paul glaucoom implant: eerste resultaten
L.J. van Rijn, C.A.A. Hulsman, M.H. Haan, S.F. Janssen (Amsterdam UMC)
SAMENVATTING: Introductie: de Paul glaucoom implant heeft een buis met kleinere diameter, waarschijnlijk gunstig voor endotheel.
Een prolene 6-0 kan geplaatst als partiele ligatie voor onmiddellijke postoperatieve drukdaling. Methode: 116 ogen van 105 patiënten ondergingen Paul implantatie vanaf juli 2020, met tenminste 3 maanden follow-up. Mitomycine 0.5 mg/ml werd toegepast 2-3
minuten, een Prolene stent geplaatst over 8-10 mm. Resultaten: De preoperatieve intraoculaire druk was 23.8±9.6 mm Hg. De druk
was 8.7±3.8, 9.3±3.6, 12.7±2.9, 12.8±4.2 12.2±3.7 mm Hg 1 dag, 1 week, 1 maand, 3 maanden en 6 maanden na operatie. 6 ogen met
hypotonie werden opgevuld met viscoelastica, 11 ogen ondergingen aanvullende chirurgie, meestal vanwege hoge druk. Conclusie:
De Paul glaucoom implant met Prolene stent kan de hypertensieve fase reduceren en lijkt lagere oogdrukken te geven dan andere
glaucoom implantaten
Belangenverstrengeling: geen

09.50 A44

29

H.J.M. Beckers (University Eye Clinic, Maastricht University Medical Center, Maastricht)
Een update over recente internationale resultaten met de PRESERFLO MicroShunt voor de chirurgische behandeling van
openkamerhoekglaucoom

30

SAMENVATTING: Doel: Het geven van een overzicht over resultaten met de PRESERFLO MicroShunt. Methode: Internationaal
prospectief onderzoek. Resultaten: Een eerste studie toonde een gemiddelde oogdrukdaling van 23.8±5.3 mm Hg naar 12.4±6.5
mm Hg na 5 jaar (n=21). Een Europese multicenter studie (n=81) rapporteerde na twee jaar een oogdrukdaling van 21.7 ±3.4 mmHg
naar 14.1±3.2 mmHg. Een multicenter studie (VS en Europa) toonde na een jaar een gemiddelde oogdrukdaling van respectievelijk
21.1±5.0 mmHg naar 11.1±4.3 mmHg na trabeculectomie (n=132), en 21.1±4.9 mmHg naar 14.3±4.3 mmHg na MicroShunt (n=395).
In alle studies was er een significante afname van oogdrukverlagende medicatie. Complicaties waren veelal mild. Conclusie:
Er is internationaal bewijs dat de MicroShunt leidt tot significante en blijvende oogdrukverlaging. De oogdrukdaling was minder
in een directe vergelijking met trabeculectomie na een jaar.
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Belangenverstrengeling: betaalde lezingen
10.00 A45

S.F. Janssen1, A.S. Plomp2 A.A.B. Bergen2, L.J. van Rijn1 (1Dpt of Ophthalmology, Amsterdam UMC; 2Dpt of Human Genetics,
Amsterdam UMC)
Lange termijn uitkomsten van primair congenitaal glaucoom in Amsterdam: visuele uitkomsten en refractie
SAMENVATTING: Doel: Onderzoek van de visuele uitkomsten en refractie bij primair congenitaal glaucoom (PCG) Methode:
Retrospectieve studie van PCG patiënten in het Amsterdam UMC. We bestudeerden de best corrected visual acuity (BCVA, in
decimalen), refractie en aanwezigheid van amblyopie. Resultaten: We includeerden 54 aangedane en 16 contralaterale gezonden
ogen van 35 PCG patiënten. Gemiddelde BCVA van aangedane ogen was 0.63 vs 1.0 bij gezonde ogen. Jonge leeftijd van diagnose (< 3 maanden) gaf slechtere uitkomsten (0.40 vs 0.90). Lagere BCVA werd ook gezien bij patiënten met een CYP1B1 mutatie
(0.30 vs 0.82) en bij 3 of meer operatie per oog (0.16 vs 0.75). De sferische refractie varieerde tussen S-13 en S+6. De helft van de
aangedane ogen was amblyoop. Conclusie: Gemiddeld hebben PCG patiënten een vrij goede BCVA.
Belangenverstrengeling: geen

10.10

A46

Ch.L.L.I. van Meerwijk, A. Edema (UMC Groningen)
Goniotomy for pediatric uveitic glaucoma
SAMENVATTING: Doel: Het afgelopen decennium is de behandeling voor kinderenuveitis verder geoptimaliseerd met een ander
ziektebeloop als gevolg. In deze studie evalueren we de rol van de goniotomie als behandeling voor secundair glaucoom in deze
patiëntencategorie. Methode: Kinderen met uveitis die een goniotomie ondergingen in het AUMC of UMCG met een follow-up van
≥1 jaar zijn geïncludeerd voor een retrospectieve analyse. Resultaten: Vijftien ogen met een follow-up van 4 jaar zijn geïncludeerd.
De mediane preoperatieve oogdruk was 30 mmHg. Na behandeling is er een significante oogdrukdaling en afname van gebruik van
glaucoommedicatie. Succes (oogdruk ≤ 21 mmHg zonder ernstige complicaties of aanvullende interventies aan het einde van de
studieperiode) werd gezien in 13 ogen. Conclusie: Goniotomie als behandeling van secundair glaucoom bij kinderen met niet-infectieuze uveitis is een veelbelovende oogdrukverlagende ingreep.
Belangenverstrengeling: geen
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09.40 A43

M.J. de Boer 1, A.C.L. Vrijling1,2, R.J. Renken3, J.B.C. Marsman3, A. Grillini4, C.E. Petrillo4, J. Heutink2,5, N.M. Jansonius1,6, F.W.
Cornelissen1 (1Laboratory of Experimental Ophthalmology, University Medical Center Groningen, University of Groningen; 2Royal
Dutch Visio, Centre of Expertise for Blind and Partially Sighted People, Huizen; 3Cognitive Neuroscience Center, Department of
Biomedical Sciences of Cells & Systems, University Medical Center Groningen; 4Reperio Medtech B.V., Groningen; 5Department
of Clinical and Developmental Neuropsychology, University of Groningen; 6Department of Ophthalmology, University Medical
Center Groningen, University of Groningen)
Optimizing eye-movement based perimetry
SAMENVATTING: Een stipvolgtaak kan worden gebruikt om in korte tijd gezichtsvelddefecten en oogbewegingsstoornissen te
detecteren. Een beter begrip van de invloed van stipcontrast op de spatio-temporele eigenschappen (STP) van oogvolgbewegingen
kan mogelijk gebruikt worden om de taak verder te optimaliseren. In deze studie onderzochten we het effect van stipcontrast op de
STP in jongere en oudere gezonde deelnemers. De STP van met name saccadische volgbewegingen worden sterk beïnvloed door
het contrast. De patronen waren vergelijkbaar tussen de leeftijdsgroepen waarbij oudere deelnemers een hoger contrast nodig
hadden dan jongere deelnemers om tot een vergelijkbaar niveau te komen. Het contrast heeft een belangrijke invloed op de STP
van oogvolgbewegingen tijdens stipvolgtaken. Dit suggereert dat door het selecteren van geschikte contrasten zowel de taak als
de klinische relevantie van testresultaten kunnen worden verbeterd.
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Belangenverstrengeling: geen
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10.30 A48

T. Heikka, N.M. Jansonius (Department of Ophthalmology, University of Groningen, University Medical Center Groningen)
OCT-scan van de papil geanalyseerd met verschillende segmentatie-algoritmes: rol van scankwaliteit en glaucoomstadium
SAMENVATTING: Doel: De bruikbaarheid van een OCT-scan voor glaucoomdiagnostiek hangt af van de scankwaliteit en van het
ziektestadium. Wij keken of deze afhankelijkheden verschillen tussen verschillende segmentatie-algoritmes. Methode: Data
van 80 glaucoompatiënten en 20 controles werden geanalyseerd met vier verschillende algoritmes. Scankwaliteit werd gemanipuleerd met grijsfilters. Uitkomst was zenuwvezellaagdikte (RNFLT) en totale retinadikte (TRT) rondom de papil. Resultaten:
RNFLT was gevoeliger voor scankwaliteit dan TRT, voor alle algoritmes. RNFLT en TRT waren vergelijkbaar in het onderscheiden
van gezond en glaucoom (alle algoritmes P<0.001 voor zowel RNFLT als TRT) en van vroeg en matig glaucoom (RNFLT: P=0.001 tot
P=0.09; TRT: P<0.001 tot P=0.03); RNFLT noch TRT kon matig van ernstig glaucoom onderscheiden (P=0.08 tot P=1.0). Conclusie:
OCT draagt minder bij naarmate de ziekte vordert, voor alle onderzochte algoritmes.
Belangenverstrengeling: geen

10.40 A49

W.D. Ramdas, J.E. Vergroesen, T. de Crom, L. Bleckenhorst, T. Voortman, C.C.W. Klaver (Department of Ophthalmology, Erasmus
Medical Center, Rotterdam)
Nitraatinname via de voeding is geassocieerd met een lager risico op open-kamerhoek glaucoom
SAMENVATTING: Eerdere studies suggereren dat stikstofmonoxide betrokken is bij de regulatie van de intraoculaire druk (IOP) en
bij de pathofysiologie van openhoekglaucoom (OAG). Om deze mogelijk associatie verder te onderzoeken hebben wij data van een
prospectief population-based cohort studie gebruikt. Hierbij vonden we dat het risico op OAG significant minder vaak voorkwam in
de hogere totale nitraatkwintielen (p=0,05) en hogere plantaardige nitraatkwintielen (p=0,03). De niet-plantaardige nitraatopname
liet geen vergelijkbare trend zien (p=0.18). Na correctie voor mogelijke confounders was het totale nitraat geassocieerd met een
lager risico op iOAG (OR 0,80; 95% BI 0,68-0,95, p-trend= 0,02). Niet-plantaardig nitraat (OR 0.66; 95% CI 0.43-1.00, p-trend=0.21)
was geassocieerd met een lager risico op OAG dan plantaardig nitraat (OR 0.81; 95% CI 0.69-0.96, p-trend=0.03). Additionele correctie
voor IOP, opleidingsniveau en roken veranderde de resultaten niet.
Belangenverstrengeling: geen

10.50 A50

S.J. Driessen1,2, D.Nelson-Ayifah3,4, A. Ampong3, C.C.W. Klaver 1,2,6,7, P.W.M. Bonnemaijer 1,2,5, A.A.H.J. Thiadens1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam; 2Department of Epidemiology, Erasmus Medical Center, Rotterdam; 3Department
of Ophthalmology, Komfo Anokye Teaching Hospital, Kumasi, Ghana; 4Kwame Nkrumah University of Science and Technology,
Kumasi, Ghana; 5Rotterdam Eye Hospital; 6Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen; 7Institute
for Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Risicofactoren voor slechte therapietrouw bij Afrikaanse glaucoom patiënten
SAMENVATTING: Doel: Het onderzoeken van de mate van therapietrouw en het identificeren van geassocieerde risicofactoren
in een Afrikaanse glaucoom populatie, om deze therapietrouw in de toekomst gerichter te kunnen aanpakken. Methoden:
Therapietrouw en eventueel betrokken risicofactoren werden doormiddel van vragenlijsten geëvalueerd bij 468 glaucoom
patiënten uit een oogziekenhuis in Kumasi, Ghana. Resultaten: In totaal waren 195 (41.7%) patiënten therapieontrouw. Leeftijd (OR,
1.03; 95% CI, 1.01-1.04; P<0.01), maandelijkse medicatie-kosten (OR/USD toename, 1.02; 95% CI, 1.00-1.03; P<0.05), behandelduur
(OR, 0.54; 95% CI, 0.33-0.91; P<0.05) en moeite met het toedienen van de oogdruppels (OR, 0.45; 95% CI, 0.23-0.87; P<0.05)
waren geassocieerd met slechte therapietrouw. Conclusie: Therapieontrouw blijkt hoog in deze glaucoom populatie, waarbij
voornamelijk leeftijd, behandelduur, maandelijkse medicatie kosten en moeite bij toediening van medicatie een rol spelen.
Belangenverstrengeling: geen
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10.20 A47

A51

L.M.J. Scheres1, M. Hiligsmann2, B.A.B. Essers3 and H.J.M. Beckers1 (1University Eye Clinic, Maastricht University Medical Centre+; 2Department of Health Services Research, Maastricht University; 3Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment, Maastricht University Medical Centre+)
Eliciting preferences in glaucoma management – a systematic review of stated-preference studies
SAMENVATTING: Doel: Glaucoom is een chronische, progressieve neuropathie gekarakteriseerd door schade aan de oogzenuw en
gezichtsveldverlies. Meestal is er langdurige zorg en behandeling nodig. Voorkeuren van patiënten spelen een belangrijke rol bij
‘shared decision making’. ‘Stated-preference’ experimenten onderzoeken welke aspecten van zorg belangrijk zijn voor patiënten
of zorgverleners. In deze systematische review geven we een overzicht van deze studies binnen glaucoomzorg. Methode: Met een
systematische zoekstrategie identificeerden twee onafhankelijke onderzoekers relevante artikelen in PubMed en EMBASE. De
kwaliteit van de geïncludeerde artikelen werd beoordeeld met twee gevalideerde checklists. Resultaten: De zoekstrategie leverde 1214 artikelen op, waarvan er 12 voldeden aan de inclusiecriteria. In deze studies werden in totaal 82 kenmerken onderzocht.
Conclusie: Deze review geeft een overzicht en kritische beoordeling van voorkeursstudies weer binnen glaucoomzorg.
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Belangenverstrengeling: geen
PAUZE

11.10
11.30

A52

Algemene Ledenvergadering NOG

12.45

LUNCH

14.00 A53

Donders Lecture by L.A. Yannuzzi ‘An update on AZOOR’

15.00 A54

Differentiaal diagnose van maculopathieën
Na deze cursus heeft de oogarts extra gereedschap in handen om diverse maculopathieën van elkaar te onderscheiden in de
klinische praktijk.
Programma:
Prof. Dr. C.J.F. Boon: Differentiaal diagnose van sereuze maculopathie
Dr. S. Yzer: Differentiaal diagnose van macula neovascularisatie
Prof. Dr. C.B. Hoyng: Differentiaal diagnose van atrofische maculopathie

16.00

PAUZE
Postersessie, voorzitters C.B. Hoyng, C.A.B. Webers

16.20 A55

L.H.M Pierrache (Erasmus UMC, Rotterdam)
Irisgranuloom bij sarcoidose
SAMENVATTING: Een 26-jarige man met Aziatische origine presenteert zich voor het eerst met unilaterale uveitis anterior en hierbij
een irisgranuloom. Middels labonderzoek wordt een verhoogd ACE en normaal sIL-2R gevonden, screenend onderzoek naar HIV,
TBC en lues is negatief. Op PET-CT is er actieve nodale betrokkenheid boven en onder het diafragma zichtbaar, met mogelijk ook
milt- en ossale activiteit. Histologisch onderzoek van de irislaesie bevestigt de granulomateuze aard en toont geen micro-organismen aan. Dit beeld past bij sarcoïdose met oculaire en systemische activiteit, derhalve wordt naast lokale behandeling met
steroïden ook gestart met systeemtherapie.
Belangenverstrengeling: geen

16.23 A56

B. Burger (UMC Utrecht)
Bevindingen met Magnetic Resonance Imaging in een casus van een bilateraal chirurgisch Posterior Ischemic Optic
Neuropathy
SAMENVATTING: De beschrijving van een tweetal opvallende bevindingen op Magnetic Resonance Imaging (MRI) in een casus
van een 70-jarige vrouw met een bilateraal chirurgisch Posterior Ischemic Optic Neuropathy (PION). Met de Diffusion Weighted
Imaging (DWI) sequence werd de aanwezigheid van ischemie in het posterior aspect van beide nervi optici aangetoond. Hiermee bleek MRI van toegevoegde waarde bij het stellen van de diagnose chirurgisch PION. Tevens lieten de T1 opnames met
contrast een opmerkelijke dilatatie van beide venae ophthalmica superior zien. De afbeelding van deze gedilateerde venae
ophthalmica superior vormt een waardevolle extra onderbouwing voor de rol die verhoogde orbitale veneuze druk speelt in de
pathogenese van een chirurgisch PION.
Belangenverstrengeling: geen

16.26 A57

D. Croonen (OMC Hanzekliniek en Bergman Clinics)
Yoga peroperatief
SAMENVATTING: Onder de aandacht brengen welke 3 verschillen het integreren van de yogafilosofie voor mij te weeg hebben
gebracht tijdens cataract chirurgie. Met deze poster wordt ingegaan op hoe bewustwording van de ademhaling (pranayama)
middels een geleide meditatie peroperatief kan bijdragen aan meer ontspanning voor de patiënt. De potentiële voordelen voor
de operateur van pranayama peroperatief en houdingen (asana’s) preoperatief worden besproken. De holistische benadering
kan een ontspannen en fijne sfeer onder het gehele ok team teweeg brengen.
Belangenverstrengeling: geen
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11.00

M. Rietbergen (UMC Groningen)
De wonderen van de (getransplanteerde) cornea
SAMENVATTING: Op de poster en tijdens de toelichting zal ik drie casus van een bijzondere corneatransplantatie laten zien.
De uitkomst van deze transplantaties hebben ons in de kliniek verrast en vinden we de moeite waard om te delen met andere
oogartsen (in opleiding).
Belangenverstrengeling: geen

