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Een achttienjarige patiënt zag 
sinds drie dagen een wazige vlek 
voor het linkeroog, met alleen 
temporaal nog wat licht. Met spoed 
werd een contrastfoto gemaakt 
met FAG. Deze liet een duidelijke 
smoke stack zien (‘rookpluim’) die 
gerelateerd moet zijn aan centrale 
sereuze chorioretinopathie. OCT-
scans bevestigden dit vermoeden, 
met een zichtbare subretinale 
vochtlekkage. De patiënt is door-
verwezen naar het LUMC. 
De foto is gemaakt door OFN-lid 
Daniëlle van Kessel, oogheelkun-
dig fotograaf van het Alrijne Zie-
kenhuis Leiderdorp. Zij gebruikte 
een Topcon TRC50 DX fundus-
camera. De OCT-scans rechtsonder 
zijn gemaakt met een Topcon 
OCT-unit.
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In de farmaceutische wereld is het al gewoon 
dat veelbelovende geneesmiddelen worden 
gekocht door venture capitalists en private 
equityfondsen. Inmiddels vallen ook de  
fabrikanten en distributeurs van medische 
gebruiksartikelen ten prooi aan deze inves-
teerders die met een zeker risico bedrijven 
financieren, (deels) eigenaar worden en  
daarmee hopen een hoog rendement op  
te strijken.
De vraag is of de eindgebruiker en vervolgens 
de patiënt beter worden van deze ontwikke-
ling. Aan de ene kant is een concern dankzij 
een kapitaalinjectie in staat om schaalvoor-
deel te boeken en geld te investeren in onder-
zoek en ontwikkeling. In de praktijk leiden veel 
overnames echter tot een verschraling van het 
leveringspakket, kwaliteitsverlies, verhoging 
van de prijzen en het vertrek van trouwe  
toeleveranciers. 

U moet mij niet misverstaan, ik schrijf hier 
geen pleidooi om alles bij het oude te laten. 
Evolutie is noodzakelijk om te overleven; een 
veranderende markt vraagt om verandering bij 
de spelers op die markt. Waar ik wél voor wil 
pleiten is dat producenten en distributeurs 
uitgaan van hun eigen kracht en niet vallen 
voor de eerste de beste investeerder die  
komt tire kicken* of gouden bergen belooft.
In de vijfentwintig jaar dat ik actief ben bij 

Medical Workshop zijn de belangrijkste  
innovaties altijd afkomstig geweest van auto-
nome ondernemingen, klein en middelgroot. 
Bedrijven met een sterk vertrouwen in hun 
eigen product en dienst. 

In deze editie van Scope kunt u meer lezen 
over vernieuwing, want ook oogartsen zijn 
steeds afhankelijker van hardware, netwerken 
en koppelingen. Hoe kom je aan ict-ers die 
ook kennis hebben van de werking van medi-
sche toepassingen? De Medisch Technicus 
kan de brug zijn. Een dubbelinterview over  
de groeiende rol van de medisch technicus.
Met Ron Treffers heeft Het Oogziekenhuis 
Rotterdam een ervaren bestuurder aangesteld. 
Hij hoefde niet lang na te denken toen hij het 
verzoek kreeg vanwege de topklinische zorg, 
gelauwerde opleiding en eigen wetenschap-
pelijk instituut. We spraken hem over zijn 
plannen en ambities. Het is maar voor een 
jaar, maar hij heeft er zin in.  
We wensen hem veel succes en u veel  
leesplezier!

Ruud Veldhuizen

COLOFON Scope is een vakblad voor oogartsen. Voorts voor lezers uit aanverwante disciplines, die uit hoofde van hun beroep  
(in)direct betrokken zijn bij de oog heelkunde in de intra- en extramurale gezondheidszorg. Scope is een uitgave van Medical Workshop BV. 
CONTACT De Meern tel: (030) 666 55 22. Groningen tel: (050) 527 69 99 en fax: (050) 527 69 58. E-MAIL service@medicalworkshop.nl 
INTERNET www.medicalworkshop.nl. Scope wordt na schriftelijke aanvraag gratis toegezonden aan de leden van de door de uitgever  
geformuleerde doelgroep. EINDREDACTIE Medical Workshop DRUK MediaCenter Rotterdam CONCEPT & REALISATIE Axioma Communicatie, 
Baarn(035) 548 81 40, www.axioma.nl REDACTIE Robert van der Broek, Karen Feenstra, Sjaak van Hal, Frank van Wijck. 
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Aan het eind van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was Topcon al een van de belangrijkste 
fabrikanten van funduscamera’s. De TRC-50 VT 
was een van de meest gebruikte FAG-camera’s en 
in meer dan de helft van de Nederlandse zieken-
huizen werd gewerkt met een Topcon-camera. 

*  De uitdrukking ‘tire kicker’ is bedacht door autodealers voor 
klanten die telkens langskomen, maar geen aankoop doen of 
deze zo lang mogelijk uitstellen om de prijs omlaag te krijgen. 
Om toch de indruk te wekken dat ze geïnteresseerd zijn, tikken 
ze op de banden van de auto die ze mooi vinden.

Hoewel de digitalisering van videobeelden op 
dat moment nog in de kinderschoenen stond, 
onderkende men in Japan al in een vroeg stadium 
het potentieel van deze nieuwe technologie.  
Dit leidde er in 1987 toe dat het Amerikaanse 
bedrijf PAR werd overgenomen en in 1989 werd 
in Europa het eerste IMAGEnet-systeem geplaatst. 
Dit systeem maakte gebruik van een NTSC-
videocamera’s met 512 bij 512 beeld lijnen: 
IMAGEnet 512. Nadat Kodak de Megaplus 
camera introduceerde kwam hier een 'hoog  
resolutie'-versie bij, het IMAGEnet 1024.

Opmars digitale oogfotografie
Digitale oogfotografie maakte in de jaren negen-
tig een ongelooflijke groei door. Dit was onder 
andere te danken aan Topcon, dat als eerste 
fabrikant een funduscamera op de markt bracht 
die ook geschikt was voor ICG-angiografie, en de 
TRC-50 IA. Het eerste artikel in Scope over digi-

tale ICG-angiografie met Topcon IMAGEnet was 
een dubbelinterview met Albert L. Aandekerk en 
dr. Tilanus van het Radboudumc in Nijmegen 
(1995). In 1995 gebruikten naast het Radboud 
UMC het OZR, het Erasmus MC en het LUMC 
IMAGEnet.

Veel voordelen
Digitale fotografie bood, naast de digitale ICG-
angiografie, ondanks de beperkte resolutie van 
de camera’s, een aantal voordelen. Niet alleen 
was direct duidelijk of de foto’s gelukt waren en 
kon er veel sneller behandeld worden, ook was er 
sprake van kosten- en ruimtebesparing door het 
wegvallen van de traditionele ontwikkelcentrales.
In 1996 werd IMAGEnet for Windows op de 
markt gebracht en in 1998 introduceerde 
Medical Workshop op het NOG een nieuwe  
versie; IMAGEnet 2000.  

IMAGEnet 2000 draaide op Windows en kon 
met verschillende acquisitiecamera’s worden 
geleverd. Naast de PAL-kleurencamera van Sony 
en de vernieuwde Kodak MegaPlus behoorden 
een betere 3 CCD kleurencamera van JVC en 
later een digitale spiegelreflexcamera van Nikon 
tot de mogelijkheden.

