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SAMENVATTING 
 

Onderstaande is een overzicht van de uitgangsvragen en de aanbevelingen uit de richtlijn 

Leeftijdgebonden Maculadegeneratie. In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelijk 

bewijs en de overwegingen die tot de aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze 

samenvatting worden voor deze informatie verwezen naar de volledige richtlijn. 

 

Diagnostiek 

Uitgangsvraag: Op welke wijze dient de diagnose van exsudatieve LMD te worden gesteld? 

 

Bij welke klachten en verschijnselen moet aan exsudatieve LMD gedacht worden? 

 Overweeg de diagnose exsudatieve LMD bij klachten van (sub) acute visusdaling, centrale 

vlek en/of metamorfopsie in het bijzonder bij patiënten boven de 50 jaar. 

 Indien sprake is van bovenstaande, is nader oogheelkundig onderzoek door een oogarts 
noodzakelijk om de diagnose te stellen dan wel een alternatieve diagnose te stellen. 

 

Hoe is de fasering van de diagnostiek? 

Verricht de volgende onderzoeken voor het stellen van de diagnose exsudatieve LMD bij nieuwe 

patiënten: 

 visusmeting 

 eventueel Amslerkaart 

 spleetlamponderzoek en fundoscopie 

 optische-coherentietomografie (OCT)  

 fluoresceïne-angiografie (FAG) 

 

Op indicatie: 

indocyaninegroen-angiografie (ICG) 

 

Is OCT nodig voor de diagnostiek? 

Maak bij patiënten met (verdenking op) exsudatieve LMD altijd een optische-

coherentietomografie (OCT): 

 voorafgaand aan de initiële behandeling en  

 bij ieder beslismoment in het behandel- en follow-up traject. 

 

Is FAG nodig voor de diagnostiek? 

 Maak een fluoresceïne-angiografie (FAG) bij nieuwe patiënten met (verdenking op ) 

exsudatieve LMD in het eerste oog, bij voorkeur voor aanvang van de initiële behandeling, 

maar in ieder geval binnen 1 week na de eerste klinische diagnose of start van de 

behandeling.  

 Een FAG voor het tweede oog bij duidelijke aanwijzingen voor een exsudatieve LMD op basis 
van anamnese, fundoscopie en optische-coherentietomografie (OCT) is niet noodzakelijk 
voor de diagnose. 
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Is ICG nodig voor de diagnostiek? 

 Overweeg een indocyaninegroen-angiografie (ICG) bij twijfel over de diagnose exsudatieve 

LMD. 

 Maak een ICG bij klinische verdenking op een polypoidale choroidale vasculopathie (PCV). 

 Overweeg een ICG bij klinische verdenking op een retinale angiomateuse proliferatie (RAP) 

of een mengbeeld met centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR), in het bijzonder als er 

onvoldoende effect van anti-VEGF behandeling is.  

 

 

Indicatiestelling 

Uitgangsvraag: Wat zijn (contra-)indicaties voor het starten van de behandeling met anti-VEGF’s 

bij patiënten met exsudatieve LMD? 

 

Wat zijn de indicatiecriteria voor het starten van de behandeling met anti-VEGF’s? 

Adviseer elke nieuwe patiënt met exsudatieve LMD te starten met een anti-VEGF behandeling. 

 

Wat zijn contra-indicaties voor de behandeling met anti-VEGF’s? 

Start geen behandeling met anti-VEGF’s bij nieuwe patiënten met exsudatieve LMD indien er 

sprake is van: 

 een overgevoeligheid voor één van de componenten in de injectievloeistof (contra-

indicatie); 

 een oculaire of peri-oculaire infectie (relatieve contra-indicatie). Deze infectie moet eerst 

behandeld worden of er moet een gunstig natuurlijk beloop afgewacht worden voordat 

gestart kan worden met anti-VEGF therapie. 

 

 

Initiële behandeling en follow-up 

Uitgangsvraag: Welke initiële behandeling en follow-up heeft de voorkeur bij patiënten met 

LMD? 

 

Welke anti-VEGF is eerste keus? 

Intravitreale injectie met 1,25 mg bevacizumab is de behandeling van eerste keus voor nieuwe 

patiënten met exsudatieve LMD. 

 

Is TPA/gas effectief bij een submaculaire bloeding? 

Overweeg patiënten met een acute subfoveale bloeding (< 14 dagen) met een dikte van meer 

dan 250 micrometer zo snel mogelijk door te verwijzen naar een tertiair oogheelkundig 

behandelcentrum/academische afdeling oogheelkunde.  

Hier kan overwogen worden met Tissue Plasminogen Activator (TPA) en gas binnen 1 week en 

uiterlijk 2 weken na de acute bloeding het submaculaire bloed te verplaatsen in een 

gespecialiseerd centrum. Hierbij dient anti-VEGF behandeling gecontinueerd te worden. 
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Is PDT – al dan niet in combinatie met anti-VEGF’s – effectiever dan enkel anti-VEGF’s bij PCV, 

RAP en combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte neovascularisatie? 

 Fotodynamische therapie (PDT) met verteporfin (conform de behandeling in de EVEREST 

studie) op geleide van indocyaninegroen-angiografie (ICG) is de behandeling van eerste keuze 

bij polypoidale choroidale vasculopathie (PCV), aangevuld met een anti-VEGF. Bij onvolledige 

regressie van de poliepen kan de PDT herhaald worden. 

 Bij poliepen bij de papil en buiten de fovea is conventionele laser of PDT waarschijnlijk een 

betere eerste keus, eventueel aangevuld met een anti-VEGF. 

 Voor een retinale angiomateuze proliferatie (RAP) is behandeling met intravitreaal 

bevacizumab 1,25 mg behandeling van eerste keuze. Bij onvoldoende effect is te overwegen 

dit aan te vullen met PDT. 

 Voor de combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte neovascularisatie 

en bij aanhoudende lekkage met neurosensore loslating kan, naast anti-VEGF, een 

aanvullende PDT (halve dosering of halve belichtingstijd of lagere fluence) toegepast worden. 

 

Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling/follow-up gebruik te maken van thermische 

laser behandeling? 

 Maak geen gebruik van thermische laser tijdens de behandeling van subfoveale, juxtafoveale 

choroidale neovascularisatie. 

 Thermische laser is te overwegen bij extrafoveale choroidale neovascularisatie (CNV) of 

polypoidale choroidale vasculopathie (PCV).  

 Ook is te overwegen thermische laser pas te gebruiken indien anti-VEGF of PDT onvoldoende 

effect heeft gehad. 

 

Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling of follow-up gebruik te maken van 

chirurgische interventies en zo ja welke heeft/hebben de voorkeur? 

Overweeg geen chirurgische interventie tijdens de initiële behandeling en (vroege) follow-up bij 

patiënten met een progressieve pigmentbladscheur en/of oudere submaculaire bloedingen 

(chirurgische interventie is een last resort). 

 

Is het wenselijk om bij een LMD patiënt een cataract ingreep te verrichten en zo ja met welke 

aspecten dient rekening gehouden te worden? 

 Overweeg een cataractextractie bij patiënten bij wie een verbetering van de visuele functie 

verwacht wordt en waarbij een stabiele situatie na behandeling met anti-VEGF van de 

exsudatieve LMD is bereikt.  

 Verricht geen cataractextractie tijdens de eerste serie van 3 injecties.  

 Verricht een cataractextractie bij patiënten met neovasculaire LMD onder anti-VEGF-

bescherming.  

 

Welke follow-up strategie is het meest effectief? 

a) Hoe lang na de eerste (serie) behandelingen moet een patiënt weer gezien worden? 
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 De eerste injectie of herinjectie met een anti-VEGF middel wordt zo snel mogelijk maar 

uiterlijk binnen 1 week gegeven na diagnose.  

 De eerste serie van drie injecties wordt om de vier weken gegeven.  

 Daarna wordt een van de volgende strategieën gevolgd: 

- iedere vier weken herinjectie 

- Pro Re Nata (PRN) met follow-up om de vier weken en herinjectie wanneer voldaan is 

aan de criteria voor herinjectie 

- “treat-and-extend” met iedere keer 1-3 herinjecties als de patient komt voor de controle 

 

b) Welke instructies en materiaal moet de patiënt meekrijgen om een recidief tijdig te 

ontdekken? 

 Geef de patiënt een Amslerkaart en eventueel een leeskaartje met bijbehorende instructies 

mee voor het ontdekken van een recidief.  

 Adviseer de patiënt dezelfde of de volgende werkdag het centrum waar hij onder 

behandeling is te bellen bij de volgende symptomen: (toename) vlek, waziger of minder 

scherp zien, (toename van) vervormingen. De patiënt wordt dan zo snel mogelijk maar 

uiterlijk binnen 3 werkdagen onderzocht door een oogarts. 

 

c) Welke onderzoeken moeten tijdens een follow-up bezoek uitgevoerd worden? 

Verricht bij de controle follow-up minimaal de volgende onderzoeken: het meten van de visus 

(VA) en een OCT. Overweeg fundoscopie als op basis van OCT geen indicatie is voor een 

herinjectie. 

 

d) Wat zijn de criteria voor herbehandeling? 

Start herbehandeling met anti-VEGF’s bij vocht op de optische-coherentietomografie (OCT), 

nieuwe bloeding bij fundoscopie of bij actieve nieuwe lekkage op fluoresceïne-angiografie (FAG).  

 

Wat zijn de criteria om tijdelijk te stoppen met behandeling? 

 Tijdelijk stoppen met anti-VEGF’s is te overwegen bij:  

- afwezigheid van vocht op optische-coherentietomografie (OCT) 

- afwezigheid van nieuw bloed bij funduscopie en/of afwezigheid van lekkage op 

fluoresceïne-angiografie (FAG) 

- een (peri-)oculaire infectie 

- specifieke stabiele situaties op de OCT en bij fundoscopie en met tevens een 

stabiele visus 

 In geval van tijdelijk stoppen met anti-VEGF’s moet voor een goede follow-up 

worden gezorgd.  

 

Wat zijn de criteria voor nadere diagnostiek? 

Herhaal een fluoresceïne-angiografie (FAG) en verricht (of laat verrichten) een 

indocyaninegroen-angiografie (ICG): 

1) bij verdenking op polypoidale choroidale vasculopathie / retinale angiomateuze 
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proliferatie / centrale sereuze chorioretinopathie  

2)  bij geen effect van de anti-VEGF op sub- of intraretinaal vocht of 

3) bij onbegrepen visusdaling 

 

Wat zijn de criteria voor veranderen van de behandeling naar een andere anti-VEGF,  PDT? 

 Overweeg verandering van anti-VEGF medicatie na 3 injecties, indien er geen afname van 

vocht is ten opzichte van de uitgangssituatie of onvoldoende anatomische (OCT en 

fundoscopie criteria) of functionele respons (visus), en er geen sprake is van polypoidale 

choroidale vasculopathie, retinale angiomateuze proliferatie of een mengbeeld serosa en 

choroidale neovascularisatie. 

 Overweeg, indien er sprake is van polypoidale choroidale vasculopathie, retinale 

angiomateuze proliferatie of een mengbeeld serosa en choroidale neovascularisatie, het 

geven van fotodynamische therapie (PDT) al dan niet in combinatie met anti-VEGF.  

 Stap bij een beeld van choroidale neovascularisatie over op een andere anti-VEGF: 

- indien er sprake is van overgevoeligheid voor (een component van) een anti-VEGF; 

- indien er sprake is van eerdere uveïtis ten gevolge van dat anti-VEGF. 

 

Wat zijn de criteria om definitief te stoppen met de behandeling met anti-VEGF? 

Overweeg de behandeling te staken in de volgende situaties: 

 Structurele schade: subretinale fibrose/ litteken met afwezige fotoreceptorlaag zonder sub- 

of intraretinaal vocht en visus < 0,05 

 Visus < 0,05 zonder sub-of intraretinaal vocht, en geen andere verklaring voor de lage visus 

 Visus < 0,05 en blijvend sub- of intraretinaal vocht na intensieve behandeling in combinatie 

met structurele schade met diverse anti-VEGF en na zo nodig aanvullende diagnostiek  

 

 

Preventie 

Uitgangsvraag: Welke mogelijkheden zijn er voor de preventie van exsudatieve LMD? 

 

Welk voedingsadvies kan gegeven worden ter preventie van LMD in het andere oog? 

 Adviseer patiënten met LMD AREDS categorie 3 of 4 of ernstige LMD aan één oog of 2 ogen, 

(niet centrale) geografische atrofie aan één of 2 ogen of ernstig LMD of visusverlies door 

LMD een voedingsupplement. 

 Dit voedingssupplement bevat de volgende ingredienten: vitamine C (500 mg), vitamine E 

(400 IU), zeaxanthine (2mg), zink (25-80 mg), koper (2 mg), luteïne (10 mg). 

 Adviseer patiënten met LMD die roken of gerookt hebben geen voedingssupplement met 

bètacaroteen te gebruiken. 

 

Welke andere adviezen kunnen gegeven worden ter preventie van LMD in het andere oog? 

 Adviseer patiënten te stoppen met roken en te zorgen voor een gezond gewicht en 

voldoende lichaamsbeweging.  
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Is stoppen c.q. verandering van bloedverdunners effectief om een (grote) maculaire bloeding te 

voorkomen? 

 Ga bij gebruik van anticoagulentia en een forse maculaire bloeding na of de regulatie goed is 

(INR bepalen). 

 Ga bij maculaire bloed bij de voorschrijvend arts na of er een duidelijke en nog actuele 

indicatie voor de anticoagulantia/ trombocyten aggregatie remmers is.  

 Ontbreekt deze indicatie of is de indicatie niet meer actueel dan ligt het voor de hand dat de 

voorschrijvend arts de anticoagulantia/ trombocyten aggregatie remmers staakt. Hiervan zijn 

in deze situatie alleen maar bijwerkigen te verwachten en geen preventieve effecten. 

 

Op welke wijze dient omgegaan te worden met (eerstelijns) familieleden van een patiënt met 

exsudatieve  LMD? 

Informeer patiënten over een verhoogd risico op LMD bij eerstegraads familieleden.  

 

 

Intravitreale injecties 

Uitgangsvraag: Op welke (werk)wijze moet preventie van endophthalmitis na intravitreale 

injecties bij een patiënt met exsudatieve LMD plaatsvinden? 

 

Welke procedure moet worden gevolgd ter voorbereiding op de uitvoering van injecties en ter 

preventie van infecties (endophthalmitis)? 

 Neem ter voorbereiding op het toedienen van intravitreale injecties de algemeen geldende 

hygiëneregels in acht.  

 Het bij de injectieprocedure aanwezige personeel draagt een OK-muts en een mondmasker. 

 Indien er sprake is van een actieve infectie van het oog: behandel de infectie en wacht 

genezing af alvorens een intravitreale injectie te geven. 

 Druppel het te injecteren oog met 0,3-5% povidonjood en poets de oogleden voorzichtig met 

5- 10% povidonjood. 

 Poets bij bekende (zeldzame) overgevoeligheid voor povidonjood de huid  met een 

geaccepteerde oplossing chloorhexidine. Daarbij moet een geaccepteerde waterige 

oplossing choorhexidine in de conjunctivaal zak komen. 

 Dek de patiënt af met een steriele gatdoek en plaats een steriele ooglidspreider of 

equivalent.  

 

Zijn lokale antibiotica vóór, tijdens of na een injectie effectief en zijn er nadelen aan het gebruik 

verbonden? 

Gebruik geen antibiotica voor, tijdens of na een intravitreale injectie ter preventie van 

endophthalmitis.  

 

Welke eisen moeten gesteld worden aan de ruimte waarin intravitreale injecties worden 

gegeven? 

Een kamer waar intravitreale injecties gegeven worden, moet minimaal voldoen aan de eisen 
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voor een zelfstandige behandelkamer conform de WIP richtlijnen.  

 

Zijn er eisen waaraan centrum, behandelaar en instrumentarium moeten voldoen? 

 Er dienen adequate behandelmogelijkheden te zijn voor allergische en/of anafylactische 

reacties.  

 De hoofdbehandelaar dient oogarts te zijn.  

 Tijdens de intravitreale injectie wordt gebruik gemaakt van steriel instrumentarium. 

 

Welke procedure/techniek dient gehanteerd te worden tijdens het uitvoeren van injecties? 

 Geef de intravitreale injectie transconjunctivaal ter plaatse van de pars plana. 

 Vraag direct na de intravitreale injectie aan de patiënt of hij/ zij lichtperceptie heeft in het 

behandelde oog. Indien lichtperceptie afwezig is, wordt een voorste oogkamer paracentese 

verricht. 

 Indien gekozen wordt voor simultane bilaterale intravitreale injecties dan wordt dit onder  

strikte voorwaarden gegeven en dient iedere injectie beschouwd en behandeld te worden 

als een afzonderlijke procedure. 

 I.v.m. met het risico op bilaterale endohpthalmitis bij simultane bilaterale intravitreale 

injecties, dient de patiënt uitgebreid van de risico’s op de hoogte gesteld te worden en moet 

de patiënt expliciet toestemming geven voor simultane bilaterale injectie.  

 

Welke nazorg dient gegeven te worden aan de patiënt? 

 Informeer de patiënt mondeling en schriftelijk, direct contact op te nemen met de 

behandelaar of dienstdoend oogarts bij klachten van toenemend waziger zien, toenemende 

roodheid en/ of pijn na een intravitreale injectie, zodat indien nodig, snel een adequate 

behandeling gestart kan worden. 

 Evalueer minimaal één keer per jaar het glaucoomrisico (door middel van het meten van de 

oogdruk) bij patiënten die herhaaldelijk behandeld worden met intravitreale injecties. 

 

 

Organisatie van de zorg 

Uitgangsvraag: Aan welke randvoorwaarden dient voldaan te worden bij de zorg voor patiënten 

met LMD? 

 

Hoe kan verwijzing naar een oogarts vanuit de eerste lijn geoptimaliseerd worden? 

 Voor huisartsen, opticiens en optometristen geldt: verwijs patiënten met (sub)acute 

visusdaling, centrale vlek en/of metamorfopsie binnen één week naar een oogarts. De 

oogarts moet de patient binnen een week zien.  

 Indien opticiens en optometristen niet rechtstreeks naar de oogarts mogen verwijzen, geldt: 

adviseer de patiënt binnen enkele dagen naar de huisarts te gaan wegens verdenking op 

LMD. 

 

Wanneer moet een patiënt verwezen worden voor hulpmiddelen en revalidatie? 
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Wijs elke patiënt met LMD die visuele beperking in het dagelijks leven ervaart in het bijzonder als 

de visus ≤ 0,3 in het beste oog, op de mogelijkheid van hulpmiddelen waarvoor evt. verwijzing 

naar low-vision spreekuur of revalidatiecentra.  

Informatie aan patiënten 

Uitgangsvraag: Welke informatie dient gegeven te worden aan patiënten? 

 

Welke aspecten dienen in het informed consent opgenomen te worden? 

Verstrek, voorafgaand aan de behandeling, de volgende informatie aan de patiënt ten behoeve 

van informed consent:  

 de aard en het doel van de behandeling;  

 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt, 

aangevuld met extra informatie indien er een verhoogd risico is; 

 andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;  

 de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake. 

 

Is informed consent voor de behandeling met bevazicumab/Avastin® nodig en zo ja op welke 

wijze dient dit plaats te vinden? 

 Zorg voor goede informatievoorziening aan de patiënt bij het voorschrijven van 

bevacizumab/Avastin ® en informed consent conform de wettelijk gestelde eisen. 

 Documenteer dit zorvuldig in het patiëntendossier. 

 

Welke informatie moet aan patiënten en mantelzorgers gegeven worden tijdens het 

diagnosegesprek en door wie? 

 Adviseer de patiënt bij alle afspraken een mantelzorger mee te nemen. 

 Geef mondeling en schriftelijk duidelijke uitleg over diagnose, (vervolg)onderzoeken, 

mogelijke behandeling(en) en gevolgen en bijwerkingen die hierbij kunnen optreden. 

 Geef mondelinge en schriftelijk informatie over beschikbaarheid van hulpmiddelen en 

aanpassingen. 

 Geef duidelijke uitleg over de alarmsymptomen van exsudatieve LMD en van mogelijke 

bijwerkingen en daarbij instructies direct contact op te nemen met de (dienstdoende) 

oogarts bij het optreden ervan. 

 

Welke rol heeft de patiëntenvereniging bij de voorlichting aan de patiënt? 

 Informeer patiënten met LMD over het bestaan van patiëntenverenigingen en 

revalidatiecentra voor blinden en slechtzienden.  

 In grote centra kan verdere samenwerking gezocht worden met patiëntenverenigingen of 

revalidatiecentra over hoe de patiënt het beste te informeren.  
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RAP retinale angiomateuze proliferatie  

RCT randomised controlled trial 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding voor het maken van de richtlijn 

Maculadegeneratie is een oogaandoening die meestal begint na het 50ste levensjaar en daarom 

leeftijdgerelateerd is (Leeftijdgebonden Maculadegeneratie, LMD). Bij deze oogaandoening 

ontstaat schade aan de gele vlek (macula lutea, kortweg de macula) waardoor het centrale 

scherpe zien wordt aangetast. De aandoening kan leiden tot slechtziendheid en blindheid van 

het centrale zien. Er kan een ernstige visuele handicap ontstaan met verstrekkende gevolgen 

voor beroep, hobby’s en activiteiten van het dagelijkse leven. Het betreft één van de meest 

voorkomende oogziekten die blindheid kan geven.  

 

We onderscheiden twee hoofdvormen van LMD, de droge en de natte (exsudatieve) vorm. De 

vroege vorm van LMD wordt gekenmerkt door ophopingen onder het retinale pigment epitheel, 

drusen genaamd. Deze zijn oftalmoscopisch herkenbaar als witgele vlekjes in de retina variërend 

in grootte en vorm. Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen de drusen in grootte toenemen.  

 

Wanneer de drusen nog klein (25 μm-63 μm) en scherp omschreven zijn, worden zij hard 

genoemd. Wanneer de drusen groter en minder scherp omschreven worden, worden zij zacht 

genoemd. Harde drusen zijn niet per definitie bewijs voor LMD en kunnen ook passen bij de 

normaal ouder wordende retina. Pas wanneer er meer dan tien harde drusen in de macula te 

zien zijn of wanneer zij voorkomen in combinatie met pigmentafwijkingen is er sprake van 

vroege LMD. Zachte drusen zijn het teken van intermediaire LMD en geven een verhoogde kans 

op het ontwikkelen van het eindstadium.  

 

In het eindstadium van LMD ontstaan geografische atrofie en soms choroidale 

neovascularisaties. Geografische atrofie, ook wel droge LMD, wordt gekenmerkt door landkaart-

achtige, scherp omschreven gebieden in de retina van hypopigmentatie waardoor de 

onderliggende choroidale vaten zichtbaar worden. Dit wordt veroorzaakt door het verlies van 

cellen van het retinale pigment epitheel. Wanneer de geografische atrofie de fovea bereikt, dan 

leidt dit vaak tot ernstig visusverlies.  

 

Wanneer choroidale neovascularisaties ontstaan, spreken we van exsudatieve of natte LMD. 

