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1. Inleiding
Juveniele maculadegeneratie (JMD) is een ziekte van
het netvlies, die over het algemeen jonge mensen
treft tussen de leeftijd van 10 en 30 jaar. In
uitzonderlijke gevallen kan de aandoening ook later
of vroeger beginnen. Het betreft een verzameling van
ziektebeelden die gemeenschappelijk hebben dat ze
voornamelijk de gele vlek van het netvlies aantasten
(zie hoofdstuk 2).

Als de diagnose gesteld wordt, kan vaak onbegrip
gecombineerd met enige wanhoop bij de patiënt en
de familie optreden. Wat is er eigenlijk aan de hand?
Hoe snel zal mijn gezichtsvermogen achteruitgaan?
Wat kan ik nog blijven zien en ermee doen? Is er iets
aan te doen of kan ik iets doen om het proces te
vertragen? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Het zijn
allemaal vragen die opkomen als iemand te horen
krijgt aan een chronische, progressieve oogziekte
zoals JMD te lijden. 

Ongeveer 3500 mensen in Nederland hebben JMD.
Het is een relatief zeldzaam voorkomende ziekte. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs onder artsen
de aandoening niet erg bekend is. 
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2. Het netvlies en de macula
Het netvlies bekleedt de binnenkant van de oogbol.
De ingewikkelde structuur van het netvlies is te
verklaren uit het feit dat het netvlies eigenlijk een
vooruitgeschoven onderdeel van de hersenen is. In
de embryonale fase is een gedeelte van het
hersenweefsel als het ware afgesplitst om zo later het
netvlies te vormen. Behalve de functie van het
omzetten van licht in een zenuwimpuls, heeft het
netvlies ook nog veel andere taken, bijvoorbeeld het
onderscheiden van contrasten en het waarnemen van
beweging en kleurschakeringen. Juist door de
ingewikkelde structuur is het voorlopig niet mogelijk
een netvlies te transplanteren, zoals bijvoorbeeld wel
kan bij een veel eenvoudigere structuur als die van
het hoornvlies.

Foto 1:

gezond netvlies

fovea Ø 0.33 mm
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In het netvlies bevinden zich twee soorten
lichtgevoelige cellen, de staafjes en de kegeltjes. De
staafjes bevinden zich voornamelijk in de periferie
van het netvlies. Zij onderscheiden met name
beweging, licht en donker en kunnen maar ten dele
kleur waarnemen. De kegeltjes bevinden zich
voornamelijk in het centrale gedeelte van het
netvlies, de gele vlek of macula (foto 1). Er zijn rood-,
groen- en blauwgevoelige kegeltjes. De rood- en
groengevoelige kegeltjes bevinden zich in het
centrum van de macula, de blauwgevoelige meer aan
de rand.
De lens van het oog projecteert een beeld van buiten
precies op de macula. Beeldvorming vindt plaats op
het gehele netvlies, maar met de macula zien we
scherp. De verschillende typen kegeltjes in de macula
zijn erop ingesteld om kleuren waar te nemen. 

3. Erfelijkheid

3.1. DNA, genen en eiwitten
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen. Iedere
cel bevat een kern, waarin zich het erfelijkheids–
materiaal (DNA) bevindt. Het DNA is als het ware
verpakt als chromosomen. Iedere cel bevat 46
chromosomen, die 23 paren vormen. Hiervan zijn 22
paren voor mannen en vrouwen gelijk. Zij zijn
genummerd op grootte, 1 t/m 22, en worden
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autosomen genoemd. Het 23 e paar zijn de
geslachtschromosomen, XX bij de vrouw en XY bij de
man. Van ieder chromosomenpaar hebben we één
chromosoom van de moeder gekregen en één van de
vader. Eicellen en zaadcellen bevatten 23
chromosomen, van ieder paar één. Bij de bevruchting
ontstaat weer een cel met 46 chromosomen, waarvan
de helft van de moeder afkomstig is en de helft van
de vader.

Een gen is een stuk DNA dat de informatie bevat voor
een erfelijke eigenschap. Een gen bepaalt de opbouw
van een eiwit. Eiwitten zijn de bouwstenen van de cel.
Een verandering (mutatie) in een gen kan leiden tot
een niet goed functionerend eiwit en daardoor kan
een ziekte ontstaan. Als het gendefect wordt
doorgegeven naar een volgende generatie spreken
we van een erfelijke ziekte. Omdat ieder chromosoom
in tweevoud voorkomt (behalve het X- en Y-
chromosoom bij mannen), hebben we vrijwel alle
genen dubbel. Er zijn verschillende wijzen van
overerving.

3.2. Vormen van overerving
n Autosomaal dominante overerving
Autosomaal wil zeggen dat het afwijkende gen zich
bevindt op één van de autosomen en niet op de
geslachtschromosomen. Bij dominante overerving is
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een mutatie in één van beide genen van een
genenpaar voldoende om een aandoening te
veroorzaken. Het gen met de mutatie is dominant
over het normale gen op het andere chromosoom.
Een patiënt geeft aan zijn/haar kinderen óf het gen
met de mutatie door óf het normale gen. De partner
(ervan uitgaande dat deze de aandoening niet heeft)
geeft een normaal gen door. Kinderen hebben dan
steeds 50% kans op de aandoening. De aandoening
kan dus van generatie op generatie worden
doorgegeven en komt even vaak voor bij vrouwen als
bij mannen. Vaak is de aandoening al bekend in de
familie. Er kan echter ook een nieuwe mutatie zijn
ontstaan, waardoor iemand de eerste aangedane
persoon is in de familie. Iemand in de familie die de
mutatie niet heeft gekregen, kan deze uiteraard ook
niet doorgeven.

n Autosomaal recessieve overerving
Bij deze manier van overerven krijgt men de
aandoening alleen als beide genen van een
genenpaar dezelfde mutatie bevatten. Een patiënt
heeft dan van beide ouders een mutatie gekregen.
Beide ouders hebben zelf meestal slechts één
mutatie. Zij hebben hier geen last van en worden
dragers genoemd. Als beide ouders drager zijn, zijn
er voor hun kinderen de volgende mogelijkheden:
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1. Beide ouders geven het normale gen door. Het
kind is gezond en geen drager (25%).

