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Screening diabetische retinopathie  
 
De toename van het aantal diabetici in onze populatie enerzijds, en het belang van 
een gestructureerde screening naar oogcomplicaties anderzijds, maakten  een 
herorganisatie van de praktijk meer dan wenselijk. 
 
Tegen 2040 zal naar schatting 10% van de bevolking (tussen 20-79 jaar) diabetes 
hebben, en één derde hiervan zal diabetische oogcomplicaties ontwikkelen. Het 
belang van regelmatige oogscreening (jaarlijks tot tweejaarlijks) kan hierbij niet 
voldoende benadrukt worden. Een jaarlijks oogonderzoek is verplicht voor patienten in 
het kader van de diabetesconventie, en aangewezen bij patienten in een zorgtraject 
diabetes.  
 
Om de belasting van dit onderzoek voor de patient zo minimaal mogelijk te houden,  
en om dit op een kwaliteitsvolle en gedocumenteerde wijze te kunnen uitvoeren, zijn 
we in onze dienst overgegaan tot het  gebruik van een Zeiss Clarus non-mydriatische 
funduscamera. Dit toestel laat toe om zeer snel een betrouwbare en mooi 

interpreteerbare breedbeeld  fundusfoto te 
verwerven bij de patient, zonder 
pupildilatatie. De patient kan na dit 
onderzoek zonder problemen een voertuig 
besturen, wat niet het geval is na een 
onderzoek met pupildilatatie. Dit onderzoek 
zonder pupildilatatie lukt in de praktijk bij 
meer dan 90% van de patienten. Op deze 
wijze is de jaarlijkse screening  veel 
betrouwbaarder en patientvriendelijker 
geworden. Hierbij volgt ook steeds een 
verslag aan huisarts en diabetoloog. 

 
In de toekomst zal dit screeningsonderzoek via artificiële intelligentie verder 
gestandardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden.  
 
 
Behandeling van diabetische retinopathie 
 
Waar lasertherapie jaren lang de gouden standaard was in behandeling van 
diabetische oogcomplicties, na vanzelfsprekend de algemene diabetes oppuntstelling 
van  de patient, zien we vandaag een zeer groot aandeel  anti-VEGF therapie (VEGF 
= Vascular Endothelial derived Growth Factor).  
 



Bij de behandeling maken we een onderscheid tussen het behandelen van de macula 
(maculair oedeem) en van de “perfere” retinopathie (ernstig preproliferatieve of 
proliferatieve diabetische retinopathie).  
 
Bij de behandeling van de maculpathie en het maculair oedeem is de rol van 
lasertherapie vandaag beperkt tot het coaguleren van extrafoveale (niet centraal 
gelocaliseerde) focaal lekkende microaneurismata. Voor alle centrale en/of diffuse 
vormen van maculopathie wordt de voorkeur 
gegeven aan repetitieve injecties met anti-VEGF 
medicatie. De visuele functie is immers duidelijk 
beter met deze laatste behandeling. Er is RIZIV-
terugbetaalde medicatie (Lucentis en Eylea), die 
we gebruiken bij visus minder dan 5/10 en HbA1c 
beneden de 8%. In andere gevallen wordt gebruik 
gemaakt van off-label Avastin, omwille van de 
veel voordeligere kostprijs voor de patient.  
 
Onze  handelswijze wordt ondersteund door de recente wetenschappelijke literatuur, 
die een superieur effect aantoont van Eylea  bij patienten met visus onder de 5/10, en 
een gelijkwaardig effect van de drie beschikbare producten in de patientengroep met 
visus boven de 5/10 (DCRNet Protocol T, Ophthalmology 2016 en FRB Registry , 
Ophthalmology 2019). Deze resultaten zijn dus perfect in lijn met onze huidige 
therapeutische opties binnen de bestaande RIZIV-regeling. Spijtig genoeg is er 
momenteel geen terugbetaling voor het product Avastin, en moeten patienten die 
buiten de terugbetalingscriteria vallen zelf hun behandeling met Avastin  betalen.  
 
Voor de zogenaamde proliferatieve diabetische retinopathie blijft lasertherapie nog 
steeds de standaardtherapie. We gebruiken hier in oze dienst reeds verschillende 
jaren een mulispot patroonlaser, om de behandeling zo patientvriendelijk mogelijk te 
houden. Recente studies tonen aan dat behandeling met repetitieve anti-VEGF 
injecties evenwaardig en minder invaliderend kan zijn. Een dergelijke therapie vergt 
evenwel een zeer stricte therapietrouw, en impliceert grote risico’s bij  onderbreking 
van de therapie. Langerwerkende medicatie of lange-termijn delivery devices kunnen 
hier in de toekomst mogelijk een oplossing bieden.  