16.32 A59

R.O.B. de Keizer (Het Oogziekenhuis Rotterdam)
Maligne Graves’ orbitopathie met onverwachts macrocarcinoom van de schildklier bij electieve strumectomie
SAMENVATTING: Een 64-jarige patiënt presenteerde met het beeld van een actieve Graves’ orbitopathie in het kader van een
antistof positieve hyperthyreoïdie waarvoor suppressie-suppletie therapie. Bij verder onderzoek bleek er sprake van opticus
compressie met gezichtsveld uitval en gestoorde VEP, waarvoor werd er gestart met hoge dosis intraveneus methylprednisolon
gevolgd door een succesvolle endoscopische mediale wanddecompressie van de orbita. In het behandeltraject van de Morbus
Graves werd electief besloten tot een strumectomie. Hierbij werd, ondanks eerdere negatieve schildklierpunctie, een folliculair
schildkliercarcinoom van 1,5cm aangetroffen bij routine pathologische controle van het weefsel. Patiënt werd oncologisch, in
opzet curatief, nabehandeld met radioactief jodium. Dit is de eerste beschreven casus van een (bij toeval gevonden) macrocarcinoom in de schildklier bij (maligne) Graves’ orbitopathie.
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Belangenverstrengeling: geen
16.35 A60

M.G. Dallinga (Amsterdam UMC)
Therapeutische scleralenzen 24 jaar na PKP
SAMENVATTING: Scleralenzen kunnen irregulair astigmatisme corrigeren en worden sinds eind vorige eeuw ook therapeutisch
gebruikt voor droge ogen. Voordat scleralenzen wijdverbreid werden aangepast, werden echter reeds corneatransplantaties
verricht. Daardoor kan het voorkomen dat de behandeling van de refractieafwijking bij patiënten, die lang geleden getransplanteerd zijn, als optimaal worden beschouwd. De moderne opties worden onterecht over het hoofd gezien. We presenteren een
57-jarige patiënte die vanwege keratoconus in 1991 een diepe anterieure lamellaire corneatransplantatie (DALK) aan het rechteroog en een penetrerende keratoplastiek (PKP) aan het linkeroog in 1997 heeft ondergaan. Post-operatief is de refractieafwijking suboptimaal gecorrigeerd met bril, nooit met contactlenzen. Tevens heeft patiënte last van zeer droge ogen. We hebben,
24 jaar na de PKP, voor patiënte scleralenzen aangemeten en succesvol zowel de refractieafwijking als droge ogen behandeld.
Belangenverstrengeling: geen

16.38 A61

B. Melis-Dankers1, B. Jelijs2, prof. dr. J. Heutink1,2, prof. dr. K. Brookhuis2, prof. dr. D. de Waard2 (1 Koninklijke Visio; 2RuG Groningen);
Veilig en verantwoord fietsen met een visuele beperking
SAMENVATTING: Zelfstandig fietsen is erg belangrijk voor onze mobiliteit. Voor slechtziende mensen is veilig fietsen echter niet zomaar vanzelfsprekend. Patiënten én hun omgeving vragen zich vaak af of fietsen nog wel verantwoord is. Het dagelijks fietsgedrag
van 19 slechtziende mensen (VODS ≤ 0,25 of gezichtsvelduitval) is vergeleken met 19 goedziende plaatsgenoten. Daarbij is gebruik
gemaakt van GPS-camera’s en gekeken naar compensatie in rijsnelheid en route. De kruissnelheid van de slechtziende deelnemers
lag gemiddeld 1,4 km/uur lager dan van de goedziende controlegroep. De slechtziende mensen fietsten ook vaker op een rustige snelheid (<10 km/uur). Er werd geen bewijs gevonden dat zij een andere, potentieel veiligere, route kiezen. Zelfs bij lage gezichtsscherpte
en/of (forse) gezichtsvelduitval is veilig zelfstandig fietsen zeker niet uitgesloten. Patiënten kunnen bij de revalidatiecentra terecht voor
persoonlijk advies en begeleiding.
Belangenverstrengeling: werknemer

16.41

A62

L.S. Lanting (Radboudumc, Nijmegen)
Neonatale HSV infectie
SAMENVATTING: Wij zagen een 10-dagen oude neonaat ivm een rood/pussig linkeroog. Er was sprake van een forse cornea-erosie met grillige rand en wit/gelige afscheiding. Patiëntje was geboren met een blaar op de neus en al 5 dagen na de
geboorte vond moeder het linkeroog niet helder. De zwangerschap was ongecompliceerd verlopen, moeder had geen voorgeschiedenis van SOA’s. Op verdenking van HSV werd een kweek afgenomen, gestart met zovirax-zalf en patiënt op de kinderafdeling opgenomen voor IV-behandeling met aciclovir. De kweek bleek positief voor HSV-1. De cornea-erosie heelde, maar stromale
littekens bleven over. Een congenitale HSV infectie kan zich al in week 1 presenteren zonder dat de moeder klinisch kenmerken
van HSV heeft. Een vroegtijdige herkenning is belangrijk omdat dit ziektebeeld kan uitbreiden tot een gedissemineerde variant
met hoge mortaliteit en morbiditeit.
Belangenverstrengeling: geen

40 / NOG VERGADERING 216

WOENSDAG 29
DONDERDAG
30JUNI
JUNI2022
2022

16.29 A58

H. Schoemaker (UMC Groningen)
Een patiënt met maculaoedeem e.c.i.
SAMENVATTING: Een 67-jarige patiënt wordt vanuit de perifere oogarts ingestuurd i.v.m maculaoedeem in beide ogen.
Patiënt is bekend met DMII, welke goed gereguleerd is met orale medicatie. De visus bedraagt 0.8 cc // 1.0 cc. Tijdens
fundoscopisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Op de OCT wordt maculaoedeem vanuit de papillen gezien, met
daarbij opvallende tekening op de autofluorescentie fotografie. Op de fluorescentieangiografie wordt staining van de papil gezien,
met in de late fase choroïdale folds in beide ogen. ICG-angiografie vertoont behoudens verdikte pachychoroïdale vaten rondom de
papil, geen bijzonderheden. Dit beeld past het meeste bij peripapillary pachychoroid syndrome (PPS), een variant van het pachychoroid syndroom, voor het eerst omschreven in 2018 door Nopasak et al. Het is zinvol om de diagnose PPS in het achterhoofd te
houden bij onbegrepen nasale maculaoedeem
Belangenverstrengeling: geen

29

R. Lapid-Gortzak 1 Ch. Bala, F.RANZCO2 J. Schwiegerling,3 R. Suryakumar4 (1Amsterdam UMC University of Amsterdam, Retina
Total Eye Care, Driebergen; 2Macquarie University, Sydney, NSW, Australia, 3College of Optical Sciences, University of Arizona,
Tucson, Arizona, USA, 4Alcon Vison LLC, Fort Worth, Texas, USA)

30

Video of a Novel Methodology for Measuring Intraocular Lens Performance via Acuity Reserve

16.47

A64

SAMENVATTING: In deze video laten we de analyse van de Acuity Reserve op de defocus curve resultaten vanuit 2 klinische trials zien. (1. Single-arm investigation of the PanOptix Trifocal IOL(Alcon); 2: comparative investigation of the PanOptix Trifocal IOL
vs the AT LISA® Trifocal IOL (model 839 MP; Zeiss). De acuity reserve wordt berekend vanuit het gebied onder de curve, en vergeleken met de visual demand op verschillende afstanden. De defocus curve laat een goede visus van < 0.1 logMAR (> 0.8dec)
zien op alle defocus punten en een reserve aan visus van > 2 regels op -2.5D. De post-hoc vergelijking van beide lenzen laat een
verbeterde acuity reserve zien voor de panoptix lens post-op (P<0.001).De acuity reserve analyse van de defocus curve is een
nieuwe methode die vergelijking van verschillende lenzen mogelijk maakt verder dan de defocus curve. Deze studie liet zien
dat de Panoptix lens in de intermediate visus betere resultaten geeft van visus en visuele reserve dan de AT LISA trifocale lens.

01

Belangenverstrengeling: financiering onderzoek
16.50 A65

M. al Baaj (Amsterdam UMC)
Incontinentia pigmenti
SAMENVATTING: Incontinentia pigmenti (IP) is a rare congenital X-linked dominantly inherited multi-systemic ectodermal
dysplasia. Our aim is to highlight the importance of ophthalmic follow up of this incurable disorder.
Belangenverstrengeling: geen

16.53 A66

G.V. Arendsz (UMC Groningen)
Ozewiezewoze
SAMENVATTING: Een 95-jarige slechtziende vrouw met vasculaire dementie en het syndroom van Charles Bonnet op basis van
een blind linker oog met onbekende oorzaak en matuur cataract rechts, toont agressiviteit waarvoor zij wordt behandeld met
antipsychotica. Patiënte ondergaat een cataractextractie + IOL rechts met als resultaat een significante visuswinst waardoor er
een complete positieve verandering in haar gedrag optreedt. Dit komt overeen met eerdere publicaties die een trend laten zien
van positieve effecten op het cognitief functioneren na een cataractextractie. Zoals de betekenis van het lied ‘Ozewiezewoze’
luidt, voelde deze mevrouw zich weer gelukkig in het leven en gered te worden (van haar donkere wereld).
Belangenverstrengeling: geen

16.56 A67

A.J.H. van Velthoven1,2, M. Bertolin3, R.M.M.A. Nuijts1, V.L.S. LaPointe2, S. Ferrari3, M.M. Dickman1 (1University Eye Clinic Maastricht, Maastricht University Medical Center+, Maastricht; 2Department of Cell Biology-Inspired Tissue Engineering, MERLN Institute for Technology-Inspired; 3Veneto Eye Bank Foundation, Venice, Italy)
Increased cell survival of human primary conjunctival stem cells in dimethyl sulfoxide-based cryopreservation
SAMENVATTING: Stamcel therapieën zijn belangrijk voor de regeneratie van weefsels. Ook voor de regeneratie van het oculair
epitheel worden primaire stemcellen gekweekt voor transplantatie. Ex vivo cultivatie van conjunctiva- en cornea-stamcellen
verhoogt de kwaliteit en succes van stamcel gebaseerde medische producten. Cryopreservatie van stamcellen is tijdens het
productieproces onvermijdelijk. Om de levensvatbaarheid en karakteristieken van de cellen zo goed mogelijk te behouden,
adviseren wij het gebruik van DMSO als cryopreservatiereagentia.
Belangenverstrengeling: werknemer
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16.44 A63

A. Verpoorten-van Sorge (Koninklijke visio Amsterdam)
Tweeling met nanophthalmos, foveoschizis en MFRP-gen afwijking
SAMENVATTING: Tweeling, jongen (J) en meisje (M) 5 jaar van consanguine ouders, bekend met een hoge hypermetropie. Visus
mec J: 0.4/0.4 mec, M: 0.16/0.2 Cycloplegie J: OD S+12,5,C-0,5x180°; OS S+12,75,C-0,5x180° M: OD: S +13,50 C -1,00 x 0; OS: S
+15,00 C -1,00 x 000°, Aslengte J: OD: 16.17 mm, ACD 3.43 mm, OS: 16,07 mm, ACD 3,31 mm. Oogdruk J:20 mmHg, M:17 mmHg.
Crowded papillen. Op OCT Fovea: schizis beeld met uitgerekte fotoreceptoren. Bij M ook maculaoedeem. Centrale retina dikte
gemiddeld J:482/492 M: 622/618. ERG J 2017 met fotoptische en scotoptische responsies, geen aanwijzing voor retinale pathologie. Genetisch onderzoek: homozygote MFRP mutatie, zeldzame afwijking nog weinig beschreven. Geen therapeutische
behandelmogelijkheden, begeleiding van Visio. Additionele bevindingen kunnen zijn: glaucoom, foveahypoplasie, maculaoedeem, drusenpapillen, retinitis pigmentosa en netvliesloslating.
Belangenverstrengeling: geen

17.02

A69

29

C.W.A. Pennekamp (Haga Ziekenhuis Den Haag)
Casus: implantatie torische Carlevale intraoculaire lens
SAMENVATTING: Voor de behandeling van afakie bij patiënten met onvoldoende kapselsteun zijn verschillende soorten intraoculaire lenzen (IOLs) beschikbaar. Met de scleraal gefixeerde achterste oogkamer Carlevale IOL (Soleko) hebben wij in de
afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan. Hier presenteren wij de uitkomst van implantatie van de eerste torische Carlevale
IOL in Nederland (voor zover bekend). Het betreft een 80- jarige patiënt met hoog astigmatisme beiderzijds zonder amblyopie
(OS S+1.00, C-7.25 x 14; K1 41.26, K2 47.01). Na een gecompliceerde cataractoperatie links met voorgenomen implanatatie van
een torische IOL elders, onderging patiënt succesvolle implantatie van een torische Carlevale IOL. Postoperatief bedroeg de
visus 0.9++ (S+0.75,C-0.75x180). Conclusie: De torische variant van de Carlevale IOL lijkt een goede optie voor de behandeling
van afakie bij patiënten met astigmatisme zonder voldoende steun van het lenskapsel.

30
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Belangenverstrrengeling: geen
17.05

A70

E. Liem, M.J.H. Tjon-Fo-Sang (Oogziekenhuis Rotterdam)
Maligne myopie met esotropie bij Donnai Barrow syndroom
SAMENVATTING: Casus: Jongen van 13 jaar met Donnai Barrow syndroom presenteert zich met maligne myopie (S-30) en met als
gevolg een grote esotropie met abductiebeperking. Op MRI worden vergrote bulbi gezien in relatief kleine orbitae en verschuiving
van de m. rectus superior naar nasaal en de m. rectus lateralis naar inferior. Chirurgische behandeling: OD Yokoyama procedure,
waarbij m. rectus lateralis en m. rectus superior verbonden wordt middels een hechting 12mm achter de insertie, icm OS recessie
m. rectus medialis 9mm. Beloop: 1jaar na de ingreep is sprake van een kleine esoforie. Conclusie: Yokoyama procedure is een
geschikte ingreep bij heavy eye syndrome, waarbij tgv een grote bulbus de m. rectus superior naar nasaal en de m. rectus lateralis
naar inferior verschoven zijn. Hiermee wordt de anatomische positie van deze spieren hersteld.
Belangenverstrengeling: geen

17.08

A71

R.J.W. de Keizer, J. Goemaere, N. Lauwers, S.N.Dhubhghail, M.J. Tassignon (Universiteit en Universiteits Hospitaal Antwerpen België)
Twee verschillende behandelingstrajecten voor progressieve stromale iris cystes
SAMENVATTING: Doel: presentatie van 2 soorten behandelingen voor in omvang toenemende primaire of secundaire stromale iris
cystes. Methode: Bij één patiënt werd de traumatische iriscyste behandeld met een “endoscopische fotocoagulatie”, en een tweede
patiënt met een congenitale cyste rond zijn 20 e jaar behandeld met een intralesionale scleroserende alcohol injectie. De details van
de behandelings methoden worden in de poster verder besproken. Resultaten: Bij beide patiënten verdween de cyste ,maar bij patiënt
2 nam deze erna weer geleidelijk toe, en een jaar daarna opnieuw gescleroseerd. Bij patiënt 1 ontstond geleidelijk door beide trauma’s
cornea- en lens troebelingen. Conclusie: voor progressieve stromale iris cystes lijkt de behandeling met scleroserende intralesionale
alcohol een goede optie.
Belangenverstrengeling: geen

17.11

A72

A. Levitski, M. Haan, R. Diederen, R. Schlingemann, H. Tan (Amsterdam UMC)
Een Covid-19 gerelateerd unilateraal papillo(thrombo)flebitis beeld
SAMENVATTING:
Casusbeschrijving: Een 34-jarige man presenteerde zich met een acute unilaterale visusdaling 2 dagen na een PCR bevestigde
Covid-19 infectie. Bij presentatie had de patiënt een visus van 0.1 en een normale druk. Onderzoek toonde een niet afwijkend
voorsegment. Het achtersegment toonde glasvocht troebelingen met bloed en op de achterpool een iets onscherpe gezwollen
maar vitale papil, fors maculaoedeem, verdikte venen in vaatboog inferior met verdikte wit uitgeslagen wanden en langs de vaten
pre-retinale en intra-retinale bloedingen. Het FAG liet een normale instroom en normale arterioveneuze passage zien en geen
aanwijzingen voor ischemie. Behandeling met een prednison afbouwschema resulteerde in een afname van het maculaoedeem
en een verbetering van de objectieve visusmeting. Een follow-up OCT toonde een verdunde elipsoid zone en een GVO liet een
centrale gevoeligheidsdaling zien. Geen binoculaire klachten.
Belangenverstrengeling: geen
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16.59 A68

A73

P. van Geuns (Oogziekenhuis Rotterdam)
De Partypopper: Leuk voor een feestje, niet voor het oog
SAMENVATTING: Inleiding: De “partypopper”: een confetti kanon vanaf 1,90e verkrijgbaar in de winkel of online. Wij presenteren u een
serie casus wie slachtoffer zijn geworden van deze popper. Methoden: Retrospectief 8 ogen bij 8 patiënten wie zich presenteerden
op onze acute oogzorg. Resultaten: 5 man, leeftijd gemiddeld 25 jaar (range 9-36). Visus bij presentatie 0,64 (Snellen) (0,002 - 0,9),
oogdruk 15 mmHg (10-20). 100% had microhypaem, 75% macrohypaem, 47,5% had een recessus. 62,5% had Berlins oedeem, 1 patiënt
had sclopetaria. Eén patiënt had ernstig letsel met irisdialyse en traumatisch cataract. Visusherstel gemiddeld tot 0,98 (0,8-1,0), druk
13 mmHg (9-17). Bij 50% van de patiënten is lifetime follow-up geïndiceerd. Conclusie: De partypopper eist steeds meer slachtoffers als
het gaat om oogheelkundig letsel, waar functioneel herstel goed lijkt, houdt een aantal levenslang problemen.
Belangenverstrengeling: geen

17.17
17.27

29

18.00

A74

UITREIKING POSTERPRIJS 2022
Na uitreiking prijs borrel in posterlounge met posterauteurs en publiek
EINDE
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17.14

Medische Retina, voorzitters C.C.W. Klaver, S. Yzer
09.00 B32

Th. Theelen, T. Mulders, P. Dhooge, C.B. Hoyng (Radboud UMC Nijmegen)
Geautomatiseerde telling van fotoreceptoren op Heidelberg High-Magification-Module (HMM) beelden
SAMENVATTING: Doel: Evalueren van geautomatiseerde fotoreceptor analyse in vergelijking met handmatige telling op Heidelberg
HMM beelden in gezonde en aangedane retina’s. Methoden: Ogen van gezonde proefpersonen en ogen met Central Areolar Choroidal
Dystrophy (CACD) werden in beeld gebracht met een Heidelberg Engineering Spectralis™ 2 apparaat met de nieuwe High Magnification Module (HMM™) en spectrale-domein optische coherentie tomografie (OCT). De fotoreceptormozaïeken op de resulterende
HMM-beelden werden kwantitatief geanalyseerd na high-pass filtering en automatische detectie door software. Resultaten: Kegelpatronen konden worden gedetecteerd in alle studie-ogen. Een high-pass filter werd toegepast om de kans op automatische kegel
detectie te verhogen. We waren in staat om veranderingen van de kegeldichtheid perimaculair waar te nemen die verwacht worden
van retinale pathologie bij CACD. Conclusie: Kwantitatieve, computergesteunde kegelanalyse op HMM-beelden is automatisch
mogelijk door een aangepast filter-gebaseerd.