2. De moeder geeft de mutatie door, de vader het
normale gen. Of de vader geeft de mutatie door
en de moeder het normale gen. Het kind is gezond
en drager (50%).

3. Beide ouders geven de mutatie door. Het kind
krijgt de aandoening (25%).

De aandoening komt meestal alleen bij broers en
zussen voor, niet bij andere familieleden. Vaak is
iemand de enige aangedane persoon in de familie.
Een patiënt geeft aan zijn kinderen altijd een gen met
een mutatie door. Kinderen kunnen alleen de
aandoening krijgen, als zij ook van de andere ouder
een mutatie krijgen. Die kans is klein, mits de partner
geen bloedverwant is en de aandoening niet in
zijn/haar familie voorkomt. 

n Geslachtsgebonden overerving
Dit wordt ook wel X-gebonden overerving genoemd,
omdat hierbij sprake is van een mutatie in een gen op
het X-chromosoom. Als een vrouw een mutatie heeft
op een van haar X-chromosomen wordt dit meestal
(geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd door het
normale gen op het andere X-chromosoom. Een
vrouw wordt dan draagster genoemd van de
aandoening. Als een man op zijn X-chromosoom een
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mutatie heeft, wordt dit niet gecompenseerd, want op
het Y-chromosoom liggen andere genen. Een man
krijgt dan dus de aandoening.
Als een vrouw die draagster is van een X-gebonden
aandoening kinderen krijgt, zijn er de volgende
mogelijkheden:
1. Zij geeft de normale X door, de vader geeft ook

zijn X door. Er wordt een gezonde dochter
geboren, die geen draagster is (25%).

2. Zij geeft de X met de mutatie door, de vader geeft
zijn X door. Er wordt een dochter geboren die
draagster is (25%).

3. Zij geeft de normale X door, de vader geeft zijn Y
door. Er wordt een gezonde zoon geboren (25%).

4. Zij geeft de X met de mutatie door, de vader geeft
zijn Y door. Er wordt een zoon geboren met de
aandoening (25%).

Als een aangedane man kinderen verwekt, zijn er
twee mogelijkheden:
1. Hij geeft zijn X door en dus de mutatie. Er wordt

een dochter geboren die draagster is (50%).
2. Hij geeft zijn Y door. Er wordt een gezonde zoon

geboren.
Dochters van een aangedane man zijn dus zeker
draagster. De aandoening wordt nooit van vader op
zoon doorgegeven. Zoals gezegd wordt de mutatie bij
draagsters meestal gecompenseerd door het normale



10

gen op het andere X-chromosoom. Dit is echter niet
altijd het geval. In iedere cel is slechts één X-
chromosoom actief. Welk X-chromosoom actief is in
welke cel, is door toeval bepaald. Als toevallig in het
betreffende weefsel (bijvoorbeeld het netvlies) vooral
het X-chromosoom met de mutatie actief is, kunnen
vrouwen ook duidelijk zijn aangedaan. Bij X-
gebonden retinitis pigmentosa worden bij
oogheelkundig onderzoek en aanvullend onderzoek -
elektroretinogram (ERG) - bij meer dan 90% van de
draagsters afwijkingen gevonden. Deze afwijkingen
zijn meestal mild, maar soms zijn draagsters even
ernstig aangedaan als mannen.

4. Ziekte van Stargardt

4.1. Algemeen
In 1909 beschreef de Duitse oogarts Karl Stargardt
twee families met een bijzondere netvliesafwijking.
De aangedane familieleden werden reeds op jonge
leeftijd slechtziend. Daarnaast ontdekte Stargardt
typische gele vlekjes in de macula van deze patiënten.
Al snel werd deze erfelijke macula-afwijking
Stargardt(‘s) dystrofie, oftewel de ziekte van Stargardt
genoemd. De ziekte van Stargardt is een erfelijke
vorm van maculadegeneratie, die op autosomaal
recessieve wijze wordt overgedragen (zie hoofdstuk
3). Samen met de ziekte van Best (vitelliforme
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maculadegeneratie) en geslachtsgebonden retinoschisis
is het één van de vaker voorkomende vormen van
juveniele maculadegeneratie. Naar schatting lijdt één
op de 10.000 mensen aan deze aandoening. Mannen en
vrouwen zijn even vaak aangedaan.