Opvolging IMAGEnet I-base 
In 2005 werd IMAGEnet I-base geïntroduceerd. 
Voor het eerst combineerde Topcon de digitale 
fotografie met de mogelijkheid de meetgegevens 
van refractieapparatuur en non-contact tono-
meters vast te leggen en te archiveren.
Later kwamen daar ook de Topcon 3D OCT’s bij. 
Volgend jaar wordt IMAGEnet I-base opgevolgd 
door IMAGEnet 6; een volledig nieuw, gemoder-
niseerd platform dat gebruik maakt van web-based 
viewers en net als IMAGEnet I-base gekoppeld 
kan worden aan PACS en EPD.
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Dankzij nieuwe beeldvormende technieken en diagnostische 
apparatuur kan de oogarts eerder optreden. Zo kunnen 
meer of minder ernstige oogafwijkingen worden voorkomen 
of geremd. Maar die technologische vooruitgang doet wel 
een zwaar beroep op het kennisniveau van de gebruikers.  
Er ontstaan voortdurend nieuwe kennisgebieden en door de 
vele koppelingen met ZIS en EPD’s, ook afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid. Henk Imming, voorzitter van de Vereniging 
van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI), vindt dat de 
groeiende invloed van techniek en ICT een risico met zich 
meebrengt. “Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
er sneller en efficiënter zorg kan worden geleverd. Dat is in 
het belang van de patiënt en de verzekeraar. Maar doordat 
budgetten onder druk staan neemt de polarisatie toe en 
ontstaan er tegengestelde belangen. Veiligheid en kwaliteit 
ontstaan in de praktijk. Daarin is niet altijd alles te voorzien 

INTERVIEW  

ROL VAN 
MEDISCH 
TECHNICUS 
VAN VITAAL 
BELANG 
Oogartsen zijn steeds afhankelijker van hardware, 
netwerken en koppelingen. Op hetzelfde moment 
weten ICT’ers weinig over de werking van medische 
toepassingen. De Medisch Technicus heeft die kennis 
wél en dat maakt hem van cruciaal belang. “Het is 
hún kennis en ervaring die telt als het erom spant.”
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Henk Imming (links, VZI) en Leo van Rij (Optronica)



8 SCOPE  2018 j a a r g a n g   30  

VZI START OPLEIDING VOOR MEDISCH TECHNICUS
Volgend jaar start het College Zorgopleiding de driejarige praktijk-
opleiding voor Medisch Technicus. De opleiding is bedoeld voor  
studenten met een elektrotechnische opleiding. Zij gaan in de  
ziekenhuizen de vervolgopleiding medische technologie volgen,  
die wordt afgesloten met het erkende CZO-diploma ‘Medisch 
Technicus’.

PRAKTIJKGIDS MEDISCHE INFORMATIETECHNOLOGIE
VZI bracht de Praktijkgids Medische Informatietechnologie uit, 
samen met de Koepel Medische Technologie. De Praktijkgids is 
bedoeld voor professionals die vanuit het perspectief van de medi-
sche technologie software ontwikkelen of betrokken zijn bij de aan-
schaf en de instandhouding van medische systemen. De gids is niet 
bedoeld als veldnorm. De praktijkvoorbeelden dienen om bewust-
wording creëren bij de ziekenhuizen en de leveranciers over wet-  
en regelgeving en risicomanagement. Bij de aanschaf van oogheel-
kundige apparatuur kan de Praktijkgids een leidraad zijn voor veilige 
toepassing van oogheelkundige apparatuur.
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  INTERVIEW  

en ontstaan er soms toch storingen. De ICT-medewerkers 
hebben daar dan geen antwoord op. Zij staan verder af van 
de dagelijkse praktijk. Kennis van oogheelkundige applica-
ties hebben ze niet en ze kunnen het geheel niet overzien. 
Wat heeft de oogarts op dit moment nodig? Wat zijn de 
directe gevolgen van een interventie? En hoe snel kan de 
patiëntenlogistiek worden hervat? Alleen de Medisch 
Technicus weet dat.” 

Menselijke fouten
Praktijkvoorbeelden van genoemde risico’s zijn er genoeg. 
Een achteloos uitgevoerde software-update op een integraal 
netwerk kan botsen met embedded software op een 
medisch apparaat. Daardoor kan een systeem haperen of 
helemaal uitvallen. De Medisch Technicus moet in allerijl  
een herinstallatie doen of nieuwe software installeren. 
Elektromagnetische interferentie tussen machines en appa-
ratuur komt ook voor. Zo kan het draadloze Wifi-netwerk 
verstoord raken. En dan zijn er natuurlijk de vele gebruikers-

fouten. Haalt een medewerker in al zijn onschuld een  
geïnfecteerd document binnen, dan kan een virus de boel 
platleggen. Usb-poorten moeten daarom worden afgeplakt, 
vindt Imming. Ook de informatie-overload is een risico-
factor. Signalen om updates uit te voeren worden soms  
over het hoofd gezien. Imming waarschuwt ook voor zoge-
noemde ‘pretpakketten’. “Veel fabrikanten gaan mee in de 
wens van ziekenhuizen om een ‘hub’ of koppeling te maken 
met hun interne netwerk. Geen goed idee. Ik heb liever een 
CE-genormeerd product waarvan de fabrikant zegt: deze 
medische applicatie is door ons gevalideerd en daar moet je 
het mee doen. Ga je toch zelf met systemen knutselen, dan 
kan de fabrikant niet voor de veiligheid instaan.”

Bijzondere kwaliteiten
Bij al deze vraagstukken kunnen zorgprofessionals vertrou-
wen op iemand uit eigen huis: de Medisch Technicus. Hij is 
zowel probleemoplosser als specialist die risico’s kan helpen 
voorkomen. “Een Medisch Technicus is de huisarts van de 
medische technologie”, zegt Imming. “Hij borgt de bedrijfs-
zekerheid van de apparatuur tijdens de gehele levenscyclus. 
En door zijn dienstbaarheid zorgt hij voor deskundige bege-
leiding. Minstens zo belangrijk: hij heeft gevoel voor de 
dagelijkse praktijk. Hij kent de spreek- en behandelkamers 
van binnenuit, weet precies welke apparatuur daar staat en 
hoe die werkt. En omdat hij de oogarts persoonlijk kent, 
weet hij ook hoe hij die het beste benadert. Hij is diens 
steun en toeverlaat.”
De Medisch Technicus verdient meer erkenning, vindt 
Imming, en daarom werkt de VZI aan een beroepsopleiding 
(zie kader). Het belang van dit deskundige vakgebied neemt 
namelijk toe, naarmate ICT-innovaties de gezondheidszorg 
sterk blijven beïnvloeden. Dat geldt ook voor de specialisten 

Henk Imming: “Veel fabrikanten 
gaan mee in de wens van 
ziekenhuizen om een ‘hub’ of 
koppeling te maken met hun 
interne netwerk. Geen goed idee”

wiens hulp de Medisch Technicus inroept. Wanneer hij  
bijzondere productkennis ontbeert, reparaties wil laten uit-
voeren of een second opinion nodig heeft, schakelt hij een 
technicus van Optronica in. Optronica heeft diepgaande 
kennis van oogheelkundige merken en beschikt over alle 
vereiste opleidingen en certificaten om totale oogheelkun-
dige units, diagnostische en refractie-apparatuur of OCT  
en funduscamera’s te onderhouden. “De Medisch Technicus 
staat tussen de fabrikanten, techniek en gebruikers in. Hij 
kan bruggen slaan. De specialist van Optronica is zijn rech-
terhand”, zegt Leo van Rij, directeur van Optronica. “Wij 
geven advies op afstand én op locatie. Dat doen we zowel 
bij mechanisch onderhoud als bij ICT-gerelateerde proble-
men. Onze servicetechnici vormen een twee-eenheid met  
de Medisch Technicus. Beide hebben aan een half woord 
genoeg. De Medisch Technicus is de risicomanager die kan 
bemiddelen bij tegenstrijdige belangen. Laatst nog bij een 
software-probleem in een beeldverwerkend systeem. Toen 
bleek dat herstel volgens de vereiste ICT-procedures een 
doorlooptijd van enkele weken met zich zou meebrengen. 
Dat was voor de gebruiker uiteraard te lang. De Medisch 
Technicus kwam met een werkbare tussenoplossing.” 

