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DISCLAIMER

Dit rapport schetst beelden van een mogelijke toekomst van de oogheelkunde. Het 
rapport is een mix van informatie uit wetenschappelijke publicaties, trendbeschrij-
vingen, media highlights, cases en expert opinies. 

Het rapport kan niet worden gezien als een wetenschappelijke publicatie. De cases 
dienen als voorbeeld en inspiratie. De meeste hiervan zijn nog in ontwikkeling en 
dus niet perse al beschikbaar. 

De trends zijn geselecteerd op basis van deskresearch en expert interviews en heb-
ben geen wetenschappelijke onderbouwing. Voor trendwatching en toekomstver-
kenning is dat niet mogelijk. Het is een creatief proces. De experts in de faculty zijn 
experts in oogheelkunde en hebben vanuit die optiek hun expertise aangedragen. 
Voor hun advies en bijbehorende tijdsinvestering hebben de facultyleden een ver-
goeding ontvangen.

Zowel Novartis Pharma B.V. als de Medical Innovation Academy heeft geen enkel 
belang of betrokkenheid bij de voorbeelden (cases), onderzoeken en/of media high-
lights. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten OdySight (pagina 65) en voretigene 

neparvovec (Luxturna®; pagina 86). Voretigene neparvovec is eigendom van Novar-
tis; OdySight is eigendom van Tilak Healthcare, maar wordt in co-promotie met No-
vartis op de markt gebracht. 

De links in dit rapport leiden naar websites waar een derde partij haar applicatie 
aanbiedt. Het feit dat Novartis aandacht vestigt op deze applicaties, maakt niet dat 
Novartis kan worden beschouwd als eigenaar, ontwikkelaar of distributeur van de 
app. Met eventuele vragen of (product-)klachten dient u zich rechtstreeks te wen-
den tot de (wettelijk verantwoordelijke) fabrikant. 

Hoewel dit trendrapport duidelijke aanwijzingen geeft voor de toekomst van oog-
heelkunde dient nadrukkelijk te worden aangegeven dat geen rechten of andere 
zaken kunnen worden ontleend aan dit rapport. Het dient als inspiratie en aanjager 
van het denken over de toekomst van het medisch vakgebied oogheelkunde. 

“LOSLATEN VAN DE DOORGETROKKEN 
LIJNEN IN ONS DENKEN. DAT IS WAAR 

DIT RAPPORT OVER DE TOEKOMST 
VAN OOGHEELKUNDE OVER GAAT. 

EEN VERKENNING VAN TRENDS DIE 
EFFECT HEBBEN OP DE TOEKOMST 

VAN DIT MEDISCH VAKGEBIED.”
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met ons mee te denken – de ‘faculty’. Begin 2021 werd Frank 

Verbraak als facultyvoorzitter betrokken en begonnen we met 

het vormen van de faculty, die enkele maanden later compleet 

was. Individuele interviews werden afgenomen, waarna de hele 

groep in oktober 2021 bij elkaar kwam voor de eerste groepsdis-

cussies. In maart 2022 volgde nog een tweede groepsmeeting. 

In de tussentijd werd niet stilgezeten: Tony heeft uren achter 

zijn bureau doorgebracht om uitvoerig trendonderzoek te doen 

middels het lezen van honderden rapporten, publicaties en pa-

tentaanvragen.

Nu, ruim anderhalf jaar later, kunnen we eindelijk delen waar 

we zo druk mee zijn geweest. Het Trendrapport biedt een blik 

in de toekomst van de oogheelkunde. Wat zijn relevante trends 

die, soms al op zeer korte termijn, impact kunnen hebben op u 

als oogzorgprofessional? Wat is nodig om goed voorbereid te 

zijn op de toekomst? Welke concrete acties kunnen we nu al 

– gezamenlijk – ondernemen? We hopen dat het rapport u ver-

wondert, prikkelt en nieuwsgierig maakt – maar bovenal hopen 

we dat u geïnspireerd wordt om toekomstdenken een integraal 

onderdeel te maken van uw denken en handelen.

 

Via deze weg willen wij onze dank betuigen aan Bob en Tony, 

voor al het werk dat zij verzet hebben en hoe zij ook van ons ‘toe-

komstdenkers’ hebben weten te maken. Speciale dank gaat uit 

naar de tien facultyleden: Frank, Caroline, Hans, Henk, Inge, Leo, 

Peter Jaap, Rob, Robert en Rudy. Zonder jullie expertise, open-

heid en eerlijke inbreng was dit rapport er niet geweest. 