Deze neovascularisaties zijn nieuwgevormde bloedvaatjes die ontstaan vanuit de choroidea en 

van daaruit de retina ingroeien. Deze bloedvaatjes zijn van slechte kwaliteit waardoor lekkage 

van vocht onder of in de retina ontstaat. Indien de neovascularisaties zich onder het retinale 

pigment epitheel bevinden, is er sprake van een occulte neovascularisatie. Indien deze door het 

retinale pigment epitheel heen breken, is er sprake van klassieke neovascularisatie. Deze vorm 

kan gepaard gaan met harde exsudaten en bloedingen in de retina of het glasvocht. Wanneer 

lekkage van exsudatieve LMD zich in de fovea bevindt, kan dit leiden tot snelle visusdaling en 

metamorfopsie.  
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De exsudatieve vorm is te behandelen met intravitreale injecties van geneesmiddelen, die 

gericht zijn tegen de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de zogeheten anti-VEGF’s. Door 

deze behandeling neemt de visus gemiddeld genomen toe. Bovendien blijft de grootte van het 

scotoom bij gelijkblijvende visus klein. Het resultaat is minder blindheid op hogere leeftijd. De 

kans is erg groot dat er een recidief optreedt en bij herhaling injecties nodig zijn, mogelijk zelfs 

levenslang. Dit is een grote belasting voor de patiënt en de oogarts (werkdruk) en geeft 

herhaaldelijk risico’s op bijwerkingen. 

 

Bij LMD gaat het om een grote patiëntengroep: circa 102.400 (95% betrouwbaarheidsinterval:  

71.900-141.100) individuen in de algemene bevolking hebben ernstige LMD (Rudnicka, 2012) en 

circa 55.000 individuen krijgen per jaar LMD. Jaarlijks hebben circa 5.000 nieuwe patiënten 

intravitreale injecties nodig (van Leeuwen, 2004). Deze patiënten hebben veelal gedurende vele 

jaren iedere 4-12 weken een injectie nodig. Omdat er elk jaar nieuwe patiënten bijkomen, is het 

aantal patiënten na twee jaar bijna verdubbeld en na drie jaar bijna verdrievoudigd oplopend tot 

enkele tienduizenden patiënten met exsudatieve LMD die per jaar meerdere injecties nodig 

hebben. 

 

Momenteel bestaat er geen landelijke evidence-based richtlijn voor diagnostiek en behandeling 

van LMD. Het ontbreken van een duidelijke richtlijn kan leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie 

en wisselende kwaliteit van zorg. Mede door het beschikbaar komen van nieuwe beeldvormende 

technieken en nieuwe behandelmogelijkheden bij LMD is het ontwikkelen van een richtlijn zeer 

gewenst. In deze richtlijn zal ingegaan worden op diagnostiek, indicatiestelling, keuze en 

uitvoering van de behandeling met anti-VEGF’s en follow-up beleid van patiënten. Tevens wordt 

ingegaan op de kosteneffectiviteit van anti-VEGF’s gezien de grote verschillen in kosten tussen 

bevacizumab en andere anti-VEGF’s. 

 

1.2 Doel van de richtlijn 

De richtlijn beoogt de kwaliteit van zorg voor patiënten met LMD en de uniformiteit hiervan te 

bevorderen en te borgen.  

 

1.3 Afbakening van de richtlijn 

Patiëntengroep 

De richtlijn richt zich op alle patiënten met verdenking op en gediagnosticeerde exsudatieve 

LMD. De richtlijn richt zich ook op voorstadia van exsudatieve LMD (in het bijzonder 

intermediaire LMD) voor zover dit voorkomt in het andere oog in verband met preventieve 

interventies. Daarnaast wordt geadviseerd over ‘case-finding’ met bijbehorende advisering over 

preventieve maatregelen in het bijzonder bij familieleden van patiënten met LMD. De titel 

suggereert dat ook droge LMD (geografische atrofie) in deze richtlijn uitgebreid aan bod zal 

komen. Hiervoor is echter nog geen effectieve behandeling. Indien dit in de toekomst wel het 

geval is, zal er een addendum over behandeling van geografische atrofie aan deze richtlijn 

toegevoegd worden. 
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In de richtlijn komt droge LMD wel zijdelings aan de orde daar waar het de preventie betreft van 

ernstige LMD in het contralaterale oog en het risico op de overgang naar exsudatieve LMD bij 

geografische atrofie.  

 

De behandeling van diabetisch macula-oedeem en retinale veneuze occlusie (BRVO, CRVO) valt 

buiten de scope van deze richtlijn. Hoewel het gerelateerde onderwerpen zijn, is in verband met 

de afbakening ervoor gekozen om de focus van deze richtlijn te leggen op exsudatieve LMD en 

voor deze onderwerpen eventueel in een later stadium richtlijnen te ontwikkelen. 

 

Relevante uitkomstmaten 

Relevante uitkomsten zijn de visus en (lokale en systemische) complicaties van (behandeling van) 

LMD. Visus heeft direct invloed op de kwaliteit van leven.  

 

1.4 Beoogde gebruikers van de richtlijn 

Deze richtlijn is primair geschreven voor alle oogartsen die betrokken zijn bij de zorg voor 

patiënten met LMD. Daarnaast is de richtlijn van belang voor andere beroepsgroepen die met de 

zorg voor patiënten met LMD te maken hebben, zoals huisartsen, optometristen en opticiens. De 

richtlijn beoogt ook patiënten te informeren over wat zij kunnen verwachten van de zorg bij 

LMD. Voor externe partijen wordt duidelijk wat de aanbevolen zorg is voor patiënten met deze 

oogaandoening. 

 
Referenties 

 Rudnicka AR, Jarrar Z,  Wormald R, Cook DG, Fletcher A,  Christopher G, Owen CG. Age and 

Gender Variations in Age-related Macular Degeneration Prevalence in Populations of 

European Ancestry: A Meta-analysis. Ophthalmology. 2012;119:571-80. 

 van Leeuwen R, Tomany SC, Wang JJ, Klein R, Mitchell P, Hofman A, Klein BE, Vingerling JR, 

Cumming RG, de Jong PT. Is medication use associated with the incidence of early age-

related maculopathy? Pooled findings from 3 continents. Ophthalmology. 2004;111(6):1169-

75. 
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HOOFDSTUK 2 METHODIEK RICHTLIJNONTWIKKELING  
 

Inleiding  

Deze richtlijn is opgesteld conform de adviezen in het rapport ‘Richtlijnen voor richtlijnen 2.0’ 

van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten. 

Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & 

Evaluation) (http://www.agreetrust.org/), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument 

is voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.  

 

Werkgroep  

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2012 een werkgroep ingesteld bestaande uit 

vertegenwoordigers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De werkgroepleden 

zijn door het NOG gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende een periode 

van twee jaar aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. De werkgroep heeft de integrale 

tekst van deze conceptrichtlijn geaccordeerd.  

 

Belangenverklaring  

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze persoonlijke of financiële belangen of 

relaties hebben die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een overzicht hiervan 

vindt u in bijlage 5. 

 

Knelpuntenanalyse  

Tijdens de voorbereidende fase is een invitational conference georganiseerd om het brede veld 

te horen over mogelijke knelpunten. Deelnemende partijen waren: Nederlands Oogheelkundig 

Gezelschap, Optometristen Vereniging Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse 

Vereniging voor Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Maculadegeneratie (MD) Vereniging, de Nederlandse 

Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) Retinabelangen en de Oogvereniging 

Nederland. Vervolgens zijn de knelpunten door de voorzitter van de werkgroep en de adviseur 

geïnventariseerd en zijn de resultaten besproken in de werkgroep. 

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten  

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur 

concept uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep 

de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep welke 

uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste (verbetering van 

visus) als ongewenste effecten (complicaties en bijwerkingen) werd gekeken. 

 

Patiëntenparticipatie  

De MD Vereniging en de Oogvereniging Nederland (waarin NVBS Retinabelangen is opgegaan) 

hebben deelgenomen aan de invitational conference. Daarnaast is hen tijdens de ontwikkelfase 

om input gevraagd. De belangrijkste vragen die gesteld werden hadden betrekking op 

informatiebehoefte van de patiënten. De resultaten van de belangrijkste knelpunten zijn 
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verwerkt in de richtlijn. Tevens is de conceptrichtlijn voor commentaar voorgelegd aan de 

patiëntenverenigingen.  

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 

Er werd eerst oriënterend gezocht naar relevante bestaande buitenlandse richtlijnen. Vervolgens 

werd voor een aantal afzonderlijke deelvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht 

naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in verschillende elektronische databases. De 

gevonden artikelen werden door twee reviewers (Kleijnen Systematic Reviews) onafhankelijk 

van elkaar gescreend op titel/abstract. Relevante referenties werden door de twee reviewers 

onafhankelijk van elkaar full-text bekeken en geselecteerd op basis van op voorhand opgestelde 

selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de deelvragen te beantwoorden. 

De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de 

gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in bijlage 1 en 2.  

 

Kwaliteitsbeoordeling van de literatuur  

Individuele studies werden door één reviewer (Kleijnen Systematic Reviews) beoordeeld aan de 

hand van criteria voor interventiestudies. Een andere reviewer (Kleijnen Systematic Reviews) 

controleerde de beoordeling. De beoordeling is terug te vinden in de ‘risk of bias’ tabellen in 

bijlage 1.  

 

Samenvatting van de literatuur  

Voor de deelvragen waar een systematische search gedaan is, is de literatuur samengevat in de 

tekst. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn hier beschreven. Uit de literatuur zijn 

één of meerdere conclusies getrokken waarbij het bewijsniveau van de literatuur weergegeven 

is. De relevante onderzoeksgegevens van de geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk 

weergegeven in evidence-tabellen (zie bijlage 1). 

 

Overwegingen  

Voor vragen waarvoor geen systematische search gedaan is, is onder het kopje ‘Overwegingen’ 

de belangrijkste literatuur beschreven evenals andere aspecten die van belang zijn, zoals de 

expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van 

voorzieningen of organisatorische facetten.  

 

Formuleren van aanbevelingen  

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel het 

beschikbare wetenschappelijke bewijs als op de belangrijkste overwegingen. 

 

Indicatorontwikkeling  

Bij deze richtlijn zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de 

praktijk te volgen en te versterken. Deze zijn te vinden in bijlage 4. 
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Kennislacunes  

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is aandacht geschonken aan lacunes in 

wetenschappelijke kennis. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er 

(aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor 

nader of vervolg onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 10 van de richtlijn.  

 

Commentaar- en autorisatiefase  

De conceptrichtlijn is aan alle organisaties en verenigingen die uitgenodigd waren voor de 

invitational conference voorgelegd voor commentaar. De commentaren zijn verzameld en 

besproken in de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren is de conceptrichtlijn 

aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn zal daarna aan de 

leden van het NOG voorgelegd worden voor autorisatie.  

 

Implementatie  

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 

implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is 

uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen 

of belemmeren. De richtlijn wordt gepubliceerd via de website van het NOG 

(www.oogheelkunde.org) en de Kwaliteitskoepel (www.kwaliteitskoepel.nl) en in de 

Richtlijnendatabase.  

 

Juridische betekenis van richtlijnen  

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde inzichten 

en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te 

verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor 

optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele 

autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan 

in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit 

– indien relevant – in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen 

altijd beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.  

 

Herziening  

Uiterlijk in 2019 bepaalt het bestuur van het NOG of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt 

een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn 

komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven om een 

herzieningstraject te starten. Het NOG is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke 

voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende 

wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en 

informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  

 

http://www.oogheelkunde.org/
http://www.kwaliteitskoepel.nl/
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HOOFDSTUK 3 DIAGNOSTIEK 
 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 

 

Uitgangsvraag 

 Op welke wijze dient de diagnose van exsudatieve LMD te worden gesteld? 

 

Deelvragen 

1. Bij welke klachten en verschijnselen moet aan exsudatieve LMD gedacht worden? 

2. Hoe is de fasering van de diagnostiek? 

3. Is OCT nodig voor de diagnostiek? 

4. Is FAG nodig voor de diagnostiek? 

5. Is ICG nodig voor de diagnostiek? 

 

Inleiding  

Een correcte diagnose van exsudatieve LMD is bepalend voor correcte uitspraken over de 

prognose en de keuze en het effect van de behandeling. In de afgelopen jaren zijn nieuwe 

diagnostische categorieën ontwikkeld en hebben nieuwe beeldvormende technieken de 

diagnostische mogelijkheden vergroot. De vraag is wat de volgorde van diagnostiek dient te zijn 

en wanneer welke diagnostiek nodig is.  

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van o.a. standaard handboeken (Ho, 2011; Holz, 2012). 

 

3.1 Bij welke klachten en verschijnselen moet aan exsudatieve LMD gedacht 

worden? 

 

Overwegingen  

Patiënten met exsudatieve LMD kunnen zich met verschillende klachten presenteren. Veelal gaat 

het om de volgende klachten:  

 minder goed of wazig zien visusdaling, waarbij de visus vaak in korte tijd achteruit gaat;  

 centraal een vlek zien (centraal scotoom); 

 vervorming van het beeld (metamorfopsie). 

De diagnose komt vrijwel alleen maar voor bij patiënten boven de 50 jaar. 

 

Aanbevelingen 

 Overweeg de diagnose exsudatieve LMD bij klachten van (sub) acute visusdaling, centrale 

vlek en/of metamorfopsie in het bijzonder bij patiënten boven de 50 jaar. 

 Indien sprake is van bovenstaande, is nader oogheelkundig onderzoek door een oogarts 

noodzakelijk om de diagnose te stellen dan wel een alternatieve diagnose te stellen.  
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3.2 Hoe is de fasering van de diagnostiek? 

 

Overwegingen  

Bij het eerste onderzoek door de oogarts zal, naast het afnemen van de anamnese betreffende 

de klachten en hun beloop, onderzoek gedaan moeten worden om de diagnose exsudatieve 

LMD definitief vast te stellen. Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit tenminste 

visusmeting, eventueel onderzoek middels Amsler kaart, spleetlamponderzoek, fundoscopie en 

optische-coherentietomografie (OCT).  

 

 Visusmeting toont de hoogte van de visus.  

 Onderzoek middels Amsler kaart objectiveert de aanwezigheid en omvang van de scotomen 

en de metamorfopsie.  

 Spleetlamponderzoek toont bijkomende afwijkingen die de visusdaling (deels) kunnen 

verklaren zoals corneale afwijkingen of cataract. 

 Het fundusonderzoek kan de bij LMD voorkomende verschijnselen tonen (drusen, pigment 

ophopingen en atrofie van het retinale pigmentepitheel (RPE)) en mogelijk aanwijzingen 

voor lekkage van choroidale neovascularisatie (CNV), zoals macula-oedeem, een bloeding of 

harde exsudaten. In sommige gevallen kan men een neovascularisatie zien doorschemeren, 

deze kan zich presenteren als een grijs-groene laesie. Tevens kunnen verschijnselen van een 

aantal andere (veel voorkomende) diagnoses waarbij de visusdaling door pathologie van de 

nervus opticus of retina is opgetreden, zichtbaar zijn, zoals veneuze of arteriële occlusie, 

(non-arteritische) anterieure ischemische opticoneuropathie (N)AION, centrale sereuze 

chorioretinopathie (CSCR), cystoid macula-oedeem of diabetische retinopathie. 

 Met optische-coherentietomografie (OCT) kunnen de gevolgen van de lekkage uit de 

neovascularisatie (verdikking van de retina, intra- en subretinaal vocht en pigmentepitheel-

loslating) zichtbaar gemaakt worden. Ook kan een fibrovasculair membraan of fibrose 

zichtbaar zijn.  

 

Hoewel hiermee in veel gevallen de diagnose voldoende waarschijnlijk is te stellen om een 

behandeling te starten, is een fluoresceïne-angiografie (FAG) noodzakelijk. De FAG is van 

oudsher en nog steeds de gouden standaard voor het aantonen van een choroidale 

neovascularisatie (CNV). Daarnaast is hiermee de locatie, de grootte en het type CNV vast te 

stellen. Dit heeft prognostische betekenis. Daarnaast is de FAG differentiaaldiagnostisch van 

belang en kunnen aanwijzingen verkregen worden voor de aanwezigheid van subtypen van LMD.  

 

Indien de behandeling niet uitgesteld kan worden, moet een FAG gemaakt worden binnen een 

week na de start van therapie (zie paragraaf 3.4). Een indocyaninegroen-angiografie (ICG) wordt 

alleen op indicatie gemaakt (zie paragraaf 3.5). 
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Aanbevelingen 

Verricht de volgende onderzoeken voor het stellen van de diagnose exsudatieve LMD bij nieuwe 

patiënten: 

 visusmeting 

 eventueel Amslerkaart 

 spleetlamponderzoek en fundoscopie 

 optische-coherentietomografie (OCT)  

 fluoresceïne-angiografie (FAG) 

 

Op indicatie: 

 indocyaninegroen-angiografie (ICG) 

 

 

3.3 Is OCT nodig voor de diagnostiek? 
 

Overwegingen  

Naast het basaal oogheelkundig onderzoek is aanvullend onderzoek met een optische-

coherentietomografie (OCT) noodzakelijk voor de diagnose (zie paragraaf 3.2) en voor het 

verkrijgen van een baselinemeting om veranderingen te kunnen objectiveren. Daarnaast is 

follow-up OCT noodzakelijk om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen en de 

indicatie voor herbehandeling te kunnen stellen. De visusmeting alleen is onvoldoende om een 

patiënt adequaat te kunnen volgen. 

 

Aanbevelingen 

Maak bij patiënten met (verdenking op) exsudatieve LMD altijd een optische-

coherentietomografie (OCT): 

 voorafgaand aan de initiële behandeling en  

 bij ieder beslismoment in het behandel- en follow-up traject. 

 

 

3.4 Is FAG nodig voor de diagnostiek? 

 

Overwegingen  

Een fluoresceïne-angiografie (FAG) is relevant uit oogpunt van differentiaal-diagnostische 

overwegingen.  

Hierbij kan gedacht worden aan: 

 (drusenoïde) pigment epitheel loslating (PEL);  

 (pseudo)vitelliforme laesie; 

 atrofie (geografische LMD met window defect); 

 erfelijke macula degeneratie / dystrofie die zich op relatief late leeftijd manifesteert; 

 veneuze occlusie; 

 cystoid macula-oedeem door andere oorzaken, zoals uveitis; 
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 centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR). 

  

Daarnaast kan de FAG bijdragen aan het stellen van de diagnose als er nog onvoldoende 

zekerheid is over de diagnose exsudatieve LMD, maar wel sterke klinische aanwijzingen, zoals:  

 fundoscopisch alleen grote zachte drusen en met recente visusdaling; 

 drusen met maculair bloed maar zonder intra- of subretinaal vocht op optische-

coherentietomografie (OCT);  

 alleen een bloeding (bij lacquer crack bij hoge myopie of pseudoxanthoma elasticum); 

 choroidale neovascularisatie (CNV) bij hoge myopie, waarbij er op de OCT niet altijd 

duidelijk vocht zichtbaar is.  

(Do, 2013; Barteselli, 2013) 

 

Ook geeft een FAG inzicht in de uitgangssituatie wat van belang is voor de follow-up 

(bijvoorbeeld verklaring voor het uitblijven van respons op therapie). De volgende baseline 

kenmerken kunnen middels FAG vastgelegd worden:  

 type neovascularisatie: klassiek, occult, mixed type; 

 uitgebreidheid van de laesie; 

 mate van lekkage; 

 mate van atrofie; 

 mate van fibrosering; 

 (aanwijzingen voor) bijzondere afwijkingen of bijzondere vormen van exsudatieve LMD. 

 

Onder bijzondere vormen van exsudatieve LMD vallen:  

 polypoidale choroidale vasculopathie (PCV): relatief grote pigment epitheel loslating, 

soms hemorragisch, vaak extrafoveaal met subfoveale uitbreiding; 

 retinale angiomateuze proliferatie (RAP): kleine laesie, relatief veel intraretinaal bloed en 

exsudaten; 

 combinatie van centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) en exsudatieve LMD. 

 

Deze vormen vereisen meer intensieve behandeling en voor polypoidale choroidale 

vasculopathie (PCV) vaak additionele behandeling met fotodynamische therapie (PDT). 

 

Daarnaast is de diagnose gekoppeld aan het potentieel levenslang ontvangen van intravitreale 

injecties met bijbehoren belasting en risico’s. Een zorgvuldige diagnose is hiervoor een basis om 

zowel over- als onderdiagnostiek te vermijden. 

 

Aanbevelingen 

 Maak een fluoresceïne-angiografie (FAG) bij nieuwe patiënten met (verdenking op ) 

exsudatieve LMD in het eerste oog, bij voorkeur voor aanvang van de initiële behandeling, 

maar in ieder geval binnen 1 week na de eerste klinische diagnose of start van de 

behandeling.  

 Een FAG voor het tweede oog bij duidelijke aanwijzingen voor een exsudatieve LMD op basis 
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van anamnese, fundoscopie en optische-coherentietomografie (OCT) is niet noodzakelijk 

voor de diagnose. 

 

 

3.5 Is ICG nodig voor de diagnostiek? 

 

Overwegingen  

Een indocyaninegroen-angiografie (ICG) heeft diagnostische waarde voor het diagnosticeren van 

subtypen van exsudatieve LMD (polypoidale choroidale vasculopathie, retinale angiomateuze 

proliferatie) en het differentiëren van (de combinatie van) centrale sereuze chorioretinopathie 

en LMD.  

 

Polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

gedilateerde, choroidale vaten, die eindigen in oranje, bolvormige, poliepachtige dilataties in de 

peripapilaire en maculaire regio. Hierbij kan worden gezien: recidiverende subretinale 

bloedingen en hemorhagische pigment epitheel loslating, harde exsudaten ter plaatse van 

leasies, glasvocht bloedingen, relatief geringe fibreuze littekenvorming (Ciardella, 2004).  

PCV is een bilaterale aandoening. De meerderheid van patiënten met PCV in één oog, ontwikkelt 

een gelijke afwijking in het tweede oog. De diagnose PCV heeft ook consequenties voor de 

behandeling omdat fotodynamische therapie (in combinatie met anti-VEGF’s) hierbij effectief is 

(zie ook paragraaf 5.3). 

 

Een retinale angiomateuze proliferatie (RAP) manifesteert zich aanvankelijk altijd extrafoveaal. 

Intra- en preretinale bloedingen treden vaak op, grotere bloedingen (meer dan halve papil 

diameter) ziet men niet in de beginfase. Er is sprake van forse retinale lekkage met cystevorming 

en exsudaten ook al in deze vroege fase. In het verdere beloop ontstaat een verbinding met de 

subretinale choroidale vaten, een neurosensore loslating en sereuze pigment epitheel loslating 

(Yannuzzi, 2008). 

 

Een deel van de patiënten met een occulte neovascularisatie vertoont een beeld als bij 

chronische centrale sereuze choroidopathie. Bij OCT onderzoek ziet men een vrij vlakke 

neurosensore loslating, die niet voldoende reageert op injecties met anti-VEGF, met een vrij 

vlakke, irregulaire fibrovasculaire pigment epitheel loslating (occulte neovascularisatie). De 

fluoresceïne-angiografie (FAG) toont uitgebreide pigmentepitheel-alteraties, uitgebreider en op 

andere locaties dan de lekkage door de occulte neovascularisatie, en op de late opnames 

minimale lekkage ter plaatse van de neovascularisatie en hyperfluorescente spots. De ICG geeft 

de uitgebreidheid aan van de choroidale hyperfluorescentie, kenmerkend voor chronische 

sereuze choroidopathie. 