4.2. De symptomen
De gemiddelde leeftijd waarop de eerste symptomen
zich openbaren, ligt rond het 15e jaar, doch sommige
patiënten zijn veel ouder of jonger wanneer de eerste
klachten ontstaan. Beide ogen zijn aangedaan, maar
niet altijd in gelijke mate. De ziekte van Stargardt is
beschreven bij kinderen van vier, terwijl er ook
patiënten zijn beschreven die pas klachten kregen
toen ze de zestig ruim waren gepasseerd.
Aanvankelijk merken mensen met Stargardt dat ze
steeds waziger gaan zien. Ook kunnen ze problemen
krijgen bij de overgang van een lichte naar een
donkere omgeving. Deze klachten zijn niet met een
bril of contactlenzen te corrigeren. De ziekte van
Stargardt is een dystrofie, hetgeen inhoudt dat de
aandoening progressief is en dat de gezichtsscherpte
in de loop der jaren zal afnemen. De snelheid van
achteruitgang verschilt echter van persoon tot
persoon. Bij de meeste Stargardt-patiënten
stabiliseert de gezichtsscherpte tussen de 0,05 en 0,2.
Vaak duurt het jaren voordat dit niveau bereikt is.
Begrijpelijkerwijs is de aandoening voor de vaak
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jonge patiënten moeilijk te accepteren. De daling van
de gezichtsscherpte gaat gepaard met de
ontwikkeling van een blinde vlek in het centrum van
het gezichtsveld en een vermindering van het
kleurenzien.

4.3. Het oogheelkundig onderzoek
Kenmerkend voor de ziekte van Stargardt zijn de
onregelmatige gele vlekjes in het centrum van het
netvlies (foto 2). In een vroeg stadium van de
aandoening is het echter mogelijk dat de oogarts –
afgezien van een daling van de gezichtsscherpte –
geen afwijkingen kan vinden. 

Foto 2: Stargardt-dystrofie

met vlekjes centraal in het

netvlies; er is nog geen

litteken in de macula

In een later stadium worden de vlekjes alsnog
gevonden. Het aantal, de vorm en de mate van
uitbreiding van de gele vlekjes kunnen sterk variëren.
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De vlekjes bevinden zich in het pigmentblad, dat
onder het netvlies gelegen is. Met het verstrijken van
de tijd ontstaat een litteken in de macula, omdat het
netvlies en het onderliggende pigmentblad op deze
plaats verloren gaan. Vroeger werd onderscheid
gemaakt tussen Stargardt-dystrofie en een
aandoening die men fundus flavimaculatus noemt.
Mensen met deze ziekte vertonen dezelfde gele
vlekjes, maar deze zijn groter in aantal en verspreid
over een groter gebied van het netvlies (foto 3). 

Foto 3: Fundus

flavimaculatus-beeld met

een beginnend litteken in

de macula

Uit klinische observaties en genetisch onderzoek is
inmiddels gebleken dat fundus flavimaculatus en de
ziekte van Stargardt één en dezelfde aandoening zijn. 
Soms worden speciale foto’s van het netvlies
gemaakt, waarbij eerst een contrastvloeistof wordt
ingespoten. Zo’n fluorescentie-angiogram (FAG)
wordt vooral verricht wanneer de diagnose Stargardt
niet direct duidelijk is. Bij het FAG-onderzoek kan men
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afwijkingen aan het netvlies waarnemen die met het
blote oog niet zichtbaar zijn. Bij veel patiënten met de
ziekte van Stargardt vertoont het fluorescentie-
angiogram een ongewoon donkere achtergrond.
Stargardt-dystrofie is een aandoening van de macula
waarbij de rest van het netvlies gespaard blijft. In
uitzonderingsgevallen kan echter ook het perifere
deel van het netvlies afwijkingen vertonen. Wanneer
de oogarts daar aanwijzingen voor heeft, kan hij
speciaal (elektrofysiologisch) onderzoek laten
verrichten om dit te onderzoeken.

4.4. De oorzaak
In 1997 werd ontdekt dat mensen met de ziekte van
Stargardt een afwijking vertonen in het ABCA4-gen.
Dit gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van het
ABCR-eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij de
stofwisseling in het netvlies. Bij de waarneming van
licht wordt in de staafjes en kegeltjes het visueel
pigment rhodopsine omgezet in een stof die men all-
trans-retinal noemt. Het ABCR-eiwit is belangrijk voor
de verwijdering van all-trans-retinal uit de staafjes en
de kegeltjes. Wanneer dit eiwit niet goed wordt
aangemaakt, zullen all-trans-retinal en de
afbraakproducten van deze stof zich ophopen in het
pigmentblad onder het netvlies. Dit vormt de
verklaring voor de typisch gele vlekjes bij de ziekte
van Stargardt. De afbraakproducten van all-trans-
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retinal zijn toxisch voor het pigmentblad, waardoor
dit uiteindelijk ten gronde gaat, samen met het
bovenliggende netvlies. Zo ontstaat het litteken in de
macula bij Stargardt-patiënten.

4.5. De behandeling 
Momenteel is er geen effectieve en bewezen
behandeling voor mensen met de ziekte van
Stargardt. De ontdekking van het mechanisme dat ten
grondslag ligt aan deze ziekte biedt echter wel
perspectieven voor de ontwikkeling van een therapie.
Een dergelijke therapie zal de progressie vertragen of
in het meest gunstige geval stoppen. Een termijn
waarop een dergelijke behandeling beschikbaar komt,
valt helaas niet te geven. 
Hoewel er dus geen therapie voor Stargardt-dystrofie
bestaat, is wel een aantal adviezen te geven. Op dit
moment lijkt het zinvol om Stargardt-patiënten af te
raden voedingssupplementen te gebruiken die
vitamine A bevatten. Aangezien vitamine A de
grondstof vormt voor all-trans-retinal – de stof die
zich ophoopt in het netvlies van Stargardt-patiënten –
kunnen hoge doses vitamine A een averechts effect
hebben. Daarnaast heeft een overmaat aan licht
waarschijnlijk een ongunstige invloed op de
ontwikkeling van de ziekte van Stargardt. All-trans-
retinal ontstaat immers nadat rhodopsine wordt
blootgesteld aan licht. Hoewel onbewezen, lijkt het
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om deze reden verstandig overmatige blootstelling
aan licht te vermijden, bijvoorbeeld door het dragen
van een goede zonnebril, vooral op zonnige dagen. 