Hartelijke groet,

Het Oogheelkunde-team van Novartis

Beste lezer,

Wist u dat op 35-jarige leeftijd ons gedrag en onze gewoontes 

voor meer dan 95 procent vastliggen? Evolutionair gezien heeft 

dat een goede reden: gewoontes dragen bij aan een efficiënte 

inzet van energie en de instandhouding van de soort. Bovendien 

werd men vroeger gemiddeld toch niet veel ouder dan 50 jaar.

In onze huidige wereld is het echter niet zo praktisch dat we na 

ons 35e nog maar moeilijk nieuwe gewoontes aanleren. We le-

ven in een tijd van exponentiële technologische en wetenschap-

pelijke ontwikkelingen, en we staan als we 35 zijn nog maar aan 

het begin van ons werkende leven. Hoe zorgen we ervoor dat we 

bijblijven?

Beseffend dat we vanaf 35 jaar grotendeels gewoontedieren zijn, 

zullen veranderingen altijd een beetje schuren. Maar we ontko-

men niet aan verandering. De veranderende en alsmaar groei-

ende zorgvraag roept om innovatie en nieuwe ontwikkelingen. 

Wie niet verandert, zet de deur open voor anderen die dat wel 

doen en krijgt de veranderingen opgelegd.

Echter, met elke wind meewaaien is nu ook weer niet de bedoe-

ling. Dus hoe weten we welke ontwikkelingen relevant zijn en 

welke niet? Met deze vraag heeft de Medical Innovation Acade-

my Oogheelkunde zich de afgelopen twee jaar beziggehouden.

Het doel van de Medical Innovation Academy is het verkennen 

van trends die invloed (kunnen) gaan hebben op de toekomst 

van de oogheelkundige zorg. Hierbij wordt niet alleen geke-

ken naar oogheelkundige trends, maar óók naar trends binnen 

andere vakgebieden en trends van buiten de medisch-weten-

schappelijke wereld, die onze medische wereld in de (nabije) 

toekomst kunnen raken. Immers, trends beperken zich niet tot 

onze grenzen van vakgebieden. Evengoed beperken trends, of 

de acties die daarop ondernomen moeten worden, zich niet 

tot onze afkadering van taken en verantwoordelijkheden. Toe-

komstdenken vereist inzichten van anderen om bestaande aan-

names te doorbreken en een open vizier te houden. 

 

Daarom konden we dit project niet alleen doen. We hebben een 

groep van tien oogzorgprofessionals, uit verscheidene specialis-

men en met verschillende achtergronden, bereid gevonden om 

VOORWOORD
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De Medical Innovation Academy is opgericht door Tony 
Bosma (futurist) en Bob Krijnen (zorginnovator). Novartis 
faciliteert het project. Novartis is al jarenlang actief binnen 
de innovatieve oogheelkunde. Met dit project beogen wij 
ook aan de toekomst onze bijdrage te leveren. De Medical 
Innovation Academy Oogheelkunde beperkt zich niet 
tot de indicatiegebieden waarin Novartis actief is, noch 
zijn wij eigenaar van de resultaten en het trendrapport. 
Het trendrapport is ván oogzorgprofessionals, vóór oog-
zorgprofessionals. We hopen professionals en organisaties 
werkzaam binnen de oogheelkunde aan te zetten tot een 
duurzame dialoog. Immers, de toekomst raakt iedereen. 
 
De Medical Innovation Academy Oogheelkunde is bedoeld als 
startsignaal, niet als eindpunt. 
 
Heeft u feedback, wilt u meer weten of gaat u graag het 
gesprek aan? Laat het ons weten via oogheelkunde.nl@
novartis.com. We praten graag met u verder!
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‘Onze uitdaging is om aannames te doorbreken. Nieuwe 

wegen te verkennen en gebaande paden te verlaten. De 

toekomst van oogheelkunde vraagt om verbeeldingskracht.’

TONY BOSMA, INTERNATIONAAL FUTURIST

‘Veel oogartsen zijn bezig met de patiënt en denken niet 

na over hoe dat in de toekomst zal gaan en wat nieuwe 

ontwikkelingen voor hen betekenen.’ 

CAROLINE KLAVER, 2021

‘Oogartsen zijn conservatief en dat moet ook wel. Ze kunnen 

niet met elke wind meewaaien. Oogartsen hebben wel een 

‘eagerness’ rondom innovatie betreffende nieuwe methodes 

om sneller, slimmer en efficiënter te opereren.’

FRANK VERBAAK, 2021

‘Ik merk een generatieverschil, de analoog opgegroeide 

generatie ziet meer op tegen vernieuwing. De jongere 

generatie denkt vooral: kom maar op.’ 

