
 
Virtuele tour polikliniek 

oogheelkunde 

Hier gaat het om u. 

Duodagen 2 en 3 juni 2022  
Henry Bom, huisarts Capelle aan den IJssel, Rozenburcht 
Jan Willem Vijlbrief, oogarts IJsselLand Ziekenhuis  



Disclosure 
Vereniging Medische Staf 

Disclosure belangen spreker: GEEN  

Presentatie: Virtuele tour polikliniek oogheelkunde 

Potentiële belangenverstrengeling  nee 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1 geen 

 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of anderen (financiële) vergoeding 

 Aandeelhouder 

 Andere relatie, namelijk…. 

 

 Geen 

 Geen  

 Geen  

 Geen  



Laatste Nieuws  



 
Wie is Wie? 



Wie is Wie 



Doktersassistenten 
(DA) 

 

 

› Balie werk  

› Telefoon  

› Planning  

› Assisteren bij kleine verrichtingen  

› Assisteren bij cataract operaties  



Nieuwe aanwinst 



Technisch oogheelkundig assistent 
(TOA)  

› Oogheelkundige voorbereiding  

· Anamnese  

· Oogdruk  

· Visus 

› Aanvullende onderzoeken 

· Optical Coherence Tomography (OCT, netvlies scan) 

· IOL master (lensberekening voor cataract chirurgie) 

· Cornea topografie (hoornvlies foto) 

· Fluorescentie angiografie / OCT angiografie 

· Fundus fotografie  

· Gezichtsveld onderzoek 



Orthoptist 

› Zelfstandig spreekuur  

· Kinderen 0-16 jaar  

› Refractie afwijkingen  

› Scheelzien  

› Amblyopie/ lui oog  

· Volwassenen  

› Dubbelzien  

› Scheelzien  

› Graves orbitopathie  



Optometrist 

› Diabetes screening  

· Screening voor interne geneeskunde  

› Zelfstandig spreekuur 

· 2e lijns oogzorg  

· Post operatieve controles na cataract chirurgie  

· Jaar controles bij stabiele glaucoom, diabetes en macula degeneratie patiënten  

› Onder supervisie  

· Natte macula degeneratie patiënten (MACU spreekuren)  

· Plaquenil screenings  

 



Oogartsen  

› 3 dagen per week 

· Luana Ugahary  

· Hanneke Mensink  

· Jan Willem Vijlbrief  

 

› Om de week 1 dag  

· Mirjam van Velthoven  



 
Feiten en getallen 

OOG YSL 



Feiten en getallen  

 

 

 

› Jaarlijks 

· 2800 nieuwe patiënten 

· 7800 herhaal bezoeken  

· 4000 intravitreale injectie   

· 950 cataract operaties  

· 350 laser behandelingen (nastaar, glaucoom, retina) 

 

 

 



Feiten en getallen  

40% 

20% 

30% 

20% 

case mix meest voorkomend 

macula degeneratie

diabetes / vasculair

glaucoom

cataract



 
Route patiënt  



Route patiënt 

aanmelden 
Vooronderzoek 

TOA 

Mydriasis 

(wijd worden 
pupil) 

Aanvullend 
onderzoek 

(OCT etc.) 

Oogarts Vervolgafspraken 



Vooronderzoek 

› Visus meting  

· Autorefractor  

· Foropter  

· Visusscherm  

 



Vooronderzoek 

› Oogdruk  



Onderzoek oogarts 



Onderzoek oogarts 



 
Aanvullend onderzoek 



Cornea topograaf 

› Indicatie  

· Onverklaarde visus daling  

· Hoog astigmatisme  

· Keratoconus  

 

› Werking 



Cornea topograaf 



Gezichtsveld onderzoek 
(perimetrie / HFA) 

› Indicatie  

· Glaucoom  

· Onverklaarde visus daling  

· Gezichtsveld uitval  

· Neurologische afwijkingen 

 

› Werking 



Gezichtsveld onderzoek 
(perimetrie / HFA) 



Gezichtsveld onderzoek 
(perimetrie / HFA) 



Gezichtsveld onderzoek 
(perimetrie / HFA) 



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 › Indicaties 

· Natte macula degeneratie  

· Veneuze / arteriële occlusies  

· Diabetes  

· Uveitis posterior  

· Opticopathie 

· Oogtumoren  



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 › Werking 



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 Natte macula degeneratie  



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 Natte macula degeneratie  



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 Diabetes 

› Analyse stadium retinopathie  

› Ischemie  

› Retinale neovascularisatie  

› Macula oedeem  



Wat is diabetische retinopathie(DRP) 

Hyperglykemie 

Vasculaire schade 

direct effect op 
retina cellen 

schade aan de 
capillaire wand 

Bloedinkjes retina 
Oedeem 

Exudaten 

Occlusie 

Ischemie 

Nieuwe 
vaatvorming 

vaat verandering 

Occlusie 

Ischemie 

Nieuwe 
vaatvorming  



Fluorescentie en Indocyanine Green (ICG) 
angiogram  

 Diabetes 

 



Optical Coherence Tomography (OCT) 

› Nieuwst oogheelkundige beeldvorming op basis van teruggekaatst licht door de 
verschillende structuren van het netvlies  



Optical Coherence Tomography (OCT) 

› OCT glaucoom  

› OCT macula  

› OCT angiografie  



OCT Glaucoom  

 