Jonge generatie
Met gevoel voor beeldspraak omschrijft Henk Imming de 
ICT-afdeling binnen ziekenhuizen als Rijkswaterstaat, die 

zorgt voor de wegen, verkeersborden en camera’s.  
De Medisch Technicus is dan de wegenwacht. “Medisch 
Technicus is een ambacht dat in de praktijk is ontstaan. 
Oorspronkelijk waren dat monteurs die in de kelders van het 
ziekenhuis instrumenten zaten te repareren. Nu is het tijd 
om het toekomstperspectief te vergroten en relevant te zijn 
voor de volgende generatie. Door een beroepsopleiding  
in het leven te roepen, wekken we de interesse van jonge 
studenten. Dat moet iemand zijn die technisch goed bij is, 
snel kan analyseren en handelen maar ook de vaardigheid 
heeft om ICT’ers bij een storing of defect te betrekken. Dat 
is nog een uitdaging. Medische technologie is lastig voor 
ICT, een steentje in de schoen. Vooral als het dan ook nog 
om een kleine en gedetailleerde productgroep gaat, zoals 
oogheelkunde. Grote systemen, zoals EPD’s en loon- en 
patiëntenadministraties zijn veel beheersbaarder. Toch moet 
de Medisch Technicus ‘nieuwe stijl’ zich opwerpen als de 
regisseur die ICT mee kan krijgen, voor een oplossing zorgt 
en de bevoegdheid heeft om een interventie af te sluiten 
door te zeggen: ‘Dokter, u kunt weer verder.’”

Leo van Rij: “Onze servicetechnici vormen een 
twee-eenheid met de Medisch Technicus. Beide 
hebben aan een half woord genoeg” 
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PRODUCTNIEUWS  

MEDISCH LEIDERSCHAP

BENCHMARKEN

VEILIGE INTRAVITREALE INJECTIES, EEN OVERZICHT 
 
Het aantal intravitreale injecties voor anti-VEGF is sterk gegroeid. Tijdens de Euretina in Wenen presenteerde dr. Grybowski zijn 
aanbevelingen. Dit is een overzicht van zijn ‘Expert consensus recommendations on intravitrial injections’. 

Onderwerp Aanbevelen

Klinische setting voor IVI OK, behandelkamer of spreekkamer.

Verdoving Druppel anesthesie, geen aanbeveling over middel of techniek.

Topical antisepsis 5% povidonjodium, minimaal 30 seconden. Chloorhexidine bij patiënten met  

  overgevoeligheid voor jodium.

Antibiotica Niet aanbevolen.

Pupilverwijding Niet aanbevolen, maar wordt bij beginnende behandelaars geadviseerd, om direct na 
  behandeling de retinale vaatperfusie te onderzoeken.

Oculopressie Niet aanbevolen, kan overwogen worden bij risico-ogen.

Mechanische spreiding oogleden Aanbevolen.

Naald 30G of dunner bij vloeistoffen.

Injectie locatie De pars plana, tussen 3,5 en 4 mm van de limbus. Verander de injectie-locatie bij herhaling.

Bilaterale injecties Beschouw iedere injectie als een separate procedure.

Handschoenen en afdekdoek Handschoenen zijn aanbevolen, afdekdoek kan worden overwogen. 

Mondkapje Aanbevolen.

MEDICAL WORKSHOP IS VERHUISD 

Filosoof Menno de Bree geeft regelmatig lezingen waarin hij zorg-
aanbieders een spiegel voorhoudt. Zoals over de zin en onzin van  
de begrippen die ze te pas en te onpas gebruiken.

(ON)ZINNIGE 
ZORGBEGRIPPEN3

VALUE BASED HEALTHCARE

1

2

3

Menno de Bree (1974) is als docent medische 
ethiek en filosofie verbonden aan het UMC Groningen 
en is docent aan the School of Life in Amsterdam.

“Al sinds de jaren negentig broeit het binnen de zorg.  
In die tijd ontstond het CanMeds-model*, bedoeld om 
het patiëntvertrouwen een boost te geven. Een van de 
competenties was ‘organisator’. Op zich begrijpelijk, want  
het onderstreept de organisatorische rol die je als arts 
hebt in het begeleiden van je patiënten. Maar drie jaar 
geleden is die rol opeens vervangen door medisch  
leiderschap. Het idee was dat dokters zich nu wel heel 
gemakkelijk laten wegspelen in het krachtenveld waarin  
ze werken, en dat daar wat aan gedaan moet worden.  
Een geëmancipeerd idee dus, maar wel eentje die niet 
goed is uitgedacht.” 

“In de praktijk lijkt ‘medisch leiderschap’ vooral te bete-
kenen dat iemand initiatief en verantwoordelijkheid moet 
nemen. Belangrijk, maar het is wel een beetje mager om 
dat leiderschap te noemen. En wie zijn de mensen die 
geleid moeten worden? Is het niet zo als je spreekt over 
leiderschap dat er ook een competentie 'medisch volger-
schap' nodig is? Leiderschap wordt ook gedefinieerd als 
veranderingen mogelijk maken, maar dat suggereert dat 
veranderingen altijd goed zijn. Iedereen weet dat dat 
onzin is.”

“Aan de termen en definities die we gebruiken, kleven  
dus risico’s. Hetzelfde geldt voor concepten als bench-
marken en value based healthcare. Die concepten gaan 
ervan uit dat al het handelen meetbaar en beheersbaar 
moet zijn. Dat vraagt om een heel ander type arts dan 
een medisch leider. Handelingen meetbaar en objecti-
veerbaar maken is een groot goed, maar je verliest er ook 
wat mee. Je wordt als arts namelijk een productiefaciliteit. 
Iedere regel die je introduceert leidt tot angst om ervan 
af te wijken. En dan wordt leiderschap het medicijn voor 
de kwaal die je zelf hebt geïntroduceerd.”

* Het CanMeds Model is een Canadese methodiek om scholing van zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties.

Op 1 december jl. is het kan-
toor van Medical Workshop in 
Groningen verhuisd van de 
Verlengde Hereweg naar de 
Bornholmstraat 78. Na bijna 
25 jaar in villa De Hoogkamp 
gevestigd te zijn geweest, werd 
het ruimtegebrek te nijpend. 
Gekozen is voor het praktische 
gemak en comfort van een 
modern magazijn en kantoor. 
Op de nieuwe locatie kan het 

groeiende volume aan disposa-
bles door het succes van 
InVitria en Beaver Visitec snel-
ler en beter verwerkt worden. 
De nieuwe adresgegevens zijn: 
 
MEDICAL WORKSHOP BV
Bornholmstraat 78 
9723 AZ Groningen 
Het telefoonnummer en uw  
contactpersonen blijven  
onveranderd. 