INGE BRONKHORST, 2021

‘Er heerst bezorgdheid over bijvoorbeeld de loondienst 

discussie,  positionering ten opzicht van de concurrent en 

de opkomst van private equity in de oogheelkunde. Het is 

belangrijk om te beseffen dat wat nu in Amerika gebeurt dat 

dat over 15 jaar in Nederland gebeurt.’ 

RUDY NUIJTS, 2021

‘Als oogartsen meer toekomstgericht zijn zouden 

ontwikkelingen en de implementatie van ontwikkelingen 

sneller gaan.’ 

CAROLINE KLAVER, 2021

De toekomst vraagt van ons om open te staan voor het andere. 

Geen bevestiging zoeken van wat we al weten, maar juist dur-

ven het niet te weten. Te leren van de wereld buiten het directe 

vakgebied oogheelkunde. In een snel veranderende wereld is 

dit meer dan ooit nodig om het vakgebied van oogheelkunde 

toekomstbestendig te maken. 

Loslaten van de doorgetrokken lijnen in ons denken. Dat is waar 

dit rapport over de toekomst van oogheelkunde over gaat. Een 

verkenning van trends die effect hebben op de toekomst van dit 

medisch vakgebied. 

Het doel van dit rapport is niet om de toekomst te voorspellen. 

Het doel is om te inspireren. Artsen en organisaties werkzaam 

binnen oogheelkunde aanzetten tot een dialoog over de toe-

komst van oogheelkunde. We leven immers in een liquide tijds-

geest waarin onzekerheid de nieuwe zekerheid is. Een tijdsgeest 

waar verandering de nieuwe constante is. Het daagt uit om ook 

buiten de medisch-wetenschappelijke wereld te kijken naar 

ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de toekomst 

van oogheelkunde. 

Dit rapport is tot stand gekomen door gedegen desk- en fieldre-

search, expert interviews en faculty discussies. Toch blijft het een 

momentopname. Verandering  is een continu proces en stopt 

niet. Nieuwe inzichten, innovatieve doorbraken en ontwikkelin-

gen zijn aan de orde van de dag. De uitdaging is om de uitkom-

sten van dit rapport continu te evalueren. Door continu het pro-

ces van toekomstverkenning te doorlopen blijft het vakgebied 

oogheelkunde toekomstbewust en in staat te anticiperen op 

relevante ontwikkelingen. 

Een nauwkeurig geselecteerde groep van medisch experts bin-

nen oogheelkunde heeft bijgedragen aan de impactanalyse van 

trends door middel van interviews en werksessies. De uitkom-

sten hiervan zijn verwerkt in dit rapport. 

Toekomstverkenningen zijn nooit af. Om als oogheelkunde te 

anticiperen op de toekomst dienen krachten te worden gebun-

deld. Heeft u aanvullingen op het rapport of ideeën? Neem dan 

contact op met Novartis Nederland via:

oogheelkunde.nl@novartis.com.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. 

OVER HET RAPPORT
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 “Probeer met kleine stapjes ook in eigen praktijk 

te experimenteren. Kijk eens naar alle disposable 

spullen die jij misschien niet echt nodig hebt bij 

intravitreale injecties of staaroperaties. Misschien 

zou je deze in de toekomst weg kunnen laten in 

de sets.””Probeer naar de technologische ontwik-

kelingen in andere niet-medische vakgebieden 

te kijken en dan te bedenken: “Zou dit mogelijk 

toepasbaar zijn in mijn vak?” Blijf nieuwsgierig!”

“De zorg van de toekomst staat onder druk door 

een disbalans tussen patiëntenstroom en betaal-

baarheid. Regeren is vooruitzien, dus start nu al 

met meebewegen met de technologische ont-

wikkeling artifical intelligence en de maatschap-

pelijke beweging om de juiste zorg op de juiste 

plek te krijgen.“

“Voorbereiden voor de toekomst betekent ook 

als professional ‘omdenken’ hoe zorg geleverd 

kan of moet worden. Ik ben van overtuiging dat 

zorg op afstand de norm gaat worden en dat dit 

ook veilig mogelijk is. Dat verlangt een paradig-

ma in denken over de eigen rol in het zorgproces 

bij de individuele professional.”

 “Collega’s binnen de oogheelkunde zijn te wei-

nig actief met het verkennen van nieuwe mo-

gelijkheden door technologie – niet door onwil, 

maar door tijdgebrek. Jezelf overbodig maken is 

het ultieme toekomstige doel.”

“Sta open voor nieuwe ontwikkelingen en beoor-

deel deze kritisch.”

“Technologische innovaties gaan ons beroep als 

oogarts ingrijpend veranderen, maar menselijk 

contact blijft van grote waarde. Maak voor digita-

le implementatie tijd, geld en structurele ruimte 

vrij.”