  

De mogelijkheden voor het maken van een ICG zijn veelal beperkt tot de grotere of academische 

ziekenhuizen. Voor de interpretatie van een ICG is specifieke ervaring en expertise van belang.  
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Veelal is de diagnose exsudatieve LMD voldoende nauwkeurig te stellen op basis van anamnese, 

basaal oogheelkundig onderzoek, een OCT en een FAG. Andere diagnoses zijn daarmee dan 

vrijwel uitgesloten. Differentiaaldiagnostisch kan een ICG wel bijdragen. Bij twijfel over de 

diagnose exsudatieve LMD en in het bijzonder voor het diagnostiseren van subtypen is een ICG 

dan ook van waarde. 

 

Voor het gebruik van de ICG bij het diagnosticeren van een subtype van exsudatieve LMD, in het 

bijzonder polypoidale choroidale vasculopathie (PCV), retinale angiomateuze proliferatie (RAP) 

en combi chronische centrale sereuze chorioidopathie met occulte neovascularisatie kunnen drie 

strategieën gevolgd worden. De eerste is een ICG uit te voeren bij iedere patiënt bij wie ook een 

FAG gemaakt wordt in verband met de verdenking op een exsudatieve LMD. De tweede strategie 

is een ICG te beperken tot patiënten bij wie een klinische verdenking is op PCV , RAP of combi 

chronische centrale sereuze chorioidopathie met occulte neovascularisatie en de derde strategie 

is een ICG te beperken tot patiënten bij wie er onvoldoende effect is van de initiële behandeling 

met een anti-VEGF. 

 

Het is weinig efficiënt om bij iedere patiënt een ICG te maken, gezien: 

 de relatief lage prevalentie van PCV, RAP en combi chronische centrale sereuze 

chorioidopathie met occulte neovascularisatie en 

 op basis van het eerste onderzoek, inclusief fundoscopie, OCT en FAG al voldoende 

verdenking op bijzonder subtypen kan bestaan en    

 het te verwachten beloop bij deze aandoeningen over een periode van 2-3 maanden waarin 

de initiële behandeling met anti-VEGFs plaatsvindt en  

 de aanwijzingen voor enig effect van anti-VEGF’s bij PCV, RAP en combi chronische centrale 

sereuze chorioidopathie met occulte neovascularisatie. 

  

Het is dan ook niet nodig om bij iedere nieuwe patiënt met verdenking op exsudatieve LMD een 

ICG te maken.  

 

Aanbevelingen 

 Overweeg een indocyaninegroen-angiografie (ICG) bij twijfel over de diagnose exsudatieve 

LMD. 

 Maak een ICG bij klinische verdenking op een polypoidale choroidale vasculopathie (PCV). 

 Overweeg een ICG bij klinische verdenking op een retinale angiomateuse proliferatie (RAP) 

of een mengbeeld met centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR), in het bijzonder als er 

onvoldoende effect van anti-VEGF behandeling is.  
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HOOFSTUK 4 INDICATIESTELLING 
 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 
Uitgangsvraag 

 Wat zijn (contra-)indicaties voor het starten van de behandeling met anti-VEGF’s bij 

patiënten met exsudatieve LMD? 

 

Deelvragen 

1. Wat zijn de indicatiecriteria voor het starten van de behandeling met anti-VEGF’s? 

2. Wat zijn (relatieve) contra-indicaties voor de behandeling met anti-VEGF’s? 

 

Inleiding 

Het is niet vanzelfsprekend dat een diagnose altijd tot een behandeling moet leiden. Factoren, 

zoals het natuurlijk beloop, de effectiviteit van de behandeling, mogelijke complicaties van de 

behandeling, contra-indicaties en patiëntvoorkeur, zijn bepalend voor het wel of niet starten 

met behandeling.  

 

 

4.1 Wat zijn de indicatiecriteria voor het starten van de behandeling met anti-

VEGF’s? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de (subgroepanalyse) resultaten van studies naar factoren die effect 

kunnen hebben op de uitkomst van behandeling bij patiënten met LMD. 

 

Overwegingen 

Er zijn subgroepanalyses gedaan op basis van uitgevoerde trials (Abraham, 2010; Boyer, 2007; 

Bressler, 2010; Kaiser, 2007; Patel, 2011). Hierbij zijn enkele effectmodificatoren beschreven, 

zoals baseline visus, grootte van de CNV en leeftijd. Weliswaar zijn er verschillen in effect tussen 

niveaus per subgroep maar voor ieder niveau van een subgroep is de uitkomst in de met anti-

VEGF behandelde groep beter dan de uitkomst in de groep zonder behandeling of behandeld 

volgens de standaard zorg. Op grond hiervan heeft iedere patient, ongeacht de subgroep 

waartoe hij/zij behoort, baat bij de behandeling.  

Daarnaast is er een spreiding (variatie) in effect tussen patiënten per subgroep. Hierdoor kan het 

individuele effect duidelijk afwijken van het gemiddelde en is het niet goed mogelijk het effect 

voor de individuele patiënt te voorspellen. Het effect bij een patient in een subgroep kan even 

goed zijn als het effect van een andere patietient in een andere subgroep. 

 

Er zijn veel onderzoeken bij patiënten gedaan naar factoren die de uitkomst van behandeling bij 

patiënten met LMD voorspellen. Zo blijken onder andere de best gecorrigeerde visus 



 

 29 

voorafgaand aan de behandeling en na de eerste drie maandelijkse intravitreale anti-VEGF-

injecties, het kaliber van retinale venulen, leeftijd en de grootste doorsnede van de CNV, 

factoren te zijn die de uitkomst na behandeling met anti-VEGF’s beïnvloeden (Bloch, 2013; 

Koizumi, 2011; Wickremasinghe, 2012; Yamashiro, 2012; Ying, 2013). Ook genetische 

polymorfismen van diverse genen voorspellen de uitkomst na behandeling met anti-VEGF’s 

(Abedi 2013; Boltz, 2012; Chen, 2012; Francis, 2011; Kloeckener-Gruissem, 2011; McKibbin, 

2012; Nakata, 2011; Wickremasinghe, 2011). Hoewel deze factoren de uitkomst voorspellen is 

de spreiding in de uitkomst per factor of combinatie van factoren groot. De uitkomst kan zowel 

een verbetering als een verslechtering van de visus zijn (Smailhodzic, 2012). Voor het 

voorspellen van de uitkomst bij de individuele patiënt zijn deze factoren dus niet goed bruikbaar.  

 

Concluderend zijn er geen kenmerken bekend waarmee de individuele patiënt te identificeren is 

bij wie het beloop na behandeling hetzelfde is als zonder behandeling. Er is onvoldoende bewijs 

uit de literatuur voor een kenmerk op grond waarvan besloten kan worden niet met een 

behandeling met anti-VEGF’s te starten. Door iedere patient behandeling aan te bieden, kan na 

behandeling beoordeeld worden of de patient gereageerd heeft.  

 

Aanbevelingen 

Adviseer elke nieuwe patiënt met exsudatieve LMD te starten met een anti-VEGF behandeling. 

 

 

4.2 Wat zijn contra-indicaties voor de behandeling met anti-VEGF’s? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen 

(Relatieve) contra-indicaties voor het starten van anti-VEGF therapie bij patiënten met 

exsudatieve LMD zijn: 

 bekende overgevoeligheid voor één van de componenten in de injectievloeistof; 

 tijdelijke contra-indicatie: oculaire of peri-oculaire infectie, 

 

De besluiter van ranibizumab voor patienten vermeldt (Novartis, 2014):  

“Informeer uw arts als u een voorgeschiedenis heeft van oogaandoeningen of oogbehandelingen 

of als u een beroerte heeft gehad of voorbijgaande verschijnselen van een beroerte (zwakte of 

verlamming van ledematen of gezicht, moeite met praten of begrijpen) heeft ervaren. Er zal 

rekening worden gehouden met deze informatie bij het beoordelen of Lucentis een geschikte 

behandeling voor u is.” 

 

Het is onduidelijk op welke wijze hier rekening mee gehouden moet worden. Het enige dat 

duidelijk is, is dat bij een goede indicatiestelling en het niet ontvangen van een anti-VEGF de 

visus achteruit zal gaan. Ook met het alternatief fotodynamische therapie (PDT) gaat de visus 

achteruit. Wanneer de patient dergelijke klachten vermeld is verwijzing naar een neuroloog 
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geindiceerd. Voor verdere overwegingen wordt verwezen naar paragraaf 5.1 over bijwerkingen 

van anti-VEGF’s.  

 

Aanbevelingen 

Start geen behandeling met anti-VEGF’s bij nieuwe patiënten met exsudatieve LMD indien er 

sprake is van: 

 een overgevoeligheid voor één van de componenten in de injectievloeistof (contra-

indicatie); 

 een oculaire of peri-oculaire infectie (relatieve contra-indicatie). Deze infectie moet eerst 

behandeld worden of er moet een gunstig natuurlijk beloop afgewacht worden voordat 

gestart kan worden met anti-VEGF therapie. 
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 HOOFDSTUK 5 INITIELE BEHANDELING EN FOLLOW-UP  
 

(geautoriseerd per 30 maart 2017) 

 

Uitgangsvraag 

 Welke initiële behandeling en follow-up heeft de voorkeur bij patiënten met exsudatieve 

LMD? 

 

Deelvragen 

1. Welke anti-VEGF is eerste keus? 

2. Is TPA/gas effectief bij een submaculaire bloeding? 

3. Is PDT – al dan niet in combinatie met een anti-VEGF – effectiever dan enkel een anti-

VEGF bij PCV, RAP en combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte 

neovascularisatie? 

4. Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling/follow-up gebruik te maken van laser 

behandeling? 

5. Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling/follow-up gebruik te maken van 

chirurgische interventies? 

6. Is het wenselijk om bij een LMD patiënt een cataract ingreep te verrichten en zo ja met 

welke aspecten dient rekening gehouden te worden? 

7. Welke follow-up strategie is het meest effectief? 

a) Hoe lang na de eerste (serie) behandelingen moet een patiënt weer gezien worden? 

b) Welke instructies en materiaal moet de patiënt meekrijgen om een recidief tijdig te 

ontdekken? 

c) Welke onderzoeken moeten tijdens een follow-up bezoek uitgevoerd worden? 

d) Wat zijn de criteria voor herbehandeling? 

8. Wat zijn de criteria om tijdelijk te stoppen met behandeling? 

9. Wat zijn de criteria voor nadere diagnostiek? 

10. Wat zijn de criteria voor veranderen van de behandeling naar een andere anti-VEGF,  

PDT of eventueel operatie? 

11. Wat zijn de criteria om definitief te stoppen met de behandeling met anti-VEGF? 

 

Inleiding 

Er zijn tegenwoordig verschillende anti-VEGF’s beschikbaar, die allemaal een betere uitkomst 

geven bij exsudatieve LMD dan behandelingen vóór het anti-VEGF tijdperk. 

Omdat ook patiëntbelasting en kostenoverwegingen steeds meer een rol spelen bij het opstellen 

van een behandelplan, is het van belang de evidence over de effectiviteit en efficiëntie van de 

verschillende anti-VEGF’s en behandelstrategieën te evalueren. 

 

 

5.1 Welke anti-VEGF is eerste keus? 
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Zoeken selecteren van literatuur 

Er is systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Daarbij is niet alleen de 

effectiviteit van anti-VEGF’s onderzocht maar ook van andere interventies. Voor de zoekstrategie 

en selectie wordt verwezen naar bijlage 2 (Kleijnen, 2013b).  

 

Samenvatting van de literatuur  

 

Effectiviteit van anti-VEGF’s 

Er is een netwerk meta-analyse verricht (zie bijlage 2, Kleinen, 2013b). Dit is een update van de 

review van Van der Reis et al. (2013). De methodiek zoals gebruikt in deze review werd gevolgd. 

Er werden 26 nieuwe studies gevonden. De resultaten van de netwerk meta-analyse staan in 

tabel 5.1. Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 2.  

Bij 6 maanden waren de hoogst gerangschikte en statistisch significante interventies: 

ranibizumab (met of zonder fotodynamische therapie (PDT) of NSAID), bevacizumab (met of 

zonder PDT of triamcinolone acetonide), triamcinolone acetonide plus PDT.  

Bij 12 maanden waren de hoogst gerangschikte en statistisch significante interventies: 

ranibizumab (met of zonder PDT of NSAID of brachytherapie), bevacizumab (met of zonder PDT), 

VEGF trap eye (aflibercept) en PDT plus triamcinolone acetonide plus PDT.  

Ranibizumab, bevacizumab en aflibercept zonder andere behandeling zijn het meest effectief en 

laten geen significante verschillen in effect zien na 6 of 12 maanden. Dit wordt ook bevestigd 

door RCT’s waarbij deze stoffen onderling direct zijn vergeleken. 

 

Tabel 5.1 Effectiviteit van interventies (uitgedrukt in gemiddelde VA verandering; ETDRS letters) 

Interventie (vs. placebo) 

Gemiddelde 
verandering in 
aantal letters  
6 maanden 

95% BI p-waarde 

Gemiddelde 
verandering 
in aantal 
letters  
12 maanden 

95% BI p-waarde 

Ranibizumab + NSAID 16,46 8,50-24,35 <0,001 19,26 4,89-33,63 0,009 

Ranibizumab 14,31 12,45-16,16 <0,001 19,16 17,02-21,31 <0,001 

Aflibercept    19,07 16,31-21,82 <0,001 

Bevacizumab 14,95 12,55-17,34 <0,001 18,49 15,60-21,38 <0,001 

Ranibizumab + PDT 9,94 5,89-13,98 <0,001 16,66 13,37-19,96 <0,001 

Bevacizumab + PDT 14,51 3,30-25,73 0,01 16,44 9,01-23,87 <0,001 

PDT+Triamcinolone 
acetonide 

8,29 4,85-11,73 <0,001 14,81 10,25-19,38 <0,001 

Ranibizumab +  
epimacular brachytherapy 

   12,66 8,45-16,87 <0,001 

Pegaptanib 5,12 3,10-7,15 <0,001 6,67 4,22-9,1 <0,001 

PDT 1,53 -0,60-3,66 0,16 3,93 2,10-5,76 <0,001 

Usual care 2,25 -3,64-8,13 0,45 2,09 -4,94-9,12 0,56 

Anecortave -0,73 -3,79-2,34 0,64 1,46 -1,87-4,79 0,39 

PDT + NSAID    -3,07 -13,13-7,00 0,55 

Bevacizumab + 
Triamcinolone acetonide 

17,55 11,32-23,77 <0,001    

Bevacizumab + 
pegaptanib 

 
8,53 

 
-0,88-17,95 

  
0,076 

   

Triamcinolon acetonide + 
Laser 

4,89 -8,88-18,66 0,49    
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BI = betrouwbaarheidsinterval, NSAID = non-steroidal anti-inflammatory drug, PDT = verteporfin photodynamic therapy, VA 
= visual acuity, VEGF = vascular endothelial growth factor 

Bewijskracht van de literatuur 

De bewijskracht voor de effectiviteit van anti-VEGF’s in een netwerk meta-analyse is op basis van 

de beschikbare literatuur als matig beoordeeld, vanwege heterogeniteit en indirectheid in 

resultaten van de verschillende onderzoeken. Uit de RCT’s, waarbij de anti-VEGF’s onderling 

direct zijn vergeleken, blijkt er sprake te zijn van vergelijkbare effectiviteit. De beoordeling van 

de literatuur is te vinden in bijlage 1 (Kleijnen, 2013a). 

 

Conclusie literatuur 

Matig 

(GRADE) 

De anti-VEGF’s bevacizumab, ranibizumab en aflibercept hebben een 

gunstig effect op de visus bij patiënten met exsudatieve LMD.  

 

Kleijnen, 2013b. 

 

 

Systemische bijwerkingen 

Verdenking op systemische “adverse events” komen voort uit de bevindingen van studies naar 

de bijwerkingen van bevacizumab bij de behandeling van kanker. De ernstigste gerapporteerde 

bijwerkingen in oncologische trials waren gastro-intestinale perforatie, bloedingen (inclusief 

longbloedingen die meer voorkwamen in niet-kleincellig longcarcinoom) en arteriële trombo-

embolieën (eMC, 2013).  

 

Meta-analyses van RCT’s 

Op basis van een meta-analyse van RCT’s zijn er aanwijzingen voor een hogere incidentie van 

CVA bij 0,5 mg ranibizumab in vergelijking met 0,3 mg ranibizumab en bij maandelijks 

ranibizumab gebruik ten opzichte van gebruik als nodig (Ueta, 2013). Voor myocardinfarct en 

sterfte werd in deze studie geen verschil gevonden voor de onderzochte vergelijkingen. In deze 

studie was er verder een hogere incidentie van CVA/TIA voor intravitreaal aflibercept gevonden 

in vergelijking met ranibizumab. Dit betrof echter milde events. In een andere meta-analyse 

werd geen statistisch significant hogere incidentie voor CVA gevonden voor ranibizumab ten 

opzichte van placebo (Bressler, 2012). Wel werd een statistisch significant verhoogde incidentie 

voor CVA gevonden van 0,5 mg ranibizumab ten opzichte van placebo bij een groep patiënten 

met een verhoogd risico op CVA. Het betrouwbaarheidsinterval hierbij was echter groot. 

 

Schmucker et al. (2011) hebben een meta-analyse uitgevoerd van RCT’s waarin ranibizumab 

werd toegediend. Hieruit blijkt een hogere incidentie van extra-oculaire bloedingen (RR 1,62; 

95% BI 1,03-2,55). Er was geen statistisch significant verschil voor trombo-embolische events (RR 

1,35; 95% BI 0,66-2,77).  

 

In de meta-analyse van de 2 jaar follow-up van de CATT en IVAN studie werd er geen verschil 

gevonden tussen bevacizumab en ranibizumab ten aanzien van sterfte of trombo-embolische 

events (Harding, 2013). Wel was er een verschil in incidentie van “systemic serious adverse 

events” die vaker voorkwamen bij bevacizumab, maar alleen in de CATT studie en niet in de 
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IVAN studie (CATT, 2011; IVAN, 2012). Dit betreft vooral ziekenhuisopnamen. De aard van de 

opnamen waren geen typische events waarvan op a priori reden gedacht zou worden dat deze 

het gevolg waren van de toediening van een anti-VEGF. Gastro-intestinale events kwamen vaker 

voor in de bevacizumab groep in vergelijking met de ranibizumab groep (CATT, 2011).  

 

In een andere meta-analyse van de resultaten na 1 jaar van de MANTA, GEFAL, CATT en IVAN 

studies is de incidentie van “systemic serious adverse events” groter in de bevacizumab groep 

dan in de ranibizumab groep (Kodjikan, 2013). In deze analyse was er geen statistisch significant 

verschil in de incidentie in sterfte of arteriële trombo-embolische events. Er was wel een 

statistisch significant verschil in gastro-intestinale events met een hogere incidentie in de 

bevacizumab groep, maar niet consistent voor alle studies en afhankelijk van de keuze van het 

statistische model.  

 

In de tweede review van Schmucker et al. (2012), werd in een meta-analyse tussen ranibizumab 

en bevacizumab geen statistisch significant verschil gevonden voor arteriële trombo-embolische 

events, niet-oculaire bloedingen of sterfte. 

 

Observationele studies 

In een grote systematische review kon geen evident verschil in incidentie tussen systemische 

bijwerkingen aangetoond worden voor de anti-VEGF’s ranibizumab, bevacizumab en pegaptanib. 

De incidenties van de events waren in dezelfde orde van grootte en per injectie circa 0,01% tot 

0,09%, voor de adverse event hypertensie was dit iets hoger (Van der Reis, 2011).  

 

Grote observationele studies lieten geen grotere incidentie voor ranibizumab of bevacizumab op 

ischemische CVA, myocardinfarct, hartfalen of veneuze trombose zien (Campbell, 2012a). Ook 

was er geen verschil tussen beide middelen. Er was wel een hogere incidentie van 

myocardinfarct in de groep met diabetes van bevacizumab ten opzichte van ranibizumab 

gebruikers. Het betrouwbaarheidsinterval hierbij was echter groot. Daarnaast was er geen 

toename in het aantal ziekenhuisopnamen voor CVA na de introductie van bevacizumab of 

ranibizumab (Campbell, 2012b). Er was ook geen toename in de groep met een voorafgaande 

CVA. De bestudering van bloedige CVA’s was niet mogelijk vanwege de kleine aantallen, zelfs in 

deze grote studie (Campbell, persoonlijke mededeling). 

 

In een andere observationele studie werd ook geen grotere incidentie van sterfte, CVA, 

myocardinfarct of bloedingen gevonden in patiënten die bevacizumab of ranibizumab kregen in 

vergelijking met patiënten die PDT of pegaptanib hadden gehad (Curtis, 2010). 

 

In dezelfde observationele studie werd een statistisch significant lagere incidentie van sterfte 

(gecorrigeerde hazard rate (HR) 0,86; 95% BI 0,75-0,98) of CVA (gecorrigeerde HR 0,78; 95% BI 

0,64-0,96) gevonden bij patiënten behandeld met ranibizumab ten opzichte van bevacizumab. 

Overigens werd ook voor ranibizumab ten opzichte van PDT een lagere incidentie van een CVA 

gevonden met een gecorrigeerde HR van 0,83; 95% BI 0,69-0,99) gevonden ten voordele van 

ranibizumab. Er is echter geen a priori reden te veronderstellen waarom PDT een herseninfarct 
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veroorzaakt of ranibizumab beschermend werkt ten aanzien van het optreden van een 

herseninfarct. Confounding lijkt hiervoor de meest waarschijnlijke verklaring. Dit is waarschijnlijk 

ook de verklaring voor de lagere sterfte in de ranibizumab groep ten opzichte van de PDT groep. 

 

Na inclusie in de analyse van oogartsen die alleen ranibizumab of alleen bevacizumab 

voorschreven, waren deze verschillen tussen ranibizumab en bevacizumab niet meer statistisch 

significant verschillend (voor herseninfarct HR 0,87; 95% BI 0,61-1,24). Van belang hierbij is dat 

de gecorrigeerde HR van 0,78 veranderde in de waarde 0,87, meer in de richting van de waarde 

1, na beperking van de studie tot exclusieve providers. Ook de HR voor sterfte (0,86) veranderde 

in 1,10 (95% BI 0,85-1,41).  

 

In een andere observationele studie werd wel een verhoogd risico op myocardinfarct gevonden 

voor ranibizumab en bevacizumab ten opzichte van patiënten behandeld met PDT of uit de 

algemene bevolking (Kemp, 2013). Er was geen toename met het aantal injecties en er was geen 

verschil tussen de twee anti-VEGF’s. Er was geen groter risico op CVA of gastro-intestinale 

bloedingen.  

 

Overwegingen 

Effectiviteit 

Er is bewijs uit RCT’s voor een effect van de anti-VEGF’s bevacizumab, ranibizumab, aflibercept 

en pegaptanib en van fotodynamische therapie bij patiënten met exsudatieve LMD. Het grootste 

effect hebben bevacizumab, ranibizumab en aflibercept. Geen van deze stoffen geeft een 

relevant lager effect. Dit wordt bevestigd door de RCT’s met een directe vergelijking tussen 

bevacizumab en ranibizumab en tussen ranibizumab en aflibercept inclusief de Nederlandse 

BRAMD studie (Schlingemann, 2013). Er is sprake van ‘non-inferiority’ tussen deze drie stoffen 

(zie tabel 5.1 en bijlage 2). Er is geen (relevant) groter effect wanneer fotodynamische therapie 

aan bevacizumab of ranibizumab wordt toegevoegd of wanneer een NSAID of brachytherapie 

aan ranibizumab wordt toegevoegd. Pegaptanib is inferieur ten aanzien van het effect op de 

visus in vergelijking met alle hiervoor genoemde anti-VEGF’s. Ook PDT is minder effectief en 

geeft geen additief effect bij de behandeling met een anti-VEGF bij typische exsudatieve LMD. 