INVITRIA

Eén van de meest succesvolle hulpmiddelen bij het toe-
dienen van IntraVitriale injecties is de Medical Workshop 
InVitria® volgens Gonçalves. Deze Nederlandse ontwikke-
ling wordt wereldwijd gebruikt en onderscheidt zich door 
gebruikersvriendelijkheid, patiëntvriendelijkheid, veilig-
heid en reproduceerbaarheid. De MW-200P is geschikt 
voor zowel generieke als voorgevulde injectiespuiten. 
Dankzij de flens is geen ooglidspreider nodig. Door de 
geplaatste InVitria een klein stukje te draaien, wordt de 
conjunctiva verplaatst en ontstaat een zelf-sluitende 
injectieplek. Door tijdens het injecteren een lichte druk 
uit te oefenen, wordt het oog gefixeerd en de injectie-
plek extra verdoofd. Het gebruik van de InVitria® garan-
deert dat de injectie op de juiste locatie, onder de juiste 
hoek en op de juiste diepte plaatsvindt. 
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 HORA EST

GEGEVENS
NAAM Korine van Dijk
FUNCTIE Optometrist bij NIIOS 
Rotterdam (waar DMEK en Bowman 
layer transplantatie zijn ontwikkeld)
ONDERZOEK Clinical outcomes of 
modern lamellar ketaroplasty 
techniques
UNIVERSITEIT Universiteit Leiden
PROMOTOR prof.dr M.J. Jager
CO-PROMOTOR dr G.R.J. Melles

toegepast. Een prachtige oplossing om in die 
gevallen het hoornvlies en zicht te stabiliseren, 
terwijl de patiënt comfortabel contactlenzen 
kan blijven dragen, is dan Bowman Layer-
transplantatie. Hierbij wordt een donor-
membraan van Bowman tussen de bind-
weefsellagen van het aangedane hoornvlies 
geïmplanteerd om de kromming van het 
hoornvlies iets te normaliseren en verdere 
progressie af te remmen. Een ingrijpender 
vorm van hoornvliestransplantatie, zoals  
de perforerende keratoplastiek of diepe  
anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK), 
kan dan worden uit- of zelfs afgesteld, wat 
zeker belangrijk is gezien de vaak jeugdige 
leeftijd van de keratoconuspatiënt in relatie 
tot de relatief korte levensverwachting van 
een transplantaat. Uit mijn onderzoek blijkt 
dat de keratoconus vijf jaar na de Bowman 
layer-transplantatie in ongeveer 85 procent 
van de geopereerde ogen nog altijd stabiel is.  
De techniek lijkt daarmee een veelbelovende 

aanvullende optie te zijn voor de behandeling 
van gevorderde keratoconus om de visuele 
functionaliteit te sparen en zodoende het dra-
gen van contactlenzen te kunnen continueren, 
terwijl het risico op complicaties beperkt is.”

Zorgvuldig afwegen
Wat belangrijk blijft, stelt Van Dijk, is om bij  
de overweging om wel of niet te opereren 
altijd het operatierisico mee te wegen. “Bij 
endotheelaandoeningen wordt er over het 
algemeen gekeken naar het klachtenpatroon 
van de patiënt”, zegt ze. “Voor de één is een 
gezichtsscherpte van bijvoorbeeld vijftig  
procent een te grote beperking tijdens  
dagelijkse bezigheden, maar voor de ander 
helemaal niet. En bij keratoconus moet goed 
worden vastgesteld in welk stadium de aan-
doening zich bevindt en in hoeverre er sprake 
is van progressiviteit en visuele klachten.”
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DMEK herstelt de  
anatomie van de  
cornea perfect

Vooruitgang
Hierdoor zag Van Dijk hoe groot het verschil 
was tussen DMEK en de oudere hoorn-
vliestransplantatietechnieken waaraan ze 
gewend was op het moment dat ze bij het 
NIIOS in Rotterdam ging werken. “Ik leerde 
hoe groot de vooruitgang van DMEK was in 
vergelijking met de perforerende keratoplas-
tiek”, zegt ze. “Dat geldt ook voor de andere 
endotheel keratoplastiektechnieken. Bij perfo-
rerende keratoplastiek kunnen vooral de hech-
tingen de patiënt veel overlast bezorgen en 
de operatie zelf is ook nog eens risicovol. 
Bovendien herstelt het zicht na een perfore-
rende keratoplastiek vaak niet optimaal en 
blijft het hoornvlies onregelmatig. Daardoor  
is de patiënt na zo’n operatie vaak aangewe-
zen op contactlenzen. Dat is ook de reden 
waarom zo’n ingreep bij voorkeur zo lang 
mogelijk wordt uitgesteld. De prognose  
verbeterde echter sterk met de ontwikkeling 
van endotheel keratoplastiek en daarvan is  
de DMEK de laatste verfijning.”

Perfect herstel
Al in een vroeg stadium een DMEK toepassen 
lijkt voor de patiënt tot een hogere optische 
kwaliteit van het hoornvlies te leiden. Mogelijk 
is dat beter dan afwachten en pas in een later 
stadium een hoornvliestransplantatie verrich-
ten. “Je wilt eigenlijk ingrijpen voordat onom-
keerbare veranderingen in het ontvangende 
hoornvlies plaatsvinden”, legt Van Dijk uit. 
“Het mooie van DMEK is dat het een één- 
op-één vervanging is van alleen de achterste 
laagjes van het hoornvlies. Er is dus sprake  
van een anatomisch perfect herstel van het 
hoornvlies. Maar als de voorkant van het ont-
vangende hoornvlies is aangetast of veranderd 
door bij de endotheelaandoening optredend 
hoornvliesoedeem, kan dit een minder goede 
verbetering van het zicht en een minder  
voorspelbare refractieverandering tot gevolg 
hebben.” 

Keratoconus
Het tweede deel van haar proefschrift heeft 
betrekking op het stabiliseren van het hoorn-
vlies bij patiënten met vergevorderde kerato-
conus. Traditioneel gezien bestond de behan-
deling van deze aandoening uit de toepassing 
van contactlenzen. Dit om het zicht te verbe-
teren tot het moment waarop een hoorn-
vliestransplantatie onontkoombaar wordt. 
“Inmiddels kan keratoconusprogressie door 
UV-crosslinking worden vertraagd of voorko-
men”, vertelt ze. “Maar als de keratoconus al 
te ver gevorderd is, kan dit niet meer worden 

Nieuwe 
inzichten 

in behandeling 
Fuchs en 

keratoconus
Bij aandoeningen aan het hoornvliesendotheel 

zoals Fuchs, heeft DMEK grote meerwaarde  
boven de meer traditionele technieken voor 

hoornvliestransplantatie. Hoe sneller de 
techniek wordt toegepast, hoe beter het 

resultaat, stelt promovenda Korine van Dijk. 
Bij keratoconus is de Bowman-layer 

transplantatie een belangrijke 
vernieuwing. 

Optometrist Korine van Dijk promoveerde op 
onderzoek dat clinici houvast geeft bij een 
belangrijke vraag: komt een hoornvliesoperatie 
direct in aanmerking voor patiënten met de 
hoornvliesaandoeningen Fuchs endotheel-
dystrofie en keratoconus, of is het beter om 
deze operatie uit te stellen? Haar werk gaf 
haar inzicht in de factoren die voorspellen hoe 
snel na transplantatie de optische kwaliteit 
van het hoornvlies en refractie-uitkomsten 
stabiel zijn. Dit inzicht ontstond tijdens een 
breder onderzoek naar de veiligheid en effec-
tiviteit van nieuwe minimaal invasieve opera-
tietechnieken, ontwikkeld bij het Netherlands 
Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS). 
“Als optometrist doe ik tijdens het spreekuur 
altijd de vooronderzoeken”, vertelt ze, “waarbij 
onder andere de gezichtsscherpte en refractie 
na hoornvliestransplantatie wordt bepaald.  
Na verloop van tijd ga je een patroon zien.  
Bij Descemet membraan endotheel kerato-
plastiek (DMEK) bijvoorbeeld bleek het zicht 
veel sneller en beter te herstellen dan na de 
oudere keratoplastiektechnieken. De refractie-
veranderingen bleken veel kleiner en beter 
voorspelbaar.” 
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Rouwenhorst spreekt van dankbaar werk, als hij ziet wat een 
handgeschilderde schaallens met mensen doet. “Patiënten 
van wie een oog flink scheef staat, ervaren hierdoor sociale 
nadelen in het dagelijks leven. Ze zien mensen vaak naar hen 
kijken, maar tegelijk het onderwerp uit de weg gaan. Het kan 
ook leiden tot ongemakkelijke situaties en soms zelfs tot 
pijnlijke, wanneer er tactloze vragen worden gesteld of ver-
velende opmerkingen gemaakt. Daarom vind ik het mooi dat 
we die mensen met een handgeschilderde schaallens een 
natuurgetrouwe cosmetische oplossing kunnen bieden die 
hun meer zelfvertrouwen geeft en soms zelfs psychische 
problemen helpt voorkomen of wegneemt.”