“Logistieke en technologische  innovaties zullen 

het takenpakket van de oogarts in het komende 

decennium ingrijpend veranderen.”

“Om richting te geven aan de toekomst van oog-

heelkunde moet er nu al gestuurd worden met 

als kompas een analyse van de te verwachten 

ontwikkelingen in de zorg.”

 “AI voor screening op DRP is er en voor glaucoom 

en AMD zit het eraan te komen. Houd die ont-

wikkelingen in de gaten!”

 “Verwonderen is de basis van vernieuwing. Van-

uit een open verwonderde blik nieuwsgierig blij-

ven op je omgeving opent direct mogelijkheden 

om te innoveren.”

PERSOONLIJKE ADVIEZEN FACULTY
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OOGHEELKUNDE 
VAN OVERMORGEN?
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Canada
https://ocumetics.com 

OCUMETICS

Bionic Lens = Sci-fi?

WORDT SCIENCE FICTION REALITEIT?

Ocumetics Technology komt met een nogal gewaagde uit-

spraak. De start-up uit 2015 claimt het gezichtsvermogen van 

mensen aanzienlijk te kunnen verbeteren. Dit door middel van 

een bionische lens die middels cataractchirurgie in het oog ge-

bracht wordt. 

De Ocumetics wordt beschreven als een dynamische lens die 

het zicht op alle afstanden kan herstellen zonder dat er bijvoor-

beeld hulpmiddelen zoals brillen nodig zijn. Dr. Garth Webb 

deed op een SuperHuman congres de uitspraak dat met bioni-

sche lenzen menselijke ogen drie keer krachtiger kunnen wor-

den dan 20/20. Belangrijk om aan te geven is dat de lens geen 

oogziekten kan verhelpen. De lens ‘augments’ menselijk zicht!

De lens van Ocumetics bevindt zich nog in de onderzoeksfase. 

De verwachting is dat het klinisch onderzoek in 2023 is afge-

rond. De hoop is om de lens in Europa commercieel beschikbaar 

te maken tussen 2026 en 2028. (Johan Decruyenaere (UZ Gent) en Peter Peumans (imec), 2021)

“WE WETEN NIET WAT DE 
TOEKOMST BRENGT. 
WE WETEN ALLEEN DAT 
WE ER NIET ECHT OP 
VOORBEREID ZIJN”
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01. ANTICIPEER: TOEKOMST VAN DE OOGHEELKUNDE - 1.1 STEL JE VOOR... 2040

Het is erg interessant om te zien waar dan gentherapie staat. 

Op blindheid kun je nu al embryoselectie doen. Dan zijn er 

ethische vragen, maar wat is er ethisch aan om iemand blind 

te laten worden?’

CAROLINE KLAVER, 2021

‘Uitkomsten van behandelingen kunnen eenvoudig worden 

gedeeld met patiënten. Als je met een behandeling begint is 

duidelijk wat de uitkomsten zijn. Er is sprake van wederzijdse 

empathie. Zowel vanuit de arts als de patiënt. De patiënt zit 

niet meer in de houding dat ze alleen maar rechten hebben, 

maar ook plichten. 

Maatschappelijk is er minder maakbaarheids denken. Minder 

hoge verwachtingen van de zorg, zodat artsen zich minder 

verdedigend opstellen. In 2040 spreken we van de herintrede 

van de menselijke maat.’

ROB WOUTERS, 2021

‘Heel veel patiëntencontact is overbodig door big data. Als 

een foto snel geanalyseerd kan worden met veel minder 

foutmarge, waarom zou je dan nog naar de oogarts gaan? 

Oogartsen krijgen hierdoor meer tijd voor operaties of uitleg. 

Ze krijgen tijd om te doen waar ze voor zijn.’  

HENK STAM, 2021

‘In 2040 zien we nog steeds patiënten, maar werken we 

samen met nieuwe technologieën. Technologie helpt ons 

daadwerkelijk om beslissingen samen met de patiënt te 

nemen. De administratieve activiteiten zijn geautomatiseerd 

en zijn geen onderdeel meer van ons takenpakket.’ 

 INGE BRONKHORST, 2021

‘Beantwoord de toekomstdroom met de essentiële vraag: 

worden in 2040 al die dingen die we nu doen gedaan door 

mensen met hetzelfde opleidingsniveau van nu? Dat betwijfel 

ik namelijk. Dat is de allergrootste angst van iedereen. Dat 

physician assistants steeds meer gaan doen. Het analytische 

denkproces wordt dan door de arts gedaan.’ 