29

30

Belangenverstrengeling: geen
09.10 B33

01

Eric F. Thee1,2, Bart Liefers1,3, Daniel T. Luttikhuizen* 1, Caroline C.W. Klaver 1,2,4,5 (1Department of Ophthalmology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; 2Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; 3NIHR Biomedical
Research Centre, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, UCL Institute of Ophthalmology, London UK; 4 Department of
Ophthalmology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University Medical Center, Nijmegen; 5Institute
of Molecular and Clinical Ophthalmology, University of Basel, Switzerland)
Automated quantification of intermediate age-related macular degeneration features
SAMENVATTING: Doel: Het objectief beoordelen van intermediaire maculadegeneratie (LMD) middels geautomatiseerde kwantificatie
van drusen en pigmentveranderingen. Methode: 648 deelnemers >55 jaar uit de Rotterdam studie waren beschikbaar. Gebieden van
drusen en pigmentveranderingen op multimodale beeldvorming werden gemeten met een deep learning-algoritme. Humane experts
fungeerden als gouden standaard. Resultaten: Het deep learning-model behaalde een gemiddelde dice score en intraclass correlatie
coëfficiënt van 0.567 ± 0.017 en 0.554 ± 0.039 voor intermediaire LMD kenmerken, vergeleken met 0.538 ± 0.09 en 0.509 ± 0.165
voor humane beoordelaars. Voor gedetecteerde/gemiste kenmerken werden vergelijkbare prestaties behaald. Conclusie: De kwaliteit
van de geautomatiseerde kwantificatie van intermediaire LMD kwam op zijn minst overeen met die van ervaren beoordelaars. Het
deep learning-model kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, incl. analyse van causale verbanden, trial selectie, en de
voorspelling van eindstadia.
Belangenverstrengeling: geen

09.20 B34

M.A. Meester-Smoor 1,2, E. Thee1,2, A.P.M. de Koning-Backus1,2, C. Brussee1,2, M. van Veen1,2, C.C.W. Klaver 1,2,3,4 (1Department Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam; 2Department Epidemiology, Erasmus MC, Rotterdam; 3Department Ophthalmology, Radboudumc, Nijmegen; 4Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Lifestyle score for age-related macular degeneration patiënts to promote change
SAMENVATTING: Artsen vinden het moeilijk om met maculadegeneratie (LMD) patiënten de discussie over een gezonde leefstijl
aan te gaan. Dit ondanks de kennis dat een gezonde leefstijl het risico op een laat stadium met 50% kan verminderen. Wij maakten
scoreformulieren aan de hand van risicoschattingen voor leefstijlfactoren uit gevalideerde studies en scoorden roken, dieet,
lichaamsbeweging, en BMI tot een maximum van 13 punten. Tevens berekenden wij het genetisch risico. Van de 38 patiënten die
deelnamen aan onze studie scoorden 16 (42%) ≤ 6 en slechts 2 (6%) scoorde ≥ 10. Vooral de scores op groenten en vis waren laag.
Meer dan de helft (56%) had een hoog genetisch risico. Onze formulieren zijn klinisch heel bruikbaar en kunnen patiënten en artsen
inzicht geven in hoe de leefstijl geoptimaliseerd kan worden.
Belangenverstrengeling: werknemer

09.30 B35

A.N. Witmer, C.L.D. Groenink-Lindenhovius, L. van den Borne, R. van Zijderveld
(Department of Ophthalmology, OLVG, Amsterdam)
Virtual Retina Clinic (VRC) OLVG: medische retina van de toekomst
SAMENVATTING: Doel. Beschrijving van innovatieve Virtual Retina Clinic. Methode. Retrospectief werd een consecutieve patiëntenserie, gezien in de VRC van mei tot november 2021, geanalyseerd en vergeleken met een vergelijkbare groep op traditionele
wijze onderzochte medische retinapatiënten uit 2019. VRC patiënten werden door een TOA onderzocht met: visusmeting, oogdrukmeting, OCT, (ultra)-widefield fundusfotografie en OCT angiografie. Bij ischemische aandoeningen werd routinematig een
widefield OCT-A verricht. Beoordeling door oogarts vond asynchroon plaats met een telefonische uitslag. Resultaten. In 6 maanden
werden 397 patiënten gezien in de VRC; pre-COVID werden 442 patiënten gezien. De doorlooptijd in de VRC was aanzienlijk korter
dan pre-COVID (42 vs 72 minuten). Routine fundusfotografie en OCT-A onthulden eerder gemiste (pre)proliferatieve diabetische
retinopathie. Conclusie. Een Virtual Retina Clinic is efficiënter dan een face-to-face consult en door multimodale beeldvorming van
hoge kwaliteit.
Belangenverstrengeling: geen
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SPRINGERZAAL (B)

Th.L. Ponsioen, MD, PhD,1 O.A.M. Tigchelaar-Besling, MD,2 C.C.W. Klaver, MD, PhD,3 F.D. Verbraak, MD, PhD4 (1Department of
Ophthalmology, Isala, Zwolle; 2Department of Ophthalmology, Amphia, Breda; 3Department of Ophthalmology, Radboud UMC,
Nijmegen; 4Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC)
12 months follow-up of retinal vascular occlusions based on an FRB! analysis
SAMENVATTING: Vanaf 2016 worden door deelnemende Nederlandse centra aan de Fight Retinal Blindness! database (FRB!)
real-life behandelresultaten van exsudatieve maculadegeneratie bijgehouden. Daarnaast zijn er modules beschikbaar voor het
bijhouden van deze resultaten bij veneuze occlusies (RVO) en diabetisch macula oedeem. In de huidige studie is er een analyse
gemaakt van de RVO resultaten in het eerste jaar bij niet eerder behandelde patiënten. In de Nederlandse setting waarbij er
gestart wordt met bevacizumab worden in het eerste jaar significant meer injecties gegeven zowel bij patiënten met een BRVO
als met een CRVO. Dit lijkt hand in hand te gaan met een grotere gemiddelde stijging van de visus.
Belangenverstrengeling: geen

29

C.C.W. Klaver 1-5; H.P.N. Scholl1,2 (1Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, Switzerland; 2Department of Ophthalmology, University of Basel, Switzerland; 3Dept. Ophthalmology, Erasmus Medical Center, Rotterdam; 4Dept. Epidemiology,
Erasmus Medical Center, Rotterdam; 5Dept. Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen)

30

Pentosan and macular disease: a causal association?

09.50 B37

SAMENVATTING: Is het middel Pentosan de oorzaak van een Stargardt phenotype? Pentosan is medicatie die langdurig gebruikt
wordt voor interstitiële cystitis. Er is internationaal veel ophef over dit middel ontstaan vanwege de Stargardt-achtige pathologie
in de macula bij gebruikers. Om de bewijsvoering voor een causale relatie helder te krijgen hebben wij de Bradford Hill criteria uit
de klassieke epidemiologie toegepast op de huidige publicaties. Tegen een causale relatie pleiten de variabiliteit in grootte van
het effect, afwezigheid van pathologie in sommige studies, en gebrek aan bewijs voor een temporale relatie. Vóór pleiten echter
het biologisch mechanisme van het middel, d.w.z. inhiberen van heparanase hetgeen in de membraan van Bruch zit, en de forse
retinale pathologie bij muizen met heparanase deficiëntie. Oogartsen dienen waakzaam te zijn op dit middel bij macula dystrofieen.

01

Belangenverstrengeling: adviseurschap
10.00 B38

M. Ravenstijn,1 C.C.W. Klaver,2-5 S. Yzer,2 (1Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam Eye Hospital; 2Department Ophthalmology,
RadboudUMC, Nijmegen; 3Department Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam; 4Department Epidemiology, Erasmus MC, Rotterdam; 5Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Basel, Switzerland)
Clinical characteristics and complications of high myopia in a Dutch population: an ongoing prospective study
SAMENVATTING: Doel: Het bestuderen van klinische kenmerken en complicaties van hoge myopie in een Nederlandse populatie.
Methode: Dit prospectieve onderzoek richt zich op hoge myopie is patiënten ouder dan 40 jaar en van Europese afkomst. De
primaire uitkomsten zijn visus, mate van myope maculopathie, andere myope complicaties en de betrokken oogheelkundige
vakgebieden. Resultaten: In 86 ogen was de gemiddelde visus 73 ± 19 letters (20/40 Snellen). Myope maculopathie was aanwezig
in 40% van de ogen. Betrokken specialisten waren: algemene oogartsen, refractie chirurgen, glaucoom specialisten, medische
retina specialisten en vitreoretinale chirurgen. Bij 29% van de patiënten waren 2 verschillende specialismes betrokken en bij
11% tenminste 3 verschillende. Conclusie: Hoge myopie komt voor in ieder oogheelkundig vakgebied. Intensieve samenwerking
tussen (sub)specialisten is essentieel voor optimale zorg en voor wetenschappelijk onderzoek.
Belangenverstrengeling: betaalde lezingen

10.10

B39

S. Yzer,1,2 M. Ravenstijn,2 C.C.W. Klaver 1,3-5 (1Department Ophthalmology, RadboudUMC, Nijmegen; 2Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam; 3Department Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam; 4Department Epidemiology,
Erasmus MC, Rotterdam; 5. Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, Switzerland)
Myope maculaire neovascularisatie: lange termijneffect en uitkomsten in een groot Europees cohort
SAMENVATTING: Doel: Het bestuderen van de lange termijn uitkomsten van myope maculaire neovascularisatie (MNV). Methode:
Retrospectief werden opeenvolgende MNV patiënten bestudeerd. Er werd gekeken naar: aantal injecties; visus; recidieven;
ontwikkeling van MNV in het contralaterale oog. Resultaten: MNV kon effectief behandeld worden met anti-VEGF injecties (mediaan van 2). De visus verbeterde aanvankelijk, maar na 4 jaar was de visus aanzienlijk slechter. Meer dan 50% ontwikkelde een
recidief. 25% van de contralaterale ogen ontwikkelde een MNV. Patiënten jonger dan 40 jaar hadden hierop een verhoogd risico
(HR: 4.5). Conclusie: MNV kan behandeld worden met anti-VEGF, echter is de visuele prognose voor de lange termijn beperkt.
Patiënten dienen opgevolgd te worden i.v.m. een grote kans op een recidief MNV. Jongere patiënten hebben een verhoogd
risico op een MNV in het contralaterale oog.
Belangenverstrengeling geen
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09.40 B36

S. Risseeuw 1, M.G. Pilgrim2, C. Brown2, L. Czinsick2, R. Thompson3, A. Bergen4, J. ten Brink4, W. Spiering5, A. Ossewaarde – van
Norel1, R. van Leeuwen1, I. Lengyel2 (1Department of Ophthalmology, University Medical Center Utrecht; 2Wellcome-Wolfson
Institute for Experimental Medicine, School of Medicine, Dentistry and Biomedical Science, Queen’s University Belfast, Northern
Ireland, United Kingdom; 3University of Maryland School of Medicine, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Baltimore, United States; 4Department of Clinical Genetics and Ophthalmology, Amsterdam UMC, Academic Medical Center, University of Amsterdam,; 5Department of Vascular Medicine, University Medical Center Utrecht)
A histopathological correlation of Bruch’s membrane calcification with clinical retinal imaging in pseudoxanthoma elasticum
SAMENVATTING: Patiënten met pseudoxanthoma elasticum (PXE) vertonen progressieve verkalking van het membraan van
Bruch (BM) wat zichtbaar is als peau d’orange, de vermoedelijke transitiezone van verkalkt- naar niet verkalkt membraan van
Bruch. Een beter begrip van het histopathologisch substraat van afwijkingen op beeldvorming is essentieel voor meer inzicht
in het beloop van de ziekte. Hiervoor zijn zes donorogen van vier PXE-patiënten en één controle onderzocht. De verkalking
werd aangekleurd met Osteosense, wat een uitgebreide verkalking van het membraan van Bruch zien. Dit was centraal volledig
verkalkt en had midperifeer een gestippeld aspect, wat overeenkwam met de locatie van peau d’orange op eerder gemaakte
beeldvorming. Hoewel bepaalde retinale afwijkingen nog niet verklaard kunnen worden, zijn deze eerste bevindingen essentieel voor een beter begrip van verkalking van het membraan van Bruch in PXE.

29

Belangenverstrengeling: geen

30
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10.30 B41

J. Brinks1; E.H.C. Van Dijk 1; R. Tsonaka2; O.C. Meijer3; C.J.F. Boon1,4 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical
Center; 2Department of Biomedical Data Sciences, Medical Statistics Section, Leiden University Medical Center; 3Department
of Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Leiden University Medical Center; 4Department of Ophthalmology,
Amsterdam University Medical Centers)
Sex Hormones in Males and Females with Active Central Serous Chorioretinopathy
SAMENVATTING: Steroïd hormonen vormen een belangrijke riscofactor voor centrale sereuze chorioretinopathie (CSC). Tevens zijn
mannen opvallend vaak aangedaan ten opzichte van vrouwen (80-90% is man). In deze studie onderzoeken wij de homeostase
van de geslachtshormonen testosteron en oestradiol in mannen en vrouwen met CSC. In vergelijking met gezonde controles
vonden we geen verschillen tussen gezonde mannen en mannen met CSC. In vrouwen met CSC zagen we ook geen verschillen
in absolute hormoonspiegels van testosteron en oestradiol, maar we vonden wel een statistisch significant lagere spiegel van
‘sex hormone binding globulin’ (SHBG). Dit is een interessante bevinding, aangezien verlaagde spiegels van dit hormoon kunnen
betekenen dat een verhoogde biologisch actieve fractie van testosteron een rol speelt in de pathogenese van CSC in vrouwen.
Belangenverstrengeling: geen

10.40 B42

B. Alagahgi, R.A.C. van Huet (Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen)
Effect of the Iluvien implant in patiënts with recurrent macular edema after treatment with intravitreal dexamethasone implants
SAMENVATTING: Wij onderzochten het effect van de Iluvien implant bij patiënten met recidiverend maculaoedeem door uveïtis (UMO)
en diabetes (DMO). Indicatie voor behandeling met de Iluvien implant werd gesteld voor patiënten die herhaaldelijk behandeld
werden met een intravitreaal dexamethason implant. De visus en centrale maculadikte (CMT) werd gecontroleerd op 6 weken, 3 en
6 maanden na toediening van de Iluvien implant. Toename van CMT ≥50µm of visusdaling van >1 regel (ETDRS) werden beschouwd
als therapiefalen. Dertien ogen van 10 patiënten zijn onderzocht, hiervan hadden er 4 DMO en 9 UMO. Op 6 maanden toonde 4 (31%)
ogen een stabiel CMT. Vijf (38%) ogen toonde een toename van ≥50µm CMT, waarvan 1 eveneens een visusvermindering >1 regel. De
Iluvien implant lijkt minder effectief bij ogen met uitgebreid behandelverleden met steroïden.
Belangenverstrengeling: geen

10.50

PAUZE

11.30

Algemene ledenvergadering NOG in Theater

12.45

LUNCH

14.00

Donderslecture by Lawrence A. Yannuzzi in Theater
Low Vision, voorzitter Prof. Dr. R. van Nispen

15.00 B43

M.H.J. Veldman, H.P.A. van der Aa, G.H.M.B. van Rens, R.M.A. van Nispen (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Ophthalmology,
Amsterdam Public Health research institute)
Strategies to overcome challenges to perform the E-nergEYEze randomized controlled trial in times of the COVID-19 pandemic
SAMENVATTING: De COVID-19 pandemie zorgt voor vele uitdagingen om onze gerandomiseerde gecontroleerde trial “E-nergEYEze”
uit te voeren. E-nergEYEze is een E-health interventie om ernstige vermoeidheid te verminderen bij volwassenen met een visuele
beperking. De werving van deelnemers middels informatiebrieven per post gaf onvoldoende resultaat. Angst voor besmetting en
de veronderstelling om te moeten reizen veroorzaakte terughoudendheid voor aanmelding. Oplossingen waren meer telefonisch
contact met potentiële deelnemers, het digitaal aanbieden van de informatiebrief, werving via social media en patiëntverenigingen
en het aanbieden van een volledig digitale interventie. Ondanks dat hebben we met 8 maanden uitloop slechts 42% geïncludeerd.
Gebrek aan tijd en financiën maken dat het onzeker is of we voldoende power hebben om effecten aan te tonen. Desalniettemin
maken technologieën op afstand het mogelijk om de trial voort te zetten.
Belangenverstrengeling: geen
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10.20 B40