5. Kegeldystrofie

5.1. Algemeen
In 1921 werd door de Duitse oogarts W. Clausen een
ziektebeeld beschreven bij een vader en zijn drie
kinderen, wat achteraf gezien waarschijnlijk de eerste
publicatie over kegeldystrofie was. Kegeldystrofie is
een erfelijke vorm van degeneratie van de kegeltjes.
De afwijking openbaart zich meestal op jonge leeftijd.
Er komen bij kegeldystrofie mengvormen voor,
waarbij naast de kegeltjes ook de staafjes in meer of
mindere mate zijn aangedaan. We spreken dan van
kegel-staafdystrofie. Soms is de kegel-staafdystrofie
een variant van de ziekte van Stargardt (zie hoofdstuk
4). In vergelijking met andere vormen van juveniele
maculadegeneratie is kegeldystrofie een vrij zeldzame
aandoening. 

5.2. De symptomen
Meestal ontstaat de aandoening tussen het 15e en 30e

levensjaar. De leeftijd waarop de eerste klachten zich
openbaren varieert echter van circa 5 tot 50 jaar. 
Vaak zijn beide ogen aangedaan, maar niet altijd in
dezelfde mate. De belangrijkste klacht is minder



17

scherp zien (bij televisie kijken of lezen bijvoorbeeld).
Geleidelijk aan verergert de klacht. Bij veel patiënten
ontstaat uiteindelijk een ernstige vorm van
slechtziendheid. Een andere veel voorkomende klacht
is lichtschuwheid, ook wel fotofobie genoemd.
Sommige patiënten hebben de lichtschuwheid in zo’n
ernstige mate, dat ze dagblind zijn (overdag slecht
zien bij fel zonlicht en minder slecht zien bij weinig of
geen zonlicht). Dagblindheid is onder meer te
verklaren doordat bij felle zon de staafjes worden
uitgeschakeld en dan niet meer als compensatie-
mechanisme functioneren. Als de zon verdwijnt,
werken de staafjes weer en ondersteunen dan de
slechte kegelfunctie. Ook het zien van kleuren wordt
steeds slechter bij kegeldystrofie.
De ziekte verloopt meestal progressief, zodat de
centrale gezichtsscherpte in de loop van de jaren
afneemt. De snelheid van achteruitgang verschilt echter
per persoon. Bij de meeste patiënten daalt de centrale
gezichtsscherpte uiteindelijk tot onder de 0,1. Pal in het
midden ontstaat een blinde vlek, waardoor de vaak nog
jonge patiënt ernstig visueel gehandicapt wordt.

5.3. Het oogheelkundig onderzoek
In een vroeg stadium van de aandoening is het
mogelijk dat de oogarts, afgezien van een daling van
de gezichtsscherpte, geen afwijkingen kan vinden. In
een later stadium wordt een schijfvormig verlies van
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pigment in de macula gezien, waarbij het meest
centrale deel intact blijft, zodat een soort bull’s eye-
patroon in het netvlies ontstaat (foto 4). Dit klassieke
beeld van kegeldystrofie, dat bij oogspiegelen goed
zichtbaar is, kan sterk variëren. In sommige gevallen
is in de late stadia echter geen enkele afwijking te
zien. De bull’s eye-afwijking kan overigens ook bij
andere aandoeningen voorkomen. 

Foto 4: Kegeldystrofie met

een klassieke bull’s eye in

de gele vlek

Bij kegel-staafdystrofie en bij staaf-kegeldystrofie
kunnen tevens pigmentafwijkingen in het hele
netvlies ontstaan. Uiteindelijk kan het gehele
pigmentblad van het netvlies verloren gaan. Vaak
worden door de oogarts speciale foto’s van het
netvlies gemaakt, waarbij eerst een oranjegekleurde
contrastvloeistof wordt ingespoten. 
Zo’n fluorescentie-angiogram (FAG) wordt verricht
wanneer de diagnose nog niet duidelijk is. Bij dit
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onderzoek kan men in sommige gevallen reeds een
bull’s eye-patroon waarnemen dat met de oogspiegel
nog niet zichtbaar is. 
Kegeldystrofie is een aandoening waarbij de oogarts
in een vroeg stadium afwijkingen ziet bij het testen
van de kleurzin, bij gezichtsveldonderzoek en bij
elektrofysiologisch onderzoek, het zogenaamde
elektroretinogram (ERG). Bij het ERG-onderzoek
wordt de elektrische activiteit van het netvlies
gemeten (net zoals bijvoorbeeld bij het hart door
middel van een hartfilmpje). In een vroeg stadium is
bij kegeldystrofie een duidelijke uitval van de
kegelfunctie meetbaar.

5.4. De oorzaak
Kegeldystrofie is erfelijk bepaald en zeer heterogeen
met autosomaal dominant, autosomaal recessief of
X-gebonden overerving (zie hoofdstuk 3). Tot nu toe
zijn er 11 genen en 15 loci geïdentificeerd. Een groot
aantal genafwijkingen kan dus in verband worden
gebracht met kegeldystrofie en kegel-staafdystrofie.
Een voorbeeld is de zogenaamde peripherine/RDS-
mutatie, die volledig penetrant aanwezig kan zijn. Dat
wil zeggen dat dan binnen de aangedane familie alle
familieleden even zwaar getroffen zijn door de
kegeldystrofie.
Jaarlijks worden nieuwe studies gepubliceerd over
genafwijkingen bij families met kegeldystrofie, die
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een wisselend beeld geven. Tussen en zelfs binnen
families met dezelfde genafwijking kunnen grote
verschillen in expressie van de aandoening zijn. Een
voorbeeld: de zogenaamde Tyr99Cys GUCA1A-mutatie
binnen een familie met vijf generaties kegeldystrofie-
patiënten laat een mannelijk familielid zien dat bijna
blind is door kegeldystrofie, waarbij uiteindelijk ook
alle staafjes zijn aangetast, terwijl zijn zus met
genetisch exact dezelfde aandoening nauwelijks
klachten heeft.