RUDY NUYTS, 2021

Het belang van dromen over de toekomst mogen we nooit on-

derschatten. Het geeft aan waar we aan denken als we het heb-

ben over vooruitgang, verandering en innovatie. Door onze dro-

men te delen, delen we onze impliciete wens voor de toekomst.  

Maar soms ook onze angsten en onzekerheden. De experts van 

de faculty oogheelkunde delen hun dromen over hun vakge-

bied. Stelt u zich eens voor: het is 2040, hoe ziet de oogheelkun-

de er dan uit? 

‘Vroegdiagnostiek is een realiteit. Met biomarkers kunnen 

we ziekten eerder aantonen. We kunnen eerder ingrijpen, en 

minder ingrijpend. Daarnaast kunnen we de leefstijl op een 

positieve manier verbeteren.’

PETER JAAP DE LINT, 2021

‘Gentherapie heeft in 2040 een belangrijke ontwikkeling 

doorgemaakt en heeft in de behandeling een grote rol. 

Personalised medicine en het beoordelen van risicoprofielen 

op basis van DNA zijn dan het nieuwe normaal. Preventief 

mensen advies geven op basis van individuele leefstijl is 

ingeburgerd. Nieuwe behandelingen zijn door robotchirurgie 

veel eenvoudiger. Er is veel aandacht voor het voorkomen van 

ziekten zoals diabetes. Bijvoorbeeld door het implanteren van 

cellen die diabetes opheffen.’

FRANK VERBAAK, 2021

‘Veel minder registratie. Dat helpt ons het meeste. 

Bijvoorbeeld door te praten met je computer. En verhoogde 

toegankelijkheid. Mensen die zelf diagnose stellen en 

screenen. Mensen worden zelf meer verantwoordelijk voor 

hun eigen gezondheid.’ 

LEO NOORDZIJ, 2021

‘We werken met predictieprofielen die aangeleverd zijn 

door een andere zorgverlener of bedrijf. Veel meer preventie, 

waardoor we patiënten ontvangen die nog goed zien. Je 

doet imaging, je prikt misschien nog wat extra’s om op 

detailniveau beter te weten wat je moet bieden om blindheid 

te voorkomen. Er zullen veel meer farma-mogelijkheden zijn 

om aandoeningen op te lossen. 

1.1 STEL JE VOOR... 2040
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FACTS & FIGURES

€20.000.000.000
Veelvoorkomende oogziekten zoals 
glaucoom, keratoconus, cataract, 
refractieafwijkingen en bijziendheid 
vertegenwoordigen in Europa meer 
dan €20 miljard aan jaarlijkse kosten 
voor de samenleving.
 (Europese Commissie, 2021)

258 MILJOEN
Er zijn 258 miljoen mensen met een 
lichte visuele beperking, waarvoor geen 
oorzaakgegevens beschikbaar zijn. 
(IAPB, 2021)

£200.568 PER JAAR
Patients with glaucoma are more 
likely to be admitted to the hospital 
for a fall than those without 
glaucoma. The associated costs were 
estimated at £200.568 per year or 
£2,845 per patiënt in the UK. (bron 6)

14% TOT 31%
Kinderen zouden minimaal twee uur 
per dag buiten moeten spelen. Van 
de zesjarigen haalt 31% dat, en van de 
negenjarigen 14%. (nu.nl, maart 2021)

112 MILJOEN
Glaucoma affects ~64.3 million patients 
aged 40–80 years worldwide. This 
number is expected to increase to 112 
million by 2040. (bron 5)

90% van het verlies van 
het gezichtsvermogen 
is te voorkomen of te 
behandelen. (IAPB,2021) 90%
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Gezichtsstoornissen stijgen van 749.500 (2015) naar 
1.139.800 (2040), een stijging van 52%. Gezichtsstoornissen 
staan in de top van grootste stijgers. (VTV, 2018)

1.139.800

5 MILJARD MENSEN
5 miljard mensen lopen het risico om in 2050 
bijziend te worden, en zullen last krijgen 
van visuele vermoeidheid als gevolg van 
het dagelijkse en frequente gebruik van 
apparaten met achtergrondverlichting. (Brien 
Holden Vision Institute)

OP TWEE NA GROOTSTE
Wereldwijd zijn cataract en niet-
gecorrigeerde refractieafwijkingen 
de grootste oorzaken van verlies van 
gezichtsvermogen. Leeftijdsgebonden 
maculaire degeneratie is de op twee 
na grootste oorzaak van verlies van 
gezichtsvermogen. (IAPB, 2021)

2.200.000.000
2,2 miljard mensen over de hele wereld 
hebben een visuele beperking, van wie er 
minstens 1 miljard een visuele beperking 
heeft die voorkomen had kunnen worden of 
nog moet worden aangepakt. (World report 
on vision, WHO, 2019)