B44

TP Rausch-Koster 1,2, FD Verbraak 1, GHMB van Rens1, RMA van Nispen1 (1Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Ophthalmology,
Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam; 2Bergman Clinics, Department of Ophthalmology)
Development and calibration of the EyeQ itembank for measuring Vision-Related Quality of Life in Patiënts with exsudative
Retinal Diseases
SAMENVATTING: In dit onderzoek is er een nieuwe stap gemaakt in de ontwikkeling van een collectie vragen (EyeQ) die visus-
gerelateerde kwaliteit-van-leven (Vr-QoL) meetbaar maakt bij patiënten die anti-VEGF behandeling ontvangen voor verschillende exsudatieve retina-aandoeningen. De EyeQ werd gebaseerd op verschillende bekende Vr-QoL-instrumenten (de Nederlandse
Impact-of-Vision-Impairment-Profile (IVI), de National-Eye-Institute-Visual-Functioning-Questionnaire (NEI-VFQ-25), de Low-Vision-
Quality-of-Life-Questionnaire (LVQOL) en de Vision-Core-Measure (VCM)), en is vervolgens gekalibreerd. De EyeQ bevat 46 vragen
en laat zien een betrouwbaar instrument te zijn om Vr-QoL te meten. In vervolgonderzoek zal de EyeQ-46 worden gebruikt om
een computer adaptieve test (CAT) te ontwikkelen. De CAT-EyeQ zal ervoor zorgen dat, door gebruik te maken van een algoritme,
een precieze Vr-QoL-score bepaald kan worden met slechts het beantwoorden van gemiddeld 6-8 vragen die toegespitst zijn op
de ervaren beperking van de patiënt.
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Belangenverstrengeling: geen
15.20 B45

01

V.L. Dol2, A.B.M. Fuermaier2, A.A.J. Roelofs1, P. Pijnakker 1, A.C.L. Vrijling1, A.J. van Sorge1, J.H.C. Heutink 1,2, N.M. Jansonius3 (1Royal
Dutch Visio, Center of Expertise for Blind and Partially Sighted People, Huizen; 2Department of Clinical and Developmental Neuropsychology, University of Groningen; 3Department of Ophthalmology, University of Groningen, University Medical Center Groningen)
The 6-item Vision related Quality of life and Limitations questionnaire (VQL-6): evaluation of the psychometric properties
in a community sample
SAMENVATTING: Met de VQL-6 (6-item Vision related Quality of life and Limitations questionnaire) kan een potentiële behoefte aan
aanvullende zorg, als gevolg van een achteruitgang in kwaliteit van leven, worden gesignaleerd bij oogheelkundige patiënten. Het
doel van het huidig onderzoek is het evalueren van de psychometrische eigenschappen van de VQL-6 in een onderzoeksgroep van
2032 deelnemers. De factor analyses toonden een twee-factor model aan binnen de VQL-6. Het twee-factor model werd bevestigd
in een klinische onderzoeksgroep van 203 patiënten met een oogheelkundige aandoening. De VQL-6 vertoonde een goede interne
consistentie binnen elke factor en een acceptabele convergente en discriminante validiteit. De VQL-6 lijkt een valide instrument
om visueel gerelateerde kwaliteit van leven te meten. Voor gebruik in de klinische praktijk bij patiënten met een oogheelkundige
aandoening is aanvullende validatie nodig.
Belangenverstrengeling: geen

15.30 B46

R. van Nispen,1 E.B.M. Elsman,1,2 O. Lee,1 R. Wisse,3,4 J. Keunen,5 G. van Rens,1 H. van der Aa1 (1Amsterdam UMC, Vrije Universiteit,
Ophthalmology, Amsterdam Public Health research institute; 2Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Epidemiology
and Data Science, Amsterdam Public Health research institute; 3UMC Utrecht, Ophthalmology, Utrecht; 4Easee B.V., Amsterdam;
5
Radboud UMC, Ophthalmology, Nijmegen)
Reliability and agreement of an online nurse-assisted eye-screening tool versus manifest tests for older adults receiving
home healthcare
SAMENVATTING: Doel was enkele meeteigenschappen van een online oogscreeningstool te onderzoeken bij ouderen die thuiszorg
ontvangen. Patiënten (65+) van twee thuiszorgorganisaties werden uitgenodigd. Verpleegkundigen screenden visus veraf, leesvisus
en maculaire functie (Amsler). Twee weken later nam een onderzoeker de standaard testen af. De overeenstemming en betrouwbaarheid tussen de nieuwe tool en standaard testen werd geanalyseerd. Het gemiddelde verschil in visus veraf was 0,02 logMAR en
leesvisus 0,07 en 0,03 logMAR voor respectievelijk de tumbling-E optotypes en de driehoek-cirkel optotypes. Individuele datapunten
vielen grotendeels binnen de non-inferioriteitsdrempel. De betrouwbaarheid (ICC) tussen de tests was 0,78 voor visus veraf en 0,74
en 0,67 voor de testen voor visus nabij. De kappa tussen de digitale en standaard Amsler was 0.48. Er zijn enkele aandachtspunten,
echter de oogscreeningstool lijkt veelbelovend voor gebruik in de thuiszorg.
Belangenverstrengeling: geen

15.40 B47

M.L. Stolwijk 1, R.M.A. van Nispen1, I.W.M. Verburg2, L. van Gerwen2, T. van de Brug3, G.H.M.B. van Rens1 (1Amsterdam UMC, Vrije
Universiteit, Ophthalmology and Amsterdam Public Health research institute; 2Vektis C.V., Healthcare Information Center. Zeist;
3
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Epidemiology and Data Science, Amsterdam Public Health research institute,)
Trends in kenmerken van patiënten verwezen naar visuele revalidatiezorg
op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars
SAMENVATTING: Doel: Verklaringen vinden voor de daling in het gebruik van Nederlandse visuele revalidatiezorg. Methode:
We hebben trends in kenmerken van volwassenen die tussen 2015 en 2018 visuele revalidatiezorg hebben ontvangen in kaart
gebracht op basis van declaratiegegevens van Nederlandse zorgverzekeraars (Vektis C.V.). Resultaten: Tussen 2015 en 2018
hebben in totaal 49,726 unieke patiënten gebruik gemaakt van visuele revalidatiezorg, het aantal patiënten per jaar is in deze
periode met 15% gedaald. Significante trends zijn gevonden voor wat betreft behandeling met anti-VEGF injecties, lens gerelateerde oogaandoeningen, fysieke comorbiditeit, als ook het gebruik van oogzorg, low vision hulpmiddelen en ergotherapie.
Conclusie: De 15% daling in het gebruik van Nederlandse visuele revalidatiezorg kan deels verklaard worden door de daling in
het aandeel patiënten binnen visuele revalidatiezorg behandeld met anti-VEGF injecties en met lens gerelateerde
Belangenverstrengeling: geen
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15.10

E. Veenman, M.L. Stolwijk, A.A.J. Roelofs, A.M. Bootsma, R.M.A. van Nispen (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Ophthalmology
and Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam)
Qualitative study on challenges and compensation strategies in various areas of life among people with dual sensory loss
SAMENVATTING: Deze studie beoogde de subjectieve ervaringen van mensen met een dubbelzintuiglijke (i.e. visuele en auditieve)
beperking in kaart te brengen op het gebied van informatieverwerking, mobiliteit, communicatie en energiebalans. Indien er problemen werden ervaren, werd er ook gekeken naar gebruikte compensatiestrategieën. Er werden twintig semigestructureerde
interviews afgenomen met mensen met een dubbelzintuiglijke beperking; deze zijn getranscribeerd en geanalyseerd. De meeste
deelnemers functioneerden goed op het gebied van informatieverwerking. Op het gebied van mobiliteit en communicatie werden
problemen gerapporteerd, zoals moeite hebben met navigeren in een onbekende omgeving. Ook hadden de meeste deelnemers
last van vermoeidheid; het hebben van een dagelijkse routine was hierbij een effectieve compensatiestrategie. Concluderend kan
er gesteld worden dat mensen met een dubbelzintuiglijke beperking diverse moeilijkheden tegenkomen, maar dat ze vaak gebruik
maken van effectieve compensatiestrategieën.
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Belangenverstrengeling: werknemer
16.00

Vitreoretinale chirurgie, voorzitters N. Crama en J. de Hoog

30
01

PAUZE

16.20 B49

M.I. Bosscha (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Ophthalmology)
Outcomes of bimanual surgical vitrectomy technique for diabetical tractional retinal detachment
SAMENVATTING: Doel: het evalueren van de postoperatieve uitkomsten van een vitrectomie met bimanuele verwijdering van tractiemembranen en lucht- of gastamponade voor herstel van een diabetische tractieablatio (TRD). Methode: Retrospectieve studie waarbij alle dossiers van consecutieve single-surgeon operaties van patiënten met een diabetische tractieablatio werden geanalyseerd,
die werden geopereerd tussen februari 2013 en november 2021. Er werd een 25-gauge chandelier-geassisteerde vitrectomie, met
bimanuele (met 25G-pincet en -schaartje) verwijdering van tractiemembranen, ILM peeling en endolaser verricht. Alle ogen kregen
preoperatief intravitreaal bevacizumab. Resultaten: In totaal werden 106 ogen van 88 patiënten met een diabetische tractieablatio
geopereerd. Primair herstel werd bereikt na één operatie in 104 of 106 ogen met lucht- (n=76), gas-(n=26), of siliconenolietamponade
(n=4). De mediane visus verbeterde significant van logMAR 1.32 tot 0.64 postoperatief (p<0.001). Conclusie: Bimanuele vitrectomie met
lucht- of gastamponade is een effectieve behandeling voor een diabetische tractieablatio.
Belangenverstrengeling: geen

16.30 B50

J. de Hoog1, B.M. Govers2, S. Keijser2 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Center; 2Department of
Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen)
Posterior vitreous membrane findings on OCT in patiënts with collagen type IV abnormalities
SAMENVATTING: Introductie: Één van de veronderstelde mechanismen waardoor abnormaal collageen type IV bij patiënten met
het syndroom van Alport syndroom kan leiden tot een verhoogd risico op maculagaten, is een verzwakte membrana limitans
interna. Abnormaal collageen type IV kan bij deze patiënten echter ook leiden tot maculagaten door afwijkingen in het glasvocht
membraan. Methode: Een observationele case-serie van OCT bevindingen bij drie patiënten. Resultaten: Bij twee patiënten met
gediagnosticeerd Alport syndroom en bij één patiënt met een mogelijk pathogene genetische variant in COL4A3 zagen we een
opmerkelijk achterste glasvocht membraan met een vitreoschisis-achtig uiterlijk op OCT. Conclusie: Deze bevindingen van het
glasvocht membraan kunnen een verband hebben met abnormaal collageen type IV en zijn mogelijk tevens geassocieerd met
het ontstaan van maculagaten bij patiënten met Alport syndroom.
Belangenverstrengeling: geen

16.40 B51

M.C. Burggraaff (Department of ophthalmology, Amsterdam UMC)
Luxation of the intraocular lens: when and why
SAMENVATTING: De incidentie van geluxeerde kunstlenzen lijkt toe te nemen. Retrospectief dossieronderzoek laat zien dat de
kunstlens gemiddeld 11 jaar na de cataractextractie luxeert. We maakten onderscheid tussen vroege luxaties, binnen 3 maanden
na plaatsing (8%), en late luxaties, >3 maanden na plaatsing (92%). Luxaties inclusief de kapselzak (82%) en luxaties door het kapsel
heen (14%). De meeste vroege luxaties waren, zoals te verwachten, door het kapsel heen. Patiënten met in de voorgeschiedenis een
vitrectomie, trauma, gecompliceerde cataract extractie, hoge myopie of pseudoexfoliatie zijn at risk voor een lensluxatie. De behandeling bestond in de meeste gevallen uit een vitrectomie met explantatie van de kunstlens en het plaatsen van een irisklauwlens.
Belangenverstrengeling: geen
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15.50 B48

B.M. Govers, M. El Kandoussi, S. Keijser, N. Crama (Department of Ophthalmology, Radboud University Medical Center, Nijmegen)
Risk and symptom awareness in relation to visual outcome after rhegmatogenous retinal detachment surgery
SAMENVATTING: Introductie: Het resultaat na behandeling van een rhegmatogene netvliesloslating is gerelateerd aan de duur van
symptomen bij presentatie. Voorlichting over de alarmsymptomen bij hoog risico groepen zou mogelijk kunnen bijdragen aan een
betere visuele prognose na behandeling. Methode: 134 patiënten die werden behandeld voor een primaire rhegmatogene netvliesloslating in het Radboudumc, Nijmegen, vulden een vragenlijst in. Resultaten: Patiënten die aangaven kennis te hebben van
alarmsymptomen, passend bij een netvliesloslating hadden significant vaker een aanliggende macula bij presentatie (χ2; p=0.002)
en een betere visuele uitkomst na behandeling (Mann-Whitney U; p<0.001). Van de patiënten met myopie gaf bijna 80% aan nooit
geïnformeerd te zijn over het verhoogde risico op een netvliesloslating. Conclusie: Voorlichting aan individuen met myopie kan
waarschijnlijk substantieel bijdragen aan een betere visuele uitkomst na behandeling van een netvliesloslating.
Belangenverstrengeling: geen

17.00

B53

29

30
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S.H.M. van Romunde1, D.P.C. Vergouwen2,3, D. Iacovello4, D.L. Roelen5, R.M. Verdijk 1,6,7, J.C.E.M. ten Berge2, G. Pertile4, M.W.J.
Schreurs3, J.C. van Meurs1,2 (1Rotterdam Eye Hospital, Department of Vitreoretinal surgery; 2Erasmus MC, University Medical
Center Rotterdam, Department of Ophthalmology; 3Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Department of Immunology; 4Sacrocuore Hospital, Department of Ophthalmology, Verona, Italy; 5Leiden Universitary Medical Center, Department of
Immunology; 6Erasmus MC, University Medical Center, Department of Pathology, Section Ophthalmic Pathology, Rotterdam;
7
Leiden Universitary Medical Center, Department of Pathology)
Destructieve inflammatie na transplantatie van autoloog RPE en choriocapillaris niet ten gevolge van een auto-immuun reactie
SAMENVATTING: Doel: onderzoeken of een auto-immuun reactie een mogelijke oorzaak is van een destructieve inflammatie die
ontstond in vijf patiënten na een ongecompliceerde autologe RPE-choroidea transplantatie. Methode: anti-RPE antilichamen zijn
getest middels indirecte immunofluorescentie en Western blot bij bovengenoemde vijf patiënten en bij 4 controle groepen die
elk bestonden uit vijf patiënten. Daarnaast is HLA-typering uitgevoerd. Resultaten: indirecte immunofluorescentie toonde slechts
zwakke anti-RPE immunoreactiviteit in drie patiënten uit verschillende groepen en Western blot liet geen specifieke kleuring zien.
Er was geen verschil in HLA genotype tussen de groepen. Bij histopathologisch onderzoek van een geëxplanteerd transplantaat
met de inflammatoire reactie werd wel infiltratie van T-lymfocyten en macrofagen gezien. Conclusie: er is vooralsnog geen bewijs
dat de destructieve inflammatie is veroorzaakt door een auto-immuun proces. Mogelijk speelt trauma een rol bij het ontstaan
Belangenverstrengeling: geen

17.10

B54

R.S. Birbal, B.J. Klevering, M. Tilanus, S. Keijser (Department of Ophthalmology, Radboud university medical center, Nijmegen)
Het amnionmembraan bij een persisterend maculagat
SAMENVATTING: In deze retrospectieve cohort studie werden de klinische uitkomsten van 13 ogen van 13 patiënten die transplantatie
van een humaan amnionmembraan (hAM) bij een persisterend maculagat hebben ondergaan geëvalueerd. Een 2-3 mm groot hAM
werd in 2 ogen subretinaal en in 11 ogen preretinaal geïmplanteerd. Postoperatieve tamponade werd bereikt met siliconenolie in 6
ogen, 20% SF6 gas in 5 ogen, 14% C3F8 gas in 1 oog en lucht in 1 oog. De procedure resulteerde in sluiting van het maculagat in
11 van de 13 ogen (84.6%). De best-gecorrigeerde gezichtsscherpte verbeterde van gemiddeld 0.06 naar 0.27. Transplantatie van
hAM is effectief in het sluiten van een persisterend maculagat en resulteert in de meeste ogen in een redelijke verbetering van de
gezichtsscherpte. Aanvullend onderzoek is nodig om de chirurgische techniek te verfijnen.
Belangenverstrengeling: geen

17.20

B55

J.L.J. Claessens, MD1; J. van Egmond, MD1; J C. Wanten, MD2; N.J.C. Bauer, MD, PhD2; R.M.M.A. Nuijts, MD, PhD2; R P.L. Wisse,
MD, PhD1 (1Department of Ophthalmology, University Medical Center Utrecht; 2Department of Ophthalmology, Maastricht University Medical Center)
Evaluation of a novel e-health tool for remotely self-assessing visual acuity in ophthalmic patiënts
SAMENVATTING: De COVID-19 pandemie benadrukt het belang van hoogwaardige zorg op afstand. In ons onderzoek evalueren
we de accuratesse van een ongesuperviseerde online oogmeting, die zelfstandig door patiënten thuis kan worden uitgevoerd,
middels hun smartphone en computer of tablet. We vergeleken de uitkomsten van deze online oogmeting (indextest) met Snellen
visusmetingen in de spreekkamer (referentietest). In totaal werden 98 ogen van 59 oogheelkundige patiënten geïncludeerd.
De gemiddelde verschillen tussen de index- en referentietest waren klinisch verwaarloosbaar. De meerderheid (77%) van de
verschillen viel binnen het vooraf gedefinieerde geaccepteerde deviatielimiet van 0.15 logMAR. “Outliers” schrijven wij toe aan
gedrags- of omgevingsfactoren. De accuratesse kan mogelijk verbeterd worden door bij toekomstige (product)ontwikkelingen op
deze factoren te focussen. Wij verwachten dat de online oogmeting potentie heeft om in de toekomst teleconsulten te verrijken.
Belangenverstrengeling: geen
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16.50 B52