Toevoegen van brachytherapie aan ranibizumab is ook niet effectiever dan een van de drie eerst 

genoemde anti-VEGF’s. Ten aanzien van de dosering werd er geen verschil in effect tussen 1,25 

mg bevacizumab of een hogere dosering gevonden (zie bijlage 2). 

 

Bijwerkingen 

De incidenties van systemische bijwerkingen lijken per injectie klein te zijn. Verschillende meta-

analyses en grote observationele studies geven geen eenduidig beeld over een verhoogd risico 

voor anti-VEGF’s op sterfte, trombo-embolische events of grote bloedingen. Verschillen tussen 

ranibizumab en bevacizumab in de incidentie van myocardinfarct, CVA, sterfte of bloedingen zijn 

niet consistent (in iedere studie verschillend), zijn klein of kunnen verklaard worden door 

confounding. Verschillen in “systemic adverse events” in RCT’s zijn niet eenduidig tussen studies 

en komen niet overeen met te verwachten bijwerkingen. Een verklaring voor dit verschil is nog 

niet duidelijk. Van belang blijft om bijwerkingen te registreren.  
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Kosteneffectiviteit 

Er is geen significant verschil in effectiviteit na 6 en 12 maanden tussen bevacizumab en 

ranibizumab en tussen ranibizumab en aflibercept. Gezien het grote verschil in kosten is 

bevacizumab kosteneffectiever. Een kosteneffectiviteitanalyse staat beschreven in het rapport 

van ZonMW en een andere studie (Schouten, 2012, Elshout, 2014). 

 

Conclusie 

Op basis van kostenverschillen, “non-inferiority” en huidige inzichten over systemische 

bijwerkingen is gebruik van bevacizumab verantwoord en heeft bevacizumab de voorkeur boven 

ranibizumab en aflibercept als anti-VEGF om mee te starten.  

 

Aanbevelingen 

Intravitreale injectie met 1,25 mg bevacizumab is de behandeling van eerste keus voor nieuwe 

patiënten met exsudatieve LMD. 

 

 

5.2 Is TPA/gas effectief bij een submaculaire bloeding? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de zoekstrategie en 

selectie wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Samenvatting van de literatuur  

De incidentie van submaculaire bloedingen bij AMD is op basis van een pilotstudie van een half 

jaar in Glasgow en Sutherland in Schotland 25 per miljoen per jaar (McGowan, 2013). Voor 

Nederland ongeveer 400 per jaar, waarbij niet iedere patiënt zich binnen twee weken 

presenteert. 

 

Het natuurlijk beloop bij patiënten met een submaculaire bloeding bij exsudatieve 

maculadegeneratie is het best gedocumenteerd in de controle arm van de Submacular Surgery 

Trials (SST B groep). Hierbij werd bij 18% van de patiënten twee of meer ETDRS-lijnen 

verbetering van de visus gezien.  

 

Er zijn weinig gegevens over het beloop van exsudatieve maculadegeneratie met overwegend 

submaculair bloed of met submaculair bloed dikker dan de retina, zowel zonder behandeling als 

met anti-VEGF. In de MARINA en ANCHOR trials zijn patiënten met submaculair bloed 

uitgesloten, hoewel dat in de gepubliceerde artikelen niet vermeld wordt (Brown, 2006; 

Rosenfeld, 2006). 

In een systematische review (Kleijnen, 2013a), waren 31 artikelen van 28 studies opgenomen 

waarvan twee artikelen over een RCT. Hierbij waren 37 behandelde groepen. Bij 32/37 (86%) 

groepen trad een verbetering van de visus op. Bij 5/32 (16%) hiervan was de Snellen eindvisus >= 

0,3. Hiervan waren er 4/5 (80%) waarbij de Snellen beginvisus al >= 0,3 was. In 19/37 (51%) 
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groepen was de Snellen eindvisus gemiddeld >= 0,1. In 12/19 (63%) groepen hiervan was de 

Snellen begin visus < 0,1. Er was in 10/12 (83%) groepen TPA gebruikt, in alle 12 gas en in 5 (zo 

nodig) bevacizumab. Zie bijlage 1 voor meer details. 

 

Uit een systematische review over het gebruik van Tissue Plasminogen Activator (TPA) assisted 

verplaatsing van submaculaire bloedingen blijkt dat TPA op korte termijn betere resultaten geeft 

dan het natuurlijk beloop (van Zeeburg, 2013). In de behandelde groep heeft 40-50% na 

behandeling een visus > 20/200 tegenover 11-12% in de groep zonder behandeling, de 

controlegroep van de SST B groep. Een 2 ETDRS-lijnen winst werd gevonden bij 30-70% van de 

met TPA behandelde patiënten, meer dan de 18% in de SST B groep (Bressler, 2004). Het 

percentage complicaties (o.a. glasvochtbloeding en ablatio) varieerde tussen de 0 en 45% (van 

Zeeburg, 2013). 

 

Bewijskracht van de literatuur 

De bewijskracht voor de effectiviteit van TPA of gas is op basis van de beschikbare literatuur als 

zeer laag beoordeeld, voornamelijk omdat de onderzoeken niet gerandomiseerd en geblindeerd 

waren en er niet of onvoldoende gecorrigeerd is voor alle belangrijke prognostische factoren. De 

beoordeling van de literatuur is te vinden in bijlage 1. 

 

Conclusie literatuur 

Zeer laag 

(GRADE) 

Behandeling met TPA en gas in combinatie met anti-VEGF therapie heeft 

mogelijk een gunstig effect op de visus bij patiënten met een 

(sub)maculaire bloeding. 

 

Kleijnen, 2013a 

 

Overwegingen  

Hoewel er maar in beperkte mate een vergelijking is te maken tussen verplaatsing van 

submaculair bloed met TPA en gas enerzijds en een controlebehandeling of geen behandeling 

anderzijds, is in een indirecte vergelijking duidelijk dat een behandeling met TPA/gas een beter 

resultaat geeft dan het natuurlijk beloop. Daarbij wordt echter zelden een verbetering met een 

eindvisus van >= 0,3 bereikt. Een verbetering tot een Snellen visus van gemiddeld boven de 0,1 is 

bij een deel haalbaar. Daarbij komt dat er geen andere effectieve behandelingen zijn en het 

natuurlijk beloop tot een zeer lage visus leidt. Ook met behandeling is er kans op herbloeding. 

 

Aanbevelingen 

Overweeg patiënten met een acute subfoveale bloeding (< 14 dagen) met een dikte van meer 

dan 250 micrometer zo snel mogelijk door te verwijzen naar een tertiair oogheelkundig 

behandelcentrum/academische afdeling oogheelkunde.  

Hier kan overwogen worden met Tissue Plasminogen Activator (TPA) en gas binnen 1 week en 

uiterlijk 2 weken na de acute bloeding het submaculaire bloed te verplaatsen in een 

gespecialiseerd centrum. Hierbij dient anti-VEGF behandeling gecontinueerd te worden. 
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5.3 Is PDT – al dan niet in combinatie met anti-VEGF’s – effectiever dan enkel 

anti-VEGF’s bij PCV, RAP en combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie 

en occulte neovascularisatie? 

 

 

Zoeken en selecteren van literatuur 

Er is systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de zoekstrategie en 

selectie wordt verwezen naar bijlage 1. 

   

Samenvatting van de literatuur  

Een systematische review vond 12 studies die het effect van fotodynamische therapie (PDT) op 

polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) bestudeerden (Kleijnen, 2013a). In 7 van de 12 

studies was een interventie met PDT beter. Het verschil was veelal klein. Er waren twee RCTs. In 

de EVEREST trial waren de resultaten als volgt: PDT (6mg/m2)+ 3X ranibizumab 0,5 mg, 

ranibizumab PRN: 10,9 ± 10,9 ETDRS letters winst; PDT (6mg/m2) + sham PRN: 7,5 ± 10,7; Sham 

PDT+ 3X ranibizumab 0,5 mg, PRN: 9,2 ± 12.4. In deze trial was het effect op het verdwijnen van 

de poliepen bij PDT vele malen groter dan bij alleen een anti-VEGF (Koh, 2012). In de andere RCT 

waren de resultaten voor PDT+ 3x bevacizumab: -0,04 logmar visus winst; 3x bevacizumab -0,14 

logmar verandering (Lim, 2012). 

 

De resultaten laten niet eenduidig zien dat PDT beter is dan een anti-VEGF. De resultaten van de 

twee RCT’s wijzen in verschillende richtingen.  

 

Op basis van een recente systematische review kwam een panel van deskundigen tot de 

conclusie dat PDT bij PCV gegeven moest worden, al dan niet aangevuld met ranibizumab (Koh, 

2013).  

 

Er is een RCT gedaan voor retinale angiomateuze proliferatie (RAP). Hierbij is vergeleken: 0,5 mg 

ranibizumab, PDT + 0,5 mg ranibizumab en PDT + 4mg IV triamcinolone. Er was een iets groter 

effect van de laatste interventie maar de methodologische kwaliteit liet te wensen over (Rouvas, 

2009, 2012). 

Follow-up studies laten een toename in visus zien bij RAP na behandeling met PDT en 

ranibizumab of bevacizumab, maar niet na de combinatie PDT en triamcinolone (Seidel, 2013; 

Saito, 2010, Saito, 2012). 

 

Bewijskracht van de literatuur 

De bewijskracht voor de effectiviteit van PDT is op basis van de beschikbare literatuur als zeer 

laag beoordeeld, voornamelijk omdat de meeste onderzoeken niet gerandomiseerd en 

geblindeerd waren en er niet adequaat gecorrigeerd is voor alle belangrijke prognostische 

factoren. De beoordeling van de literatuur is te vinden in bijlage 1. 
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Conclusie literatuur 

Zeer laag 

(GRADE) 

Er is geen eenduidig gunstig effect op de visus van behandeling met PDT – 

al dan niet in combinatie met anti-VEGF’s – bij patiënten met PCV, RAP of 

combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte 

neovascularisatie. 

 

Kleijnen, 2013a 

 

Overwegingen  

Polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) is een variant van exsudatieve LMD waarvoor de 

behandeling met anti-VEGF mogelijk even effectief is als wanneer er fotodynamische therapie 

(PDT) aan anti-VEGF wordt toegevoegd. Waarschijnlijk is de werking via een ander mechanisme; 

bij PDT door het verdwijnen van de poliepen en bij de anti-VEGF door afname van lekkage. Daar 

de behandeling met PDT meer gericht is op de onderliggende oorzaak bij PCV, verdient deze 

behandeling – op theoretische gronden – de voorkeur. Een deel van de patienten zal eerst 

behandeld worden met een anti-VEGF en bij onvoldoende effect zal mogelijk ontdekt worden 

dat er een PCV is. Gezien het feit dat in deze groep er geen effect is van anti-VEGF en zonder 

behandeling de visus zal dalen, is PDT een alternatieve behandeling die mogelijk wel effectief is. 

 

Voor de behandeling van retinale angiomateuze proliferatie (RAP) zijn er aanwijzingen, maar 

geen doorslaggevend bewijs, dat toevoegen van PDT aan injecties met anti-VEGF of 

triamcinolone effectiever is dan injecties alleen. In het geval er geen effect is van een anti-VEGF, 

is PDT een mogelijke keuze. 

 

Voor de behandeling van de combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte 

neovascularisatie zijn er eveneens aanwijzingen, op basis van effectiviteit bij centrale sereuze 

choroidopathie en klinische ervaring, dat een behandeling met PDT, met halve dosering, lagere 

fluence of verkorte belichtingstijd, ook effectief is in het bestrijden van de chronische lekkage 

(verdwijnen van neurosensore loslating). Daarbij is er echter een gering risico op afname van de 

visus, ook bij succesvolle bestrijding van de subretinale lekkage.  

 

Aanbevelingen 

 Fotodynamische therapie (PDT) met verteporfin (conform de behandeling in de EVEREST 

studie) op geleide van indocyaninegroen-angiografie (ICG) is de behandeling van eerste 

keuze bij polypoidale choroidale vasculopathie (PCV), aangevuld met een anti-VEGF. Bij 

onvolledige regressie van de poliepen kan de PDT herhaald worden. 

 Bij poliepen bij de papil en buiten de fovea is conventionele laser of PDT waarschijnlijk 

een betere eerste keus, eventueel aangevuld met een anti-VEGF. 

 Voor een retinale angiomateuze proliferatie (RAP) is behandeling met intravitreaal 

bevacizumab 1,25 mg behandeling van eerste keuze. Bij onvoldoende effect is te 

overwegen dit aan te vullen met PDT. 

 Voor de combinatie chronische centrale sereuze choroidopathie en occulte 
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neovascularisatie en bij aanhoudende lekkage met neurosensore loslating kan, naast 

anti-VEGF, een aanvullende PDT (halve dosering of halve belichtingstijd of lagere fluence) 

toegepast worden. 

 

5.4 Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling/follow-up gebruik te 

maken van thermische laser behandeling? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag.  

 

Overwegingen  

Thermische laser is enkel bij extrafoveale choroidale neovascularisatie (CNV) te overwegen als 
alternatief voor anti-VEGF afhankelijk van de grootte en bijvoorbeeld de mogelijkheid patiënten 
te volgen.  
Bij de behandeling van polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) kan directe thermische laser 

van extrafoveale poliepen effectief zijn. Op geleide van ICG uitgevoerde thermische laser kan 

dan overwogen worden. 

Laserbehandeling van subfoveale en juxtafoveale CNV is in verband met littekenvorming niet aan 

te raden. Thermische laser van subfoveale en parafoveale poliepen wordt afgeraden. 

De kans op recidief CNV in de richting van de fovea is ook bij laserbehandeling van extrafoveale 

CNV mogelijk (Ming, 2013; Koh, 2013).  

 

Aanbevelingen 

 Maak geen gebruik van thermische laser tijdens de behandeling van subfoveale, juxtafoveale 

choroidale neovascularisatie. 

 Thermische laser is te overwegen bij extrafoveale choroidale neovascularisatie (CNV) of 

polypoidale choroidale vasculopathie (PCV).  

 Ook is te overwegen thermische laser pas te gebruiken indien anti-VEGF of PDT onvoldoende 

effect heeft gehad. 

 

 

5.5 Is het wenselijk om tijdens de initiële behandeling of follow-up gebruik te 

maken van chirurgische interventies en zo ja welke? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van vergelijkende chirurgische studies. 

 

Overwegingen 

Er zijn slechts enkele vergelijkende chirurgische studies, allen van voor de anti-VEGF tijd.  

De chirurgische opties waren: 

 Het verwijderen van subretinaal bloed versus observatie (n=336) (Bressler, 2004) 
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 “Full macular translocation” (MT 360) versus PDT (n=50) (Gelisken, 2007) 

 Minimale rotatie versus PDT (=44, niet gerandomiseerd) (Pawlak, 2004) 

 RPE transplantaat: MT 360 versus graft (n=24) (Chen, 2009) 

 Interventie Van Zeeburg et al. versus SST B (n=134) (van Zeeburg, 2012) 

 Interventie Van Zeeburg: graft versus controle en removal SST (n=20) (NTR 1768, 

unpublished).  

 

Het is waarschijnlijk dat een operatie met een retinaal pigmentblad transplantaat, waar geen 

proliferatieve vitro-retinopathie (PVR) als complicatie optreedt, beter is dan het natuurlijk 

beloop. De vraag is echter wat beter is, als ook het risico op een complicatie wordt 

meegewogen. De poging de maculafunctie te verbeteren moet worden afgewogen tegen de 

kans (15%) op visusverlies en/of gezichtsveld door PVR.  

 

De literatuur betreft de interventies van voor het anti-VEGF tijdperk. Hierdoor verandert de 

huidige indicatie waarbij er een negatieve selectie optreedt naar therapieresistente gevallen. De 

vraag is dan of de te behalen resultaten nog voldoende zullen zijn. Het beste voorbeeld is dat 

een macula verplaatsing (MT 360, minimale translocatie) vooral goede resultaten geeft bij 

patiënten met kleine laesies, terwijl deze patiënten juist heden met anti-VEGF medicatie 

behandeld worden. 

 

Aanbevelingen  

Overweeg geen chirurgische interventie tijdens de initiële behandeling en (vroege) follow-up bij 

patiënten met een progressieve pigmentbladscheur en/of oudere submaculaire bloedingen 

(chirurgische interventie is een last resort). 

 

 

5.6 Is het wenselijk om bij een exsudatieve LMD patiënt een cataract ingreep te 

verrichten zo ja waarmee dient rekening gehouden te worden? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van studies naar het risico van cataractoperaties op LMD. 

 

Overwegingen  

Er zijn geen harde aanwijzingen dat een staaroperatie het proces van LMD versnelt, dat wil 

zeggen een verhoogd risico geeft op late LMD, vroege LMD of zachte of reticulaire drusen 

(Wang, 2012). Er was wel 60% hoger risico op pigment veranderingen.  

 

Uit de literatuur blijkt dat een staaroperatie ook bij patiënten met LMD een visusverbetering 

geeft (Rosenfeld, 2011; Tabandeh, 2012). Een staaroperatie is bij patiënten met LMD te 

overwegen als de verwachting is dat de visuele functie (zoals visus en contrastgevoeligheid) zal 
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verbeteren. Factoren die hierbij meegewogen dienen te worden zijn o.a. de aanwezigheid van 

centrale geografische atrofie, centrale littekenvorming en de mate van cataract.  

 

Het is raadzaam eerst het effect van anti-VEGF’s op de exsudatieve LMD af te wachten en te 

wachten met een cataractextractie tot de visus niet verder verbetert na herhaalde injecties en 

het maximale effect op de afwijkingen op de OCT is bereikt. De cataractextractie kan dan het 

best gecombineerd worden onder een anti-VEGF-bescherming. 

 

Aanbevelingen  

 Overweeg een cataractextractie bij patiënten bij wie een verbetering van de visuele functie 

verwacht wordt en waarbij een stabiele situatie na behandeling met anti-VEGF van de 

exsudatieve LMD is bereikt.  

 Verricht geen cataractextractie tijdens de eerste serie van 3 injecties.  

 Verricht een cataractextractie bij patiënten met neovasculaire LMD onder anti-VEGF-

bescherming. 

 

 

5.7 Welke follow-up strategie is het meest effectief? 

 

a. Hoe lang na de eerste (serie) behandelingen moet een patiënt weer gezien worden? 

 

Zoeken en selecteren van literatuur 

Er is systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de zoekstrategie en 

selectie wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

Samenvatting van de literatuur  

Er is een netwerk meta-analyse uitgevoerd (Kleinen, 2013b). In alle anti-VEGF trials wordt een 

eerste serie van drie injecties om de vier weken gegeven (tabel 5.2). Uit de netwerk meta-

analyse blijkt  dat een geregelde follow-up van drie maanden met injecties leidt tot een lagere 

visus na één jaar in vergelijking met het visus niveau na drie maanden. Voor bevacizumab 

injecties met een follow-up termijn van zes weken en Pro Re Nata (PRN) injecties is er geen 

sprake van visusdaling na 12 maanden in vergelijking met de visus ten tijde van de follow-up na 

drie maanden (Tufail, 2010). Een vergelijking tussen injecties om de vier, zes of acht weken 

follow-up in een kleine studie liet voor bevacizumab geen verschil in visus na 12 maanden zien 

(Lushchyk, 2013). Deze laatste studie geeft aanwijzingen dat de behandeling van patiënten 

geïndividualiseerd kan worden c.q. de termijn langer kan zijn dan de gebruikelijke vier weken.  
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Tabel 5.2: Resultaten netwerk meta-analyse: verschillen in behandelstrategie, dosering of toediening  
Interventie Gemiddelde 

verandering in 
aantal letters  
6 maanden 

95% BI Gemiddelde 
verandering in 
aantal letters  
12 maanden 

95% BI 

Ranibizumab dosering 
0,3 mg IVI (referentie)  
0,5 mg IVI 

 
 
1.35 

 
 
(0.38, 2.32) 

 
 
1.00 

 
 
(-0.08, 2.09) 

Ranibizumab behandelstrategie 
Maandelijks (referentie) 
3 elke maand, gevolgd door maandelijks PRN  
3 elke maand, gevolgd door 3-maandelijks PRN  
Maandelijks PRN 

 
 
0.13  
-1.63  
-0.46 

 
 
(-4.37, 4.62)  
(-4.41, 1.14)  
(-2.88, 1.95) 

 
 
-0.14 
-3.99 
-1.56 

 
 
(-4.21, 3.93) 
(-7.35, -0.63) 
(-4.47, 1.35) 

Bevacizumab dosering 
2,5 mg IVI (referentie)  
1,25 mg IVI 
1 mg IVI 
5 mg/kg systemisch 

 
 
-2.28  
 
-18.36 

 
 
(-6.78, 2.21)  
 
(-40.80, 4.08) 

  

Bevacizumab behandelstrategie 
Maandelijks (referentie) 
3 elke maand, gevolgd door maandelijks PRN  
3 elke 6 weken, gevolgd door maandelijks PRN  
Maandelijks PRN  
3 elke 2 weken 
3 elke 6 weken 

 
 
-0.53  
–2.60  
-1.22  
-17.01  
5.83 

 
 
(-6.02, 4.96)  
(-8.33, 3.13)  
(-3.73, 1.30)  
(-38.91, 4.89)  
(-5.89, 17.55) 

 
 
-0.69 

 
 
(-6.54, 5.15) 

Pegaptanib dosering 
0,3 mg IVI (referentie)  
1,0 mg IVI 
3,0 mg IVI 

 
 
0.17  
-1.83 

 
 
(-2.33, 2.67)  
(-4.34, 0.68) 

 
 
1.00  
-2.00 

 
 
(-2.01, 4.01)  
(-5.02, 1.02) 

PDT behandelstrategie 
2 elke maand (referentie)  
3 elke maand 

 
 
2.00 

 
 
(-2.32, 6.32) 

 
 
-2.02 

 
 
(-5.11, 1.07) 

PDT toepassing 
Standaard* (referentie)  
Gereduceerd** 
‘Delayed light’*** 

 
 
3.37  
4.80 

 
 
(-2.80, 9.54)  
(-3.21, 12.80) 

 
 
6.15  
4.30 

 
 
(-1.83, 14.12)  
(-6.19, 14.79) 

Anecortave dosering 
3 mg juxtascleraal (referentie)  
15 mg juxtascleraal 
30 mg juxtascleraal 

 
 
1.04  
0.50 

 
 
(-5.79, 7.87)  
(-7.11, 8.11) 

 
 
1.03  
-2.5 

 
 
(-7.89, 9.94)  
(-12.48, 7.48) 

Referentie: de referentiegroep waarmee de andere doseringen of behandelstrategieën vergeleken worden binnen elke 
groep medicatie.  * Standaard PDT: 6 mg verteporfin/m

2 
lichaamsoppervlak en 50 J/cm

2 
bij een intensiteit van 600 mW/cm

2
 

gedurende 83 seconden.  ** Gereduceerd PDT: 6 mg verteporfin/m
2 

lichaamsoppervlak en 25 J/cm
2 

bij een intensiteit van 
600 mW/cm

2
 gedurende 83 seconden.  *** ‘Delayed light’ PDT: behandeling met PDT 30 minuten na start van verteporfin 

infusie. 
 