100%
Alle mensen met blindheid en ernstige 
gezichtsstoornissen die niet kunnen worden 
behandeld, kunnen een onafhankelijk 
leven leiden als ze toegang krijgen tot 
revalidatiediensten. (World report on vision, 
WHO, 2019)

4,4 MILJOEN
Diabetische retinopathie is een groeiende 
oorzaak van verlies van gezichtsvermogen. 
4,4 miljoen mensen leiden hieraan. (IAPB, 
2021) 
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https://www.corti.ai 
Denemarken

CORTI.AI

AUDIA AI-ASSISTENT

AI ALS ASSISTENT

Corti.AI is een Deense startup uit 2016. Het bedrijf biedt een 

AI-platform dat werkt met spraakherkenningstechnologie. 

Deze technologie past men toe om patiëntconsulten in realtime 

te analyseren. Het AI-systeem kan hiermee inzichten, aanwijzin-

gen en aanbevelingen doen aan de arts of assistent. Het systeem 

kan ook aantekeningen en data doorzoeken zoals symptoom-

beschrijvingen om deze te vergelijken met miljoenen andere 

patiënten en zo een optimale behandeling te suggereren. 

Dat is wat de startup claimt. Het bedrijf heeft een flinke financi-

ele injectie ontvangen en is bekroond met verschillende onder-

scheidingen vanwege haar innovatieve karakter. 

Corti.AI wil met haar toepassingen de uitgaven in de gezond-

heidszorg reduceren en de patiënt betere toegang geven tot 

efficiëntere zorg. Start-ups met AI-toepassingen zoals Corti.AI 

zien we wereldwijd sterk toenemen. Het onderbouwt de trend 

waarin we zien dat de inzet van AI het zorgproces kan vereen-

voudigen en efficiënter maken.

De geschiedenis laat zien dat oogheelkunde veel veranderingen 

heeft doorgemaakt. De komst van de OCT, intravitreale injecties, 

vouwlenzen en laser. Maar ook de introductie van private equity 

in de zorg. Het is belangrijk om over de toekomst van het vak-

gebied na te denken. Medisch-technisch maar zeker ook orga-

nisatorisch. Medisch kent het vakgebied veel doorbraken. Maar 

organisatorisch en procesmatig lijken de zorg en oogheelkunde 

minder baanbrekend te zijn. Zeker als we het bestaande zorg-

proces vergelijken met de revolutie die in veel andere industrie-

en de afgelopen 20 jaar zich heeft voltrokken. Dit mede door de 

komst van technologie. 

De toekomst laat zien dat er veel uitdagingen binnen oogheel-

kunde zijn. Dubbele vergrijzing in combinatie met een ongezon-

de leefstijl maakt dat oogaandoeningen toenemen. De effecten 

van de extreem toegenomen schermtijd onder jongeren zijn 

nog niet volledig uitgekristalliseerd maar lijken zorgwekkend. 

En daar blijft het niet bij.

‘We mogen als vakgroep vaker de vraag stellen waarom we 

de dingen doen die we doen, en hoe doen we de dingen die 

we doen?’

ROB WOUTERS, 2021

‘Naar de toekomst toe word je niet meer betaald voor een 

verrichting die je doet maar voor de uitkomsten.’

ROB WOUTERS, 2021

‘Ik hoop dat patiënten mondiger worden. Het gaat om de 

patiënt, die is het allerbelangrijkste.’

HENK STAM, 2021

1.2 ANTICIPEREN OP DE TOEKOMST
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UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

De perfecte storm lijkt zich te voltrekken. Met de toenemende 

druk op de zorg staat ook de betaalbaarheid onder druk. Het 

systeem moet anders. Daarbij rijst ook de vraag of ‘young poten-

tials’ nog wel voor oogheelkunde kiezen? Een groot tekort aan 

medisch specialisten lijkt aanstaande. 

De meest genoemde uitdagingen voor oogheelkunde richting 

de toekomst zijn:

1. Betaalbaarheid van de (oog)zorg.

2. Beschikbaarheid aantal oogartsen/medisch specialisten.

3. Toenemende druk/vraag naar oogzorg door vergrijzing/leef-

stijl.

4. Veranderend gedrag zorgconsument.

5. Toegankelijkheid zorg.

6. Taakherschikking door technologie en in personeel

1.3 INNOVATIE IN 
OOGHEELKUNDE?

De waan van de dag regeert. Dat is zeker niet anders voor oog-

heelkunde. Barrières tot innovatie en verandering zijn er dan 

ook voldoende. De tijdens het onderzoek meest genoemde bar-

rières om vanuit het vakgebied  op de gedefinieerde trends in te 

spelen zijn:

 

1. GEBREK AAN TIJD / WAAN VAN DE DAG

De noodzaak tot innoveren en het belang van de trends wordt 

unaniem onderschreven. Toch ontbreekt het medisch specialis-

ten aan tijd om hierin te participeren. Bij de keuze tussen pati-

enten helpen of innoveren kiest het overgrote deel voor de pa-

tiënt. Daar ligt immers de eerste en meest urgente noodzaak. 