B56

O.A.M. Tigchelaar-Besling1, M.J. v. Schaik2, R. Kuijpers2, Th.L. Ponsioen3, C.C.W. Klaver4, M. C. Gillies 5 D. Barthelmes 6, F.D.Verbraak7 (1Department of Ophthalmology, Amphia Ziekenhuis, Breda; 2Department of EPD, Amphia Ziekenhuis, Breda; 3Department of Ophthalmology, Isala, Zwolle; 4Department of Ophthalmology, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus MC, Rotterdam, The
Netherlands, IOB, Basel, Switserland; 5The Save Sight institute, University of Sydney, Australia; 6Department of Ophthalmology,
University Hospital of Zurich, Switserland, The Save Sight institute, University of Sydney, Australia; 7Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC)
Ontwikkeling van Single Point Data Entry (SPDE) voor kwaliteitsregistratie van nLMD in het SSR (Save Sight Registry
voorheen FRB! (Fight Retinal Blindness!)
SAMENVATTING:
Doel: SPDE is noodzakelijk om de belasting van gegevens invoer te verminderen, deze pilot studie verkent de mogelijkheden
in EPIC-EPD en het SSR. Methode: Eerste fase: wijzigingen zijn gemaakt in EPIC om alle benodigde data voor het SSR vast te
kunnen leggen en patiënten handmatig te kunnen includeren. Er is Logica gebouwd om data automatisch uit het dossier te
genereren. Patiënten die zijn gestart na maart 2021 met anti-VEGF voor nLMD zijn geïncludeerd. Resultaten: Tweede fase: het
register verzamelt data om de logica te valideren, voor sommige variabelen zoals een adverse event kan geen logica worden
ontwikkeld, deze variabelen kunnen handmatig in het rapport worden toegevoegd. Conclusie: 99% van de benodigde data
wordt automatisch gegenereerd. Gebruik van een Comma-Separated Value (CSV)-bestand lijkt haalbaar voor gegevens overdracht naar een centraal registratiesysteem.
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Belangenverstrengeling: geen
17.40

B57

L. Moekotte,1 X.T. Nguyen,2 C.J.F. Boon,2,3 L.I. Van den Born,4 J.H. de Boer,1 J.J.W. Kuiper,1 M.M. Van Genderen1,5 (1Department of
Ophthalmology, University Medical Centre Utrecht; 2Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Centre; 3Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC; 4Department of Ophthalmology, Het Oogziekenhuis Rotterdam; 5Bartiméus, Diagnostic Centre for complex visual disorders, Zeist)
Flow cytometry immunophenotyping of CRB1-associated retinal dystrophy patiënts
SAMENVATTING: Patiënten met een CRB1-geassocieerde retinale dystrofie (RD) laten een grote fenotypische variabiliteit zien.
Sommige patiënten hebben een posterieure uveïtis, wat een mogelijke rol van het immuunsysteem suggereert. Het doel van het
onderzoek is de leukocytencompositie van het perifere bloed in patiënten met CRB1-RD achterhalen. Perifeer bloed mononucleaire
cellen (PBMCs) zijn geïsoleerd uit veneuze bloedsamples van patiënten met een bewezen CRB1-genmutatie (n = 15) en gezonde controles (n = 16). 43-parameter flowcytometrie is gedaan voor immunofenotypering, waarna de data is geanalyseerd met behulp van
zowel manuele gating als FlowSOM automatische gating. FlowSOM automatische gating identificeerde een verhoogd aantal cellen
in een cluster die veel lijkt op type 2 conventionele dendritische cellen in patiënten vergeleken met gezonde controles. Manuele
gating bevestigde dit. Deze bevindingen suggereren een link tussen CRB1-RD en inflammatoire componenten.
Belangenverstrengeling: geen

17.50

B58

X. Nguyen, H. Almushattat, I. Strubbe, M. Georgiou, C.H.Z. Li, M.J. van Schooneveld , I. Joniau, E. De Baere, R.J. Florijn, A.A.
Bergen, C.B. Hoyng, .M. Michaelides, B.P. Leroy, C.J.F. Boon (UMC Amsterdam)
The Phenotypic Spectrum of Patiënts with PHARC Syndrome Due to Variants in ABHD12: An Ophthalmic Perspective
SAMENVATTING: Het fenotypische spectrum van patiënten met PHARC syndroom als gevolg van varianten in ABHD12: een
oogheelkundig perspectief. Deze studie onderzocht het fenotypische spectrum van het PHARC syndroom (polyneuropathy,
hearing loss, ataxia, retinitis pigmentosa and early-onset cataract) veroorzaakt door varianten in het ABHD12 gen. Data van
15 patiënten uit 12 verschillende families werden verkregen door gestandaardiseerde beoordeling van medische dossiers en
omvatten socio-demografische informatie, medische geschiedenis en oogheelkundige onderzoeken. De neurologische, auditieve en oftalmische symptomen waren variabel, zonder duidelijke volgorde van optreden van de symptomen. Progressieve
achteruitgang van gezichtsscherpte, maculaire betrokkenheid variërend van veranderingen van het retinale pigmentepitheel
tot maculaire atrofie en verschillende vormen van cataract werden waargenomen. De onset en het oogheelkundige beloop van
PHARC syndroom zijn variabel. Vanwege het wisselende syndromale karakter wordt een multidisciplinaire work-up aanbevolen.
Belangenverstrengeling: geen
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17.30

THEATER (A)
09.00 A75

R. Lapid-Gortzak, C. Perez-Vives (1Dept. Of Ophthalmology Amsterdam UMC ; 2Alcon LLC)
Real World Visual Performance and Patiënt Satisfaction outcomes of a novel Wavefront-Shaping Presbyopia-Correcting IOL
SAMENVATTING: Wij rapporteren de resultaten van de eerste interim analyse van een ambispectieve internationale registry study in
patiënten die bilateraal geimplanteerd zijn met de Wavefront-shaping PCIOL, AcrySof® IQ Vivity™ Extended Vision IOL (model DFT105,
DFT3-515) lenzen. In 128 tot nu geincludeerde patiënten was de gemiddelde ongecorrigeerde verte visus 0.009 ¬+ 0.88 logMAR, op
60 cm 0.094 + 0.188, en op 40 cm 0.255 + 0.157. Manifeste refractie van het 1ste oog was -0.146D + 0.387, en 0.167 + 0.31 in het 2de
oog. 94% was tevreden met het zicht. 74.8% had geen moeite met dagelijkse visus en 72.6% kon zonder enige moeite de hobbies of
dagelijkse activiteiten doen. GEEN halo’s in 88.7%, GEEN glare in 98.5%, en GEEN starburst in 93.5%. Er waren geen onverwachte
complicaties. De vivity lens wavefront shaping lens geeft goede resultaten met hoge patiënttevredenheid.
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Belangenverstrengeling: adviseurschap

30

N.J.C. Bauer 1; J. Wanten1, Caridad Perez-Vives2, R.M.M.A Nuijts (1University Eye Clinic Maastrcht UMC; 2 Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Texas, USA)

01

Real World Vision Outcomes of a Novel Non-diffractive Presbyopia-Correcting IOL in subjects with Ocular Comorbidities
– A Multi Country Registry

09.10

A76

SAMENVATTING: Doel: Registratie van de visuele functie na implantatie van AcrySof IQ Vivity IOLs bij patiënten met oculaire comorbiditeiten. Methode: Drie maanden na bilaterale implantatie van een torische of non-torische AcrySof IQ Vivity IOL bij patiënten met
oculaire comorbiditeiten werd de visuele functie bepaald. Gegevens over de vertevisus, intermediaire visus en leesvisus, inclusief
data over de aanwezigheid van visuele stoornissen werden verzameld. Resultaten: In totaal werden 39 patiënten geïncludeerd.
De gemiddelde binoculaire ongecorrigeerde visus bedroeg 0.046±0.081 logMAR, 0.123±0.119 logMAR, 0.272±0.179 logMAR voor
respectievelijk de vertevisus, visus op de tussenafstand en leesvisus. In 87,2% van de patiënten werden geen klachten van halo’s,
glare, of lichtverstrooiing gerapporteerd. Conclusie: Bilaterale implantatie met de AcrySof IQ Vivity IOL resulteert in een goede
vertevisus, visus op de tussenafstand en functionele leesvisus bij patiënten met oculaire comorbiditeiten.
Belangenverstrengeling financiering onderzoek
09.20 A77

R.L. Eggermont, A.M. Witteman, L. Vunderink, K. Vermeulen, Judith A. van Erkelens, N.J. Reus (Department of Ophthalmology,
Amphia Hospital, Breda)
Nd:YAG Laser Capsulotomy Rates in the Netherlands; Practice Variation and Association with Physician Surgical Techniques
SAMENVATTING: Het doel van onze studie was het bepalen van de variatie tussen Nederlandse klinieken in de behandeling
van nastaar middels Nd:YAG laser capsulotomie en het identificeren van mogelijke associaties met individuele chirurgische
technieken. Hiervoor werd een scoringssysteem opgesteld welke middels een vragenlijst werd getoetst in 5 klinieken met de
hoogste en 4 klinieken met de laagste aantallen Nd:YAG capsulotomieën welke binnen één jaar na cataractchirurgie middels
phacoemulsificatie werden uitgevoerd. De klinieken werden geïdentificeerd middels declaratie-data van Vektis. De incidentie
van laser capsulotomieën varieerde tussen 1,1% en 15,9%. De studie geeft belangrijk inzicht in factoren die van invloed zijn op
de mate van behandeling van nastaar. De belangrijkste risicoverlagende factoren zijn het poetsen van het achterste lenskapsel,
het gebruik van bimanuele I/A voor cortex verwijdering en het gebruik van hydrofobe kunstlenzen.
Belangenverstrengeling: geen

09.30 A78

M.H.M. Segers1, R.M.M.A. Nuijts1, P. Rosen2, F.J.H.M. van den Biggelaar 1, L. Brocato3, Y.P. Henry4, M. Tassignon5, D. Young6, U.
Stenevi7, A. Behndig8, M. Lundström9, M.M. Dickman1 (1University Eye Clinic, Maastricht University Medical Center+; 2Department of Ophthalmology, Oxford Eye Hospital, United Kingdom; 3European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS),
Dublin, Ireland; 4Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC; 5Department of Ophthalmology, Antwerp University Hospital, Belgium; 6Department of Mathematics and Statistics, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom; 7Department of
Ophthalmology, Sahgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden; 8Department of Clinical Sciences, Ophthalmology, Umeå
University, Sweden; 9Department of Clinical Sciences, Ophthalmology, Lund University, Sweden)
Anesthesia techniques and the risk of complications in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO)
SAMENVATTING: In deze studie hebben we de trends in anesthesietechnieken voor cataractchirurgie in het afgelopen decennium en
de relatie tot chirurgische complicaties geanalyseerd. Er zijn 1.354.036 staaroperaties uit de European Registry of Quality Outcomes
of Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO) tussen 2008 en 2018 gebruikt om multivariabele logistische regressiemodellen voor
elke complicatie te construeren. Het aantal operaties uitgevoerd met topicale anesthesie nam in de loop van de tijd toe (P<.001),
terwijl het gebruik van subtenon en regionale anesthesie afnam, en algehele en gecombineerde topicale en intracamerale anesthesie stabiel bleef. Subtenon, regionale, algehele en intracamerale anesthesie hadden een lager risico op achterkapselruptuur in
vergelijking met topicale anesthesie (P<.001). Het risico op dropped nucleus verschilde niet tussen anesthesietechnieken. Het risico
op endoftalmitis was lager bij regionale anesthesie dan bij topicale anesthesie (P=0.001).
Belangenverstrengeling: geen
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Cataract, voorzitters N. Reus, R. Lapid-Gortzak

J. Wanten1, N.J.C. Bauer 1, J.L.J. Claessens2 , T.J.M. Berendschot1, R.P.L. Wisse2, R.M.M.A. Nuijts1 (1Department of Ophthalmology,
Maastricht University Medical Center; 2Department of Ophthalmology, University Medical Center Utrecht)
Evaluation of a telemedicine web-based visual acuity e-health tool in cataract patiënts
SAMENVATTING: Doel: Validatie van de Easee web-based visusmeting bij post-cataract patiënten. Methode: Patiënten die een
cataract operatie aan één of beide ogen ondergingen in het MUMC+, kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie. De
ongecorrigeerde en gecorrigeerde vertevisus werden gemeten middels de Easee web-based test, en de conventionele Snellen
en ETDRS visuskaarten. Resultaten: In totaal werden 75 geopereerde ogen geïncludeerd. Het verschil tussen de Easee web-based
test en de ETDRS visusmeting bedroeg 0.05±0.10 logMAR (p= <0.001; [0.15:-0.26]), en -0.04±0.08 logMAR (p= <0.001; [0.13:-0.21]),
voor resp. de ongecorrigeerde en gecorrigeerde vertevisus. Conclusie: De Easee web-based tool kan worden gevalideerd als
visusmeting bij post-cataract patiënten. Momenteel wordt er nader onderzoek gedaan naar de klinische implementatie van deze
nieuwe methode voor ‘zorg op afstand’ binnen de oogheelkunde.

29

Belangenverstrengeling: aandeelhouder
09.50 A80

30

R.H.C. Zegers,1,2 N.H. Hulsmans,1 C.C. Orelio3 (1Department of Ophthalmology, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist; 2Department of
Ophthalmology, Amsterdam UMC, location AMC; 3Research Support, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist)
Had de chirurgische lockdown invloed op de resultaten van electieve cataractoperaties?
SAMENVATTING: De COVID-19 pandemie leidde in 2020 voor de meeste oogartsen in Nederland tot een gedwongen operatiestop
van twee maanden. We vroegen ons af of er door deze onderbreking van cataractoperaties uiteindelijk meer complicaties zouden
optreden. De data van de kwaliteitsregistratie werden gebruikt om de hoeveelheid complicaties vóór, tijdens en na de chirurgische lockdown in kaart te brengen, waarbij deze respectievelijke perioden van 2016 t/m 2020 werden vergeleken. Er werd een
significante afname aan complicaties gevonden tussen de periode vóór en na de lockdown, ook in vergelijking met eerdere jaren.
Verklaringen voor deze daling zouden kunnen zijn dat oogartsen bij het hervatten van de operaties extra behoedzaam waren, juist
omdat ze een tijd niet hadden geopereerd; ook zouden minder volle programma’s vlak na de lockdown een rol kunnen spelen.

01

Belangenverstrengeling: geen
10.00 A81

R.J.M.A. Triepels1, M.H.M. Segers2, R.M.M.A. Nuijts2, P. Rosen3, Y.P. Henry4, U. Stenevi5, M.J. Tassignon6, D. Young7, A. Behndig8,
M. Lundström9, M.M. Dickman2 (1Department of Data Analytics and Digitalisation, Maastrich; 2University Eye Clinic, Maastricht
University Medical Center+; 3Department of Ophthalmology, Oxford Eye Hospital, United Kingdom; 4Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC,; 5Department of Ophthalmology, Sahgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden; 6Department of
Ophthalmology, Antwerp University Hospital, Belgium; 7Department of Mathematics and Statistics, University of Strathclyde,
Glasgow, United Kingdom; 8Department of Clinical Sciences, Ophthalmology, Umeå University, Sweden; 9Department of Clinical
Sciences, Ophthalmology, Lund University, Sweden).
Prediction of posterior capsule rupture with machine learning based on the EUREQUO
SAMENVATTING: Doel: Het onderzoeken van de mate waarin verschillende probabilistische classifiers een achterkapselruptuur kunnen
voorspellen. Methode: Een Bayesiaans Netwerk (BN), Logistisch Regressie (LR) model en Multi-Layer Perceptron (MLP) netwerk zijn
ontwikkeld om de kans op een achterkapselruptuur te voorspellen. De classifiers zijn getraind op basis van 2,853,376 ingrepen die zijn
vastgelegd in de European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO). Resultaten: Het MLP netwerk
voorspelt een achterkapselruptuur het beste met een Area Under the Precision-Recall Curve (AUPRC) van 13.1%. Directe risico factoren
voor een achterkapselruptuur zijn preoperatieve visus, operatie jaar, operatie type, target refractie, anesthesie, matuur cataract,
troebelingen in de cornea, en overige oculaire comorbiditeiten. Conclusie: De voorspellingen van het MLP netwerk zijn mogelijk niet
voldoende voor klinische toepassing maar lijken van betere kwaliteit dan bestaande scoringsmodellen.
Belangenverstrengeling: geen

10.10

A82

J. van Rooij (Oogziekenhuis Rotterdam)
Effectiviteit van povidon jodium 1% als desinfectans bij cataract chirurgie
SAMENVATTING: Doel: Beschrijven van de incidentie van endophthalmitis in het Oogziekenhuis Rotterdam en vergelijking met
relevante literatuur. Methode: Alle ogen die een phaco ondergingen in de periode 2015-2020 werden gedesinfecteerd met povidon jodium 1% en profylactische intra-oculaire antibiotica werden alleen gebruikt bij gecompliceerde casus met een achterste
kapselbreuk. Er werden geen postoperatieve antibiotica druppels toegepast. De incidentie van endophthalmitis werd nauwkeurig vastgesteld. Resultaten: in de totale groep van 39381 operaties trad 17 maal een endophthalmitis op (0,0432%). Grote
gepubliceerde series die als routine cephuroxim profylaxe (zonder postoperatieve antibiotica) toepassen tonen in slechts 1 van
de 6 vergelijkingeneen significant lagere incidentie(1). Conclusie: Met goede desinfectie in combinatie met selectieve antibiotica
profylaxe is een lage incidentie van endophthalmitis te bereiken.
Belangenverstrengeling: geen
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09.40 A79

R.M.M.A. Nuijts,1 C.A. Webers,1 S. Honings,1 T. Istamto,2 J. Kuhn,3 J. Lambers,3 and S.J. Elferink4 (1Maastricht UMC, 2Alcon, 3Climate
Neutral Group, Utrecht, 4Flevoziekenhuis, Almere )
The carbon footprint of cataract surgery in a Dutch University hospital
SAMENVATTING: Purpose: To assess the carbon footprint of a cataract pathway in a Dutch University hospital. Methods: This was
a component analysis study for analyzing carbon emission from three sectors, building and energy use, travel and procurement.
Published emissions factors were applied to this data to provide figures in carbon dioxide equivalents (CO2eq). The emission
rates of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery (ISBCS vs. DSBCS) were compared. Results: The carbon
footprint for DSCBS was 39.89 kg CO2eq vs. 31.73 kg CO2eq for ISBCS. In DSBCS travel, waste management, materials, and building was estimated to account for 31%, 30%, 24%, and 11% of total emissions. ISBCS resulted in a 25% total decrease of emission
as compared to DSBCS. Conclusion: This is the first carbon footprint evaluation of bilateral cataract surgery. Preliminary results
of analysis of carbon emission after ISBCS vs. DSBCS show a 25% decrease in total carbon emission after ISBCS, primarily due
to a reduction in travel.