› Signaleren van pre-gezichtsveld schade door hogere oogdruk 

· Voordeel is eerdere behandeling start en gezichtsveld schade voorkomen   

 

› Dikte meting van de zenuwvezel laag en ganglion cellaag  



OCT glaucoom 



OCT glaucoom 



OCT glaucoom 



OCT glaucoom 



OCT macula  

› Indicatie  

· Macula degeneratie  

· Diabetische maculopathie  

· Macula pucker  

· Uveitis  

· Post operatief macula oedeem 

 na cataract chirurgie  

· Aangeboren afwijkingen  

 



OCT macula 
(droge macula degeneratie)  



OCT macula 
(natte macula degeneratie) 

 



OCT macula 
(natte macula degeneratie) 



OCT macula 
(natte macula degeneratie) 

dag1 Na 3 x IVI 



OCT macula  
(diabetische macula oedeem) 

Hyperglykemie 

Vasculaire schade 

direct effect op 
retina cellen 

schade aan de 
capillaire wand 

Bloedinkjes retina 
Oedeem 

Exudaten 

Occlusie 

Ischemie 

Nieuwe 
vaatvorming 

vaat verandering 

Occlusie 

Ischemie 

Nieuwe 
vaatvorming  



OCT macula  
(diabetische macula oedeem) 

dag1 Na 3x Avastin 



OCT macula  
(diabetische macula oedeem) 

2013-2022 (91 x IVI) 
 



OCT angiografie 

› Nieuwste ontwikkeling  

· Niet invasief/ geen contrast vloestof  

· Opname van de bloed stroom door alle vasculaire lagen van de retina  

 

› Indicaties 

· Natte macula degeneratie  

· Diabetische maculopathie  



OCT angiografie 
(natte macula degeneratie) 



OCT angiografie  
(diabetes)  



Casus 1,2,3 

› Verwijzing: 

Geleidelijke visus daling. Bij opticien niet te verbeteren met nieuwe bril.  

Cataract ? Anders?  



Casus 1 

Vrouw 87 jaar  

 

Sinds 3 maanden geleidelijk minder zien. Lijkt wat dubbel te zien maar kan het niet goed 
uitleggen. Mogelijk wat vervorming in het beeld.   

 

Visus OD 0.7 – OS 0.3 

Oogdruk 16-17 mmHg  

Media mild cataract  

In fundo: normale papillen, macula drusen ++, geen bloed  

 



Wat voor aanvullende onderzoeken gaan we 
doen?  



OCT macula 

 



OCT angiografie 

 



Fluorescentie angiografie 

 



Casus 2 

› Man 38 jaar  

 

› Sinds 4 maanden minder zicht bij de ogen. Suiker stabiel. Geen hoge bloeddruk. Geen 
vervormingen of zwarte vlekken  

 

› Visus OD 0.8 – OS 0.9 

› Oogdruk 16-16 mmHg 

› Hba1c 84  

› Media mild corticaal cataract  

› In fundo: normale papillen, macula enkele exudaatjes / enkele microanuerysmata, 
perifeer rustig beeld  

 

 



Wat voor aanvullende onderzoeken gaan we 
doen?  



OCT macula 

 



Fluorescentie angiogram 

› OD mild lekkage macula  

› ODS geen ischemie, enkele microaneurysmata  



Vervolg 



Casus 3  

› Man 63 jaar  

 

› Via opticien gekomen. Konden geen nieuwe bril aanmeten. Zelf geen klachten. Linker oog 
lijkt wat minder. 

 

› Visus 0.7- 0.8  

› Oogdruk 36-28 mmHg  

› Media matig cataract  

› In fundo: glaucomateuze excavatie OD > OS, retina geen afwijkingen 



Wat voor aanvullende onderzoeken gaan we 
doen?  



OCT Glaucoom  

 



OCT Glaucoom 

 



Gezichtsveld onderzoek  

 



Casus 4 

› Verwijzing:  

· Bekend in OZR met glaucoom waarvoor latanoprost/ timolol. Nu al enkele jaren geen 
controle. Bij opticien geen bril aan te meten.  

· ? Cataract / glaucoom  

 

› Man 59 jaar  

› Visus 0.7-0.3 

› Oogdruk 38-41 mmHg  

› Media mild cataract  

› In fundo: totale excavatie papillen 



OCT Glaucoom  

 



Gezichtsveld onderzoek 

 



Casus 5 

› Verwijzing: 

· Visus daling ODS geleidelijk. Cataract? 

 

› Man 78 jaar  

› Visus OD 0.4- OS 0.6 

› Oogdruk 21-21 mmHg  

› Media corticonucleair cataract 2+  

› In fundo: wat ruime excavatie papillen, macula milde pigment alteraties, perifeer geen 
afwijkingen  



OCT macula 

› Mild drusen verder geen afwijkingen  



OCT glaucoom 

 



Gezichtsveld onderzoek  

 



Casus 6  

› Verwijzing:  

· Sinds 3 weken vlek in het beeld, niet meebewegend met vervorming linker oog  

· Vraag: macula degeneratie?  

 

› Man 87 jaar  

› Visus OD 1.0- OS 0.5 

› Oogdruk 14-14 mmHg  

› Media heldere pseudofakie  

› In fundo : normale papillen , macula OD drusen – OS bloeding en vocht  



OCT macula  

 



OCT angiografie 

 



Fluorescentie angiografie + ICG 

 



 
Dank voor de aandacht! 


