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Innovaties in oogheelkunde volgen elkaar in rap tempo op  

De winst en keerzijde 
van vooruitgang
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M
et de komst van een behandeling voor 
maculadegeneratie verandert de oog -
heelkunde in 2006 in één klap spectaculair. 
Hoogleraar Oogheelkunde Peter Ringens, 

oogarts in het Maastricht UMC+ en voorzitter van de 
commissie kwaliteit van het Nederlands Oogkundig 
Gezelschap (NOG): ‘Kort samengevat is macula-
degeneratie een slijtage van de gele vlek die het 
centrale zicht aantast. Een van de elementen van die 
slijtage is dat er bloedvaten groeien op plekken waar ze 
niet horen, en vervolgens verlittekenen. Het is een erg 

Van technische innovaties en betere medicijnen tot substitutie en preventie: de impact van 

al deze ontwikkelingen in de oogheelkunde is groot, vertellen oogartsen Tjeerd de Faber 

en Peter Ringens. ‘Ineens kunnen honderdduizenden patiënten therapieën krijgen die 

eerder te duur waren.’

�

invaliderende aandoening, omdat je in het midden  
van je blikveld een zwarte vlek ziet die steeds groter 
wordt. Tot tien jaar geleden was het een veel voor-
komende ouderdomsziekte waar geen behandel-
methode voor was. We konden de achteruitgang van  
het gezichts vermogen enigszins vertragen met een 
laser behandeling, maar uiteindelijk gingen mensen 
alsnog steeds slechter zien.’ 

Dan vinden onderzoekers een middel dat de wildgroei 
van bloedvaten afremt. Het komt beschikbaar als 
duur geneesmiddel, in de vorm van injecties waarvan 
de patiënt er zes tot acht per jaar nodig heeft. 
Gezien de hoeveelheid injecties en het grote aantal 
patiënten betekent dat echter een flinke hap uit het 
geneesmiddelenbudget. Een oogarts uit de Verenigde 
Staten brengt daar verandering in. ‘Deze dokter kwam 
op het idee om het medicijn bevacizumab, dat eigenlijk 
was ontwikkeld voor de behandeling van darmkanker, 
te gebruiken. Wonder boven wonder hielp dat, en 
dit middel was nog goedkoper ook. De fabrikant van 
het dure middel vond dat je geen middelen off-label 
mag voorschrijven. Maar het Zorginstituut oordeelde 
daar anders over. Daardoor besparen we in Nederland 
miljoenen euro’s. De impact is enorm: nu krijgen 
honderdduizenden mensen een therapie die eerder 
veelal te duur was.’

Meer dan staarspecialist
Bovengenoemde behandeling is de meest in het oog 
springende, maar slechts een van de technologische 
ontwikkelingen die de oogheelkunde in het afgelopen 
decennium heeft doorgemaakt. Desondanks heerst 
nog vaak het idee dat een oogarts voornamelijk staar-
operaties uitoefent. Geen hele vreemde gedachte, 

Oogarts Peter Ringens:

‘Zo’n 3D-oogprothese slaat 
geen deuk in een pakje boter’



DE MEDISCH SPECIALIST  SEPTEMBER 201712

COVERSTORY  

vertelt Ringens. ‘De staaroperatie komt in Nederland 
veel voor – zo’n 180.000 keer per jaar – en heeft een 
hoog succespercentage. Dat maakt dat de oogarts al 
snel wordt gereduceerd tot ‘staarspecialist’. Daarnaast 
vinden er echter miljoenen consulten per jaar plaats 
die compleet andere dingen betreffen, zoals de 
behandeling van diabetespatiënten met oogproblemen, 
netvliesloslatingen, glaucoom en maculadegeneratie. 
Bovendien zijn er talloze subspecialismen binnen 
het vakgebied. Sommige oogartsen zijn volledig 
gespecialiseerd in de oogkas, het hoornvlies of het 
netvlies, anderen in de lens of het zenuwstelsel.’

Waar het werk van de oogarts 25 jaar geleden 
voornamelijk bestond uit het aanmeten van brillen, 
is het vak anno 2017 getransformeerd tot een breed 
medisch specialisme waar innovaties elkaar in rap tempo 
opvolgen. Niet alleen betere medicijnen hebben de 
oogheelkunde verder gebracht, ook dankzij de techniek 
heeft het specialisme de laatste jaren een vlucht 
genomen. ‘Wie van technologische ontwikkelingen 
houdt, kan zijn hart ophalen in de oogheelkunde’, 
vertelt oogarts Tjeerd de Faber, verbonden aan het 
Oogziekenhuis Rotterdam. Zelf gebruikt hij regelmatig 
zijn smartphone als hulpmiddel om een diagnose te 
stellen. ‘Ouders die met hun kind op consult komen, 
vraag ik vooraf of ze foto’s willen maken van het kind in 
de thuissituatie. Daarnaast krijg ik beelden van ouders 

die zich na een operatie zorgen maken om hun kind. 
Op basis daarvan beoordeel ik of ze wel of niet moeten 
langskomen. Verder heb ik een opzetstukje op mijn 
telefoon waarmee ik netvliesfoto’s kan maken, die ik 
vervolgens weer op een digitaal platform deel met 
collega’s. Er is op het gebied van telemedicine dus van 
alles mogelijk.’