5.5. De behandeling 
Momenteel is er geen effectieve behandeling voor
kegeldystrofie. De genetische informatie geeft echter
wel inzicht in het mechanisme dat aan kegeldystrofie
ten grondslag ligt. Dit biedt in de verre toekomst
perspectieven voor de ontwikkeling van een therapie.
Volgens de huidige inzichten zal een eventuele
behandeling er op gericht zijn vroegtijdig de
afwijkende genen uit te schakelen, dan wel met
medicamenten de progressie van de
netvliesbeschadiging te vertragen of in het meest
gunstige geval te stoppen. Een termijn waarop
dergelijke behandelingen beschikbaar zouden kunnen
zijn, is niet te geven. 
Hoewel er geen therapie voor kegeldystrofie bestaat,
zijn wel adviezen te geven. Het lijkt vooralsnog niet
zinvol om voedingssupplementen voor het oog te
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gebruiken, aangezien deze het onderliggende
dystrofische proces niet kunnen stoppen. Mogelijk
heeft een overmaat aan licht een ongunstige invloed
op het verloop van de ziekte. Daarom lijkt het dragen
van een zonnebril in de bergen of aan zee zinvol,
evenals het dragen van een baseballpet of een hoed
met een rand. Daarmee kan dagblindheid worden
getemperd. Sommige patiënten hebben in de vroege
fase van de aandoening veel plezier van een
oranjegekleurde bril, die het contrast van het beeld
kan verhogen. Omdat kegeldystrofie vaak gepaard
gaat met een refractie-afwijking is regelmatige en
optimale (bril)controle belangrijk. 

6. Juveniele Retinoschisis

6.1. Algemeen
Juveniele ofwel geslachtsgebonden retinoschisis is
een vrij zeldzame vorm van maculadegeneratie, die
vrijwel uitsluitend bij mannen voorkomt.
Retinoschisis betekent splijting van het netvlies. Het
oorzakelijke gen erft vrijwel altijd over (volledige
penetrantie), maar de ernst van het ziektebeeld kan
enorm verschillen (wisselende expressie). Sommige
mannen binnen één familie zullen nauwelijks of geen
symptomen van de ziekte vertonen, terwijl zich bij
anderen meer of minder ernstige symptomen kunnen
voordoen. Vaak is er van een aangedane mannelijke
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patiënt dan ook alleen een neef of oom met ernstige,
soortgelijke oogklachten bekend.

6.2. De symptomen
Over het algemeen bestaan de eerste klachten uit een
afname van het centrale zien. De gezichtsscherpte
neemt af, waardoor beelden wazig worden. De eerste
klachten ontstaan meestal al op jeugdige leeftijd, zo
tussen het 5e en 10e levensjaar. Vaak worden de eerste
klachten opgemerkt wanneer een patiënt op afstand
minder goed gaat zien en daardoor mensen op straat
niet meer herkent. Soms kunnen letters op het
schoolbord minder goed gelezen worden en nemen
schoolprestaties af. Ook kan er vertekening van het
beeld ontstaan. De klachten zijn met een bril of
contactlenzen niet te verbeteren. Meestal daalt de
gezichtscherpte tot circa 0,2, maar dat kan, afhankelijk
van de ernst van de netvliesschade, hoger of lager
zijn. Door een zwakte van het perifere netvlies kunnen
ook symptomen zoals lichtflitsen ontstaan.

6.3. Het oogheelkundig onderzoek
Doordat bij juveniele retinoschisis een splijting is
opgetreden tussen verschillende netvlieslagen,
ontstaat een herkenbare afwijking. Deze wordt
gekenmerkt door kleine netvliesplooitjes, die vanuit
het midden van de macula radiair naar buiten lopen
(spakenwiel, foto 5). Bij de oudere patiënt kan het
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netvlies in de macula verschijnselen van degeneratie
gaan vertonen. Hierdoor verdwijnt het typische
patroon van plooien en kan het netvlies op sommige
plekken in de macula niet meer functioneren.

Foto 5: Kleine plooitjes van

het netvlies lopen vanuit

het midden van de macula

radiair naar buiten

(spakenwiel)

De gezichtscherpte neemt dan verder af. Bij ongeveer
de helft van de patiënten kunnen ook gebieden van
retinoschisis aan de randen van het netvlies
waargenomen worden. In ongeveer 10% van die
gevallen kan deze perifere netvliessplijting tot een
netvliesloslating leiden. Een dergelijke ernstige
complicatie, die onbehandeld tot blindheid leidt, kan
alleen hersteld worden door een operatie. Soms
kunnen door de perifere netvliessplijting ook
bloedvaatjes van het netvlies scheuren, waardoor ter
plaatse een bloeding kan ontstaan. Als het bloed niet
snel vanzelf verdwijnt, kan ook hier tot een operatie
besloten worden.
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Juveniele retinoschisis laat meestal zeer typische
afwijkingen op het elektroretinogram (ERG) zien.
Hierbij wordt de elektrische activiteit in het netvlies
gemeten door middel van een contactlens, die
verbonden is met specifieke meetapparatuur. Een
dergelijk onderzoek zal vooral worden verricht bij
patiënten bij wie mogelijk sprake is van retinoschisis.
Soms worden ook netvliesfoto’s genomen om de
typische netvliesafwijkingen beter zichtbaar te maken.