Hoe wordt een handgeschilderde schaallens 
gemaakt?
“Een PMMA-schaallens vormt de basis. De aandacht gaat 
vooral uit naar een goede stabiele passing op de oogbol, 
waarbij de lens niet mag roteren. Gebeurt dit toch, dan 
schuift de kunstiris tijdens het dragen van de lens van zijn 
plaats en dit zou de gewenste correctie tenietdoen. Van de 
iris van het gezonde oog wordt een foto gemaakt en deze 
dient als voorbeeld voor onze fabrikant. Een fotoprint op 
de lens maken is technisch niet mogelijk, dus is het nog 
echt handwerk. De professionals die de lenzen beschilde-
ren, zijn ware kunstenaars. Aan de hand van de foto schil-
deren zij met zeer fijne penseeltjes een natuurgetrouwe iris 
en pupil op de lens. Dat doen ze in de vormen en kleuren 
van het gezonde oog, compleet met kleine bloedvaatjes en 
perfect matchend oogwit. Een fraai staaltje ambachtelijk 
werk. Het resultaat is nauwelijks van echt te onderschei-
den. Je moet iemand echt diep in de ogen kijken om ver-
schil te kunnen zien.”

Is het lastig om de lens aan te meten?
“De grootste uitdaging zit hem in het exact bepalen van 

het middelpunt van de pupil en ook de diameter daarvan. 
Je hebt hierbij niet alleen te maken met de centrering op 
de oogbol, je moet ook naar de verhoudingen kijken ten 
opzichte van het andere oog. Maar ook naar andere 
gezichtsbepalende factoren, zoals een afhangend of ver-
dikt ooglid. Er zijn maar weinig mensen met een perfect 
symmetrisch gezicht, dus probeer je het beste compromis 
te bereiken om de patiënt een natuurlijke blik en uitstraling 
te geven. We zoeken daarom ook een gulden middenweg 
voor de pupildiameter. Hierin heeft die patiënt zelf ook 
een stem. Dan laten we bijvoorbeeld zien hoe de pupil 
eruit komt te zien met een diameter van 4,3 of 4,5 milli-
meter. Immers, onder invloed van licht heb je bij het 
gezonde oog te maken met de pupilreflex. In samenspraak 
met de patiënt bepalen we dan welke diameter het beste 
bij hem of haar past. In die zin is het ontwerpen van de 
handgeschilderde schaallens wel vergelijkbaar met dat  
van een kunstoog voor patiënten na een enucleatie.” 

Komt iedereen met een scheefstaand oog ervoor 
in aanmerking?
“Nee, dat is niet zo. De handgeschilderde schaallens is een 
vrij grote lens en om die probleemloos te kunnen dragen, 
moet er een oogbol met een goede bolling aanwezig zijn. 
Bij extreme scheefstand, waarbij de eigen iris en pupil zich 
helemaal in de hoek van de oogopening bevinden, kunnen 
we deze lens ook niet plaatsen, want dan zou je een ‘dub-
bele iris’ op het oog creëren. Daarnaast zijn er mensen die 
geen lenzen willen of kunnen dragen, zoals ouderen die 
moeite hebben met het inzetten en uitnemen. Een andere 
voorwaarde is dat de patiënt voldoende traanvocht produ-
ceert om dit type harde, niet-zuurstofdoorlatende lens 
goed te kunnen verdragen, zonder oogirritatie. Druppelen 
kan het draagcomfort verhogen en de lenzen kunnen 
gemiddeld acht tot tien uur achtereen worden gedragen.” 

Een scheefstaand oog zorgt niet alleen voor een 
ernstig belemmerd gezichtsvermogen, de patiënt 
wordt ook vaak ‘scheef ’ aangekeken. “Een hand-
geschilderde schaallens is een cosmetische 
oplossing die mensen hernieuwd zelfvertrouwen 
geeft”, zegt Remco Rouwenhorst, optometrist bij 
Oculenti. Hoe gaat dat in z'n werk?

De professionals die  
de lenzen beschilderen,  
zijn ware kunstenaars

EER VAN JE WERK
Remco Rouwenhorst 
werkt als optometrist op 
de Oculenti-vestiging in 
Isala Zwolle, één van de 
dertig ziekenhuizen in 
het land, waar Oculenti 
actief is. Het bedrijf heeft 
negentien specialisten in 
dienst en meet alle denk-
bare soorten lenzen aan 
op medische indicatie. 
Daarnaast bezoeken ook 
niet-medische cliënten 
Oculenti. Veel van de aan-
gemeten contactlenzen, 
hard en zacht, worden op 
maat gemaakt. De 
beschilderde schaallens 
is een klein onderdeel 
van het aanbod maar de 
impact ervan is groot. Of 
zoals Rouwenhorst het 
zegt: “Als een patiënt hier 
vertelt dat het zijn klein-
kind is opgevallen dat 
opa’s ogen plots weer 
mooi recht staan, hebben 
wij echt eer van ons 
werk.” 

HANDGESCHILDERDE 
SCHAALLENS GEEFT ZELFVERTROUWEN TERUG

voor na
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mij over de vraag of een eventueel krimpscenario ons 
past of dat we ons moeten focussen op bepaalde onder-
delen. We zullen ook scherper zijn op het leveren van  
zinnige zorg. Dat betekent niet nodeloos doorverwijzen. 
Oogarts Hans Lemij is gestart met het op een verant-
woorde wijze sneller terugverwijzen van glaucoompatiën-
ten naar de optometrist. Ook zijn we van plan om opto-
metristen vroeger bij het onderzoek naar oogafwijkingen 
te betrekken. Dan kunnen zij beslissen of verwijzing naar 
de oogarts nodig is of niet.”

Wat is er voor nodig om Het Oogziekenhuis klaar 
te stomen voor de toekomst?
“Mijn voorganger Nico Klay heeft de basisexploitatie 
goed achtergelaten. Ook de cultuur van klantvriendelijk-
heid en bejeging moeten we zien te koesteren. Ik vind dat 
ongelooflijk belangrijk. Vanuit dat fundament wil ik een 
nieuwe strategie overeenkomen die duidelijkheid biedt 
over de toekomstige zorg. Tegelijkertijd is een structuur 
nodig die garanties biedt voor de continuïteit en slag-
vaardigheid. Daar hoort een besturingsmodel bij, want 
structure follows strategy. Willen we dat de raad van 
bestuur de koers uitzet, al dan niet met adviesorganen? 
Doen we dat samen met de medisch specialisten? Of is 
het beter dat de specialisten daarin zélf de leiding nemen? 
Ik denk dat mijn stijl van leidinggeven past bij dit soort 
vraagstukken. Ik handel naar wat op enig moment nodig 
is. De ene keer directief, de andere keer in overleg. 
Situationeel leiderschap dus. Maar uiteindelijk is de raad 
van bestuur eindverantwoordelijk. De patiënt mag mij 
daarop afrekenen. Het Oogziekenhuis Rottterdam wil  
de beste zorg blijven bieden. En ik ook. Ik ben niet voor 
niets dokter geworden!”