Tevens blijkt een 4-wekelijkse follow-up met maandelijkse injecties in geringe mate een iets 

betere visus na 12 maanden te geven, maar dit effect is in de meta-analyse niet statistisch 

significant. In de IVAN en CATT studie was er ook een tendens waarbij de PRN een iets lagere 

visus gaf, maar er was wel sprake van non-inferiority.  

 

Voor aflibercept is de frequentie bestudeerd van injecteren tijdens de follow-up (na een eerste 

serie van drie injecties om de 4 weken) van een injectie iedere acht weken. Dit geeft 

vergelijkbare resultaten als maandelijks ranibizumab (zie bijlage 2).  

 

Er is geen RCT gedaan naar een “treat-and-extend” strategie versus andere follow-up 

strategieën. Een “treat-and-extend” strategie houdt in dat na de eerste serie injecties er steeds 

een herinjectie wordt gegeven en dat de follow-up termijn met twee weken wordt verlengd als 
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er geen vocht op OCT/bloed bij fundoscopie en/of lekkage op de FAG was en met twee weken 

wordt verkort als er wel vocht/bloed en/of lekkage was.  

 

Er zijn wel follow-up studies van patiënten behandeld volgens een “treat-and-extend” strategie. 

In twee studies werd daarbij voor ranibizumab en voor bevacizumab een toename in visus 

gevonden (Gupta, 2010; Shienbaum, 2012). Voor ranibizumab was de verandering in gemiddelde 

logmar van baseline 0,83 naar 0,63 na drie maanden en naar 0,59 na 12 maanden en voor 

bevacizumab was de verandering van baseline 1,06 naar 0,83 na drie maanden en 0,74 na 12 

maanden. Hierbij werd er maandelijks ranibizumab of bevacizumab gegeven totdat er geen 

bloed meer was in de macula en geen intra- of subretinaal vocht op de OCT was. Daarna werd 

het behandelinterval steeds met twee weken verlengd. Het behandelinterval werd met twee 

weken verkort als er weer bloed in de macula was, intra- of subretinaal vocht op de OCT, 

subjectieve visusdaling of lager gemeten VA. Een FAG werd op indicatie naar het oordeel van de 

behandelend oogarts gemaakt. Als bij een patiënt in deze studie na 12 weken het interval in 

principe nog verder verlengd kon worden kreeg de patiënt de keuze om iedere 12 weken een 

injectie te krijgen of om geen injectie te ontvangen maar na acht weken voor follow-up terug te 

komen. 

 

In een “treat-and-extend” follow-up studie werd ranibizumab vergeleken met een serie die 

ranibizumab “Pro Re Nata” (PRN) had gekregen (Oubraham, 2011). Hierbij was de visuswinst in 

de “treat-and-extend” groep groter dan in de PRN groep. Het aantal injecties was groter in de 

“treat-and-extend” groep.  

 

In een andere, kleine, “treat-and-extend” follow-up studie met bevacizumab of ranibizumab 

werd een stabilisatie van de mediane visus bereikt. (Engelbert, 2010). 

 

De termijn tot een recidief varieert sterk tussen patiënten (Unlu, 20120). De termijn tot eerste 

recidief is gecorreleerd met termijn tot het volgende recidief (Horster, 2011; Muether, 

2013).Tevens is de duur van de suppressie van VEGF door ranibizumab variabel tussen personen 

maar is per persoon stabiel over de tijd (Muether, 2013). Dit pleit voor een strategie waarbij de 

behandeling geïndividualiseerd wordt om het aantal overbodige injecties en follow-up controles 

te verminderen zoals bij de “treat-and-extend” strategie.  

 

Aangezien 85% van de patiënten bij staken van anti-VEGF behandeling na een jaar een recidief 

CNV krijgt, lijkt het raadzaam niet terughoudend te zijn bij de indicatiestelling voor 

herbehandeling en de patiënten al in het begin van de behandeling te wijzen op de mogelijk 

lange duur van het behandel- en follow-uptraject dat gaat volgen. 

 

Bewijskracht van de literatuur 

De bewijskracht voor verschillen in behandelstrategie van anti-VEGF’s is op basis van de 

beschikbare literatuur als matig beoordeeld, vanwege heterogeniteit en indirectheid in 

resultaten van de verschillende onderzoeken. De beoordeling van de literatuur is te vinden in 

bijlage 1 (Kleijnen, 2013a). 
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Conclusie literatuur 

Matig 

(GRADE) 

Een follow-up strategie met controle iedere drie maanden in vergelijking 

met controle iedere 4 weken na de eerste serie anti-VEGF injecties heeft 

een ongunstig effect op de visus bij patiënten met exsudatieve LMD. 

 

Kleijnen, 2013b 

 

Overwegingen  

Er is geen klinisch significant verschil tussen altijd om de 4 weken injecteren of om de 4 weken 

op indicatie. Een follow-up termijn van drie maanden is te lang. Er is variatie in tijd tot een 

volgend recidief tussen patiënten. Er zijn aanwijzingen dat een “treat-and-extend” strategie die 

hierbij aansluit door de behandelingstermijn te individualiseren eenzelfde effect heeft als 4-

wekelijks of 4-wekelijks Pro Re Nata (PRN).   

 

De eerste serie injecties bestaat uit drie injecties die om de vier weken gegeven worden zoals in 

iedere grote RCT is gedaan. De eerste injectie wordt binnen één week gegeven om achteruitgang 

van de visus door een delay te voorkomen (Muether, 2011; Matthe, 2011).  

 

Om het effect te controleren is er een evaluatie vier weken na de derde injectie. Op grond van 

deze evaluatie wordt besloten door te gaan met de behandeling, verdere diagnostiek uit te 

voeren, te veranderen van behandeling of te stoppen met behandeling (zie de volgende 

paragrafen). 

 

Ongeacht de follow-up strategie dienen patiënten instructies en materiaal te krijgen om een 

recidief zo vroeg mogelijk op te sporen. 

 

De keuze voor een follow-up strategie is een balans tussen het behalen van maximale visuswinst 

met een zo gering mogelijk aantal injecties, controlebezoeken, risico op bijwerkingen en 

belasting van patiënt en mantelzorgers en oogarts.  

 

Er kunnen vier strategieën gevolgd worden na de eerste serie van drie injecties en de eerste 

controle vier weken na de derde injectie: 

 

A. Doorgaan met injecties iedere vier weken. Te beginnen vier weken na de derde injectie. 

Controle vindt plaats voorafgaand aan iedere derde injectie. Voordeel is goed visusbehoud 

op middellange termijn. Nadelen zijn: veel belasting voor patiënt, mantelzorgers en oogarts, 

meer risico op bijwerkingen en hogere kosten. 

 

B. Pro Re Nata (PRN). Controle vindt plaats vier weken na de laatste injectie van de eerste serie 

van drie injecties. Hierbij wordt gecontroleerd of er een indicatie is voor een herinjectie (zie 

paragraaf 5.7d voor criteria). Indien deze aanwezig zijn wordt driemaal een herinjectie 

gegeven om de vier weken. In de CATT studie was dit eenmaal een herinjectie maar om het 

aantal controlebezoeken te verminderen is driemaal een herinjectie conform de IVAN studie 
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beter. Als er geen reden voor herinjectie is, is er weer een controle na vier weken. Indien 

weer een serie van 3 injecties is gegeven is de follow-up vier weken na de laatste injectie. 

Voordeel van PRN is minder belasting met injecties en bezoeken van de patiënt door selectie 

van degenen die (langdurig) droog blijven, een beperkt aantal controle bezoeken, minder 

bijwerkingen en lagere kosten. De visusverbetering is hierbij niet significant lager op de 

middellange termijn. Nadeel is dat patiënten blijvend iedere vier weken voor controle of 

injectie komen.  

 

C. “Treat-and-extend”. Hierbij wordt vier weken na de eerste controle (na de derde van de 

eerste drie injecties) bij iedereen een herinjectie gegeven. Als er geen sprake was van een 

criterium voor herinjectie (zie paragraaf 5.7d) dan wordt de follow-up termijn voor de 

volgende controle met twee weken verlengd. Indien er wel een herinjectie criterium was, 

blijft de follow-up termijn vier weken. Bij volgende follow-up bezoeken wordt de termijn 

verkort met twee weken als er een herinjectie criterium was. Dus er wordt steeds een 

injectie gegeven en de termijn wordt daarbij verlengd/verkort tot de volgende controle en 

injectie. Hiermee wordt doorgegaan totdat er bij 12 weken geen indicatie voor herinjectie is. 

In dat geval wordt de follow-up iedere 8 tot 12 weken, zonder iedere keer een herinjectie 

tenzij er een indicatie voor is. Indien de patiënt klachten krijgt passend bij recidief 

(visusdaling / metamorfopsie) wordt de patiënt direct gezien en beoordeeld of opnieuw met 

injecties gestart moet worden. In individuele patiënten met bekend beloop van recidief bij 

langere tussenperiode wordt iedere 8 tot 12 weken (afhankelijk van het bekende beloop bij 

de patiënt) een herinjectie gegeven, ongeacht of er aan het criterium voor herinjectie is 

voldaan. In bijlage 3 is een voorbeeld stroomdiagram van treat-and-extend strategie 

opgenomen. 

 

D. ’Treat-and-extend’ variant. Hierbij worden meerdere injecties (twee of drie in plaats van 

een) gegeven indien er een criterium voor herinjectie is met de tijd tussen de injecties korter 

dan de tijd tot de vorige controle indien er een criterium voor herinjectie was. Indien er geen 

criterium voor herinjectie was, wordt eenmaal een injectie gegeven en de follow-up termijn 

verlengd met twee weken. Voordeel ten opzichte van de gewone “treat-and-extend” (C) is 

een vermindering van het aantal controlebezoeken. Er is geen onderzoek naar deze strategie 

bekend. 

 

Bij alle strategieën moet ook een follow-up strategie voor het andere oog bepaald worden.  

De follow-up adviezen voor de ontdekking van een natte LMD door de patiënt bij intermediaire 

LMD en droge LMD (geografische atrofie) zijn dezelfde als voor de follow-up van exsudatieve 

LMD, (sub) acute visusdaling, centrale vlek en/of metamorfopsie. De follow-up frequentie is 

uiteraard lager.  

 

Van de twee eerste strategieën (A en B) is er goede evidence over de effectiviteit op basis van 

RCT’s. De twee “treat-and-extend” strategieën (C en D) hebben echter een groot aantal 

voordelen in het reduceren van de patiënten- en zorgbelasting. De evidence is echter niet 

gebaseerd op RCT’s maar er lijkt wel een behoorlijke mate van evidence op grond van kennis 
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over variatie in termijn tot een volgend recidief, de vergelijkbare effectiviteit in een RCT wanneer 

iedere vier, zes of acht weken wordt geïnjecteerd en de follow-up studies onder patiënten met 

een “treat-and-extend” behandeling. Daarbij komt dat het beloop bij de individuele patiënt goed 

bewaakt kan worden.  

 

Aanbevelingen 

 De eerste injectie of herinjectie met een anti-VEGF middel wordt zo snel mogelijk maar 

uiterlijk binnen 1 week gegeven na diagnose.  

 De eerste serie van drie injecties wordt om de vier weken gegeven.  

 Daarna wordt een van de volgende strategieën gevolgd: 

- iedere vier weken herinjectie 

- Pro Re Nata (PRN) met follow-up om de vier weken en herinjectie wanneer voldaan is 

aan de criteria voor herinjectie 

- “treat-and-extend” met iedere keer 1-3 herinjecties als de patient komt voor de controle 

 

 

b. Welke instructies en materiaal moet de patiënt meekrijgen om een recidief tijdig te 

ontdekken? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen 

Bij een tijdige ontdekking is het effect van de behandeling gunstiger dan wanneer er een 

vertraging (delay) optreedt (Lim, 2012; Matthe, 2011).  

 

Dit kan beter bereikt worden als de patiënt hiervoor instructies krijgt en wanneer een Amsler 

kaart en leeskaart worden gebruikt (Hoerster, 2011). Overigens zijn met deze methoden niet alle 

recidieven te ontdekken en worden tijdens een follow-up met OCT meer recidieven ontdekt. 

 

Deze follow-up dient te bestaan uit instructie aan de patiënt over klachten die duiden op een 

recidief CNV: (toename) vlek, waziger of minder scherp zien, (toename) van vervormingen. 

Indien dit het geval is wordt patiënt geadviseerd om dezelfde of de volgende werkdag contact op 

te nemen met de oogarts. Daarnaast is het meegeven van een Amslerkaart en leeskaartje met 

bijbehorende instructies aan te bevelen. 

 

Aanbevelingen 

 Geef de patiënt een Amslerkaart en eventueel een leeskaartje met bijbehorende instructies 

mee voor het ontdekken van een recidief.  

 Adviseer de patiënt dezelfde of de volgende werkdag het centrum waar hij onder 

behandeling is te bellen bij de volgende symptomen: (toename) vlek, waziger of minder 

scherp zien, (toename van) vervormingen. De patiënt wordt dan zo snel mogelijk maar 

uiterlijk binnen 3 werkdagen onderzocht door een oogarts. 
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c. Welke onderzoeken moeten tijdens een follow-up bezoek uitgevoerd worden? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen  

Niet alle recidieven zijn te ontdekken door de patiënt zelf, ook niet met additionele 

hulpmiddelen (Hoerster, 2011). Met een geregelde follow-up en aanvullend onderzoek worden 

recidieven eerder ontdekt.  

 

Een follow-up onderzoek dient te bestaan uit bepaling van de visus (VA) en een optische-

coherentietomografie (OCT). Op grond van deze onderzoeken kan in de meeste gevallen een 

besluit genomen worden over de indicatie voor herbehandeling. 

Overweeg fundoscopie als er op basis van OCT geen indicatie is voor een herinjectie. 

 

Een fluoresceïne-angiografie (FAG) en eventueel indocyaninegroen-angiografie (ICG) zijn te 

overwegen bij aanwijzingen voor polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) en/of retinale 

angiomateuze proliferatie (RAP) en/of combi chronische centrale sereuze choroidopathie en 

occulte neovascularisatie of bij onbegrepen visusdaling, d.w.z. geen verklaring voor visusdaling 

bij fundoscopisch onderzoek of op de OCT, of bij onvoldoende effect (zie hoofdstuk 3). 

 

Aanbevelingen 

Verricht bij de controle follow-up minimaal de volgende onderzoeken: het meten van de visus 

(VA) en een OCT. Overweeg fundoscopie als op basis van OCT geen indicatie is voor een 

herinjectie. 

 

d. Wat zijn de criteria voor herbehandeling? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag.  

 

Overwegingen 

In andere bronnen worden de volgende criteria gehanteerd voor herinjectie: 

 aanwijzingen voor actieve lekkage op OCT: toename of nog bestaand sub- of intraretinaal 

vocht;  

 nieuwe bloeding bij fundoscopie; 

 aanwijzingen voor actieve lekkage op FAG. 

 

Indien uitsluitend een bestaande, onveranderde pigment epitheel loslating (PEL) aanwezig is, 

dan kan herinjectie uitgesteld worden, maar dient de patiënt wel goed gecontroleerd te blijven. 

 

Aanbevelingen 
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Start herbehandeling met anti-VEGF’s bij vocht op de optische-coherentietomografie (OCT), 

nieuwe bloeding bij fundoscopie of bij actieve nieuwe lekkage op fluoresceïne-angiografie (FAG). 

 

 

5.8 Wat zijn de criteria om tijdelijk te stoppen met behandeling? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen  

Tijdelijk stoppen van de behandeling is mede afhankelijk van de gehanteerde follow-up en 

criteria voor herinjectie en voorkeur van de patiënt.  

  

Tijdelijk stoppen met anti-VEGF behandeling kan overwogen worden bij afwezigheid van de in 

paragraag 5.7c genoemde criteria. Goede follow-up is belangrijk in verband met de grote kans 

op recidief choroidale neovascularisaties (CNV’s), 85% in 1 jaar. 

 

Een andere reden om tijdelijk te stoppen met injecties of ze uit te stellen is een oculaire of peri-

oculaire infectie (zie paragraaf 4.2) en in specifieke stabiele situaties op de OCT, bij fundoscopie 

en een stabiele visus. 

 

Aanbevelingen  

 Tijdelijk stoppen met anti-VEGF’s is te overwegen bij:  

- afwezigheid van vocht op optische-coherentietomografie (OCT) 

- afwezigheid van nieuw bloed bij funduscopie en/of afwezigheid van lekkage op 

fluoresceïne-angiografie (FAG) 

- een (peri-)oculaire infectie 

- specifieke stabiele situaties op de OCT en bij fundoscopie en met tevens een 

stabiele visus 

 In geval van tijdelijk stoppen met anti-VEGF’s moet voor een goede follow-up 

worden gezorgd. 

 

 

5.9 Wat zijn de criteria voor nadere diagnostiek? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen  

Herhaling van fluoresceïne-angiografie (FAG) en eventueel indocyaninegroen-angiografie (ICG) is 

aangewezen bij aanwijzingen voor polypoidale choroidale vasculopathie (PCV) en/of retinale 

angiomateuze proliferatie (RAP) (zie hoofdstuk 3) en bij onbegrepen visusdaling dat wil zeggen 
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geen verklaring voor visusdaling bij algemeen oogheelkundig onderzoek inclusief fundoscopisch 

onderzoek en optische-coherentietomografie (OCT).  

 

ICG is noodzakelijk bij onvoldoende effect  op sub- of intraretinaal vocht na de eerste serie van 

drie injecties of het steeds recidiveren op korte termijn.  

 

Dit omdat PCV en combinatie van serosa met LMD en mogelijk ook RAP, die niet reageert op 

anti-VEGF mogelijk wel goed reageert op fotodynamische therapie (PDT).  

 

Het is wenselijk, dat ieder centrum, waar LMD-patiënten behandeld worden de beschikking 

heeft over/toegang heeft tot ICG-fotografie”. Niet alle centra hebben echter op dit moment de 

beschikking over een ICG. Die centra kunnen deze richtlijn overleggen aan de directie van hun 

ziekenhuis om tot aanschaf van ICG over te gaan. 

 

Aanbevelingen 

Herhaal een fluoresceïne-angiografie (FAG) en verricht (of laat verrichten) een 

indocyaninegroen-angiografie (ICG): 

1) bij verdenking op polypoidale choroidale vasculopathie / retinale angiomateuze 

proliferatie / centrale sereuze chorioretinopathie  

2)  bij geen effect van de anti-VEGF op sub- of intraretinaal vocht of 

3) bij onbegrepen visusdaling 

 

 

5.10 Wat zijn de criteria voor veranderen van de behandeling naar een andere 

anti-VEGF of PDT? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag.  

 

Overwegingen  

Circa 10-15% van de patiënten met exsudatieve LMD heeft onvoldoende respons op behandeling 

met bevacizumab (Krebs, 2013). Dit betekent dat er geen afname van vocht te zien is na 3 keer 

een maandelijkse injectie.   

 

In dat geval moet nogmaals goed beoordeeld worden of er geen sprake zou kunnen zijn van 

polypoidale choroidale vasculopathie (PCV), retinale angiomateuze proliferatie (RAP) of een 

choroidale neovascularisatie/serosa mengbeeld, in welk geval fotodynamische therapie (PDT) 

overwogen moet worden. 

Is hiervan geen sprake, dan is het raadzaam te switchen naar een andere anti-VEGF. Op grond 

van klinische ervaring en follow-up studies zijn hier aanwijzingen voor. Een RCT waarbij doorgaan 

van de anti-VEGF wordt vergeleken met switchen naar een andere VEGF is niet voorhanden.  
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Switchen naar een andere anti-VEGF is ook raadzaam bij overgevoeligheid voor één van de 

componenten van een anti-VEGF en bij een eerdere heftige uveïtis ten gevolge van het gebruik 

van een anti-VEGF.  

 

Aanbevelingen  

 Overweeg verandering van anti-VEGF medicatie na 3 injecties, indien er geen afname van 

vocht is ten opzichte van de uitgangssituatie of onvoldoende anatomische (OCT en 

fundoscopie criteria) of functionele respons (visus), en er geen sprake is van polypoidale 

choroidale vasculopathie, retinale angiomateuze proliferatie of een mengbeeld serosa en 

choroidale neovascularisatie. 

 Overweeg, indien er sprake is van polypoidale choroidale vasculopathie, retinale 

angiomateuze proliferatie of een mengbeeld serosa en choroidale neovascularisatie, het 

geven van fotodynamische therapie (PDT) al dan niet in combinatie met anti-VEGF.  

 Stap bij een beeld van choroidale neovascularisatie over op een andere anti-VEGF: 

- indien er sprake is van overgevoeligheid voor (een component van) een anti-VEGF; 

- indien er sprake is van eerdere uveïtis ten gevolge van dat anti-VEGF. 

 

 

5.11 Wat zijn de criteria om definitief te stoppen met de behandeling met anti-

VEGF? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. 

 

Overwegingen  

Indien er geen verwachting meer is dat anti-VEGF behandeling een betere uitkomst geeft dan 

het natuurlijk beloop, moet het staken van behandeling overwogen worden. 

Dit kan het geval zijn in de volgende situaties: 

 Visus < 0,05 zonder sub- of intraretinaal vocht met structurele schade: subretinale 

fibrose/ litteken met afwezige fotoreceptorlaag. 

 Visus <0,05 zonder sub-of intraretinaal vocht en geen andere verklaring voor de lage 

visus is zoals cataract. 

 Visus < 0,05 en blijvend sub- of intraretinaal vocht na intensieve behandeling met diverse 

anti-VEGF in combinatie met structurele schade en na zo nodig aanvullende diagnostiek. 

 

Staken van de behandeling is uiteraard altijd na overleg en met instemming van de patiënt en zo 

nodig nadat nogmaals driemaal een injectie met (een andere) anti-VEGF is gegeven om het 

effect vast te stellen. 

 

Aanbevelingen  

Overweeg de behandeling te staken in de volgende situaties: 

 Structurele schade: subretinale fibrose/ litteken met afwezige fotoreceptorlaag zonder sub- 
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of intraretinaal vocht en visus < 0,05 

 Visus < 0,05 zonder sub-of intraretinaal vocht, en geen andere verklaring voor de lage visus 

 Visus < 0,05 en blijvend sub- of intraretinaal vocht na intensieve behandeling in combinatie 

met structurele schade met diverse anti-VEGF en na zo nodig aanvullende diagnostiek 
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HOOFDSTUK 6 PREVENTIE  
 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 

Uitgangsvraag 

 Welke mogelijkheden zijn er voor de preventie van exsudatieve LMD? 

 

Deelvragen 

1. Welk voedingsadvies kan gegeven worden ter preventie van LMD in het andere oog? 

2. Welke andere adviezen kunnen gegeven worden ter preventie van LMD in het andere 

oog?  

3. Is stoppen c.q. verandering van bloedverdunners effectief om een (grote) maculaire 

bloeding te voorkomen?  

4. Op welke wijze dient omgegaan te worden met (eerstelijns) familieleden van een patiënt 

met exsudatieve LMD? 

 

Inleiding 

Indien een patiënt LMD in één oog heeft, is er een risico dat het ook in het tweede oog ontstaat. 

Dit risico is circa 8% per jaar (Van Leeuwen, 2003). Preventie van ernstige LMD in het tweede 

oog is van belang. Voedingsfactoren en roken zijn consistente potentieel veranderbare 

risicofactoren voor het ontstaan van LMD. De vraag is of er bruikbare adviezen gegeven kunnen 

worden ter preventie van LMD in het andere oog.  