6.4. De oorzaak
Het gen dat retinoschisis veroorzaakt is het
zogenaamde XLRS1-gen. Dit gen zorgt normaliter
voor een eiwit dat in de staafjes, kegeltjes en
zenuwcellen van het netvlies te vinden is. Het speelt
een rol in de onderlinge verbinding van de cellen.
Doordat er een foutje (mutatie) in dit gen zit, is het te
verklaren dat de onderlinge verbinding tussen de
cellen van het netvlies verstoord is.

6.5. De behandeling
Op dit moment zijn er nog geen effectieve
behandelingen bekend die retinoschisis kunnen
genezen. Zoals dat ook voor andere vormen van
juveniele maculadegeneratie geldt, zal toenemend
inzicht in de oorzaak van de ziekte hopelijk in de
toekomst leiden tot één of meerdere therapieën. 
Wel kunnen complicaties van de ziekte, zoals
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netvliesloslating of een bloeding in het oog, vaak
chirurgisch worden behandeld. Patiënten met
retinoschisis moeten zich voortdurend bewust zijn
van de symptomen (zoals lichtflitsen en/of uitval van
het gezichtsveld) die mogelijk kunnen wijzen op het
ontstaan van een netvliesloslating. Het lijkt, gezien de
huidige wetenschappelijke inzichten, niet zinvol om
voor deze aandoening voedingssupplementen te
gebruiken.

7. Dominant Cystoid Maculaoedeem

7.1. Algemeen
Door middel van genetisch onderzoek is bekend
geworden dat binnen de oogheelkunde bekende
patiënten met dominant cystoid maculaoedeem allen
zijn terug te voeren op dezelfde Nederlandse
voorvader uit de 18e eeuw. De netvliesafwijking wordt
zo genoemd, omdat er sprake is van vochtophoping
(oedeem) in kleine holtes (cysten) ter hoogte van de
gele vlek (macula). De gele vlek is dat deel van het
netvlies waarmee scherp wordt gezien. Dominant
cystoid maculaoedeem is een erfelijke vorm van
maculadegeneratie, die op autosomaal dominante
wijze wordt overgedragen (zie hoofdstuk 3). Dit
betekent dat de kans dat de ziekte wordt
overgedragen van een aangedaan persoon aan de
volgende generatie 50% is. In de vakliteratuur wordt
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alleen nog een Griekse familie beschreven met een
soortgelijk beeld.

7.2. De symptomen
Reeds op kinderleeftijd kunnen mensen met dominant
cystoid maculaoedeem klachten krijgen van waziger
zien. De gezichtsscherpte wordt bij het ouder worden
van de patiënt over het algemeen steeds slechter en
kan zelfs dalen tot onder de 0,01 (geen letters meer
kunnen lezen op de letterkaart). Soms is het beeld
ook vervormd. De daling van de gezichtsscherpte kan
gepaard gaan met de ontwikkeling van vlekken in het
centrum van het gezichtsveld en een vermindering
van het kleurenzien. Ook kunnen patiënten
problemen krijgen bij de overgang van een lichte naar
een donkere omgeving. Al deze klachten zijn niet met
een bril of contactlenzen te corrigeren. Beide ogen
zijn aangedaan, maar niet altijd in gelijke mate.

7.3. Het oogheelkundig onderzoek
Kenmerkend voor dominant cystoid maculaoedeem is
de vochtophoping in de macula, die goed zichtbaar te
maken is door middel van fluorescentie-angiografie
(FAG) (foto 6 en 7). Dit is een onderzoek, waarbij een
oranjegekleurde contrastvloeistof via een ader in de
arm wordt gespoten. Daarna worden foto’s van de
gele vlek gemaakt. In het beginstadium van de ziekte
is het vocht nog niet zichtbaar. Wel kan de oogarts al



27

zeer subtiele voortekenen (kleine plooitjes ter hoogte
van de gele vlek) waarnemen. In een later stadium
ontstaat er een litteken in de gele vlek en tevens
kunnen verspreid over het netvlies
pigmentverschuivingen zichtbaar worden (foto 8).

Foto 6: Fundusfoto van

dominant cystoid

maculaoedeem (gelige

stervormige verkleuring in het

centrum)

Foto 7: Fluorescentie-

angiografie van dominant

cystoid maculaoedeem (witte

vlekjes in het centrum)

Foto 8: Litteken in de macula en

perifere pigmentverandering
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Elektrofysiologisch onderzoek geeft aanvullende
informatie over het functioneren van verschillende
cellagen van het netvlies. Het elektroretinogram (ERG)
geeft informatie over het functioneren van de staafjes
en kegeltjes. Met name in een vergevorderd stadium
van de ziekte wordt een verminderde functie
gevonden van zowel de staafjes als de kegeltjes. Dit
onderzoek wordt niet gebruikt voor de vroege
opsporing van de ziekte. Het elektro-oculogram (EOG)
geeft informatie over het pigmentblad (een laag cellen
gelegen onder de staafjes en kegeltjes). Met het
verstrijken van de jaren raakt de functie van het
pigmentblad steeds verder gestoord. Bij
kleurenonderzoek wordt bij patiënten vaak een blauw-
geeldefect en rood-groendefect gevonden. Tevens zijn
bijna alle patiënten verziend, variërend van +1D tot
+12D.