“ ZONDER VERTROUWEN
 GEEN TOPINSTITUUT”

Na uw vertrek bij Alrijne Zorggroep wilde u met 
pensioen gaan, maar voor Het Oogziekenhuis 
Rotterdam maakte u graag een uitzondering. 
Waarom?
“Bij het Alrijne heb ik leiding gegeven aan de grootscha-
lige fusie van Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis 
Leiden. Ook heb ik een strategie voor de verpleeghuizen 
in de steigers gezet. Toen de fusie was afgerond stond  
er een krachtige organisatie. Dat was voor mij het sein 
om het stokje door te geven. Zo’n nieuwe organisatie 
verdient nieuw leiderschap. Ik was 64 jaar en toe aan 
mijn pensioen. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik 
daarop terug zou komen. Maar ik werd benaderd door 
een recruiter: ze zochten iemand die voor een jaar Het 
Oogziekenhuis kon leiden. Daar hoefde ik niet lang over 
na te denken. Het Oogziekenhuis is immers hors catégorie 
met zijn topklinische zorg, gelauwerde opleiding en eigen 
wetenschappelijk instituut. Ook interessant is dat het 

veel kleiner en heel anders is dan ziekenhuisbestuurders 
gewend zijn. En in mijn jonge jaren heb ik zelf veel patiënten 
van Het Oogziekenhuis van Den Haag behandeld, toen  
ik anesthesioloog was. Daar bewaar ik prettige herinne-
ringen aan.”

Hoe staat Het Oogziekenhuis ervoor en wat zijn 
uw doelstellingen? 
“Het Oogziekenhuis staat in hoog aanzien, wereldwijd. 
Een obstakel is de financiering en in hoeverre wij daarop 
onze ambities moeten aanpassen. In het Hoofdlijnen-
akkoord staat dat de dure medisch specialistische zorg 
moet worden ingeperkt, terwijl wij die als topreferente 
kliniek in Nederland juist vaak als enige aanbieden.  
Op hetzelfde moment blijft het aantal patiënten maar 
toenemen. De kosten stijgen. Ik zei al dat we een klein 
ziekenhuis zijn. Ter vergelijking: de omzet van het Alrijne 
is 330 miljoen euro, tegen 45 miljoen van Het Oog-
ziekenhuis. We worden beloond met een standaard ver-
goeding via het DOT-bekostigingenstelsel. De academi-
sche ziekenhuizen hebben extra budget voor dure en 
specialistische zorg. Wij niet. Toch moeten we ons weten-
schappelijk met hen zien te meten, een level playing field 
hebben. Tot voor kort kregen we van de overheid een bij-
drage in de vorm van ‘topzorggelden’. Dat maakte het 
ons mogelijk om bijzondere ingrepen te verrichten waar 
geen reguliere financiering voor is. Ik reken erop dat ons 
die bijdrage weer gegund wordt. Ik heb goede hoop, 
want minister Bruins, die bij ons op bezoek is geweest, 
deed al de toezegging ons te steunen waar hij kan. Dat 
laat onverlet dat er dus nog geen zekerheid is, terwijl 
voor een onderbouwde strategie vertrouwen nodig is.  
In overleg met de specialisten en de managers buig ik  

Met Ron Treffers heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam een ervaren 
bestuurder aangesteld. In het komende jaar scherpt hij de koers 
aan die werd uitgezet onder zijn voorganger. Bovendien is het zijn 
taak om een strategie te ontwikkelen die de internationale positie 
van het topinstituut moet versterken. 

“   Ik ben een situationeel  
leider, handel naar  
wat opportuun is voor  
het Oogziekenhuis en  
zijn patiënten”

RON TREFFERS (Rotterdam, 1954) studeerde geneeskunde aan de VU  
en werd opgeleid tot anesthesioloog. Hij begon in het toenmalige 
Zuiderziekenhuis (nu Maasstad), werd vervolgens intensivist in het VUmc 
en daarna in het Leyenburg Ziekenhuis. In 2002 trad hij daar toe tot de raad 
van bestuur. Hij was betrokken bij de fusie met het Rode Kruis Ziekenhuis 
tot het HagaZiekenhuis. In 2008 werd hij voorzitter van de raad van bestuur 
van Rijnland Zorggroep, bestaande uit ziekenhuizen in Alphen en Leiderdorp 
en twee verpleeghuizen. Treffers woont in Den Haag, houdt van reizen en 
bezoekt in zijn vrije tijd musea, theater- en dansvoorstellingen.
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TOPCON SYMPOSIUM OVER SWEPT

Tijdens de Euretina in Wenen 
organiseerde Topcon voor de 
tweede maal een lunch-symposium 
over Swept Source OCT en OCT 
Angiografie. Prof. Moreno,  
prof. Hoyng, dr Pearse en dr Pierro 
spraken over swept source OCT-
angiografie. De belangstelling was 
zo groot dat niet alle deelnemers 
in de zaal pasten. In Retina Today 
zal een transcriptie van de ver-
schillende presentaties worden 
gepubliceerd. 
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Op 10 en 11 februari 2019 organiseert Topcon voor de derde maal de 
International Swept Source & Angiography Conference. De ISSOCT wordt 
gehouden in het Sanibel Harbour Marriott Resort in Fort Myers, Florida. 

Informatie kunt u aanvragen via info@medicalworkshop.nl of bij uw  
accountmanager.

HEIDELBERG ENGINEERING: NIEUWE VOORSEGMENT OCT KRIJGT NAAM ANTERION®

Tijdens de Euretina en ESCRS in 
Wenen onthulde Heidelberg 
Engineering eindelijk de naam van 
de voorsegment-OCT, waarvan zij al 
enige tijd prototypes aan de markt 
toonde. De ANTERION is een hoge- 
resolutie Swept Source voorsegment 
OCT, waarmee alle belangrijke voor-
segment-onderzoeken kunnen wor-
den uitgevoerd.  
ANTERION® is een modulair,  
upgradable platform waarvoor de 
volgende apps oftewel modaliteiten 
beschikbaar zijn: 
1) Imaging-app
2) Cornea-app
3) Cataract-app
4) Metrics-app 
De Heidelberg Engineering 
ANTERION® maakt gebruik van het 
nieuwe softwareplatform HeYex 2 
dat ook de Spectralis ondersteunt.  

Medical Workshop introduceert 
ANTERION® op het jaarcongres  
van de NOG, 27 t/m 29 maart 2019. 
Voor nadere informatie kunt u  
een berichtje sturen naar  
info@medicalworkshop.nl

Voor meer informatie over ANTERION® 
kunt u terecht op de Heidelberg 
Business lounge: business-lounge.
heidelbergengineering.com. 
Spectralis-gebruikers kunnen 
zich registreren om direct toegang 
te krijgen.

Na het succes van de OCT-atlas 
van Yoshimura & Hangai en Atlas 
of OCT Angiography in AMD van 
Coscas is de Heidelberg Engineering- 
bibliotheek uitgebreid met de 
GMPE Atlas. In dit boek wordt de 
werking en het gebruik van de 
Glaucoma Module Premium Edition 
(GMPE) uitgelegd. Aan de hand van 
unieke voordelen van het Anatomic 
Positioning System, de Optical 
Nerve Head-analyse en de Bruch’s 
Membrane Opening Minimal Rim 
Width-kwantificering wordt duidelijk 
gemaakt waarom de Spectralis 
met de GMPE-module het meest 
betrouwbare en best reproduceer-
bare systeem is voor glaucoom-
vroegdiagnostiek. Via de Heidelberg 
Business lounge business-lounge.
heidelbergengineering.com 
kunt u nadere informatie over 
producten van Heidelberg 

Engineering vinden. Gebruikers van 
de Spectralis-modaliteit kunnen 
zich registreren om toegang te 
krijgen tot aanvullende informatie.
De GMPE-atlas en andere 
Spectralis-boeken kunt u bij 
Medical Workshop bestellen.

NIEUW OP DE SPECTRALIS-BOEKENPLANK VAN 
HEIDELBERG ENGINEERING: GMPE-ATLAS 

TERUG VAN WEGGEWEEST: 
EYEGENIE™ EXTERNE 
OOGLIDSPREIDER

De Eyegenie™ ooglid-retractor is een hulpmiddel 
waarmee het oog van de patiënt open gehouden 
wordt tijdens onderzoek of tijdens het druppelen. 
Een Eyegenie™ ooglid-retractor bestaat uit een semi-
disposable retractor en 20 sets steriel verpakte tips. 