 

De oogarts wordt ook vaak geconfronteerd met de vraag naar het risico op LMD bij familieleden 

van patiënten en de mogelijkheden om het ontstaan hiervan te voorkomen.  

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar genetische factoren voor het ontstaan van LMD heeft een 

grote vlucht genomen. Op grond van grote epidemiologische studies is het risico op het ontstaan 

van LMD te voorspellen op basis van risicofactoren, inclusief genetische factoren en maculaire 

kenmerken. Hieronder behandelen wij de factoren die bij een patiënt met een risico op LMD de 

kans op ernstige LMD kunnen verlagen.  

 

 

6.1 Welk voedingsadvies kan gegeven worden ter preventie van LMD in het 

andere oog? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de resultaten van studies die het preventieve effect van voeding op LMD 

hebben onderzocht. 

 

 



 

 59 

 

Overwegingen  

Supplementen 

In een recente Cochrane review over onderzoek naar de preventie van LMD door vitamine -en 

mineralensupplementen (Evans, 2012a) wordt gemeld dat het zeer onwaarschijnlijk is dat bij 

personen van 40 jaar en ouder in de algemene bevolking de ontwikkeling van LMD voorkomen 

kan worden door vitamine E en β-caroteen supplementen. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat 

verder onderzoek deze bevinding zal wijzigen (Guyatt, 2008). In deze review werd geen uitspraak 

gedaan over de rol van multivitamine - of luteïne/zeaxanthine supplementen bij de preventie 

van LMD. Een andere Cochrane review, waarin gekeken werd naar de invloed van vitamine- en 

mineralen-supplementen op de mortaliteit, concludeerde dat β -caroteen en vitamine E sterfte 

lijken te verhogen, evenals een hoge dosis vitamine A (Bjelakovic, 2012). 

 

Weer een andere Cochrane review (Evans, 2012b) onderzocht of  antioxidant vitamine- en 

mineralen-supplementen de progressie van AMD kan vertragen. Het omvatte ten minste een 

grote studie (AREDS, 2001a) , die vond dat een multivitamine combinatie de progressie van AMD 

vertraagde. De AREDS studie is een groot, goed ontworpen en goed gerapporteerde studie, 

waarin een statistisch significant effect op de progressie tot geavanceerde LMD  werd gevonden. 

Er was een reductie van 32% (99% BI 7% tot 51%) van de progressie tot ernstig LMD over een 

gemiddelde van 6,3 jaar follow-up. 

 

In de tweede AREDS  studie, AREDS2 , bleek er geen verschil op progressie naar ernstig LMD 

tussen groepen die allen de AREDS-1 formule gebruikten waar waarbij luteïne/zeaxanthine, DHA 

+ EPA, of de combinatie luteïne / zeaxanthine en DHA + EPA was toegevoegd (AREDS, 2013a). 

Een secundaire analyse van de effecten van luteïne/zeaxanthine toegevoegd aan de AREDS-1 op 

de progressie naar ernstig LMD in vergelijking met de groep waaraan geen extra luteïne / 

zeaxanthine was toegevoegd toonde een hazard ratio van de ontwikkeling van late LMD van 0,90 

(95% BI 0,82-0,99, p=0,04). Een  1-op-1 analyse van luteïne / zeaxanthine alleen versus β 

caroteen liet een voordeel zien van luteïne/zeaxanthine bij het verminderen van de progressie, 

in het bijzonder bij de neovasculaire vorm (AREDS, 2001b). Ook bij een vergelijking van 

luteïne/zeaxanthine plus β caroteen met β caroteen alleen bleek dat luteïne/zeaxanthine het 

risico voor late LMD en neovasculaire LMD verminderde. Verder werd aangetoond dat de 

incidentie van longkanker groter was bij AREDS deelnemers die β caroteen kregen vergeleken 

met degenen die geen β-caroteen kregen. Deze gegevens, in combinatie met de resultaten van 

eerdere studies, suggereren β -caroteen supplementen niet  aan te bevelen aan huidige of ex-

rokers. De eindconclusie is dat luteïne/zeaxanthine geschikter is dan β -caroteen in het AREDS  

supplement. Verschillende kleine studies die gericht zijn op het effect van luteïne/zeaxanthine 

op de visuele functie laten ook positieve effecten [Berrow, 2013; Ma, 2012; Murray, 2013; 

Weigert, 2011). 

 

Op basis van de AREDS studie , kan worden geconcludeerd dat zink, conform de samenstelling in 

de AREDS-1 studie, effectief is in het voorkomen van progressie tot geavanceerde LMD in de 

AREDS formule. Echter, zink suppletie alleen laat geen klinisch relevante veranderingen in de 
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gezichtsscherpte zien (Vishwanathan, 2013). Een nog onopgeloste vraag is in welke vorm zink 

het beste aangeboden kan worden [Edwards, 1999; Rosado, 2012; Siepmann, 2005; Wedekind, 

1990; Wegmuller, 2014). Een beter biologische beschikbaarheid van zink kan mogelijk de 

incidentie van gastro-intestinale symptomen en anemie, die zich kunnen voordoen bij hoge 

niveaus van zink suppletie, beinvloeden [AREDS, 2001; Stur, 1996). 

 

Dieet 

De Cochrane reviews geven geen informatie over de rol van voeding en de ontwikkeling of 

progressie van LMD. Literatuur over voeding en LMD in observationele studies is niet eenduidig 

(Evans, 2013). In de Rotterdam studie is aangetoond dat een hoge inname van antioxidanten, 

zink en omega-3 vetzuren het risico van op de vroege vorm van LMD verminderd, in personen 

met een hoog genetisch risico (Ho, 2011). Een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse 

naar de relatie tussen de inname van luteïne en zeaxanthine en risico op LMD (Ma, 2012) liet 

zien dat de luteïne/zeaxanthine niet geassocieerd is met een verminderd risico op vroege LMD. 

Een verhoogde inname van deze carotenoïden kan wel bescherming bieden tegen de late vorm 

van LMD. Verder is het zo dat de rol van voeding complex is en het wellicht eerder 

voedingspatronen en/of een gezonde levensstijl belangrijk zijn, in plaats van individuele 

voedingsstoffen (Mares, 2011). 

 

Concluderend wordt op basis van de huidige kennis aanbevolen voedingssupplementen voor te 

schrijven aan personen met een hoog risico op een eindstadium LMD. Dit wil zeggen, aan 

personen met LMD AREDS categorie 3 of 4 met of zonder pigmentalteraties en voor personen 

met een ernstig LMD aan een oog. Dit zijn personen met veel middelgrote drusen of ten minste 

één grote druse in één of beide ogen met of zonder pigmentalteraties. Een grote druse heeft een 

diameter minstens zo groot als de dikte van een grote retinavene bij de papil (≥125 µm); een 

middelgrote druse is half zo groot. Bij patiënten met (niet centrale) geografische atrofie aan een 

of 2 ogen of ernstige LMD aan een oog of visusverlies door LMD wordt ook geadviseerd om een 

voedingssupplement conform de AREDS-2 formule te gebruiken. 

 

Het voedingssupplement dient de volgende ingrediënten te hebben: 

 Vitamine C (500 mg) 

 Vitamine E (400 IU) 

 Zeaxanthine (2 mg) 

 Zink (25-80 mg)  

 Koper (2 mg) 

 Luteïne (10 mg) 

 

Over de vraag of 25 of 80 mg zink beter is, is geen advies te geven. 

 

Voor een ieder geldt het algemene advies van de gezondheidsraad inzake gezonde voeding. Dit 

houdt in: zorg voor een gevarieerde voeding met ruim groente, fruit en volkoren 

graanproducten, eet regelmatig vette vis en magere zuivel- en vleesproducten, beperk het 

gebruik van producten met een hoog gehalte aan verzadigde en enkelvoudig trans-onverzadigde 
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vetzuren, voedingsmiddelen en dranken met gemakkelijk vergistbare suikers en dranken met 

een hoog gehalte aan voedingszuren en wees matig met alcohol. Voor meer informatie over 

gezonde voeding, zie: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding.  

 

Aanbevelingen  

 Adviseer patiënten met LMD AREDS categorie 3 of 4 of ernstige LMD aan één oog of 2 ogen, 

(niet centrale) geografische atrofie aan één of 2 ogen of ernstig LMD of visusverlies door 

LMD een voedingsupplement. 

 Dit voedingssupplement bevat de volgende ingredienten: vitamine C (500 mg), vitamine E 

(400 IU), zeaxanthine (2mg), zink (25-80 mg), koper (2 mg), luteïne (10 mg). 

 Adviseer patiënten met LMD die roken of gerookt hebben geen voedingssupplement met 

bètacaroteen te gebruiken. 

 

 

6.2 Welke andere adviezen kunnen gegeven worden ter preventie van LMD in 

het andere oog? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de resultaten van systematische reviews en studies naar risicofactoren. 

 

Overwegingen  

Studies laten zien dat roken een zeer consistente risicofactor is die het risico op een eindstadium 

met factor 2 verhoogt (Chakravarthy, 2010). Van de andere onderzochte factoren komt met 

name een verhoogde body-mass index naar voren als risicofactor, al is de associatie minder 

consistent en een stuk lager (1,3x verhoogd risico) (Chakravarthy, 2010). Cardiovasculaire 

factoren, zoals lichaamsbeweging, zonlicht en oogkenmerken zoals iriskleur hebben een effect, 

maar niet consistent over studies (Klein, 2010; Mares, 2011; Sin, 2013; Thornton, 2005; Williams, 

2009). Stoppen met roken, een gezond gewicht en (dagelijks) voldoende lichaamsbeweging 

kunnen daarom geadviseerd worden, mede gezien vanuit een meer algemeen oogpunt van 

gezondheid. Of verandering van deze factoren het risico op ernstige LMD vermindert, is niet 

onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 

 

Aanbevelingen 

Adviseer patiënten te stoppen met roken en te zorgen voor een gezond gewicht en voldoende 

lichaamsbeweging.  

 

 

6.3 Is stoppen c.q. verandering van bloedverdunners effectief om een (grote) 

maculaire bloeding te voorkomen?  

 

Zoeken selecteren van literatuur 

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding
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Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de resultaten van studies naar het risico op maculaire bloeding ten 

gevolge van bloedverdunners. 

 

Overwegingen  

Van trombocyten-aggregatie remmers  en anticoagulantia is beschreven dat zij het risico op een 

neovasculaire LMD (Klein, 2012) en met name een maculaire bloeding (Kiernan, 2010; Tilanus, 

2000) kunnen verhogen.  

Ten aanzien van aspirine wijst recente literatuur uit dat dit met name bij tien jaar gebruik 

hiervan is (risico 2x verhoogd), bij gebruik van vijf jaar was het effect nog niet significant (Klein, 

2012; Zhu, 2013).  

 

Hoewel uit de literatuur geen eenduidige conclusie getrokken kan worden betreffende het wel 

of niet stoppen met trombocyten-aggregatie remmers/anticoagulantia ter preventie van een 

maculaire bloeding (Christen, 2009; Klein, 2012), raden wij aan voorzichtigheid te betrachten ten 

aanzien van het gebruik van deze middelen bij patiënten met LMD. Het verdient een aanbeveling 

om de voorschrijvend/behandelend arts te raadplegen om de indicatiestelling en een staking van 

het medicament te overwegen als er geen  indicatie (meer) is voor het gebruik van deze 

middelen. Dit is in het bijzonder van belang als er al maculair bloed is.  

 

Aanbevelingen 

 Ga bij gebruik van anticoagulentia en een forse maculaire bloeding na of de regulatie goed is 

(INR bepalen). 

 Ga bij maculaire bloed bij de voorschrijvend arts na of er een duidelijke en nog actuele 

indicatie voor de anticoagulantia/ trombocyten aggregatie remmers is.  

 Ontbreekt deze indicatie of is de indicatie niet meer actueel dan ligt het voor de hand dat de 

voorschrijvend arts de anticoagulantia/ trombocyten aggregatie remmers staakt. Hiervan zijn 

in deze situatie alleen maar bijwerkigen te verwachten en geen preventieve effecten. 

 

 

6.4 Op welke wijze dient omgegaan te worden met (eerstelijns) familieleden van 

een patiënt met exsudatieve LMD? 

 

Zoeken selecteren van literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de resultaten van studies naar genetische risicofactoren. 

 

Overwegingen  

De oogarts wordt vaak geconfronteerd met de vraag naar de erfelijkheid van LMD bij 

familieleden. Erfelijke aanleg speelt een grote rol bij het ontstaan van LMD. Er zijn genetische 

risicofactoren geïdentificeerd met een groot relatief risico (CFH/ARMS2/C3/C2-FB) en tenminste 

15 genen met een kleiner relatief risico (zoals APOE; LIPC; TIMP3; CFI).  
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Deze genen zijn van groot belang geweest voor het achterhalen van de oorzaken van macula 

degeneratie: verstoring van de complement cascade blijkt bijvoorbeeld een belangrijk 

mechanisme te zijn.  

 

Ook kunnen na het bepalen van deze genen op betrouwbare wijze risicoschattingen gedaan 

worden voor het ontwikkelen van LMD (Buitendijk, 2013). Zo heeft een persoon met veel grote 

genetische risicofactoren meer dan 65% kans om gedurende zijn leven een ernstige LMD te 

ontwikkelen, terwijl iemand met heel weinig genetische risicofactoren nagenoeg geen risico 

heeft (Buitendijk, 2013).  

 

Een genetische screening waarbij al deze factoren tegelijkertijd bepaald kunnen worden is in 

Nederland nog niet mogelijk via moleculaire diagnostiek. Commerciële genetische testen 

bepalen slechts enkele genetische risicofactoren en dit is onvoldoende om een betrouwbare 

schatting te geven.  

 

Echter, een positieve familie anamnese blijkt een consistente risicofactor te zijn en een verhoogd 

genetisch risico te representeren (Chakravarthy, 2010). Daarom is het van belang om eerstelijns 

familieleden van LMD patiënten erop te wijzen dat hun risico verhoogd is. Zij kunnen zich 

eventueel na het 50ste levensjaar oogheelkundig laten controleren om kenmerken van LMD in 

een vroeg stadium op te sporen. De frequentie van oogheelkundige controle na het eerste 

bezoek is afhankelijk van het getaxeerde risico op basis van de aanwezigheid van 

fundusafwijkingen.  

 

Omdat er aanwijzingen zijn dat omgevingsfactoren het genetische effect kunnen beïnvloeden 

(Despriet, 2006; Ho, 2011) past bij een positieve familie anamnese het advies over gezonde 

leefstijl, in het bijzonder over gezonde voeding en het stoppen met roken (zie paragrafen 6.1 en 

6.2). Dit advies geldt ook voor familieleden jonger dan 50 jaar. 

 

Aanbevelingen 

Informeer patiënten over een verhoogd risico op LMD bij eerstegraads familieleden.  
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HOOFDSTUK 7 INTRAVITREALE INJECTIES  
 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 

Uitgangsvragen 

Op welke (werk)wijze moet preventie van endophthalmitis na intravitreale injecties bij een 

patiënt met exsudatieve LMD plaatsvinden? 

 

Deelvragen 

1. Welke procedure moet gevolgd worden ter voorbereiding op de uitvoering van injecties 

en ter preventie van infecties (endophthalmitis)? 

2. Zijn lokale antibiotica vóór, tijdens of na een injectie effectief en zijn er nadelen aan het 

gebruik verbonden?  

3. Welke eisen moeten gesteld worden aan de ruimte waarin intravitreale injecties worden 

gegeven? 

4. Zijn er eisen waaraan centrum, behandelaar en instrumentarium moeten voldoen? 

5. Welke procedure/techniek dient gehanteerd te worden tijdens het uitvoeren van 

injecties? 

6. Welke nazorg dient gegeven te worden aan de patiënt? 

 

Inleiding 

Jaarlijks worden in Nederland vele patiënten behandeld met intravitreale injecties in verband 

met exsudatieve LMD. Endophthalmitis na een intravitreale injectie is hierbij een zeldzame, maar 

ernstige complicatie. In de prospectieve gerandomiseerde CATT-studie werden 12.886 injecties 

gegeven en kwam endophthalmitis in 0,09% per injectie voor (CATT, 2012). Cheung et al. (2012) 

analyseerden 14.895 intravitreale injecties en vonden een percentage van 0,057% 

endophthalmitis per injectie. Ondanks deze relatief lage incidentie, zijn de gevolgen van 

endophthalmitis groot. Preventie en vroege diagnose en behandeling zijn daarom van groot 

belang. Dit is des te belangrijker omdat patienten herhaaldelijk injecties nodig hebben. Hierdoor 

wordt het risico op een endoftalmitis vele malen groter voor de individuele patient. Van 1/2000 

per injectie naar ongeveer 1/200 voor een patient die 10 injecties krijgt. Per injectie moet dus 

gestreeefd worden naar optimale preventie van een endoftalmitis.  

 

 

7.1 Welke procedure moet worden gevolgd ter voorbereiding op de uitvoering 

van injecties en ter preventie van infecties (endophthalmitis)? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en studies naar risico op endophthalmitis ten 

gevolge van injecties. 
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Preventie van infecties (endophthalmitis) en voorbereiding op intravitreale injectie 

Een intravitreale injectie is een intra-oculaire ingreep waarbij de risico’s op endophthalmitis van 

een vergelijkbare grootte zijn als bij een cataractextractie. De patiënt met LMD krijgt echter over 

het algemeen meerdere intravitreale injecties en daarmee een bijbehorend verhoogd risico. Het 

lijkt dus vanzelfsprekend tenminste de richtlijn Cataract (NOG, 2013) te volgen voor pre- 

operatieve desinfectie.  

 

Hierin wordt aanbevolen preoperatief de oogleden te poetsen met povidonjood (5- 10%) en het 

oog te druppelen met een druppel povidonjood (0,3- 5%). Povidonjood is het enige middel 

waarvan in een prospectieve studie is aangetoond dat het de kans op endophthalmitis verkleint 

(Speaker, 1991). Het gebruik van topicale antibiotica rondom intravitreale injecties wordt 

afgeraden omdat het geen evident toegevoegde vermindering van het risico op endophthalmitis 

geeft maar wel aanleiding geeft tot resistentie ontwikkeling (zie paragraaf 7.2). 

 

Allergische reacties op povidonjood zijn zeer zeldzaam. Meestal gaat het hierbij om allergische 

reacties op jodium als contrastmiddel. Dit moet niet verward worden met overgevoeligheid voor 

povidonjood. Indien een patiënt wel allergisch is voor povidonjood kan de huid gepoetst worden 

en de conjunctiva gedruppeld worden met een waterige oplossing chloorhexidine (0,5%) (Hamill, 

1984). Dit is echter minder effectief dan povidonjood. Overigens kan het bij klachten na een 

injectie wellicht meer gaan om irritatie dan een allergische reactie.  

 

Om de preoperatieve desinfectie te optimaliseren, wordt de patiënt gevraagd om geen make-up 

te gebruiken op de dag van de intravitreale injectie. Bij het poetsen van de oogleden moet een 

intensieve massage vermeden worden om expressie van de Meibom-klieren te beperken.  

Een geringe blefaritis is geen contra-indicatie voor een intravitreale injectie mits de procedure 

lege artis uitgevoerd wordt (zie “uitvoering van injecties”). Een actieve ooginfectie moet echter 

eerst behandeld worden en genezing worden afgewacht alvorens een intravitreale injectie 

gegeven wordt (Korobelnik, 2009). 

 

Een andere voorzorgsmaatregel ter preventie van endophthalmitis is het dragen van een 

mondkapje door de oogarts en het overige aanwezige personeel. McCannel (2011) en 

Hoevenaars et al. (2012) deden een meta-analyse naar de incidentie en veroorzakers van 

endophthalmitis na een intravitreale injectie. McCannel verzamelde 54 gevallen van 

endophthalmitis op 105.531 intravitreale injecties (0,049%). Een streptococ was na een 

intravitreale injectie driemaal vaker de veroorzaker van endophthalmitis vergeleken met intra-

oculaire chirurgie, waar staphylococcen vaker als verwekker van endophthalmitis werden gezien. 

Dit leidde tot de conclusie dat bij een intravitreale injectie het verspreiden van speekseldeeltjes 

een belangrijkere rol speelt dan de conjunctivale flora van de patiënt. Het dragen van een 

mondkapje is dus noodzakelijk om de verspreiding van speekseldeeltjes te voorkomen. Hierbij 

moet ook de instructie worden gevolgd om bij iedere patiënt een nieuw mondkapje te 

gebruiken.  
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Uitvoering van injecties 

Het wordt aanbevolen dat al het personeel dat aanwezig is bij de ingreep naast een mondkapje 

ook een OK-muts draagt. Daarbij dienen alle medewerkers die actief betrokken zijn bij de 

injectieprocedure bekend te zijn met en uitvoering te geven aan de geldende regels voor 

hygiënisch werken.  

 

Oogarts en assisterend personeel dienen voor iedere injectie hun handen (WIP, 2013) te 

desinfecteren met handalcohol. De patiënt moet een “haarnetje” dragen. 

 

Voor de verdoving wordt minimaal gebruik gemaakt van druppelanesthesie. Pupilverwijding is 

niet nodig.  

 

De oogarts en assisterend personeel dragen tijdens de procedure steriele handschoenen. De 

patiënt wordt afgedekt met een plakkend steriel gatdoek en een steriele ooglidspreider of 

equivalent wordt geplaatst om te voorkomen dat de ooglidranden en/of de wimpers in contact 

komen met de injectienaald (RANZCO, 2012; Amoaku, 2009; WIP, 2009). 

 

Aanbevelingen 

 Neem ter voorbereiding op het toedienen van intravitreale injecties de algemeen geldende 

hygiëneregels in acht.  

 Het bij de injectieprocedure aanwezige personeel draagt een OK-muts en een mondmasker. 

 Indien er sprake is van een actieve infectie van het oog: behandel de infectie en wacht 

genezing af alvorens een intravitreale injectie te geven. 

 Druppel het te injecteren oog met 0,3-5% povidonjood en poets de oogleden voorzichtig met 

5- 10% povidonjood. 

 Poets bij bekende (zeldzame) overgevoeligheid voor povidonjood de huid met een 

geaccepteerde oplossing chloorhexidine. Daarbij moet een geaccepteerde waterige 

oplossing choorhexidine in de conjunctivaal zak komen. 

 Dek de patiënt af met een steriele gatdoek en plaats een steriele ooglidspreider of 

equivalent.  

 

 

7.2 Zijn lokale antibiotica vóór, tijdens of na een injectie effectief en zijn er 

nadelen aan het gebruik verbonden?  

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van studies naar effectiviteit van antibiotica bij intravitreale injecties. 

 

Overwegingen 

Antibiotica worden vaak gedruppeld in de periode rond een intravitreale injectie zonder dat er 

bewijs is voor effectiviteit. Bhatt et al. (2011) vonden geen verschil in het aantal 
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endophthalmitiden na een intravitreale injectie met of zonder profylactische antibiotica. Ook 

Moss et al. (2009) en Cheung et al. (2012) konden geen toegevoegde waarde van profylactische 

antibiotica aantonen naast het gebruik van povidonjood.  

 

Kim et al. (2010) waarschuwen zelfs voor het ontwikkelen van resistentie voor 3de en 4de 

generatie fluoroquinolonen door antibioticagebruik in de periode rond een intravitreale injectie. 

 

Aangezien er geen bewijs in de literatuur gevonden wordt dat gebruik van topicale antibiotica in 

de periode rondom een intravitreale injectie het risico op het ontstaan van endophthalmitis 

verlaagt en er aanwijzingen zijn dat het herhaaldelijk gebruik van topicale antibiotica bij 

intravitreale injecties resistentievorming van conjunctivale flora in de hand werkt, wordt het 

gebruik ervan afgeraden. 