29

30
01

Belangenverstrengeling: geen
PAUZE

10.30
11.00

A84

State of the art ‘The rapidly Changing World of Ophthalmic Genetics’ door Bart P. Leroy

11.50

A85

Commissie Wetenschap
Prof. Dr. J. Vingerling:
Inleiding, kennisagenda, nationaal onderzoeksplan en wetenschappelijke netwerken
Dr. M. Dickman:
Cirkel van kennis Cornea en ZonMW project: Wat is de optimale topicale en systemische immunotherapie bij corneatransplantaties, korte en lange termijn
Prof. Dr. C.C.W. Klaver:
Cirkel van kennis Kinderoogheelkunde en ZonMW project: High vs Low dose atropine voor myope progressie, de MAD trial
Prof. Dr. H. Pols: Onderzoeksfinanciering:
Met nieuwe kabinet 700 miljoen voor Oogheelkunde?

12.50 A86

Uitreiking Donders/Binkhorstprijs aan Dr. S. Risseeuw voor haar proefschrift ‘Bruch’s membrane calcification in pseudoxanthoma elasticum: visualizing the visual consequences’

13.00

LUNCH
Mystery cases, voorzitters B.J. Klevering en J. Vingerling

14.00 A87

E. van Rein, Y. Koenraads, J. Wong Chung, J. de Boer (UMC Utrecht)
Nachtelijke escapade
SAMENVATTING: Een 49-jarige patiënte met sinds 6 weken algehele malaise bij een CMV infectie presenteert zich met bilaterale panuveitis, scleritis, papillitis en witte laesies in de retina. Ze wordt opgenomen voor behandeling. In de nacht wordt het wel erg spannend…
Belangenverstrengeling: geen

14.05

A88

B. Burger
Onbekende hyperreflectieve afwijking bij echografie (B-scan)
SAMENVATTING: Betreft een vrouw van 74 jaar met uitgebreide Oogheelkundige voorgeschiedenis waarin onder andere; aniridie, nystagmus, amblyopie, cataract extractie ODS, pseudofake bulleuze keratopathie OD waarvoor reeds 3x een cornea transplantatie OD en tevens limbale stamceldeficientie OS met conjunctivale overgroei OS. Patiënte kwam vervroegd op controle
in verband met het zien van zwarte vormpjes met OS. Door de conjunctivale overgroei was de voorste oogkamer van OS niet
beoordeelbaar bij spleetlamponderzoek en was fundoscopie niet mogelijk. Er werd een ter screening van het achtersegment
een B-scan vervaardigd welke een afwijking liet zien met forse hyperreflectiviteit en slagschaduw.
Vraagstelling aan het publiek: Wat is de aard van de hyperreflectieve afwijking bij B-scan?
Belangenverstrengeling: geen

14.10

A89

A. van Arden, J.W. Pott (UMC Groningen)
Een erfelijke retinale dystrofie? Peentjes zweten over de differentiaal diagnose
SAMENVATTING: Een vrouw van 52 jaar wordt via oogarts verwezen met de verdenking retinitis pigmentosa. Zij klaagt inderdaad over progressieve nachtblindheid, met name in het laatste half jaar. In de familie komt een oom voor met mogelijk een
erfelijke macula aandoening. De visus is beiderzijds omstreek 0,8. De fundus laat in achterpool verspreidde witte dots zien, die
hypofluoresceren op autofluorescentie. De OCT laat irregulariteit zien op niveau van RPE en fotoreceptoren. Het gezichtsveld
heeft een normale perifere omvang, maar het ERG laat vrijwel afwezige scotopische responsies zien bij normale fotopische
reacties. De patiënt wordt verwezen naar de klinische genetica voor verdere analyse. Maar tijdens het wachten op de uitslag
daalt de visus onverwachts verder naar 0,3 beiderzijds! Een belangrijk punt uit de voorgeschiedenis is over het hoofd gezien.
Belangenverstrengeling: geen

14.15

A90

L. Maillette de Buy Wenniger, N. Badalova (UMC Amsterdam)
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10.20 A83

SAMENVATTING: Een 17-jarige patiënte bezocht de spoedeisende hulp in verband met verwardheid, hoofdpijn, buikklachten en
tintelingen, eerder door de neuroloog geduid als psychische klachten maar in tweede instantie toch reden voor een MRI waarop
de verdenking van erfelijke of toxische wittestofziekte ontstond. Bij een oogheelkundig consult in verband met de visusklachten
vonden we echter fors papiloedeem en vitritis. De daarop volgende uveïtisscreening toonde verhoogde inflammatieparameters,
sterk positieve ENA anti Sm antistoffen en op FAG uitgebreide vasculitis met perifere ischaemie. In het beloop daarna bleken ook
de anti AQP4 antistoffen positief. Met deze informatie veranderde de neurologische diagnose en startte patiënte met maximale
systemische immuunsuppressie. Valkuil: oogheelkundige evaluatie kan de aanwezigheid van uveïtis posterior aantonen, waardoor de diagnose van neuro-SLE kan worden gesteld als verklaring voor neurologische klachten bij massale witte stofziekte.
Belangenverstrengeling: geen
14.20 A91

A. Haarman (Erasmus MC Rotterdam)
Gecamoufleerd als een luipaard: melanoom of pseudomelanoom?

29

SAMENVATTING: Een 66 jarige patiënte bekend met oculaire toxoplasmose van het rechter oog en daardoor monoculus links presenteerde zich bij ons met staar-gerelateerde klachten en hoofdpijn klachten. Bij het spleetlamp onderzoek werd een verheven laesie van
de choroidea met Leopard spots langs de superior vaatboog OS ontdekt. Met verdenking choroidea melanoom werd deze patiënt naar
ons doorgestuurd. Uitgebreid aanvullend onderzoek toonde echter een andere verklaring voor haar visusverlies aan. Deze casus leert
ons om differentiaal diagnostisch breed te blijven kijken en pseudomelanomen van melanomen te onderscheiden.

30
01

Belangenverstrengeling: geen
14.25

A92

J. Hof, E. Bak (UMC Groningen)
Subacute visusdaling
SAMENVATTING: Een 77-jarige vrouw presenteerde zich bij de perifere oogarts met een subacute visusdaling. Algemene voorgeschiedenis vermeldt hypertensie en diabetes mellitus type 2 waarvoor orale medicatie, oogheelkundig blanco voorgeschiedenis.
Visus was bij presentatie van 0.6 en 0.8, in drie dagen gedaald naar LP+ en 1/300. Oogheelkundig onderzoek toonde behoudens
enkele cellen in de VOK en gering cataract geen afwijkingen. Hierop werd uitgebreid laboratoriumonderzoek ingezet en een
X-thorax gemaakt. Er werd pragmatisch gestart met topicale steroïden. Hierop volgde verwijzing naar het UMC Groningen waarna
patiënte werd opgenomen. Tijdens de opname bleek de visusdaling progressief tot het ontbreken van lichtperceptie beiderzijds.
Tevens ontwikkelde de patiënte een pneumonie met respiratoire insufficiëntie (waarvoor kortdurende IC-opname) en een mild
CVA (geen trombolyse gegeven). Wat is uw oogheelkundige differentiaaldiagnose?
Belangenverstrengeling: geen

14.30 A93

L. Maillette de Buy Wenniger, V. van den Berg (Amsterdam UMC)
Een patiënt met snel progressieve hersenzenuwuitval
SAMENVATTING: Een 49-jarige uitbater van een horecazaak zocht hulp omdat hij sinds 8 weken zijn werk niet meer kon doen door
acute, hinderlijke horizontale diplopie. Hij had normale pupilreacties, esotropie OS bij bilaterale abducensparese, hypesthesie
van de 2e en 3e tak van de trigeminus links en een visus van OD 1,0- en OS 1/60. De patiënt had koortspieken, hoofdpijn en
gehoorsverlies links. Het gezichtsveldonderzoek toonde OS>OD vergaande concentrische beperking, bij een normale OCT met
ook normale ganglioncellaag. MRI toonde een snelgroeiend proces in de schedelbasis met bij bloedonderzoek hypopituïtarisme,
elders geduid als hypofyseadenoom, waarvoor patiënt was verwezen naar de neurochirurg voor resectie. Op basis van de normale OCT en inflammatoire parameters werd pseudotumor bij M.Behçet gediagnosticeerd. Valkuil: een intacte ganglioncellaag
bij forse visusdaling past eerder bij inflammatie dan bij neoplasie.
Belangenverstrengeling: geen

14.35

A94

S. Nobacht (Radboudumc Nijmegen)
Een gezwollen LASIK flap
SAMENVATTING: Een 40 jarige man met gezwollen LASIK flap OS bij status na LASIK ODS en herbehandeling OS, een zoektocht
naar de oorzaak werd ingezet.
Belangenverstrengeling: geen

14.40

A95

J. Helbing (Radboud UMC Nijmegen)
Twee linkerhanden
SAMENVATTING: Een man van 32 jaar presenteert zich bij de neuroloog in verband met hoofdpijn, dubbelbeelden en wisselend
vlekken in beeld. Er wordt geen aanvullend onderzoek gedaan maar patiënt wordt direct doorverwezen naar de oogarts. De patiënt
laat hier pas na vijf maanden een afspraak maken. De beoordeling bij de oogarts leidt uiteindelijk snel tot een onverwachte diagnose.
Belangenverstrengeling: geen
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Een tiener met visusdaling bij witte stofafwijkingen

14.45

A96

M.J.C. Vader, D.T. Hartong (Amsterdam UMC)
SAMENVATTING: Wij zien op de poli een patiënte van 68 jaar met in de voorgeschiedenis onder andere chronische sinusitis sinds
2 jaar, preseptale cellulitis orbitae rechts en eerder dit jaar een plotse visusdaling links naar 1/60. Dit laatste werd geduid als
arteriitis temporalis en behandeld met intraveneus methylprednisolon 1000 mg voor 3 dagen. Onder 20 mg prednison treedt
half oktober ook een visusdaling rechts op naar 0.06 met bijna volledige ophthalmoplegie, waarvoor opnieuw behandeld werd
met intraveneus methylprednisolon met goede visus uitkomst. Deze episode van plotse en forse visusdaling rechts herhaalt
zich nog 3 keer in de opeenvolgende maand, ondanks hoge dosering prednison, en met wisselende reacties op intraveneus
methylprednisolon. Voor deze mystery case nemen we jullie graag mee door het diagnostisch proces leidend tot de diagnose.
Belangenverstrengeling: geen

14.50 A97

Een psychiatrische patiënt met een ernstige visusdaling

29

SAMENVATTING: Een 14 jarige psychiatrische patiënt met een ernstige visusdaling.
Belangenverstrengeling: geen

30
01

A. Levitski, C.A.M. Bennebroek (Amsterdam UMC)

14.55

A98

L. Sels (Erasmus MC Rotterdam)
Papiloedeem, het is niet altijd wat het lijkt…
SAMENVATTING: Een 52-jarige vrouw presenteert zich met een progressieve visusdaling in het linker oog sinds een half jaar. Ze
heeft een blanco medische en oftalmologische voorgeschiedenis en heeft geen systemische klachten. Onderzoek toont een
unilateraal fors papiloedeem. Zowel uitgebreide labotesten als CT orbita zijn normaal. Op MRI orbita wordt een laesie gevonden
rond de proximale nervus opticus links, suggestief voor een opticusmeningeoom, waarvoor stereotactische radiotherapie (SRT)
wordt gestart. Echter onder deze behandeling stellen we een verdere toename van het papiloedeem en een visusdaling vast.
Betreft dit een tijdelijke nevenwerking van SRT of moet onze diagnose worden herbekeken?
Belangenverstrengeling: geen

15.00 A99

S.M. Lubbers, L.K. Sels, A.M. Arends-Tjiam (Erasmus MC Rotterdam)
Acute diplopie en een unilaterale uveitis posterior rechts
SAMENVATTING: Een 49-jarige man met blanco oogheelkundige voorgeschiedenis presenteert zich met een rechtszijdige.
VI parese en een pupilsparende III parese in combinatie met een posterieure uveitis van het rechteroog met een temporale
sereuze blaas, zonder vitritis. Op USG B-scan wordt een verdikte choroidea van het rechteroog gezien. De algemene voorgeschiedenis van patiënt betreft een partiele dwarslaesie in 2020 die als post-infectieus werd geduid. Uitgebreide aanvullende
onderzoeken volgen in samenwerking met andere specialismen. We nemen u mee in het diagnostisch proces; welke onderliggende aandoening verklaart zijn oogheelkundige kliniek?
Belangenverstrengeling: geen

15.05 A100

M. Rados (UMC Utrecht)
Neuromyelitis optica niet reagerend op steroïden
SAMENVATTING: Wij zagen een jongen van 6 jaar oud met een sinds weken progressieve ernstige visusdaling beiderzijds op basis
van een bilaterale opticopathie. Rond dezelfde tijd onderging het jongste broertje van 3 jaar een analyse via de kinderneuroloog in
verband met een veranderd looppatroon. Er werd tevens een nystagmus gezien. Bij oogheelkundig onderzoek bleek ook hij een
bilaterale opticopathie te hebben, met daarnaast oogbewegingsstoornissen. Op MRI cerebrum werden multipele wittestofafwijkingen
gevonden. Een ouder zusje had op 6-jarige leeftijd ook een opticopathie doorgemaakt. Met de diagnose seronegatieve neuromyelitis
optica is zij behandeld met mycofenolaatmofetil, maar heeft desondanks een slechte visus gehouden.Met de werkdiagnose neuromyelitis optica werden beide jongetjes opgenomen voor een methylprednisolon stootkuur, echter zonder effect. De broertjes ondergingen
een uitgebreide work-up inclusief uitgebreid metabool en genetisch onderzoek.
Belangenverstrengeling: geen

15.10

A101

C. Chau (LUMC)
Een pupil zo wijd vraagt om een reis terug in de tijd
SAMENVATTING: Een jonge 26-jarige patiënte vond het zicht een beetje wazig en keek in de spiegel om eventueel een slijmpje
te verwijderen uit het oog. Zij schrikt ontzettend als zij ziet dat haar pupil van het linkeroog wijd is. Verder heeft ze eigenlijk geen
klachten en heeft ze niet iets anders gedaan dan anders, maar gaat voor de zekerheid toch maar naar de oogheelkunde. Daar
staat de AIOS klaar om te druppelen volgens het anisocorie-schema. Waar kan het nou door komen?
Belangenverstrengeling: geen
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Patiënte met episodes van onbegrepen visusdaling

15.15

A102

T. Daniel (Erasmus MC Rotterdam)
SAMENVATTING: Het betreft een 70-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis cataractextracties ODS (2019) en een netvliesscheur
OS (2013). Zij werd doorverwezen in verband met bewegende vlekken in beeld OD met verdenking glasvochttroebelingen en een
laesie superior in de voorste oogkamer met verdenking van een rest epinucleus OD. Bij onderzoek werd een visus van ODS 0.6 - 0.9
gemeten, een cyste superior in de voorste oogkamer OD en cystoid maculaoedeem op de OCT gezien. Deze casus laat zien hoe
een afwijking in de voorste oogkamer verband kan hebben met achtersegment en er wordt uitgelegd hoe dit een gevolg kan na
een oog operatie.
Belangenverstrengeling: geen

15.20 A103

M. Tabak (LUMC Leiden)
Een intraoculair proces, maar wat?

29

SAMENVATTING: Een 39 jarige man met oogheelkundig blanco voorgeschiedenis wordt ingestuurd vanwege sinds 1 week klachten
van progressieve roodheid, visusverlies, een verhoogde oogdruk en een intra-oculair proces in het rechter oog.