MALOSA WAQAR: 
ÉÉN INSTRUMENT VOOR 
VERWIJDEREN HECHTINGEN

Malosa brengt een pincet op de markt waarmee  
u snel en eenvoudig corneale hechtingen kunt  
verwijderen. Een schaartje of mesje zijn niet  
langer nodig. Het Malosa Waqar pincet (BV-
SU1583) is ontwikkeld in samenwerking met  
de Engelse oogarts dr. Salman Waqar. Het pincet 
is een slim alternatief voor de traditionele setjes 
om hechtingen te verwijderen, bestaande uit een 
pincet en een (Vannas-)schaartje of een disposa-
ble mesje. 

Aan het uiteinde van het gebogen Waqar-pincet 
bevindt zich een fijne tip, waarmee de hechting  
kan worden opgelicht. De punt is glad en conisch 
gevormd zodat de hechting kan worden gemani-
puleerd zonder deze te snijden. Aan de basis van 
de punt bevindt zich een snijvlak waarmee de 
hechting, indien gewenst, moeiteloos kan worden 
doorgesneden. 

Voordelen: 
•  Het Waqar-pincet vervangt twee  

losse instrumenten 
•  Snellere procedure; alles in één handeling
•  Het pincet kan ook gebruikt worden  

om hechtingen losser te maken
•  Disposable 
•  Goedkoper



Overleving 
na uvea 

melanoom beter 
voorspelbaar

In zijn promotieonderzoek toont 
Serdar Yavuzyiğitoğlu aan dat bij 

patiënten met een uvea melanoom, 
de mutaties in de genen BAP1, 

SF3B1 en EIF1AX goede 
voorspellers zijn voor het 

ontwikkelen van 
levermetastase. 
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Radboudumc en Het Oogziekenhuis naar 
toepassing van dendritische celtherapie 
leverde slechts voor een deel van de patiën-
ten een langere overleving op. En het weg-
snijden van een deel van de lever is slechts 
bij enkele patiënten toepasbaar, omdat lever-
metastasen zich doorgaans op diverse patro-
nen ontwikkelen. Dit zou alleen kunnen toe-
gepast worden op patiënten met een enkele 
solitaire metastase. Serdar Yavuzyiğitoğlu: 
“We zien echter regelmatig dat de volledige 

lever onder de metastasen zit. Dan is chirur-
gische excisie geen optie. De kennis die we 
nu hebben opgedaan over de betrokkenheid 
van die drie genmutaties bij tumorgenese 
verandert op de korte termijn niets aan de 
beperkte behandelopties die we voor deze 
patiënten tot onze beschikking hebben. Wel 
kan de behandelaar op basis van genetisch 
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ontwikkelen de metastasen binnen vijf jaar. 
De EIF1AX-mutaties geven een zeer laag 
risico op het ontwikkelen van metastasen, de 
tumoren hebben weinig chromosoom afwij-
kingen. Maar bij de derde mutatie, SF3B1 
dus, hebben we op basis van ons onderzoek 
kunnen concluderen dat die leidt tot een 
slechtere overlevingsprognose dan tot nu toe 
werd aangenomen. De metastasen ontwikke-
len zich hierbij pas na zeven tot tien jaar. Dat 
werd bij het gebruiken van een afkapwaarde 
van vijf jaar in eerdere onderzoeken natuurlijk 
niet ontdekt. Deze tumoren hebben tevens 
kleinere maar wel méér chromosoomafwijkin-
gen, waarbij met name de telomeereinden 
van de chromosomen zijn aangedaan, in 
tegenstelling tot hele chromosoom of chro-
mosoomarm afwijkingen zoals in de BAP1-
gemuteerde tumoren. Dit laat dus ook zien 
dat deze tumoren moleculair verschillend 
zijn. Het is dus onjuist om aan te nemen dat 
het voorlopers zijn van hetzelfde tumortype.”

Chirurgisch ingrijpen niet mogelijk
Vooralsnog zijn er voor patiënten met uvea 
melanoom die levermetastasen ontwikkelen 
nauwelijks goede behandelmogelijkheden. 
Trials die tot nu toe zijn gedaan om hierin 
verandering te brengen, zijn weinig succesvol 
geweest. Onderzoek van Erasmus MC, 

zoek te doen over een periode van maar 
liefst vijftien jaar.” 

Meer afwijkingen dan gedacht
“Eerdere next generation sequencing technie-
ken hebben ertoe geleid dat we weten welke 
genen het meest gemuteerd zijn in de tumo-
ren van patiënten met uvea melanomen. Drie 
van deze genen zijn ook geassocieerd met de 
risico op uitzaaiingen, namelijk BAP1, SF3B1 
en EIF1AX. Behoudens dat deze genen van 
prognostische waarde zijn, hebben we ook 
gekeken naar de type chromosoom afwijkin-
gen die in de tumorcellen aanwezig zijn. Van 
de drie genen geeft de BAP1-mutatie in de 
tumor het grootste risico op metastasen. De 
BAP1 gemuteerde uvea melanomen bevatten 
chromosoomafwijkingen waarbij hele chro-
mosomen of chromosoomarmen veranderd 
zijn. Ook worden bij deze categorie isochro-
mosomen gevonden, waarbij twee dezelfde 
chromosoomarmen aan elkaar vast zitten.  
De meeste patiënten met deze mutatie  

Uvea melanomen zijn zeldzame maligniteiten 
die ontstaan vanuit de melanocyten in het 
choroïd, het corpus ciliare en de iris. De 
behandeling van de primaire tumor leidt in 
meer dan negentig procent van de gevallen 
tot een goede tumorcontrole. Desondanks  
ontwikkelt de helft van de patiënten binnen 
vijftien jaar na diagnose levermetastasen. In 
Rotterdam kennen we de Ocular Melanoma 
Studygroup, een multidisciplinaire samen-
werking tussen diverse afdelingen van het 
Erasmus MC (zoals oogheelkunde, klinische 
genetica en pathologie) en Het Oogziekenhuis 
Rotterdam. “Bovendien hebben we op het 
Erasmus MC een geweldige samenwerkings-
partner in de afdeling pathologie”, aldus 
Yavuzyiğitoğlu. “Zij bellen ons meteen wan-
neer er tumormateriaal beschikbaar is en wij 
dus direct DNA-materiaal kunnen isoleren. 
De afdeling pathologie slaat het tumormate-
riaal zeer goed op zodat de kwaliteit blijft 
behouden. Door deze omstandigheden zijn 
we in staat geweest om retrograad onder-

onderzoek bepalen van welke van de drie 
genmutaties sprake is. Dit betekent dat hij 
patiënten gerichter kan informeren over hun 
levensverwachting. Vooropgesteld dat zij dit 
wensen, want niet iedere patiënt wil dat.” 