Gevaar is dat de zorg onvoldoende innoveert waardoor de druk 

alleen maar toeneemt. 

‘Collega’s binnen de oogheelkunde zijn te weinig actief met 

het verkennen van nieuwe mogelijkheden door technologie. 

Dat is niet door onwil maar door tijdgebrek.’

HENK STAM, 2021

2. FINANCIËLE DREMPELS

Het ontbreken van financiële prikkels om te innoveren wordt 

veelvuldig genoemd. Innovatie is risicovol. Ook financieel. Hier-

door wordt dit door specialisten gezien als een drempel voor in-

novatie. Verandering en innovatie zouden door het zorgsysteem 

meer moeten worden gestimuleerd. 

3. VERKOKERD ZORGSYSTEEM BLOKKEERT SAMENWERKING

Innovatie versnelt door bundeling van krachten en organisatie 

grensoverstijgend samenwerken. Dit blijkt in de praktijk van 

de zorg lastig. De zorg is nog altijd verkokerd en bundeling van 

krachten en expertise blijkt lastig te realiseren. 

‘Het is voor de toekomst van belang dat er meer gezocht 

wordt naar het gezamenlijke belang. Zoek dat op en werk 

samen om de oogheelkundige zorg te verbeteren en te 

innoveren. Het ligt niet alleen bij de arts.’ 

ROB WOUTERS, 2021

‘Ik denk dat het belangrijk is dat we meer verbonden zijn met 

andere medici.’          INGE BRONKHORST, 2021

1.4 BARRIÈRES VOOR INNOVATIE?
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4. ‘DO NO HARM’ MINDSET

Innoveren in de zorg betekent onzekerheden terwijl je werkt 

aan de gezondheid van mensen. Logisch dat binnen de zorg 

voorzichtig wordt omgegaan met vernieuwing binnen patiënt-

behandeling. Dit werkt vertragend maar zorgt er ook voor dat 

hypes zoveel mogelijk worden vermeden.

‘Bij nieuwe innovatie is het belangrijk dat de beroepsgroep of 

een academisch centrum er iets van vindt. Dan heb je als arts 

een back-up.’

LEO NOORDZIJ, 2021

De toekomst van oogheelkunde kenmerkt zich door veel onze-

kerheden maar is tevens veelbelovender dan ooit. Immers onze-

kerheid en noodzaak tot veranderen zijn aanjagers van innova-

tie.

We moeten als oogartsen eerlijk zijn: we weten niet alles en er 

kunnen systemen komen die het beter kunnen dan wij.’ 

PETER JAAP DE LINT, 2021 

‘Het NOG heeft een belangrijke rol in het voor artsen 

eenvoudiger maken om de potenties van nieuwe 

ontwikkelingen te zien.’ 

CAROLINE KLAVER, 2021

Zorginnovatie wordt vaak gerelateerd aan het toepassen van 

technologie binnen de zorg. Dit technologisch perspectief is een 

te beperkte definitie van zorginnovatie. De World Health Organi-

satie (WHO) beschouwt zorginnovatie als volgt: ‘Zorginnovatie is 

het ontwikkelen van nieuw beleid, nieuwe producten, diensten, 

technologieën en/of organisatiemodellen, waarmee de gezond-

heid van mensen wordt verbeterd’. Zorginnovatie gaat verder 

dan alleen technologie. De verleiding om alleen vanuit techno-

logie te denken is omdat dat de meest eenvoudige weg lijkt. 

‘Algemeen adagium van mensen rondom vernieuwing: 

gadgets zijn leuk, maar nadenken is lastig. Dit geldt ook voor 

de oogarts.’ 

FRANK VERBAAK, 2021

OMARM WEERSTAND

Niets is zo complex als het initiëren van verandering in de schijn-

baar vastgeroeste systemen en mindsets binnen de zorg. Legio 

congressen, trainingen, hackathons worden georganiseerd om 

verandering in de zorg te stimuleren. Het gevoel dat het anders 

moet is voldoende aanwezig. Alleen lijken we door angst voor 

het onbekende, en de heersende gedachte dat het veel tijd en 

energie kost, ons te weerhouden van realisatie van verandering. 