Twintig per dag
Geregeld verschijnen er in de media nieuwsberichten 
over baanbrekende technologieën in de oogheel-
kunde. Zo slaagden Belgische artsen er vorig jaar in 
een oogprothese te maken op basis van een drie-
dimensionale afdruk van de oogholte. Toch benoemt 
Ringens liever de wat meer gangbare voorbeelden. 
‘Zo’n 3D-oogprothese slaat geen deuk in een 
pakje boter, dat is numeriek vrij oninteressant. Veel 
interessanter is de technologische vooruitgang op 
het gebied van staaroperaties de afgelopen tien jaar. 
Vroeger sneed je een oog half open en lag een patiënt 
dagen in het ziekenhuis. Nu maak je een klein sneetje, 
plaats je een flexibel implantlensje en ben je in een 
half uur klaar. Je kunt in kortere tijd en op een veiligere 
manier veel meer patiënten opereren. Wat heet: per 
dag voert een oogarts gemiddeld tien tot vijftien 
staaroperaties uit.’ Toch lijken landen als Indonesië en 
India daar veel verder in te zijn: daar ligt het gemiddelde 
aantal staaroperaties per ziekenhuis op negentig per 
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dag. Een aantal waar Nederland nog wat van kan leren? 
‘Dat is geen goede vergelijking’, reageert Ringens. 
‘India telt veel meer inwoners, dus dat betekent dat er 
ook meer oogartsen in een ziekenhuis zijn. Die doen in 
verhouding per persoon net zoveel operaties met deze 
technologie als een Europese chirurg.’

Nieuwe behandelingen, technische ontwikkelingen en 
meer mogelijkheden: het succes van al deze innovaties 
heeft ook een keerzijde, vertelt Ringens. Zo klinken er 
steeds vaker geluiden dat de wachttijden bij de oogarts 
oplopen. ‘Omdat je meer interventies kunt doen, zit 
je spreekuur altijd vol. Het gevolg is dat de minder 
acute patiënten soms een paar weken moeten wachten 
op een consult. Spoedpatiënten kunnen wel meteen 
terecht. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn, maar 
dat zijn echt incidenten.’ De Faber haalt hierin ook de 
samenwerking met andere zorgverleners aan. ‘In de 
jaren negentig zijn we al begonnen met substitutie. Veel 
tijdrovende handelingen, zoals het opmeten van brillen, 
worden bijvoorbeeld door de optometrist of opticien 
gedaan. Daardoor kan de oogarts zich veel meer richten 
op de strikt medische activiteiten, zoals diagnostiek en 
interventies ter verbetering van het gezichtsvermogen 
en de kwaliteit van leven.’

(Digitale) netwerken
Beide artsen vinden een uitgebreid netwerk van groot 
belang. De Faber noemt als voorbeeld de screening op 
diabetes. ‘Voorheen moest een patiënt daarvoor naar de 
oogarts, maar tegenwoordig kunnen huisartsenpraktijken 
foto’s maken en digitaal laten screenen om te kijken 
of er sprake is van een diabetische afwijking in het 
netvlies. Dat is een vorm van digitaal netwerken die veel 
werk uit de oogartsenpraktijk weghaalt en waardoor 
alleen mensen worden doorgestuurd die daadwerkelijk 
wat hebben.’ Ook de Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS, zie kader, red.) speelt 
hierin een belangrijke rol, vult Ringens aan. ‘Die heeft 
kwaliteitsgelden beschikbaar gesteld voor het opstellen 
van een nieuwe diabetesrichtlijn, waarin alle betrokken 
specialismen – van oogarts tot huisarts – samenwerken. 
In die richtlijn wordt onder andere ingegaan op 
screening en netwerkgeneeskunde, zodat de te volgen 
lijn voor iedere beroepsgroep duidelijk is. Het netwerk is 
dus ook geformaliseerd.’

Aandacht voor preventie
Op het gebied van preventie kijken de oogartsen graag 
vooruit. Zo spreekt Tjeerd de Faber zich – namens de 
beroepsgroep – al jaren uit voor een algeheel verbod 
op consumentenvuurwerk. ‘Ieder jaar raken er weer 
honderden ogen beschadigd. Die ellende willen we 
voorkomen.’ De wetenschappelijke vereniging ziet 
preventie rond vuurwerk dan ook als haar taak, vertelt 
Ringens. ‘Allereerst omdat datgene wat aan lichamelijk 
lijden vermijdbaar is, beter is te voorkomen. Een 
tweede punt is dat patiënten grote maatschappelijke 

en economische gevolgen kunnen ervaren door 
vuurwerkschade, bijvoorbeeld omdat ze hun werk 
kwijtraken, minder mobiel zijn en afhankelijk van 
anderen worden. En deze groep moet nog een leven 
lang door. Daarom voelen we de noodzaak ons uit te 
spreken. Tot slot heeft het NOG zich gecommitteerd 
aan een programma van de WHO, genaamd VISION 
2020, dat tot doel heeft de wereldwijde blind- en 
slechtziendheid met vijftig procent te reduceren in 
2020. Ook daar sluit die preventie – niet alleen op 
het gebied van vuurwerk, maar bijvoorbeeld ook de 
vermijdbare slechtziendheid in bejaardentehuizen en 
gehandicapteninstellingen – naadloos op aan.’ 

Oogarts Tjeerd de Faber:

‘Wie van technologische 
ontwikkelingen houdt, kan zijn 
hart ophalen in de oogheelkunde’

De SKMS-gelden worden beschikbaar gesteld aan de 
(erkende) wetenschappelijke verenigingen en de Federatie 
Medisch Specialisten voor het ontwikkelen, onderhouden en 
implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. 
Lees hier meer over op: www.demedischspecialist.nl/skms.

Meer over het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 
vindt u op: www.oogheelkunde.org.

http://www.demedischspecialist.nl/skms
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