30

Belangenverstrengeling: geen
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Surprise 2 jaar na cataractextractie

SPRINGERZAAL (B)
09.00 B59

S.J.E. Rombouts¹, H. Aydin¹, D.L. Mourits¹, P. de Graaf², JS Remmers¹, D.T. Hartong¹ (¹Department of Ophthalmology, Amsterdam
University Medical Center, Amsterdam; ²Department of Radiology, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam)
Effect of Restylane in volume deficient sockets on satisfaction and restorage
SAMENVATTING: Met deze studie willen we de tevredenheid en het effect van Restylane behandeling meten bij patiënten met
een storend volumetekort bij hun kunstoog. Hiervoor hebben patiënten gevalideerde vragenlijsten ingevuld en hebben we
jaarlijks een echo en 3D foto’s gemaakt. Analyse van de vragenlijsten toont een significante toename in de tevredenheid van
het gezicht na de behandeling. Sociaal functioneren, psychologisch welzijn en tevredenheid over de beslissing van behandeling bleef tot 1 jaar na de behandeling stabiel. De volumemetingen van Restylane middels ultrasonografie waren tot 4 jaar na
injectie vergelijkbaar met de metingen direct na de behandeling. Concluderend lijkt Restylane injectie in het bovenooglid het
volumeverlies na enucleatie of evisceratie te verbeteren en dit effect kan aanhouden tot in ieder geval 4 jaar na de behandeling.

29

30

Belangenverstrengeling: financiering onderzoek
09.10

B60

A.L.W. Groot, E. Romein, J.S. Remmers, P. Saeed, D.T. Hartong (Radboudumc Nijmegen)
Evaluating eye and orbital asymmetry using videos of a three-dimensional model

01

SAMENVATTING: Bij congenitale microftalmie en anoftalmie geeft de onderontwikkeling van het oog een asymmetrie van het
gelaat. Een eventuele behandeling zal gericht zijn op een verbetering van de symmetrie. Het is echter onduidelijk wanneer een
afwijking als echt storend wordt gezien. In een digitaal 3D-model van een 6-jarig kind hebben wij stapsgewijze aanpassingen
gemaakt voor diepere ligging van het oog, lengte van de ooglidspleet en benedenwaartse verplaatsing van de oogbol. Middels
vragenlijsten konden beoordelaars de mate van acceptatie van het gezicht aangeven op een schaal van 1 tot 10. Resultaten laten
zien dat bij een enoftalmos van meer dan 6 mm het gezicht als niet meer acceptabel werd aangegeven, dit gebeurde ook bij een
horizontale lidspleet kleiner dan 80%, en een benedenwaartse verplaatsing van het oog van meer dan 2 mm.
Belangenverstrengeling: geen
09.20 B61

S. Khatab1, G.J. Hötte1, R.M. Verdijk2 (1Department of Oculoplastic, Orbital and Lacrimal Surgery, The Rotterdam Eye Hospital,
Rotterdam; 2Department of Pathology, Section Ophthalmic Pathology, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam)
Ongedifferentieerd pleomorf sarcoom in de orbita na eerdere evisceratie
SAMENVATTING: Een 68 jarige man onderging een evisceratie vanwege phtisis bulbi, na een chronische, fibrineuze onsteking
van het linker oog. Zes maanden na de evisceratie presenteerde hij zich met pijn en protrusie van de prothese. Beeldvorming
liet een intra-orbitaal proces zien en een biopt toonde een ongedifferentieerd sarcoom. Na consultatie van de Nederlandse
Sarcoom Werkgroep, onderging patiënt neo-adjuvante radiotherapie, gevolgd door palliatieve exenteratie. In retrospect waren
er in het evisceratiepreparaat ook aanwijzingen voor een sarcoom. Deze casus benadrukt het belang van histopathologisch
onderzoek van evisceratieweefsel, waarbij meer zeldzame maligniteiten ook in acht genomen moeten worden. Ook daar waar
men inflammatoire veranderingen verwacht.
Belangenverstrengeling: geen

09.30 B62

R.O.B. de Keizer 1,3*, A. Vriends2*, G. Hotte1, N. Naus3, ROMMS1,3,4, E. Wiemer2, D.A. Paridaens1,3, R.M. Verdijk 1,4,5 ( 1Rotterdam
Eye Hospital, Schiedamse Vest 180, 3011 BH, Rotterdam; 2Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, Dept
of Oncology, Doctor Molewaterplein 40, 3015 GD, Rotterdam; 3Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, Dept
of Ophthalmology, Doctor Molewaterplein 40, 3015 GD, Rotterdam; 4Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, Dept
of Pathology, Section Ophthalmic Pathology, Doctor Molewaterplein 40, 3015 GD, Rotterdam; 5Leiden University Medical
Center, Dept of Pathology, Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden)
Micro-RNA profiling differentiates sebaceous gland carcinoma from squamous cell carcinoma of the conjunctiva
SAMENVATTING: Talgkliercarcinoom (SGC) is een zeldzame kanker waarbij frequent een incorrecte klinische en of pathologische
diagnose wordt gesteld. De tumor lijkt frequent op conjunctivaal plaveiselcelcarcinoom (cSCC), maar kan klinisch ook op blefaritis
of chalazion lijken. Doel van deze studie is om micro-RNA markers te vinden om de twee tumoren (SGC en cSCC) van elkaar te
onderscheiden in formaline gefixeerd weefsel. In de discoveryset (14SGC’s en 18cSCC’s) komen twee microRNA’s robuust naar
voren en een waarschijnlijk. In een separate discoveryset (14 SGC’s en 18cSCC’s) zien we dat miR196b-5p (p≤0,001); miR-107
(p≤0,05) en miR-493-3p (p≤0,05) significante verschillen laten zien tussen SGC en cSCC. We concluderen dan ook dat deze
3 microRNA’s van additioneel belang kunnen zijn in het onderscheiden van SGC en cSCC in formaline gefixeerd weefsel.
Belangenverstrengeling: geen
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Orbita, voorzitters A.D.A. Padidaens en R. Kalmann

N Wesseling,1 R Tan Da Duan,1 R van den Berg,2 R Brandsen,1 RJHM Kloos,1 P Saeed1 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam
University Medical Centers, Amsterdam; 2. Department of Radiology, Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam)
Clinical And Radiological Characteristics of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas To Guide Management Workflow
SAMENVATTING: Het doel van deze retrospectieve studie is het beschrijven van de klinische en radiologische kenmerken van de
durale arterioveneuze fistel van de sinus cavernosus (CSDAVF). 27 patiënten met CSDAVF werden geïncludeerd over een periode van 13,5 jaar. 14 patiënten hadden spontane regressie en 13 patiënten ondergingen een endovasculaire interventie. Klinische
kenmerken waren: verhoogde intraoculaire druk (54%), proptosis (88%), chemosis (46%), conjunctivale hyperaemie (83%), oculaire
souffle (38%), oculaire pijn (42%) en hoofdpijn (33%). Radiologisch werd gelijktijdig optreden van trombose van de vena ophthalmica
superior en spontane regressie van de CSDAVF geobserveerd. Klinisch werd een paradoxale verslechtering gezien op het moment
dat radiologisch regressie werd waargenomen. Omdat klinische verslechtering een uiting kan zijn van spontane progressieve
occlusie, moet op dat moment dynamische vasculaire beeldvorming overwogen worden.
Belangenverstrengeling: geen

29

09.50 B64

A. Potvin, M. de Win, P. Bisschop, M. Tanck, H. Jellema, P. Saeed (Orbital center, Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC)
Predictive factors for Dysthyroid optic neuropathy

30

SAMENVATTING: Doel: Het beoordelen van de voorspellende waarde van magnetische resonantie beeldvorming (MRI) bij Dysthyroïde
optische neuropathie (DON) Opzet: observationeel prospectief cohort. Methode: Achtenveertig consecutieve patiënten, waarvan 19
patiënten met DON en 29 met matig-ernstige Graves orbitopathie met overeenkomende leeftijd en geslacht werden geïncludeerd.
Oogheelkundig en orthoptisch onderzoek werd op dezelfde dag als beeldvorming uitgevoerd. Twee onafhankelijke en geblindeerde
onderzoekers voerden de MRI-metingen uit en voor alle beoordeelde parameters. Resultaten: In een multivariaat model bleken alleen
BCVA, depressiebeperking en mediale rectus diameter significante onafhankelijke voorspellers. Bij een afkapwaarde van 0,625 kon dit
model de aanwezigheid van DON voorspellen met een sensitiviteit van 81,3% en een specificiteit van 96,4%. Conclusie: Mediale rectus
diameter op MRI en depressiebeperking zijn de onafhankelijke voorspellers van DON.

01

Belangenverstrengeling: geen
10.00 B65

S.W. van der Meeren1,2, A.H. Brouwers3, T.P. Links4, J.W. Pott5 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Center;
Department of Ophthalmology, Amsterdam University Medical Centers; 3Department of Nuclear Medicine & Molecular Imaging,
University Medical Center Groningen; 4Department of Endocrinology, University Medical Center Groningen; 5Department of
Ophthalmology, University Medical Center Groningen)

2

Determining disease activity in patiënts with Graves’ orbitopathy using FDG-PET/CT: the GO-PET pilot
SAMENVATTING: Doel: Bij Graves’ orbitopathie (GO) is vaststellen van de mate van klinische activiteit essentieel bij het bepalen of en
welke behandeling is geïndiceerd. Met 18FDG-PET/CT imaging kan verhoogd cellulair metabolisme worden afgebeeld. Het doel van
dit onderzoek was om te bepalen of 18FDG-PET/CT in staat is om ziekte activiteit weer te geven bij patiënten met GO. Methode: In
totaal werden 9 euthyreoide patiënten met GO gescand: 3 met actieve, 3 met compleet inactieve en 3 met geringe ziekte activiteit.
Van de extra-oculaire spieren werd een standard-uptake value (SUV) berekend. Resultaten/conclusie: De gemiddelde FDG uptake
(SUVmax) was 6,78 bij patiënten met actieve GO, 7,02 bij geringe en 5,28 bij inactieve ziekte activiteit. Er was geen verschil in SUV
waarden tussen patiënten met hoge, geringe of lage Clinical Activity Score.
Belangenverstrengeling: geen
10.10

B66

T.J. Heesterbeek, C. Ionescu, P. Trotsenburg, D. Paridaens, R. Kalmann, D. Hartong, S. Meeren, P. Saeed (Orbital center,
department of ophthalmology, Amsterdam UMC)
Pediatrische Graves Orbitopathie, een multicenter study
SAMENVATTING: Doel: Het onderzoeken van klinische factoren, ziektebeloop, en behandelingen van Graves Orbitopathie (GO) in
pediatrische patiënten. Methode: In deze multicenter retrospectieve observationele studie analyseerden wij in 115 pediatrische GO
patiënten de klinische kenmerken (fenotype, serologie, en beeldvorming), het ziektebeloop, en behandelingen. Resultaten: Klinische
kenmerken in pediatrische GO patiënten waren proptosis (n=97; 84%), ooglid retractie (n=77; 67%) en diplopie (n=13; 11%). In totaal
hadden 92 patiënten (80%) milde GO, 21 (18%) matig-ernstige GO, en twee (2%) ernstige GO. Vijf patiënten (4%) kregen intraveneuze
glucocorticoïden en 25 patiënten (22%) ondergingen orbitale decompressiechirurgie. Conclusie: Pediatrische GO patiënten worden
met name gekenmerkt door weke delen betrokkenheid en proptosis, waarbij chirurgische interventies noodzakelijk zijn. Deze resultaten kunnen handvatten bieden voor het ontwikkelen van richtlijnen over de behandeling van GO in de pediatrische populatie.
Belangenverstrengeling: geen
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09.40 B63

G.J. Hötte,1 M.E.L.E. van der Burg,1 A.P. Nagtegaal2, R.J. Wubbels3 A.D.A. Paridaens,1,4 R.O.B. de Keizer 1 (1Department of
Oculoplastic, Orbital and Lacrimal Surgery, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam; 2Department of Otorhinolaryngology,
Erasmus Medical Centre, Rotterdam; 3Rotterdam Ophthalmic Institute, Rotterdam; 4Department of Ophthalmology, Erasmus
Medical Centre, Rotterdam)
Sero-negative Euthyroid Graves’ Orbitopathy in a tertiary referral centre: a single centre descriptive retrospective case series
SAMENVATTING: Graves Orbitopathie gaat meestal gepaard met hyperthyreoïdie. Echter, in zeldzame gevallen is er geen (voorgeschiedenis van) schildklierdysfunctie. Dit wordt Euthyreoot Graves Orbitoathie (EGO) genoemd. In nog zeldzamere gevallen zijn er bij EGO
ook geen antistoffen aantoonbaar (sero-negatief). In deze studie beschrijven wij de klinische kenmerken van 11 sero-negatieve EGO
patiënten. De klinische kenmerken bestonden uit: lateral flare (8 ogen, 7 patiënten), lid lag on downgaze (8 ogen, 7 patiënten), bovenooglid retractie (7 ogen, 6 patiënten), onderooglidretractie (8 ogen, 5 patiënten), proptosis ≥2mm (7 ogen, 7 patiënten) en lagophthalmos
(2 ogen, 2 patiënten). Bij 7 van de 11 patiënten betrof het een unilateraal of asymmetrisch beeld. Ernst en activiteit van de aandoening
was over het algemeen laag. Slechts in 2 van de 11 patiënten was medicamenteuze en/of chirurgische behandeling aangewezen.

29

30
01

Belangenverstrengeling: geen
10.30

PAUZE

11.00

State of the art ‘The rapidly changing world of ophthalmic genetics’ door Bart P. Leroy in Theater
Oncologie, voorzitters: G.P.M. Luyten en E. Kilic

11.50

B68

J.W.M. Beenakker,1,2,3 T.A. Ferreira,2 M.G. Jaarsma-Coes,1,2 T.H.K. Vu,1 M. Marinkovic,1 G.P.M Luyten1 (1Ophthalmology, Leiden
University Medical Center, Leiden; 2Radiology, Leiden University Medical Center, Leiden; 3Radiotherapy, Leiden University
Medical Center, Leiden)
Clinical indications for an MRI for Uveal Melanoma patiënts
SAMENVATTING: Doel: Beschrijven van de MRI-karakteristen van het oogmelanoom en de klinische indicaties voor een MRI van
het oogmelanoom. Methode: Retrospectieve analyse van 72 MRI-onderzoeken en vergelijking met conventionele oogheelkundige
beeldvorming. Resultaten: Signaal op T1 was significant gecorreleerd met pigmentatie; 2/3e van de patiënten hadden wash-out
perfusie karakteristieken. Tumor prominentie en basale diameter was vergelijkbaar tussen MRI en echografie, behalve voor anterieure tumoren waar de MRI betrouwbaarder was. MRI’s werden aangevraagd voor radiotherapie planning, differentiaaldiagnose,
en follow-up wanneer echo inconclusief was. Conclusie: MRI is van klinische meerwaarde voor een steeds groter wordende groep
oogmelanoom patiënten.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek

12.00 B69

A. Moll, R.W. Jansen, S. van der Heide, L. Cardoen, S. Sirin, Chr.M. de Bloeme, P. Galluzzi, S. Göricke, H.J. Brisse, Ph. Maeder, S.
Sen, E. Biewald, J.A. Castelijns, P. van der Valk, M.C. de Jong, P. de Graaf (Amsterdam UMC)
Retinoblastoom met orbitale cellulitis: de impact van inflammatie op het detecteren van tumorinvasie in de oogzenuw op de MRI
SAMENVATTING: Doel: bij retinoblastoom (Rb) patiënten met orbitale cellulitis het bepalen van de impact van inflammatie op
het detecteren van tumorinvasie in de oogzenuw op de MRI. Methode: in een cohort van 236 patiënten (311 ogen) werd de
prevalentie bepaald. Tevens werd in een multicenter case control studie (30 cases en 30 matched controls, 60 ogen) de MRI
scans geëvalueerd. Resultaten/conclusie: De MRI prevalentie of Rb-geassocieerde orbitale cellulitis was 6.8% (16/236). RB met
orbitale cellulitis gaf significant meer necrosis, inflammatie, bloedingen, lens luxatie (p<0.001), en een grotere bulbus (p=0.012).
Verschillende MRI aankleuringspatronen kunnen goed onderscheid maken tussen tumor invasie- of ontsteking van de opticus
. De specificiteit voor het bepalen van tumor invasive van de oogzenuw met tevens orbitale cellulitis ging zo omhoog van 32%
(95%CI:16-52%) naar 89% (95%CI:72-98%).
Belangenverstrengeling: geen

12.10

B70

M. van Hoefen Wijsard1, A.W. Fabius1, F.E. van Leeuwen2, A.C. Moll1 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC location
VUMC, Amsterdam; 2Department of Epidemiology, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam)
Subsequent primary malignancies in survivors of heritable retinoblastoma; an update of the Dutch nationwide cohort
Samenvatting: Door betere overleving van retinoblastoom (Rb) zijn secundaire primaire maligniteiten (SPM) nu de voornaamste
doodsoorzaak in patiënten met de erfelijke variant. Het Nederlandse Rb Register is uitgebreid (periode 2006-2017) en gekoppeld
met de Nederlandse Kankerregistratie om risico’s op SPMs te analyseren in onze populatie. Wij observeerden 98 SPMs in 385 erfelijke Rb patiënten met een 60-jaars cumulatieve incidentie van 55.5% (95%CI 45.8%-64.0%). Het risico op een SPM is in de erfelijke
Rb populatie 10 keer verhoogd tov de algemene NL bevolking, met hoogste risico op sarcomen en melanomen. Bij niet-erfelijke
Rb variant is dit risico gelijk aan de algemene bevolking. Cox regressie laat geen significant verhoogd risico zien op SPMs van
huidige systemische behandeling met chemotherapie (HR 1.7, 95%CI = 0.4–7.8) echter is dit gebaseerd op een laag aantal events.
Belangenverstrengeling: geen
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10.20 B67