 

Aanbevelingen 

Gebruik geen antibiotica voor, tijdens of na een intravitreale injectie ter preventie van 

endophthalmitis.  

 

 

7.3 Welke eisen moeten gesteld worden aan de ruimte waarin intravitreale 

injecties worden gegeven? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen. 

 

Overwegingen 
Een intravitreale injectie mag alleen gegeven worden in een kamer die ten minste voldoet aan 

de eisen die gesteld worden aan een zelfstandige behandelkamer. Een zelfstandige 

behandelkamer is een kamer die decentraal gesitueerd is in een poliklinisch behandelcentrum of 

decentraal in een spreekeenheid van het betreffende specialisme en waar de mogelijkheid 

bestaat steriel te werken. Een spreekkamer is derhalve niet geschikt (WIP, 2011).   
 

Over het algemeen bezit een behandelkamer geen modern luchtbehandelingsysteem noch 

bestaat er een overdruk in de behandelkamer (Daha, 2013).  

 

Aanbevelingen 

Een kamer waar intravitreale injecties gegeven worden, moet minimaal voldoen aan de eisen 

voor een zelfstandige behandelkamer conform de WIP richtlijnen.  
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7.4 Zijn er eisen waaraan centrum, behandelaar en instrumentarium moeten 

voldoen? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en de expertise van de werkgroepleden. 

 

Overwegingen 

Centrum 

Het centrum waar intravitreale injecties gegeven worden, dient te beschikken over adequate 

behandelmogelijkheden voor een allergische of anafylactische reactie op onder andere het 

verdovingsmiddel, jodium of de gebruikte medicatie. Het is wenselijk dat tijdens de intravitreale 

injectie een persoon op locatie aanwezig en beschikbaar is die vaardig is in Advanced Life 

Support dan wel een reanimatieteam op de locatie aanwezig of snel beschikbaar is.  

 

Behandelaar 

De hoofdbehandelaar dient oogarts te zijn. Deze is eindverantwoordelijk voor de indicatiestelling 

en de behandeling. 

 

Instrumentarium 

Het bij de intravitreale injecties gebruikte instrumentarium moet steriel zijn en dient derhalve 

voor eenmalig gebruik te zijn (disposable) of gesteriliseerd te kunnen worden. 

 

Aanbevelingen 

 Er dienen adequate behandelmogelijkheden te zijn voor allergische en/of anafylactische 

reacties.  

 De hoofdbehandelaar dient oogarts te zijn.  

 Tijdens de intravitreale injectie wordt gebruik gemaakt van steriel instrumentarium. 

 

 

7.5 Welke procedure/techniek dient gehanteerd te worden tijdens het uitvoeren 

van injecties? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen. 

 

Overwegingen 

De intravitreale injectie wordt na alle benodigde voorbereidingen (zie paragraaf 7.1) 

transconjunctivaal gegeven ter plaatse van de pars plana. Vooraf wordt de overmaat aan anti-

VEGF in de injectiespuit verwijderd. Het moet mogelijk zijn om met een steriele passer de pars 

plana te bepalen.  
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Direct na de injectie is het belangrijk de patiënt te vragen naar lichtperceptie in het behandelde 

oog. De afwezigheid hiervan is een aanwijzing voor occlusie van de arteria centralis retinae door 

toename van de intra-oculaire druk ten gevolge van de intravitreale injectie en is een indicatie 

voor het direct verrichten van een paracentese.  

 

Simultane bilaterale intravitreale injecties geeft een risico op bilaterale endoftalmitis. Indien het 

om medische of andere redenen noodzakelijk wordt geacht deze toch simultaan uit te voeren, 

dan dient de patiënt uitgebreid van de risico’s op de hoogte gesteld te worden en moet de 

patiënt expliciet toestemming geven voor simultane bilaterale injectie. Verder dient iedere 

injectie beschouwd en behandeld te worden als een afzonderlijke procedure. Tevens dient 

rekening te worden gehouden met het feit dat de spuiten met bevacizumab op dezelfde dag, 

omstandigheden en uit dezelfde flacon bereid kunnen zijn. Bij het optreden van een complicatie 

bij de injectie in het eerste oog moet heroverwogen worden of het tweede oog aansluitend 

geïnjecteerd zal worden.  

 

Na een ongecompliceerde injectie is het eenmalig aanbrengen van ooggel of oogzalf tegen 

irritatie ter beoordeling van de behandelaar. Het gebruik van antibioticadruppels of –zalf wordt 

afgeraden (zie paragraaf 7.2). Een oogkapje of oogverband is niet nodig bij druppelanesthesie. 

Direct na de behandeling mag de patiënt naar huis, na instructies over het post-injectie beloop 

te hebben ontvangen (zie paragraaf 7.6).  

 

Te allen tijde worden de gegevens van de ingreep in het patiëntendossier genoteerd daarbij 

dienen datum van behandeling, identificatie van het gebruikte anti-VEGF en dosering, rechter 

oog of linker oog, naam behandelaar en bijzonderheden en/of complicaties en badge nummer te 

worden vastgelegd.  

 

Aanbevelingen 

 Geef de intravitreale injectie transconjunctivaal ter plaatse van de pars plana. 

 Vraag direct na de intravitreale injectie aan de patiënt of hij/ zij lichtperceptie heeft in het 

behandelde oog. Indien lichtperceptie afwezig is, wordt een voorste oogkamer paracentese 

verricht. 

 Indien gekozen wordt voor simultane bilaterale intravitreale injecties dan wordt dit onder  

strikte voorwaarden gegeven en dient iedere injectie beschouwd en behandeld te worden 

als een afzonderlijke procedure. 

 I.v.m. met het risico op bilaterale endohpthalmitis bij simultane bilaterale intravitreale 

injecties, dient de patiënt uitgebreid van de risico’s op de hoogte gesteld te worden en moet 

de patiënt expliciet toestemming geven voor simultane bilaterale injectie. 

 

 

7.6 Welke nazorg dient gegeven te worden aan de patiënt? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 
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Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van studies naar het effect van intravitreale injecties op oogdruk. 

 

Overwegingen  

Endophthalmitis na een intravitreale injectie is zeldzaam (ongeveer 1 op iedere 2000-5000 

injecties, zie ook paragraaf 7.1 en de inleiding bij dit hoofdstuk). Gezien de grote gevolgen van 

endophthalmitis en de betere prognose na vroegtijdig instellen van adequate behandeling, is het 

van groot belang dat de patiënt instructies krijgt direct contact op te nemen met de behandelaar 

of de dienstdoende oogarts bij pijn, toenemende roodheid van het oog, wazig of verminderd 

zien en/ of toenemende lichtgevoeligheid. Tevens moet de patiënt verteld worden dat iets wazig 

zien (vaak beschreven als het zien van vlekken of zwevende deeltjes) en enige irritatie van het 

behandelde oog direct na de injectie normaal is. 

 

Een kortdurende oogdrukstijging na een intravitreale injectie is niet ongebruikelijk. Binnen 30-60 

minuten daalt de oogdruk in de meeste gevallen weer tot onder 25 mmHg. Een reguliere 

oogdrukcontrole na de intravitreale injectie wordt daarom ook niet aanbevolen. Bij patiënten 

met gevorderd glaucoom zou ter preventie van deze tijdelijke oogdrukstijging een paracentese 

voorafgaand aan de intravitreale injectie overwogen kunnen worden. 

 

Over de effecten van intravitreale injecties op de oogdruk op de langere termijn is een aantal 

retrospectieve studies bekend. Hoang et al. (2012) zagen in 11,6% van de behandelde ogen een 

oogdrukstijging van > 5 mmHg bij twee opeenvolgende controles. Hierbij was het aantal injecties 

een risicofactor. Huang et al. (2013) vonden voor een drukstijging van > 5 mm Hg een odds ratio 

van 16,1 (p=0,008) voor ogen met ≥ 29 injecties vergeleken met ogen ≤ 12 injecties. Voor ogen 

die eerder intravitreaal steroïden kregen, was het risico groter. Voor patiënten met glaucoom of 

met een positieve familie anamnese voor glaucoom werd geen associatie met drukstijging 

gevonden. De groepen binnen deze studie waren echter te klein voor een statistische analyse. 

Good et al. (2011) vonden in een retrospectief onderzoek wel een verhoogd risico voor 

glaucoompatiënten op langdurigere drukstijging na intravitreale injecties met anti-VEGF. Bij 33% 

van de glaucoompatiënten en bij 3,1% van de niet glaucoompatiënten werd een drukstijging van 

> 6 mmHg gedurende ≥ 30 dagen gevonden.  

 

Hoewel de literatuur beperkt is, wordt aangeraden bij patiënten die herhaaldelijke intravitreale 

injecties krijgen, minimaal één keer per jaar het glaucoomrisico te evalueren. 

 

Aanbevelingen 

 Informeer de patiënt mondeling en schriftelijk, direct contact op te nemen met de 

behandelaar of dienstdoend oogarts bij klachten van toenemend waziger zien, toenemende 

roodheid en/ of pijn na een intravitreale injectie, zodat indien nodig, snel een adequate 

behandeling gestart kan worden. 

 Evalueer minimaal één keer per jaar het glaucoomrisico (door middel van het meten van de 

oogdruk) bij patiënten die herhaaldelijk behandeld worden met intravitreale injecties. 
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HOOFDSTUK 8 ORGANISATIE VAN DE ZORG 
 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 

Uitgangsvraag 

 Aan welke randvoorwaarden dient voldaan te worden bij de zorg voor patiënten met 

LMD? 

 

Deelvragen 

1. Hoe kan verwijzing naar een oogarts vanuit de eerste lijn geoptimaliseerd worden? 

2. Wanneer moet een patiënt verwezen worden voor hulpmiddelen en revalidatie? 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op belangrijke aspecten van de organisatie van zorg voor 

patiënten met LMD. Het betreft de verwijzing vanuit de eerste lijn naar de oogarts en verwijzing 

voor hulpmiddelen en revalidatie.  

Vroege herkenning van de symptomen van exsudatieve LMD en snelle doorverwijzing naar de 

oogarts zijn van groot belang om tijdig te kunnen starten met de behandeling en eventuele 

revalidatie. Bij een lange “delay” is de prognose van de visus die bereikt wordt na behandeling 

met een anti-VEGF slechter (Lim, 2012; Matthe, 2011; Muether, 2011).  

 

 

8.1 Hoe kan verwijzing naar een oogarts vanuit de eerste lijn geoptimaliseerd 

worden? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag.. 

 

Overwegingen  

(Sub)acute visusdaling, centrale vlek en/of het zien van vervormingen (metamorfopsie), in het 

bijzonder bij patiënten boven de 50 jaar, zijn de meest frequente symptomen bij exsudatieve 

LMD. Deze klachten zullen voor veel patiënten de reden zijn om naar hun huisarts, opticien of 

optometrist te gaan. Indien sprake is van bovenstaande, dan is nader oogheelkundig onderzoek 

door een oogarts noodzakelijk om de diagnose te stellen dan wel een alternatieve diagnose te 

stellen (zie paragraaf 3.1). 

 

Om ervoor te zorgen dat patiënten met deze klachten ook daadwerkelijk op korte termijn 

verwezen worden naar de oogarts, is het van belang dat huisartsen en opticiens/optometristen 

in de eerste lijn op de hoogte zijn van deze alarmsymptomen en deze goed kunnen duiden.  

Deze “awareness” voor exsudatieve LMD zou door voorlichting en bij-/nascholing van 

huisartsen, opticiens en optometristen vergroot kunnen worden.  
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Aanbevelingen 

 Voor huisartsen, opticiens en optometristen geldt: verwijs patiënten met (sub)acute 

visusdaling, centrale vlek en/of metamorfopsie binnen één week naar een oogarts. De 

oogarts moet de patient binnen een week zien.  

 Indien opticiens en optometristen niet rechtstreeks naar de oogarts mogen verwijzen, geldt: 

adviseer de patiënt binnen enkele dagen naar de huisarts te gaan wegens verdenking op 

LMD. 

 

 

8.2 Wanneer moet een patiënt verwezen worden voor hulpmiddelen en 

revalidatie? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van een bestaande richtlijn en de inbreng van patiëntenverenigingen 

(Oogvereniging Nederland, NVBS Retinabelangen en MD Vereniging). 

 

Overwegingen  

De patiëntenverenigingen hebben te kennen gegeven dat iedere patiënt met LMD op het 

moment van diagnose gewezen moet worden op het bestaan van patiëntenverenigingen en 

revalidatie instellingen. Verder moet iedere patiënt met LMD die visuele beperkingen ervaart in 

het dagelijks leven op de mogelijkheid van hulpmiddelen en revalidatie gewezen worden. 

 

De NOG richtlijn “Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing” (2011) geeft daarbij als 

aanbevelingen: 

 Verwijzen naar een vorm van revalidatie wordt aanbevolen bij een visus <0,3 of een 

gezichtsveld <30 graden en/ of een duidelijke hulpvraag waarvoor onvoldoende 

therapeutische mogelijkheden in de reguliere oogheelkundige praktijk bestaan.  

 Een duidelijke hulpvraag waarvoor onvoldoende mogelijkheden bestaan in de reguliere 

oogheelkundige praktijk kan een verwijzing naar een vorm van revalidatie bij slechtziendheid 

rechtvaardigen.  

Men kan hierbij naast bovenstaande criteria ook denken aan: een visus hoger dan 0,3, een 

gezichtsveldbeperking (anders dan concentrisch <30 graden), bij ernstige hinder van licht of als 

voor lezen meer dan additie +4 nodig of alleen met extreme hoeveelheid licht gelezen kan 

worden.  

 

Aanbevelingen 

Wijs elke patiënt met LMD die visuele beperking in het dagelijks leven ervaart in het bijzonder als 

de visus ≤ 0,3 in het beste oog, op de mogelijkheid van hulpmiddelen waarvoor evt. verwijzing 

naar low-vision spreekuur of revalidatiecentra.  
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HOOFDSTUK 9 INFORMATIE AAN PATIËNTEN 

 

(geautoriseerd per 27 maart 2014) 

 

Uitgangsvraag 

 Welke informatie dient gegeven te worden aan patiënten?  

 

Deelvragen 

1. Welke aspecten dienen in het informed consent opgenomen te worden? 

2. Is informed consent voor de behandeling met bevacizumab/Avastin® nodig en zo ja op 

welke wijze dient dit plaats te vinden? 

3. Welke informatie moet aan patiënten en mantelzorgers gegeven worden tijdens het 

diagnosegesprek en door wie? 

4. Welke rol heeft de patiëntenvereniging bij de voorlichting aan de patiënt? 

 

Inleiding 

Patiënten die gediagnosticeerd worden met exsudatieve LMD, hebben meestal te maken met 

centraal visusverlies en gaan over het algemeen een langdurig en intensief behandeltraject 

tegemoet. Om patiënten en hun mantelzorgers op de hoogte te stellen van dit behandeltraject 

en de soms beperkte prognose ondanks therapie, is goede informatievoorziening van groot 

belang. 

 

 

9.1 Welke aspecten dienen in het informed consent opgenomen te worden? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. 

 

Overwegingen  

De belangrijkste punten op het gebied van informed consent/ informatievoorziening volgens de 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ten aanzien van LMD 

behandeling worden hieronder vermeld.  

 

De hulpverlener heeft op grond van de WGBO de plicht om zijn patiënt te informeren en om van 

de patiënt toestemming te verkrijgen voor een geneeskundig onderzoek en/of een 

geneeskundige behandeling. Die combinatie is essentieel. Daarom spreken we van ‘informed 

consent’ ofwel ‘geïnformeerde toestemming’.  

 

De toestemming is voor de arts voorwaarde om de behandeling te (laten) starten. Deze 

toestemming moet de patiënt weloverwogen verlenen, waartoe adequate informatie van de 

kant van de hulpverlener onontbeerlijk is.  
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In aansluiting hierop bepaalt de wet dat de arts zich bij het toepassen van de informatieplicht 

(WGBO, artikel 448 lid 2) laat leiden door hetgeen de patiënt ‘redelijkerwijze’ dient te weten ten 

aanzien van:  

 de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;  

 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;  

 andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;  

 de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake.  

 

Andere informatie die aan patiënten moet worden gegeven, is onder meer:  

 de naam van de arts, die de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling heeft;  

 of er artsen in opleiding bij de operatie betrokken zullen zijn;  

 of het waarschijnlijk is dat aanvullende procedures onderdeel van de procedure uit  

zullen maken;  

 een herinnering dat patiënten op elk moment van gedachten mogen veranderen of om een 

‘second opinion’ mogen vragen.  

 

De hoeveelheid informatie die de patiënt wil, is individueel verschillend. Als de patiënt duidelijk 

maakt (verbaal of non-verbaal) dat hij een bepaald informatieniveau niet wil, dan moet dit 

worden genoteerd. 

 

Aanbevolen wordt in het dossier aan te tekenen dat de patiënt is geïnformeerd conform een 

bepaalde richtlijn, brochure of protocol en dat de patiënt toestemming heeft gegeven. Verder 

wordt geadviseerd om bepaalde vormen of aspecten van toestemming te allen tijde te 

vermelden in het dossier, zoals:  

 off-label gebruik; 

 uitzondering op richtlijn;  

 de patiënt die contrair gaat aan het advies van de oogarts;  

 hoog risico ingrepen;  

 verschillende visie kind en ouders.  

 

De patiënt moet (wanneer mogelijk ruim) vóór de aanvang van een behandeling daarvoor 

toestemming geven. De wet bepaalt niet of de toestemming expliciet of stilzwijgend moet 

worden gegeven. De persoon die de toestemming verkrijgt hoeft niet dezelfde persoon te zijn als 

degene die de behandeling uitvoert en het hoeft ook niet iemand te zijn die in staat is de 

procedure uit te voeren. De persoon moet echter iemand zijn die bekend is met 

maculadegeneratie en de behandeling ervan, die opgeleid is in effectief communiceren en in het 

verkrijgen van toestemming en wiens professionele werkwijze wordt gecontroleerd. Het is de 

verantwoordelijkheid van de behandelend oogarts ervoor te zorgen dat, voordat er een 

behandeling wordt gestart, de patiënt de juiste informatie heeft gekregen en dat voorafgaand 

aan de operatie een geldige geïnformeerde toestemming (informed consent) is verkregen en 

gedocumenteerd. 
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In het geval dat een volwassen patiënt de geestelijke vermogens mist (tijdelijk of blijvend) om al 

dan niet toestemming voor zichzelf te geven, dient men de modelrichtlijn voor hulpverleners 

over informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt te volgen, zoals 

vastgelegd in bijlage 8 van deel 2 (informatie en toestemming) van het eindrapport WGBO 

(2004). Dit eindrapport is te downloaden of op te vragen via www.knmg.nl, onder publicaties.  

 

Aanbevelingen 

Verstrek, voorafgaand aan de behandeling, de volgende informatie aan de patiënt ten behoeve 

van informed consent:  

 de aard en het doel van de behandeling;  

 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt, 

aangevuld met extra informatie indien er een verhoogd risico is; 

 andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;  

 de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake. 

 

 
9.2 Is informed consent voor de behandeling met bevazicumab/Avastin® nodig 

en zo ja op welke wijze dient dit plaats te vinden? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van juridisch advies en bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. 

 

Overwegingen  

Met de komst van de Geneesmiddelenwet (GW) in 2007 is het off-label (voor andere indicaties 

dan waarvoor het geneesmiddel door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of 

registratieautoriteit (EMA) geregistreerd is) voorschrijven van geneesmiddelen aan strengere 

eisen gebonden. Het off-label voorschrijven van een geneesmiddel is alleen geoorloofd wanneer 

daarvoor binnen de beroepsgroep protocollen en standaarden ontwikkeld zijn, aldus artikel 68 

lid 1 GW. Als de protocollen of standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de 

behandelende arts en de apotheker noodzakelijk. 

 

Als een arts besluit om een geneesmiddel off-label voor te schrijven, moet die arts zich aan een 

aantal regels houden. Eén daarvan is dat de arts zijn patiënt moet informeren dat hij een off-

label geneesmiddel voorgeschreven krijgt en dat de arts aan de patiënt schriftelijk toestemming  

moet vragen voor het gebruik van dit geneesmiddel (informed consent, zie paragraaf 9.1).   

 

De patiënt kan op basis van deze informatie besluiten toestemming te geven voor het gebruik 

van het middel. Het is aan te raden dit zorgvuldig te documenteren in het dossier. Als een arts 

zich bij het voorschrijven van een off-label geneesmiddel houdt aan de regels voor het off-label 

voorschrijven, dan kunnen eventuele complicaties en/of bijwerkingen van de behandeling hem 

niet verweten worden. 
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 Hoewel deze richtlijn bevazicumab als eerste keus behandeling aanbeveelt en het alternatief 

ranibizumab/Lucentis® vele malen duurder is, blijven de wettelijk gestelde regels voor het off-

label voorschrijven gelden.  

 

Aanbevelingen  

 Zorg voor goede informatievoorziening aan de patiënt bij het voorschrijven van 

bevacizumab/Avastin ® en informed consent conform de wettelijk gestelde eisen. 

 Documenteer dit zorvuldig in het patiëntendossier. 

 
 

9.3 Welke informatie moet aan patiënten en mantelzorgers gegeven worden 

tijdens het diagnosegesprek en door wie? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de inbreng van de patiëntenverenigingen (MD Vereniging en 

Oogvereniging Nederland). 

 

Overwegingen  

Het is verstandig om, voorafgaand aan het diagnosegesprek of bij het maken van de 

(vervolg)afspraak, de patiënt te adviseren een begeleider (mantelzorger) mee te nemen, zowel 

bij de onderzoeken als bij het gesprek.  

 

Dit is niet alleen verstandig voor “opvang”, maar bekend is dat slechts een gering deel van 

hetgeen wordt besproken ook werkelijk wordt gehoord en/of onthouden. Bovendien is in veel 

gevallen de aandoening onbekend. Informatie daarover is dan geheel nieuw.  

 

De mantelzorger is verder van groot belang bij de begeleiding en ondersteuning van de patiënt 

voorafgaand, tijdens en na het diagnosegesprek en tijdens het gehele behandeltraject. 

Daarnaast kan de mantelzorger een (voorbereidende) taak hebben bij het regelen van 

bijvoorbeeld hulpmiddelen en revalidatie. 

 

Bij voorkeur de oogarts of eventueel de oogarts in opleiding voert het diagnosegesprek. De 

patiënt kan hierbij alle vragen stellen. Het kan zijn dat een gedeelte van het gesprek, waar het 

gaat om meer gedetailleerde uitleg rond het ziektebeeld, procedures en/of hulpverlenende 

instanties, wordt uitgevoerd door een deskundige medewerker. De oogarts blijft hier 

verantwoordelijk voor de inhoud van het gesprek. 

 

Aangeraden wordt om patiënten en hun begeleider duidelijke uitleg te geven over: 

 De diagnose: droge of exsudatieve LMD, waar mogelijk individueel aangepast aan wat de 

patiënt volgens inschatting aan kan. Daarnaast kan schriftelijk de naam van de diagnose 
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meegegeven worden, omdat voor veel patiënten de diagnose een nieuw begrip is. Eventueel 

kan een patiëntensamenvatting van de richtlijn LMD (met verwijzing naar de volledige 

richtlijn) aan de patiënt meegegeven worden. 