7.4. De oorzaak
De precieze oorzaak van dominant cystoid
maculaoedeem is nog niet bekend. Wel is bekend dat
het een genetische ziekte is, die dominant overerft.
Het afwijkende gen is gelokaliseerd op chromosoom
7. Momenteel is nog niet bekend welk gen en dus
welk eiwit niet goed functioneert. Wel wordt hiernaar
onderzoek gedaan op diverse genetische laboratoria. 
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7.5. De behandeling 
Er is nog geen effectieve behandeling voor mensen
met dominant cystoid maculaoedeem. De ontdekking
van het oorzakelijk gen zou kunnen leiden tot de
ontwikkeling van een therapie. Een termijn waarop
een dergelijke behandeling beschikbaar komt, valt
helaas niet te geven. Er zijn studies verricht naar het
effect van injecties met groeihormonen. Patiënten die
hiermee behandeld werden, zagen subjectief
verbetering. Het vocht in de gele vlek was ook
verminderd, maar een objectieve verbetering van de
gezichtscherpte werd niet gemeten. Hoewel er dus
nog geen effectieve behandeling bestaat, kan het toch
van belang zijn in een vroeg stadium de ziekte aan te
tonen. De diagnose kan met behulp van foto’s met
contrastvloeistof of genetisch onderzoek worden
gesteld en kan invloed hebben op het leven van de
patiënt, bijvoorbeeld bij de beroepskeuze. 

8. Ziekte van Best/Vitelliforme Maculaire Dystrofie

8.1. Algemeen
De ziekte van Best werd voor het eerst beschreven in
1905 door de Duitse oogarts Franz Best, naar wie de
oogaandoening genoemd is. Een andere naam voor
deze oogziekte is vitelliforme maculaire dystrofie.
Vitelliform geeft aan dat de afwijking in de macula
het aspect van een eidooier heeft. Het woord
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dystrofie betekent slechte ontwikkeling van een
orgaan door storing in de voedseltoevoer. In het
geval van de ziekte van Best betreft het dystrofie van
de macula. Het gaat om een progressieve
aandoening, waarbij de gezichtsscherpte in de loop
van de jaren meestal achteruit gaat. 
Vitelliforme maculaire dystrofie wordt op autosomaal
dominante wijze overgedragen (zie hoofdstuk 3). Het
is, samen met de ziekte van Stargardt en
geslachtsgebonden juveniele retinoschisis, één van
de vaker voorkomende vormen van
maculadegeneratie op jonge leeftijd. De aandoening
komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

8.2. De symptomen
De ziekte van Best of vitelliforme maculaire dystrofie
begint meestal op jeugdige leeftijd (tussen 3 en 15
jaar). Vaak duurt het echter vele jaren voordat de
gezichtsscherpte wordt aangetast. Het komt
regelmatig voor dat mensen met de ziekte van Best
geen symptomen ervaren en dat de afwijking pas
wordt ontdekt bij oogheelkundig onderzoek. De
eerste symptomen zijn meestal daling van de
gezichtsscherpte (wazig zien) of het vervormd zien
van voorwerpen zonder dat dit te verhelpen is met
een bril. De leeftijd waarop de gezichtsscherpte
achteruitgaat en de snelheid van achteruitgang
verschilt van persoon tot persoon. Beide ogen zijn
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aangedaan, maar niet altijd in dezelfde mate. Meestal
eindigt één van de twee ogen met een
gezichtsscherpte van minder dan 0,2. Vaak wordt een
bruikbare gezichtsscherpte behouden in het minst
aangedane oog. 

8.3. Het oogheelkundig onderzoek
Bij het oogheelkundig onderzoek van het netvlies
wordt in typische gevallen onderscheid gemaakt
tussen vijf stadia van aantasting van de macula. In
het eerste stadium zijn niet of nauwelijks afwijkingen
van de macula te zien. Het tweede stadium wordt
gekenmerkt door een geel-oranje vlek (eidooieraspect
oftewel vitelliform) onder de pigmentcellaag ter
hoogte van het centrale deel van de macula (foto 9).
Tot en met dit stadium is de gezichtsscherpte vaak
redelijk tot goed. In het derde en vierde stadium van
de aandoening treden enkele veranderingen op, die
leiden tot het afsterven van cellen van de macula. Het
vijfde stadium wordt ook wel atrofisch stadium
genoemd en gaat gepaard met sterke daling van de
gezichtsscherpte. Typisch voor de ziekte van Best is
dat een specifiek oogonderzoek, het elektro-
oculogram (EOG), in alle stadia gestoord is.  
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Foto 9: Ter hoogte van het

centrale deel van de

macula is een geel-oranje

vlek (eidooieraspect oftewel

vitelliform) te zien onder de

pigmentcellaag

8.4. De oorzaak
De oorzaak van de ziekte van Best, een afwijking in
het VMD2-gen, werd in 1998 ontdekt. Het VMD2-gen
zorgt voor de aanmaak van het eiwit bestrophin. Het
bestrophin-eiwit bevindt zich aan de onderkant van
de pigmentcellen, waar het een belangrijke rol speelt
in de aanmaak van de zogenaamde
calciumafhankelijke chloridenkanalen. Waarschijnlijk
leidt een afwijkend bestrophin-eiwit bij patiënten met
de ziekte van Best tot een stoornis in de werking van
deze kanalen. Dit kan leiden tot een verandering van
de zuurgraad in de cellen en een verandering in het
transport van stoffen van en naar cellen van het
netvlies. Ophoping van gelig gekleurde stoffen onder
de pigmentcellaag van de macula is daarvan dan het
gevolg. Deze ophoping is vaak te zien als een
typische, eidooierachtige, gelige vlek in de macula.