N.A. Badalova, M. van Hoefen Wijsard1, S.L. van der Pas4, C.J. Dommering2, M.I. Bosscha1, F.E. van Leeuwen3, A.W.M. Fabius1, A.C.
Moll1 (1Department of Ophthalmology, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Cancer Center Amsterdam, Amsterdam;
2
Deptartment Of Clinical Genetics, Amsterdam UMC location VUMC, Amsterdam; 3Department of Epidemiology, The Netherlands
Cancer Institute, Amsterdam; 4Department of Epidemiology and Data Science, Amsterdam UMC, location VUMC)
At what age could screening of children at risk for familial retinoblastoma be stopped?
SAMENVATTING: Retinoblastoom (Rb) patiënten gediagnosticeerd in Nederland tussen 1991 en 2019 werden geïncludeerd.
Patiënten werden ingedeeld in groepen: erfelijk versus niet-erfelijk, familiair versus sporadisch erfelijk en adequaat gescreend
familiair (binnen 4 weken na geboorte) versus niet-adequaat (na 4 weken) gescreend familiair Rb. Van de 338 Rb patiënten,
waren er 32 kinderen adequaat- en 12 kinderen niet-adequaat gescreend. Alle adequaat gescreende familiair Rb patiënten
werden binnen 1 jaar gediagnosticeerd met Rb. De mediane tijd tot de diagnose bij adequaat gescreende groep was 27 dagen,
terwijl het in de niet-adequaat
Belangenverstrengeling: geen
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12.30 B72

30

K.T.H. Vu1, E. Verbeek 1, M. Marinkovic1, J.C. Bleeker 1, M. Rodrigues2, Y. Klaver2, J.-W.M. Beenakker 1,3,4, C.R.N. Rasch3, N. Horeweg3,
G.P.M. Luyten1. (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical Centre; 2Holland Particle Therapy Centre Delft;
3
Department of Radiation Oncology, Leiden University Medical Centre; 4Department of Radiology, Leiden University Medical
Centre)
Clinical outcomes of uveal melanoma patiënts treated with proton therapy at the LUMC/Holland Proton Therapy Centre

01

SAMENVATTING: Proton therapy is now available for uveal melanoma patiënts in the Netherlands at Holland Proton Therapy
Centre (PTC) as an alternative for enucleation or referral for proton therapy in Switzerland. In this cohort study we evaluate the
first results of the LUMC- HollandPTC collaboration for the treatment of uveal melanoma patiënts. As such, the patiënt selection
has changed and now includes more patiënts with central tumours and affected initial visual acuity. This is reflected in the visual
outcomes and risk of toxicity. Nonetheless, local tumour control and survival outcomes were excellent.
Belangenverstrengeling: geen
12.40 B73

N.M. van Poppelen,1,2 C. van Rij,3 N. Naus,1 J. Vaarwater,1,2 R.M. Verdijk,4,5 D. Pardiaens,1,6 R.O.B. de Keizer,6 A. de Klein,2 E.
Kiliç1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam; 2Department of Clinical Genetics, Erasmus MC, Rotterdam;
3
Department of Radiotherapy, Erasmus MC, Rotterdam; 4Department of Pathology, Erasmus MC, Rotterdam; 5Department of
Pathology, LUMC, Leiden; 6Department of Ocular Oncology, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam)
Proton therapy in uveal melanoma patiënts from the Rotterdam Ocular Melanoma Studygroup
SAMENVATTING: Patiënten met het uveamelanooom (UM) van de Rotterdam Ocular Melanoma Studygroup (ROMS) werden in 2020
en 2021 behandeld met protonentherapie in het poliklinische centrum HollandPTC in Delft. In totaal werden 21 patiënten met een
gemiddelde leeftijd van 66.7 jaar behandeld. De grootste tumor diameter was 13.46mm (range 2.60 – 19.86mm) en gemiddelde
tumor dikte was 8.96mm (range 2.13mm – 15.00mm). De patiënten werden vervolgd en middels leverfunctietesten en echografie
van de lever werd screening voor metastasen verricht. Gedurende de follow-up periode van 2 tot 22 maanden werden geen
metastasen gedetecteerd en tumor regressie werd geobserveerd middels echo. In vier patiënten werd een vitrectomie verricht
in verband met een exudatieve ablatio. In één van de patiënten werd een van de tantalum clips verwijderd na therapie vanwege
irritatie klachten.
Belangenverstrengeling: geen

12.50 B74

M.R. Shirzada, L. van Vught, J.W.M. Beenakker, J. Bleeker, M. Marinkovic, G.P.M. Luyten, T.H.K. Vu (LUMC Leiden)
The impact of the COVID-19 pandemic on diagnosis and treatment of choroidal melanoma patiënts in the Netherlands
SAMENVATTING: Achtergrond: Tijdens de COVID-19 pandemie stond de gezondheidszorg wereldwijd onder grote druk. In deze
studie wordt het effect hiervan op de oncologische oogheelkundige zorg onderzocht. Methode: Patiënten met choroidea melanoom
die tussen 2016 - 2020 in het LUMC zijn gediagnosticeerd, werden geïncludeerd. De cohort is verdeeld in twee groepen, pre- en
tijdens de COVID-19 pandemie. Tumor prominentie werd geanalyseerd in beide groepen. Daarnaast werd gekeken naar de meest
voorkomende behandelingen: Ru-brachytherapie, protonen en enucleatie. Resultaten: Choroidea melanomen, gediagnosticeerd
tijdens de pandemie, bleken een grotere prominentie te hebben. Hierbij zagen we ook een hogere incidentie van protonen gebruik.
Conclusie: De COVID-19 pandemie heeft binnen de oogoncologie geleid tot vertraging in de diagnostiek en daardoor ook toename
in meer invasieve oogsparende behandelingen.
Belangenverstrengeling: geen

13.00

LUNCH
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12.20 B71

Oncologie, voorzitters A. Moll en T. Vu
G.P.M. Luyten, M.R. Shirzada, M. Marinkovic, L. van Vught, J.W.M. Beenakker, J. Bleeker, C. Creutzberg, T.H.K. Vu. (LUMC Leiden)
Is regression rate in choroidal melanomas treated with Ruthenium-106 brachytherapy associated with the risk for metastatic disease?
SAMENVATTING: Doel: De vraag van deze studie of tumor regressie is gerelateerd aan de kans op metastase gerelateerd dood
in oogmelanoom patiënten die behandeld zijn met brachytherapie. Methode: Alle primaire choroidea melanoom patiënten die
behandeld werden tussen Januari 2011 en December 2016 met Ruthenium-106 brachytherapie werden in deze studie geïncludeerd.
Resultaten: In de 334 patiënten, die waren geïncludeerd was de preoperatieve gemiddelde prominentie 4,15 mm en de diameter
11,71 mm. De gemiddelde regressie snelheid in de niet-metastatische groep was significant langzamer dan in de metastatische
groep (p = 0,001). Conclusie: Deze studie toont aan dat een hogere regressie snelheid van een choroidea melanoom na Ruthenium
brachytherapie een significanter hoger risico geeft op metastase op afstand.
Belangenverstrengeling: geen
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14.10

B76

30
01

D.P. de Bruyn1,2,5, M. Bongaerts, D2,3. Paridaens4, N.C. Naus1, G. Ruijter2,3, A. de Klein1,5, E. Brosens1,5 & E. Kiliç2,5, on behalf of the
Rotterdam Ocular Melanoma Study group (1Department of Ophthalmology, Erasmus MC University Medical Center Rotterdam,
3000 CA Rotterdam; 2Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, 3000 CA Rotterdam;
3
Center for Metabolic and Lysosomal diseases, Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, 3000 CA Rotterdam; 4The
Rotterdam Eye Hospital, 3011 BH Rotterdam; 5Erasmus MC Cancer Center, Rotterdam, 3000 CA Rotterdam)
Metabolic pattern recognition in plasma of uveal melanoma patiënts
Samenvatting: Het uveamelanoom is een zeldzame, maar dodelijke ziekte. De helft van de patiënten zal aan metastasen overlijden. De prognose is in te delen in drie groepen, afhankelijk van de gen-mutatie (mutaties in het EIF1AX-, SF3B1- of BAP1-gen).
Om deze te achterhalen is tot op heden weefsel nodig. Tegenwoordig wordt steeds vaker oog-sparend behandeld. Hierbij is
geen weefsel beschikbaar voor mutatie-analyse en blijft de prognose onbekend. Wij hebben bij 60 patiënten met een van de
drie gen-mutaties voorafgaande aan de primaire behandeling bloed afgenomen en de metabolieten geanalyseerd. Door de
verschillen in metabolietconcentraties te bekijken hebben wij hierin patronen vast kunnen stellen en kunnen wij op basis van
onze eerste resultaten hoog en laag risico op metastasering onderscheiden.
Belangenverstrengeling: geen

14.20 B77

E. Kilic, M. Wu, N. Naus, W. Ramdas, S. Yavuzyigitoglu (Department of Ophthalmology, Erasmus MC, Rotterdam)
Trends in epidemiology of Uveal melanoma
SAMENVATTING: Doel. Het schatten van de globale incidentiecijfers van oculair melanoom vanaf 1988. Methoden Incidentieanalyse
van gegevens uit kankerregistraties die voldoen aan de Cancer Incidence in Five Continents van het International Agency for Research
on Cancer en de International Association of Cancer Registries. Resultaten. Hoge leeftijd gestandaardiseerde incidentie (ASR) werd
geobserveerd in Noord-Europa (Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden (ASR 6,9-8,9)). Nederland (ASR 7,3), Nieuw-Zeeland
(ASR 7,8) en Australië (ASR 6,7) lieten ook percentages zien van meer dan 6 patiënten per miljoen persoonsjaren. Waarden van 4-5
gevallen per miljoen werden waargenomen in de landen van Noord-Amerika, West- en Oost-Europa. Lage tussenliggende waarden
van ongeveer 3 gevallen per miljoen werden gezien in Zuid-Europa. Conclusie: Er werd een stabiele incidentie waargenomen voor
individuele landen. Een toenemende zuid-noord-gradiënt is te zien in Europa en ook
Belangenverstrengeling: geen

14.30 B78

M.C.Y. Tang 1,2, T.A. Ferreira2, M.G. Jaarsma-Coes1,2, N. Horeweg,3 T.H.K. Vu1, M. Marinkovic1, G.P.M. Luyten1, J.W.M. Beenakker 1,2,3
(1Leiden University Medical Center, Ophthalmology, Leiden; 2Leiden University Medical Center, Radiology, Leiden; 3Leiden
University Medical Center, Radiotherapy, Leiden)
MR-based follow-up after brachytherapy and proton beam therapy in Uveal Melanoma
SAMENVATTING: Doel: Bepalen waarde van MRI in de follow-up van oogmelanoom patiënten na brachy- of protonentherapie.Methode:
23 patiënten zijn voor, 3 en 6 maanden na behandeling gescand op 3T MRI. Tumor prominentie en perfusie karakteristieken zijn vergeleken met echo metingen. Resultaten: Tumor prominentie was vergelijkbaar tussen modaliteiten met uitzondering van anterieur gelegen
tumoren en in de follow-up wanneer de oogspieren losgemaakt waren tijdens behandeling. In deze gevallen was MRI nauwkeuriger.
MRI-perfusie liet een afname in aankleuring en outflow zien 3 en 6 maanden na behandeling. Conclusie: Voor specifieke patiënten is MRI
betrouwbaarder voor het bepalen van de tumor afmetingen dan conventionele echografie. Perfusie-gewogen MRI is een veelbelovende
techniek voor het bepalen van therapierespons, met name voor patiënten behandeld met protonentherapie.
Belangenverstrengeling: geen
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14.00 B75

B79

S. Yavuzyigitoglu1 , Y. do Rosario1, R. de Keizer2, K. Geul3, R. Dwarkasing4 , R. Verdijk5 , D. Paridaens1,2, N. Naus1, E. Brosens6 A. de
Klein6, E. Kilic1 (1Department of Ophthalmology, Erasmus Medical Centre Rotterdam; 2The Rotterdam Eye Hospital; 3Department of
Internal Medicine, Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam; 4Department of Radiology, Erasmus Medical Centre Rotterdam; 5Department
of Pathology, Erasmus Medical Centre Rotterdam; 6Department of Clinical Genetics, Erasmus Medical Centre Rotterdam)
Abdominal ultrasonography for the early detection of Uveal Melanoma hepatic metastases
SAMENVATTING: In deze studie wordt de rol van echo abdomen onderzocht bij het vroegtijdig detecteren van levermetastasen bij
patiënten met een uvea melanoom. Retrospectief werden 123 patiënten geincludeerd waarbij levermetastasen zijn opgetreden.
Er wordt geen significant verschil gevonden in de tijd van diagnose van primaire tumor tot de detectie van metastasen. Wel wordt
er een trend gezien dat bij de patiënten die gescreend zijn middels echo abdomen, minder uitgebreide levermetastasen worden
gedetecten op de eerste CT/MRI scan.
Belangenverstrengeling: geen

14.50 B80

29

30

J. Pals,1 H.W. Mensink,2 E. Brosens,3 R.M. Verdijk,4,5 N.C. Naus,1 D.A. Paridaens,1,2 E. Kilic,1 W.R. Ramdas.1 (1Department of
Ophthalmology, Erasmus University Medical Center, 3015 CA Rotterdam; 2The Rotterdam Eye Hospital, 3011 BH Rotterdam;
3
Department of Clinical Genetics, Erasmus University Medical Center, 3015 CA Rotterdam; 4Department of Pathology, Section
Ophthalmic Pathology, Erasmus University Medical Center, 3015 CA Rotterdam; 5Department of Pathology, Leiden University
Medical Center, 2333 ZA Leiden)
Uveamelanomen en intra-oculaire drukverlagende medicatie

01

SAMENVATTING: Een van de weinige oogaandoeningen die lethaal kan verlopen is een gemetastaseerd uveamelanoom. Glaucoom,
de meest voorkomende oorzaak van onomkeerbare blindheid, kan samen gaan met een uveamelanoom. Glaucoom kan behandeld
worden met intra-oculaire drukverlagende medicijnen, theoretisch kunnen deze medicijnen het risico op metastase van intra-oculaire
tumoren beïnvloeden. In ons retrospectief onderzoek naar oogmelanomen ontdekten we dat intra-oculaire drukverlagende medicatie
met een werkingsmechanisme op de stimulatie van uitstroom van kamerwater, het risico op metastase en daaropvolgende mortaliteit
kunnen verhogen. Patiënten met glaucoom en een (verdenking op een) oogmelanoom raden we derhalve aan niet te behandelen met
intra-oculaire geneesmiddelen diens werkingsmechanisme op stimulatie van de uitstroom van kamerwater gebaseerd is.
Belangenverstrengeling: geen
15.00 B81

L. Klaassen1,2,4, M.G. Jaarsma-Coes1,2, B.M. Verbist2, T.H.K. Vu1, Y.L.B. Klaver3,4, M.F. Rodrigues3,4, C.Nabarro2, G.P.M. Luyten1,
C.R.N. Rasch3,4, M. van Herk5, J.W.M. Beenakker 1,2,4 (1Leiden University Medical Center, Ophthalmology, Leiden; 2Leiden
University Medical Center, Radiology, Leiden; 3HollandPTC, Radiation Oncology, Delft; 4Leiden University Medical Center,
Radiation Oncology, Leiden; 5Division of Cancer Sciences, University of Manchester, Manchester, United Kingdom)
Inter-observer variability in MR-based target volume delineation of uveal melanoma
SAMENVATTING: Doel: MRI van het oog geeft 3D-beelden van oogtumoren en kan daarom een rol spelen in protonentherapieplanning. In deze studie hebben we de interobservervariabiliteit van de doelvolume bepaling van het oogmelanoom op MRI
bepaald. Methode: Zes beoordelaars tekenden het doelvolume in voor tien verschillende patiënten op T2- en T1gd-gewogen
beelden. Resultaten: De gemiddelde interobservervariabiliteit was 0.41 mm op de T1gd-scan en 0.35 mm op de T2-scan (p=0.12).
Grotere variaties werden gevonden bij de overgang tussen tumor en choroidea, vergeleken met de gebieden grenzend aan de
sclera en het vitreus. Conclusie: De interobservervariabiliteit van 0.4 mm is laag vergeleken met de variatie in echometingen van
de prominentie (0.6mm). We adviseren het doelvolume te bepalen op de T1gd-scans, omdat delen van de tumor gemist kunnen
worden op de T2-gewogen beelden.
Belangenverstrengeling: financiering onderzoek

15.10

B82

A.P.A.Wierenga1, N.J. Brouwer1, M.Chiara Gelmi1, R.M.Verdijk23, M.-H. Stern4, Z. Bas5, K. Malkani5, S.G. van Duinen2, A. Ganguly6,
W.G.M. Kroes7, M. Marinkovic1, G.P.M. Luyten1, C.L. Shields5, M.J. Jager1 (1Department of Ophthalmology, Leiden University Medical
Center, Leiden; 2Department of Pathology, Leiden University Medical Center, Leiden; 3Department of Pathology, Section Ophthalmic
Pathology, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam; 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; 5Ocular Oncology Service,
Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA; 6Department of Genetics, Perelman School of Medicine,
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. USA; 7Department of Clinical Genetics, Leiden University Medical Center, Leiden)
Chromosome 3 and 8q aberrations in Uveal Melanoma show greater
impact on survival in patiënts with light iris versus dark iris color
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 in twee verschillende cohorten gekeken of
oogmelanoom patiënten met verschillende oogkleuren, ook verschillen in klinische- of tumorkarakteristieken. Waar de drie
groepen onderling geen verschil in overleving lieten zien, bleek de invloed van chromosoom 3 en 8q status een groter effect op
overleving te hebben in de groep met lichte ogen dan in de groep met donkere ogen. Dit suggereert een synergistisch effect
van iris kleur en chromosoom status in de regulatie van oncogenetische activiteit in UM.
Belangenverstrengeling: geen

15.20

EINDE

62 / NOG VERGADERING 216

VRIJDAG 1 JULI 2022

14.40