De prognose: het is heel belangrijk aan de patiënt en begeleider mee te delen dat men van 

LMD niet blind wordt. Sommige oogartsen praten over sociale blindheid, maar de patiënt 

hoort alleen maar blind. 

Bij eindstadium LMD is het informatief aan familie/mantelzorgers afbeeldingen te laten zien 

van wat een patiënt nog ongeveer ziet (visueel maken geeft direct een veel betere indruk 

dan tekst). 

 De onderzoeken: welke onderzoeken uitgevoerd worden, wat ze inhouden en wat de 

gevolgen zijn na het onderzoek zoals pupilverwijding en “lichtgevende” urine en verkleuring 

van de huid na een FAG. 

 De behandeling: bij exsudatieve LMD is uitleg over mogelijke behandelingen nodig: wat 

houdt die behandeling in, welke geneesmiddelen zijn beschikbaar en wat zijn de verschillen, 

de frequentie, wat zijn eventuele gevolgen en bijwerkingen. Indien van toepassing moet 

daarbij uitleg gegeven worden over schriftelijk informed consent en waarom dit getekend 

moet worden.  

 De alarmsymptomen van exsudatieve LMD: bij droge LMD is het belangrijk dat de mensen 

zelf alert blijven op veranderingen in het zien of gezichtsvermogen, omdat droge LMD over 

kan gaan in exsudatieve  LMD. Het is belangrijk dat de arts benadrukt dat ze binnen enkele 

dagen door de oogarts gezien moeten worden als er veranderingen optreden. Deze 

veranderingen kunnen bestaan uit vrij snelle visusdaling, toename van vervormingen 

(metamorfopsie) of vergroting van de centrale vlek. In de folder van de patiëntenvereniging 

wordt een Amslerkaart genoemd voor zelfcontrole. 

 Bijwerkingen na behandeling: Gezien de grote gevolgen van endophthalmitis en de betere 

prognose na vroegtijdig instellen van adequate behandeling, is het van groot belang dat de 

patiënt instructies krijgt direct contact op te nemen met de behandelaar of de dienstdoende 

oogarts bij pijn, toenemende roodheid van het oog, wazig of verminderd zien en/ of 

toenemende lichtgevoeligheid. Tevens moet de patiënt verteld worden, dat iets wazig zien 

(vaak beschreven als het zien van vlekken of zwevende deeltjes) en enige irritatie van het 

behandelde oog direct na de injectie normaal is. 

  De mogelijkheden voor hulpmiddelen en aanpassingen: bij zowel droge als exsudatieve LMD 

bestaan er mogelijkheden voor eventuele hulpmiddelen en aanpassingen. Uitleg hierover en 

zo nodig verwijzing voor meer informatie (bijvoorbeeld doorverwijzen naar optometrist, of 

low-vision specialist of revalidatie-instelling) is aan te raden. Hoe sneller de patiënt daarop 

wordt gewezen, hoe eerder hij daarvan gebruik kan maken. De ervaring leert dat, hoe eerder 

men weer kan lezen, computer kan gebruiken enz., hoe minder diep het dal is waarin men 

terecht komt. 

 

Aanbevelingen  

 Adviseer de patiënt bij alle afspraken een mantelzorger mee te nemen. 

 Geef mondeling en schriftelijk duidelijke uitleg over diagnose, (vervolg)onderzoeken, 

mogelijke behandeling(en) en gevolgen en bijwerkingen die hierbij kunnen optreden. 
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 Geef mondelinge en schriftelijk informatie over beschikbaarheid van hulpmiddelen en 

aanpassingen. 

 Geef duidelijke uitleg over de alarmsymptomen van exsudatieve LMD en van mogelijke 

bijwerkingen en daarbij instructies direct contact op te nemen met de (dienstdoende) 

oogarts bij het optreden ervan. 

 

 

9.4 Welke rol heeft de patiëntenvereniging bij de voorlichting aan de patiënt? 

 

Zoeken en selecteren van de literatuur 

Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht voor deze deelvraag. Voor de onderbouwing 

is gebruik gemaakt van de inbreng van de patiëntenverenigingen (Oogvereniging Nederland, 

NVBS Retinabelangen en MD Vereniging). 

 

Overwegingen  

De rol van de patiëntenvereniging kan liggen in het “opvangen” van de patiënt (en eventuele 

partner, familieleden en mantelzorgers) en het aanbieden van lotgenotencontact. Daarom wordt 

aangeraden de folder van de patiëntenvereniging, waarin alle informatie staat over LMD, in het 

eerste gesprek aan de patiënt te overhandigen. Bovenstaande folder kan tevens een middel zijn 

om de informatie en communicatie binnen de ketenzorg te optimaliseren. De MD Vereniging kan 

daarnaast medewerking verlenen aan het opzetten van een MD-poli. 

 

Aanbevelingen 

 Informeer patiënten met LMD over het bestaan van patiëntenverenigingen en 

revalidatiecentra voor blinden en slechtzienden.  

 In grote centra kan verdere samenwerking gezocht worden met patiëntenverenigingen of 

revalidatiecentra over hoe de patiënt het beste te informeren.  

  



 

 85 

HOOFDSTUK 10 LACUNES IN KENNIS 
 

Inleiding 

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Leeftijdgebonden Macula Degeneratie’ (LMD) is 

systematisch gezocht naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het 

beantwoorden van de uitgangsvragen. Een deel van de uitgangsvragen is met het resultaat van 

deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te maken van de 

evidence-based richtlijnontwikkelingsmethodiek is duidelijk geworden dat op het terrein van 

diagnostiek en behandeling van LMD nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De 

werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker 

antwoord te kunnen verschaffen op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep 

per onderwerp aangegeven op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.  

 

Diagnostiek 

 De voorspellende waarde van OCT voor de aanwezigheid van maculair bloed moet 

onderzocht worden om eventueel fundoscopie bij controle bezoeken achterwege te kunnen 

laten.  

 Onderzoek naar softwarematige beeldanalyse moet verder vorm gegeven worden om 

effectief en efficiënt diagnose en recidief identificatie uit te kunnen voeren. 

 

Indicatiestelling 

 Er is onvoldoende bekend welke effectmodificatoren (en in welke mate) invloed hebben op 

het effect van behandeling en het stoppen van behandeling. 

 

Behandeling en follow-up 

 Uit de literatuur is het niet duidelijk of minimaal invasief (alleen intravitreaal TPA, gas en 

anti-VEGF) effectiever is dan maximaal invasief (vitrectomie, subretinaal TPA en gas en anti-

VEGF). Aangaande deze vraag wordt op dit moment een RCT uitgevoerd op het OZR. (NTR 

3359). 

 Het ontbreekt aan kennis over de effectiviteit van PDT bij RAP. 

 Er is nog geen RCT gedaan naar het effect van een “treat-and-extend” strategie en wat de 

optimale follow-up strategie zou zijn. 

 Systemische bijwerkingen moeten geregistreerd worden.  

 Kennis over effecten van andere anti-VEGF’s nadat er onvoldoende effect is van 

bevacizumab dient nader geïnventariseerd en versterkt te worden.  

 Preparaten met een langdurig effect moeten ontwikkeld worden. 

 Onderzoek naar de beste methoden voor zelfdiagnostiek van een recidief moet vorm krijgen.  

 

Preventie  

 Hoewel er impliciet veel aanwijzingen zijn, is nog onvoldoende onderzocht of verandering 

van leefstijl ook tot een vermindering van het genetisch risico leidt. 
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 Er is onvoldoende bekend welke effectmodificatoren (en in welke mate) een rol spelen bij de 

preventie met voedingssupplementen.  

 Kosteneffectiviteitanalyses naar de preventie met voedingssupplementen zouden uitgevoerd 

moeten worden om na te gaan of voedingssupplementen in aanmerking komen voor 

vergoeding. 

 Surveillance van endophthalmitis en identificatie van risicofactoren middels case-control 

onderzoek moet gestart worden. 

 

Intravitreale injecties 

 Het effect van intravitreale injecties op de oogdruk op langere termijn is onvoldoende 

onderzocht. 

 

Organisatie van de zorg 

 Belemmerende en bevorderende factoren voor het tijdig verwijzen van patiënten naar de 

oogarts moeten geïdentificeerd worden. 

 

Informatie aan patiënten 

 Onderzoek naar “shared decision making” kan de kwaliteit van het besluitvormingsproces, 

de informatievoorziening en de rol van de patiënt bevorderen.  
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Bijlage 1 Evidence report 
 

separaat  
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Bijlage 2 Update netwerk meta-analyse van der Reis et al. 
 

separaat  
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Bijlage 3 Voorbeeld stroomdiagram treat-and-extend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeld van exsudatieve AMD, geen aanwijzingen voor PCV 

3x bevacizumab  om de 4 weken, follow-up 4 weken na de laatste injectie 

Bij aanwezigheid van 
herbehandelingscriteria 
bij de follow-up controle 
(vocht op OCT, nieuwe 
bloeding of nog aanwezig 
bloed, lekkage op FAG) 

Bevacizumab (1-3x) om 
de 4 weken tot: 
Vocht verdwenen 
Vocht stabiel 
Geen bloed 

3x ranibizumab of aflibercept 
om de 4 weken tot: 
Vocht verdwenen 
Vocht stabiel 
Geen bloed 

 

1ste oog met beeld van exsudatieve AMD: maak een FAG 2
de

 oog met beeld van exsudatieve AMD 
zn FAG 

Bevestiging diagnose exsudatieve AMD op FAG 

Indien afname van vocht 
(behandeleffect aanwezig) 

Indien geen afname van vocht 
(behandeleffect afwezig) 

Bevacizumab (1-3x) om de 
6 weken, follow-up 6 weken 
na de laatste injectie 

Geen toename vocht, 
geen nieuwe bloeding 

Toename vocht, een 
nieuwe bloeding 

Behandelinterval met 2 
weken verkorten (tot 
eerder behandelinterval 
waarbij het vocht 
verdween of stabiel bleef) 

Geen toename vocht, 
geen nieuwe bloeding 

Toename vocht, een 
nieuwe bloeding 

Behandelinterval met 2 
weken verkorten (tot eerder 
behandelinterval waarbij 
het vocht verdween of 
stabiel bleef) 

 

Geen aanwijzingen voor PCV, 
RAP of mengbeeld serosa met 
CNV 

Revisie, herhalen FAG, maak ICG 

Aanwijzingen voor PCV, RAP 
of mengbeeld serosa met CNV 

Overweeg combinatietherapie 
PDT/anti-VEGF  

Verder behandelschema als 
voor bevacizumab 

Bevacizumab (1-3x) om de 
8 weken, follow-up 8 weken 
na de laatste injectie 

Bevacizumab om de 8 
weken, follow-up 8 weken 
na de laatste injectie 
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Bijlage 4 Indicatoren 
 

1. OCT 

Operationalisatie 1a Is er in het ziekenhuis of de kliniek een OCT aanwezig? Ja/nee 

Indien het antwoord ‘ja’ is, 2b invullen. 

Operationalisatie 1b Percentage patiënten bij wie bij ieder beslismoment in het behandel- en 

follow-up traject een OCT is gemaakt 

Teller 1b Aantal patiënten bij wie bij ieder beslismoment in het behandel- en 

follow-up traject een OCT is gemaakt 

Noemer 1b Aantal patienten dat onder behandeling is voor exsudatieve 

maculadegeneratie 

Type indicatoren 2a: Structuur 
2b: Proces 

In- en exclusiecriteria Niet van toepassing 

Kwaliteitsdomein Effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid  

Meetfrequentie Eén keer per verslagjaar 

Verslagjaar Laatste volledige kalenderjaar  

Rapportagefrequentie Eén keer per verslagjaar 

 
Toelichting 
Achtergrond en variatie in zorg 
Naast het basaal oogheelkundig onderzoek is aanvullend onderzoek met een OCT noodzakelijk 
voor de diagnose en voor het verkrijgen van een baselinemeting om veranderingen te kunnen 
objectiveren. Daarnaast is een OCT tijdens het behandel- en follow-up traject noodzakelijk om 
het effect van de behandeling te kunnen beoordelen en de indicatie voor herbehandeling te 
kunnen stellen. De visusmeting alleen is onvoldoende om een patiënt adequaat te kunnen 
volgen.  
 

Definities 
OCT: optische-coherentietomografie  
Beslismoment: bij ieder gepland controle bezoek, voorafgaand aan een (nieuwe) serie injecties 
 
Registreerbaarheid 
De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van deze indicator hoog is. Bij 
herhalen van het meten van deze indicator worden geen verschillen verwacht wanneer de 
condities gelijk blijven. 
 
De werkgroep verwacht geen problemen ten aanzien van de registreerbaarheid of haalbaarheid 
bij structuurindicator 1a.  
 
Bij indicator 1b zal in de patiëntendossiers nagezocht moeten worden of OCT is ingezet bij elk 
beslismoment in het behandel- en follow-up traject. Dit is waarschijnlijk arbeidsintensief. Echter, 
indien de OCT als verrichting wordt geregistreerd conform DOT procedure en controle bezoek en 
intravitreale injecties conform DOT wordt geregistreerd zijn data relatief makkelijk te verkrijgen. 
Bij voorkeur dient het profiel te onderscheiden  in L en R oog. Twintig patiëntendossiers worden 
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geraadpleegd om de betrouwbaarheid te vergroten. Controleer of er een OCT is gemaakt: 1) 
voorafgaand aan het starten van de eerste serie van 3 injecties; 2) bij ieder gepland controle 
bezoek en 3) voorafgaand aan een nieuwe serie injecties. 3 zal meestal volgen uit 2. 
 
Mogelijke verstorende factoren 
De werkgroep acht bias of case mix niet van toepassing bij deze indicator. 
 
 
Mogelijke ongewenste effecten 
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten door het gebruik van deze indicator. 
 
Referenties 

− Richtlijn Leeftijdgebonden Maculadegeneratie (2013). 
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2. Eerste serie van intravitreale injecties 

Operationalisatie Percentage patiënten met diagnose exsudatieve LMD met een eerste 
serie van drie intravitreale injecties om de vier weken 

Teller Aantal patiënten bij wie de eerste serie van drie intravitreale injecties 
om de vier weken gegeven zijn. 

Noemer Aantal patiënten bij wie gestart is met behandeling met intravitreale 
injecties bij exsudatieve LMD 

Type indicatoren Proces 

In- en exclusiecriteria Indien er een contra-indicatie bestaat voor het geven van een iv 
injectie op dat moment. Als patiënt geen drie injecties wilde. Als 
patiënt niet is verschenen voor behandeling. 

Kwaliteitsdomein Tijdigheid 

Meetfrequentie Eén keer per verslagjaar 

Verslagjaar Laatste volledige kalenderjaar  

Rapportagefrequentie Eén keer per verslagjaar 

 
 
 
Toelichting 
Achtergrond en variatie in zorg 
De eerste serie injecties bestaat uit drie injecties die om de vier weken gegeven worden zoals in 
iedere grote RCT is gedaan. Om het effect te controleren is er een evaluatie vier weken na de 
derde injectie. Op grond van deze evaluatie wordt besloten door te gaan met de behandeling, 
verdere diagnostiek uit te voeren, te veranderen van behandeling of te stoppen met 
behandeling. 
  
Definities 
Geen 
 
Registreerbaarheid 
De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van deze indicator hoog is. Bij 
herhalen van het meten van deze indicator worden geen verschillen verwacht wanneer de 
condities gelijk blijven. 
 
In de patiëntendossiers zal nagezocht moeten worden of bij elke patiënt bij de eerste serie van 
drie injecties de injecties om de vier weken gegeven zijn. Dit is mogelijk arbeidsintensief. Daarom 
wordt een steekproef van 20 dossiers gebruikt. Registratiedatum van verrichting van injectie kan 
in eerste aanleg gebruikt worden. 
 
Mogelijke verstorende factoren 
De werkgroep acht bias of case mix niet van toepassing bij deze indicator. 
 
Mogelijke ongewenste effecten 
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten door het gebruik van deze indicator. 
 
Referenties 

− Update of systematic review by M van der Reis et al. (Interventions for neovascular age-
related macular degeneration). York: Kleijnen Systematic Reviews Ltd; 2013.  

− Richtlijn Leeftijdgebonden Maculadegeneratie (2013). 
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3. Informatie over patiëntenverenigingen en revalidatiecentra 

Operationalisatie 3a Elke nieuwe patiënt met exsudatieve LMD is gewezen op het bestaan 
van patiëntenverenigingen en de mogelijkheid van hulpmiddelen en 
revalidatie. 

Operationalisatie 3b Percentage patiënten aan wie een patiëntenfolder is meegegeven 

tijdens het eerste gesprek 

Teller 3b Aantal patiënten aan wie een patiëntenfolder is meegegeven tijdens het 

eerste gesprek  

Noemer 3b Aantal patiënten met een nieuwe exsudatieve maculadegeneratie 

Type indicatoren Proces 

In- en exclusiecriteria Niet van toepassing 

Kwaliteitsdomein Patiëntgerichtheid  

Meetfrequentie Eén keer per verslagjaar 

Verslagjaar Laatste volledige kalenderjaar  

Rapportagefrequentie Eén keer per verslagjaar 

 
Toelichting 
Achtergrond en variatie in zorg 
De rol van de patiëntenvereniging kan liggen in het “opvangen” van de patiënt (en eventuele 
partner, familieleden en mantelzorgers) en het aanbieden van lotgenotencontact. Daarom wordt 
aangeraden de folder van de patiëntenvereniging, waarin alle informatie staat over LMD, in het 
eerste gesprek aan de patiënt te overhandigen. 
Het wordt aangeraden patienten met exsudatieve LMD die visuele beperkingen in het dagelijks 
leven ervaren en in het bijzonder als de visus ≤ 0,3 in het beste oog, te wijzen op de mogelijkheid 
van hulpmiddelen waarvoor evt. verwijzing naar low-vision spreekuur of revalidatiecentra 
mogelijk is. 
 
Definities 
Geen 
 
Registreerbaarheid 
De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van deze indicator hoog is. Bij 
herhalen van het meten van deze indicator worden geen verschillen verwacht wanneer de 
condities gelijk blijven. 
 
Bij de indicator zal in de patiëntendossiers nagezocht moeten worden of aan elke patiënt met 
een nieuwe exsudatieve maculadegeneratie een patiëntenfolder is meegegeven. Dit is mogelijk 
arbeidsintensief. In eerste aanleg kan dit beperkt worden tot een steeproef van 20 dossiers. 
 
Mogelijke verstorende factoren 
De werkgroep acht bias of case mix niet van toepassing bij deze indicator. 
 
Mogelijke ongewenste effecten 
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten door het gebruik van deze indicator. 
 
Referenties 

− Richtlijn Leeftijdgebonden Maculadegeneratie (2013). 
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Bijlage 5 Informed consent 
 

Volgt  

 

  



 

 

Bijlage 6 Overzicht belangenverklaringen 
 

 
Werkgroep 
lid 

Functie Nevenfuncties  Financiele 
belangen 

Persoonlijke 
relaties 

Reputatie 
management  

Extern gefinancierd 
onderzoek 

kennisvalorisatie Overige belangen 

T.T.J.M. 
Berendschot 

Universitair 
hoofdonder 
zoeker 

Geen Geen Geen Geen Deelname aan onderzoek: 
NCT00527553, The effect of 
eggs and egg products on 
macular pigment 
NCT00902408, Effect of 
lutein-enriched-egg 
beverage on age-related 
macular degeneration 
NCT0042860, The influence 
of lutein supplements on 
age-related macular 
degeneratio 

Patenten: 
Reflectometry 
instument and 
method for 
measuring macular 
pigment. Patent 
PCT/US2007009636 
Method of producing 
egg yolk based 
functional food 
product and products 
obtainable thereby 

 

J.M.M. 
Hooymans 

oogarts en 
hoogleraar / 
afdelingshoofd 
oogheelkunde 

plaatsvervangend 
lid MSRC: onbetaald 
lid RGS: onbetaald 

Geen Geen Geen BRAMD-studie 
gefinancieerd door 
verzekeraars + ZonMW 
multicenter onderzoek met 
deelname van 5 UMC's in 
Nederland 

  

C.B. Hoyng oogarts en 
hoogleraar 
oogheelkunde 

- consulent Alcon 
International 
- consulent Allergan 
International 
- consulent Novartis 
International 
- consulent Bayer 
International, 
international 
advisory board 
- consulent Sanofi 
International, 
international 
advisory board 

Aandelen 
OZON 
Oogkliniek 

Aandelen 
OZON 
Oogkliniek 

Lid Raad van 
Advies 
patiënten 
vereniging 
MD, 
Bijzonder 
hoogleraar 
namens MD 
Fonds 

Hoofd trialcentrum OHK 
Nijmegen 

  

C.C.W. Klaver oogarts en 
hoogleraar 

bestuurslid 
werkgroep 
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oogheelkunde medische Retina 

J.C. van 
Meurs 

oogarts, 
vitreoretinaal 
chirurg, 
hoogleraar 
Oogheelkunde 

bestuurslid 
EURETINA 
(onbetaald), 
Editorial Board Acta 
Opthalmologica 
(onbetaald), lid 
Wetenschapscie 
NOG, voorzitter 
Nederlandse 
werkgroep 
Vitreoretinale 
Chirurgie 

   VISIO, MD fonds, Stichting 
Coolsingel, CORR, SWOO-
Flieringa 

Patent zonder 
financiële kansen bij 
een apparaat dat 
vibratie gebruikt voor 
het loslaten van 
weefsel (DORC 
Zuidland) 

 

L.J. Noordzij Oogarts Geen  Geen Geen Geen Geen Geen Ziekenhuisapotheek heeft 
met Novartis afspraken 
gemaakt over korting bij 
een bepaalde hoeveelheid 
afname van Lucentis. 2011 
en 2012 heeft het 
ziekenhuis een grant van 
Novartis van 10000 euro 
geaccepteerd (accoord 
RvB en oogartsen). Dit geld 
kan zonder verplichtingen 
gebruikt worden ten 
behoeve van de 
oogheelkundige zorg. 

J.S.A.G. 
Schouten 

oogarts en 
klinisch 
epidemioloog 

Voorzitter 
Stuurgroep Inzicht 
van ZonMW, 
vacatiegelden en 
onkostenver 
goeding 

   Een subsidie is verkregen 
van het fonds Dure 
Geneesmiddelen van 
ZonMW om de bijwerkingen 
en efficacy uit RCT's, 
effecten en kosten-
effectiviteit van anti-VEGF's 
in de dagelijkse praktijk 
voor LMD te bestuderen. 
Aanleiding hiervoor was de 
beoordeling na 3-4 jaar over 
continuering van de 
vergoeding van lucentis. 
De kennis die hierbij is 

Er is door ons een 
epidemiologische/sta
tistische methode 
beschreven om te 
komen tot de 
bepaling van het 
afkappunt van de 
uitkomstmaat 
waarboven stoppen 
van een behandeling 
beter niet plaats kan 
vinden. Het is 
gepubliceerd in IOVS 
in 2012. Mogelijk dat 
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opgedaan is relevant voor 
de richtlijn ontwikkeling. 

dit een rol gaat 
spelen bij de richtlijn 
ontwikkeling. 

S. Valen Oogarts  Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

F.D. Verbraak Oogarts  Geen dviescom
missie: 
Abbott 
(Humira) 
Bayer 
(VEGF-
trap) (kan 
mij hieruit 
terugtrekk
en indien 
gewenst) 
Topcom 
(OCT) 

  Onderzoek naar effectiviteit 
/ veiligheid anti-VEGF 
middelen 
- Alcon 
- Novartis 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