33

8.5. De behandeling
Op dit moment is geen behandeling mogelijk voor de
ziekte van Best. Onderzoekers bestuderen het VMD2-
gen om de functie ervan in het netvlies te achterhalen.
Met behulp van deze informatie hoopt men in de
toekomst een behandeling te kunnen ontwikkelen. 

9. Centrale Areolaire Chorioidea Dystrofie

9.1. Algemeen
Centrale areolaire chorioidea dystrofie (CACD) werd
voor het eerst beschreven in 1884 door de Engelse
arts Edward Nettleship. Het gaat om een dystrofie,
een progressieve aandoening leidend tot een
verminderde gezichtsscherpte. Hierbij wordt niet
alleen het centrale deel van het netvlies (de macula)
aangetast, maar ook de kleinere bloedvaatjes van het
onderliggende vaatvlies, de chorioidea. Omdat het
meestal gaat om een rond defect, noemt men het
areolair. Zo is men gekomen tot de ingewikkelde
naam centrale areolaire chorioidea dystrofie.
Vaak wordt CACD, een erfelijke vorm van
maculadegeneratie op jonge leeftijd, op autosomaal
dominante wijze overgedragen (zie hoofdstuk 3).
Soms komt de aandoening echter geïsoleerd voor bij
één familielid, zonder dat er andere familieleden zijn
aangetast. Mannen en vrouwen zijn even vaak
aangedaan. 



34

9.2. De symptomen
De symptomen van CACD manifesteren zich vaak
voor het eerst op (jong)volwassen leeftijd (tussen 25
en 55 jaar). Meestal merken mensen met CACD als
eerste symptoom dat ze minder scherp gaan zien, wat
niet te verhelpen is met een bril of contactlenzen. De
gezichtsscherpte gaat traag achteruit; vaak zijn
patiënten tussen 40 en 70 jaar als zij het eindstadium
van CACD bereiken. Eén of beide ogen hebben dan
een gezichtsscherpte van minder dan 0,1. De snelheid
van achteruitgang van de gezichtsscherpte kan echter
aanzienlijk verschillen van persoon tot persoon en
zelfs tussen de twee ogen. De daling van de
gezichtsscherpte gaat doorgaans gepaard met een
verminderde lichtgevoeligheid in het centrale deel
van het gezichtsveld en met stoornissen van het
kleurenzien.  

9.3. Het oogheelkundig onderzoek
De ontwikkeling van CACD wordt aan de hand van
oogheelkundige onderzoeken onderverdeeld in vier
stadia. In het eerste stadium is er een normale
gezichtsscherpte en zijn in het oog slechts minimale
afwijkingen van de pigmentcellaag zichtbaar. In het
tweede stadium zijn de afwijkingen in het oog al wat
duidelijker en kan de gezichtsscherpte verminderd
zijn. Vaak zijn lichte veranderingen meetbaar in het
kleurenzien en in het centrale gezichtsveld. 
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Als patiënten het derde stadium bereiken zijn ze vaak
ouder dan 40 jaar. Meestal is de gezichtsscherpte dan
nog 0,5 of meer. De oogarts kan nu een zone in de
macula zien waar de pigmentcellaag is afgestorven.
Met een speciaal apparaat kunnen foto’s van het
netvlies gemaakt worden. Hiervoor wordt een
contrastvloeistof ingespoten in de arm. Met dit
onderzoek, fluorescentie-angiografie (FAG), kunnen
de veranderingen in de macula en het vaatvlies nog
duidelijker zichtbaar gemaakt worden. In het vierde
en laatste stadium is een duidelijk afgegrensd gebied
in de macula te zien, waarbinnen de pigmentcellaag
en de kleine bloedvaatjes van het vaatvlies zijn
afgestorven. In dit stadium is de gezichtsscherpte
meestal lager dan 0,1 (foto 10).

Foto 10: Eindstadium

CACD; de

zenuwvezellaag in het

centrum van de macula

is afgestorven
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9.4. De oorzaak
Bij de autosomaal dominante vorm van CACD zijn bij
een aanzienlijk aantal patiënten mutaties gevonden in
het peripherin/RDS-gen. Dit gen zorgt voor de
aanmaak van het eiwit peripherin/RDS, dat een rol
speelt bij het in stand houden van de vorm van de
staafjes en de kegeltjes, de lichtgevoelige cellen
(fotoreceptoren) in het netvlies. Het eiwit bevindt zich
aan de buitenkant van de cel (in het celmembraan).
Daar zorgt het in samenwerking met een ander eiwit
(ROM-1) voor de vorming en het vormbehoud van de
buitenste zones van de fotoreceptoren. De exacte
functie is echter nog onduidelijk. Mutaties in het
peripherin/RDS-gen spelen ook een rol in het
ontstaan van sommige andere erfelijke
netvliesaandoeningen. In het geval van geïsoleerd
voorkomende CACD heeft men nog niet ontdekt welk
gen of welke genen een rol spelen bij het ontstaan
van de oogziekte.

9.5. De behandeling
Momenteel is er geen behandeling mogelijk voor
CACD. Wetenschappelijk onderzoek moet een licht
werpen op de onderliggende mechanismen die leiden
tot deze en andere erfelijke vormen van
maculadegeneratie op jonge leeftijd. Op die manier
hoopt men in de toekomst een behandeling te
kunnen ontwikkelen voor CACD.
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