Eerste stap: in vitro onderzoek
Op de langere termijn kan vervolgonderzoek 
tot nieuwe behandelmogelijkheden leiden. 
Van de BAP1-mutatie bijvoorbeeld weten we 
dat die ook een rol speelt bij mesotheliomen 
en daarvoor wordt al onderzoek verricht met 
targeted therapy. “De eerste stap is nu dus in 
vitro onderzoek om te bepalen of die thera-
pie ook werkzaam is in relatie tot levermetas-
tasen bij uvea melanomen. Voor de SF3B1-
mutatie verricht ons eigen laboratorium 
onderzoek naar de mogelijkheden van toe-
passing van splicing inhibitors om de tumor-
groei te remmen. Voor de toekomst liggen 
hier dus interessante mogelijkheden voor 
nieuwe behandelopties. Zelf ben ik op dit 
moment aios. Na het voltooien van mijn 
opleiding wil ik graag een rol blijven spelen in 
verder onderzoek op dit gebied. Daarnaast 
wil ik zeker ook in de kliniek betrokken zijn bij 
de behandeling van deze patiënten.”
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“Van de BAP1-mutatie 
weten we dat die  
ook een rol speelt bij 
mesotheliomen”
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Sleutelrol oogarts
In de afgelopen tien jaar zijn 165 slechtzien-
den geslaagd voor de training in het gebruik 
van de bioptische telescoopbril. Deze training 
is onderdeel van het revalidatieprogramma 
AutO&Mobiliteit, dat ook advies biedt aan 
mensen met gezichtsvelduitval. De trainingen 
zijn ontwikkeld in samenwerking met het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) en vormen een intensieve voorberei-

ding op de rijgeschiktheidstest. Voor de 
bioptische telescoopbril bestaat de doel-
groep met name uit ouderen met AMD  
en jongeren met albinisme en nystagmus. 
Volgens Ruud Bredewoud, arts en hoofd 
medische zaken bij het CBR, zijn nog te  
weinig oogartsen op de hoogte van de tele-
scoopbril. “Dat is geen onwil, maar gewoon 
onwetendheid. En als ze het wel weten, heb-
ben ze het vaak te druk om het goed uit te 
leggen. Maar voor de slechtziende kan de 
bioptische telescoopbril wél het verschil 
be tekenen tussen afhankelijkheid en onaf-
hankelijkheid. Zelfstandige mobiliteit is een 
groot goed voor mensen die in hun mogelijk-
heden beperkt zijn geraakt, zeker als ze daar-
bij ook nog een andere functionele aandoe-
ning hebben. Zolang de oogarts zich daarvan 
bewust is, zal hij bereid zijn de patiënt te ver-
wijzen naar Visio. Een gerichte verwijzing met 
relevante medische gegevens is het enige wat 
de oogarts hoeft te doen; Visio verzorgt de rest.” 

Slecht zien compenseren
Visio biedt diagnostische en trainingspro-
gramma’s voor mensen met een verlaagde 
gezichtsscherpte of gezichtsvelduitval. Met 
een scherpte tussen 0,16 en 0,5 kan iemand 
in aanmerking komen voor een bioptische 
telescoopbril. Valt hij binnen deze wettelijke 
normen, dan volgt een training van vier weken 
bij Visio. De training vindt plaats in verschil-
lende situaties: binnenskamers, lopend buiten 

en als bijrijder in een auto. Uiteraard wordt 
de kandidaat geleerd om te gaan met de tele-
scoopbril. Hij zal de vaardigheid moeten heb-
ben om tijdens het rijden in één oogopslag 
door de telescoop te kijken, zoals andere auto -
mobilisten de achteruitkijkspiegel gebruiken. 

Rijvaardigheidstraining
De monoculaire bioptische telescoop wordt 
in de eigen bril gemaakt door een optrome-
trist van een van de 25 gekwalificeerde 
optiekzaken. De kosten worden meestal door 
de verzekeraar vergoed, op het moment dat 
de cursist slaagt voor de rijvaardigheidstrai-
ning. Deelname aan het programma biedt 
geen garantie voor het behalen of behoud 
van het rijbewijs, maar is afhankelijk van de 
praktische rijgeschiktheid. “Wij leren mensen 
hun visuele beperking te compenseren”,  
vat Bart Melis-Dankers samen. “Grofweg  
de helft van de patiënten die zich melden 
voor AutO&Mobiliteit ziet te slecht om het  

rijbewijs te kunnen behouden. Dat wil niet 
zeggen dat het daar ophoudt. Wij zoeken dan 
naar alternatieven om langer zelfstandig te 
blijven, zoals mobiliteitstrainingen voor het 
openbaar vervoer of een brommobiel (45 
km-auto). Dus ook die mensen zouden zeker 
verwezen moeten worden.” 

Rijtest bij het CBR
Wie de training bij Visio met goed gevolg aflegt, 
krijgt rijles bij een van de gespecialiseerde  
rijscholen en gaat daarna naar het CBR voor 
een rijtest. Die test wordt afgenomen door 
een Deskundige Praktische Rijgeschiktheid 
(DPR). Zowel de rij-instructeurs als de DPR 
hebben een cursus gevolgd over ziektebeel-
den en functiebeperkingen, om te weten waar 
zij op moeten letten bij het zien, denken en 
doen van de bestuurder. De slagingskans van 
de training is hoog, maar dat heeft vooral te 
maken met de motivatie van de deelnemers. 
De training zelf is namelijk zeer intensief en 
veeleisend. De vraag rijst of het dan niet 
beter is dat de slechtziende accepteert dat 
autorijden er niet meer in zit. Ruud Bredewoud 
kaatst die bal terug: “Zelfkennis is de meeste 
automobilisten vreemd. We zijn eerder bereid 
te zeggen dat we bij het klussen twee linker-
handen hebben dan dat we zeggen dat we 
zelf niet zo goed kunnen autorijden. Maar een 
ander, daar hebben we makkelijk een mening 
over. Een slechtziende die rijdt met een biop-
tische telescoopbril heeft ten minste bewezen 
dat hij dat kan.”

De training is zeer intensief en veeleisend, 
maar de slagingskans is groot
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 UITGELICHT

Zo werkt een aanmelding bij Visio
•  Persoonlijke vragenlijst invullen op de website 

auto-mobiliteit.org 
•  Uitnodiging voor een diagnostiek-dag met een 

visueel functie-onderzoek
•  Onderzoek te voet: een ergotherapeut observeert 

hoe iemand zich gedraagt in het verkeer
•  Eventueel neuropsychologisch onderzoek 

wanneer iemand ouder is dan 70 jaar of na  
een hersenbeschadiging

•  Gerichte vaardigheidstraining van vier weken, 
drie uur per week bij Visio

• Huiswerk met kijkopdrachten
• Adviesgesprek

Slechtziendheid is al lastig. Maar niet meer mogen autorijden is voor veel 
mensen een ontgoocheling. Om toch het rijbewijs te behouden, kan een biop-
tische telescoopbril uitkomst bieden. Voor een training is wel een verwijzing 
van de oogarts nodig. En dat gebeurt nog te weinig.

Autorijden en slechtziendheid lijkt een onmo-
gelijke combinatie. De wet verbiedt het men-
sen met een visus van minder dan 0,5 om 
nog een auto te besturen. Tenzij de slecht-
ziende een bioptische telescoopbril gebruikt, 
een ingenieus loepje dat boven in een van  
de brillenglazen wordt geplaatst en het beeld  
tot drie keer vergroot. Met een kleine knik-
beweging brengt de gebruiker het loepje voor 
het oog en kan hij de verkeersborden, matrix-
borden en straatnamen gewoon lezen. Details 
worden goed zichtbaar, zodat hij tijdig kan 
anticiperen op andere weggebruikers zoals 
voetgangers en fietsers. 

Veilig en verantwoord
Twintig jaar geleden al begonnen Visio en de 
Rijksuniversiteit Groningen met wetenschap-
pelijk onderzoek naar dit hulpmiddel. Dat 

werd aanvankelijk niet serieus genomen. Maar 
Visio kon overtuigend aantonen dat het hulp-
middel veilig is en verantwoord kan worden 
toegepast. De daaropvolgende wetswijziging 
in 2009 voelde als een overwinning. “We gingen 
van het lachertje van de klas naar het imago 
van wegbereider”, zegt Bart Melis-Dankers, 
klinisch fysicus van Visio.  
“Inmiddels is de publieke opinie ook bijge-
draaid. Ouderen willen zo lang mogelijk zelf-
standig blijven en de vrijheid hebben onaf-
hankelijk te zijn. Zelfstandige mobiliteit is daar 
een heel belangrijk voorbeeld van. Heb je een 
goede gezichtsscherpte, dan vind je het van-
zelfsprekend om even een boodschap te doen 
of een bezoekje te brengen aan familie. Voor 
ouderen met maculadegeneratie (AMD) is dat 
verre van vanzelfsprekend.”

”
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