Daarbij komt dat, in dit tijdperk van liquide moderniteit, mensen 

murw zijn van verandering. We horen steeds vaker dat mede-

werkers verandermoe zijn. Vanuit de veranderkunde zijn er veel 

theorieën, en daarmee oplossingen, om verandering en innova-

tie te stimuleren. 

ADVIEZEN VOOR SUCCESVOLLE INNOVATIE

Om binnen de beschreven trends in oogheelkunde te innoveren 

stelt de faculty de volgende aandachtspunten voor. 

1. Pak de regie vanuit oogheelkunde. Stel een visie op en ga 
gericht aan de slag met innovatie.

2. Werk gericht vanuit de visie aan budgettering en ondersteu-
ning van innovatie activiteiten binnen oogheelkunde. 

3. Experimenteer met nieuwe verdienmodellen. Bied ruimte 
hiervoor. Innoveren betekent ook falen. 

4. Stel een team samen met verstand van zorg, business en in-
novatie. 

5. Maak innovatie behapbaar. Vele kleine stapjes maken een 
grote beweging.

6. Evalueer de innovatie. Ook innovaties die falen dragen bij. 

1.5 VERSNELLERS VOOR INNOVATIE
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De Trendradar is  een hulpmiddel om trends te plotten op basis 

van impact en volwassenheid. Het is geen wetenschappelijke 

tool maar dient als dialoogondersteunende visualisatie. De 

Trendradar voor oogheelkunde is in samenwerking met de fa-

cultyleden opgesteld. 

INDELING

De Trendradar bestaat uit een vijftal ringen/niveaus die de mate 

van impact en volwassenheid aangeven. De vijf niveaus zijn op 

de volgende pagina beschreven. 

1.6 TRENDRADAR, IMPACT TRENDS
01. ANTICIPEER: TOEKOMST VAN DE OOGHEELKUNDE - 1.6 TRENDRADAR, IMPACT TRENDS

TRY

Het ontwikkelpad van de trend is duidelijk. Wetenschappelijk 

onderzoek neemt af aangezien het innovatieve karakter redu-

ceert. De trend heeft zich bewezen als een ontwikkeling met 

blijvende impact. Voor organisaties is het vooral belangrijk om in 

te spelen op de trend. Dat bestaat uit daadwerkelijk anticiperen 

op de trend via projecten.

ACT

De trend is inmiddels geen trend meer. Het houdt in dat de ont-

wikkeling is opgegaan in de samenleving. Projecten en activi-

teiten worden niet meer gezien als innovatief maar als noodza-

kelijk of zelfs trendvolgend. Organisaties die niet acteren op de 

ontwikkeling worden gezien als achterblijvers. 

SMILE

De trends binnen deze ring zijn gespot maar bevinden zich in 

de allereerste fase van ontwikkeling. De trend zal niet direct het 

vakgebied raken. De trend is ‘nice to know’ en kan doorontwik-

kelen naar een vergaande en impactvolle trend. Veelal bevinden 

hier zich trends die verder in de toekomst liggen.

WATCH

Trends op dit niveau manifesteren zich door een toename in 

aandacht (media en wetenschap) en veelal toenemende inves-

teringen. De daadwerkelijke impact is vaak onduidelijk, maar de 

trend neemt toe in momentum. Acties zoals aanvullend onder-

zoek naar de ontwikkeling wordt aangeraden.

LEARN

De trend in deze fase neemt verder toe in bekendheid bij ook 

niet-experts. Impact en ontwikkelpad worden duidelijker en er 

zijn veel activiteiten binnen de trend. Hierbij valt te denken aan 

een toenemend aantal start-ups. Ook wetenschappelijk onder-

zoek neemt sterk toe.  Het is duidelijk dat de trend blijvende im-

pact gaat hebben. Acties rondom de trends zijn noodzakelijk. 

Denk hierbij aan pilots of partnerships. 



(Tos Berendschot (onderzoeker en fysicus op het gebied van oogheelkunde, 
Universiteit van Maastricht) Algemeen Dagblad, 2021)

“WE LIJKEN HET NORMAAL 
TE VINDEN DAT HOE 
OUDER WE WORDEN, HOE 
SLECHTER WE GAAN ZIEN” 02.

TRENDS 
OOGHEELKUNDE
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Israel
https://www.nano-retina.com 

NANO RETINA

INSIDEABLES NANO RETINA, TOEKOMST BINNEN HANDBEREIK

Nano Retina heeft een geavanceerde oplossing ontworpen die 

voornamelijk gericht is op mensen die het gezichtsvermogen 

hebben verloren als gevolg van degeneratieve aandoeningen 

van het netvlies. Sinds 2011 is het bedrijf in de media met hun 

vinding, en in maart 2020 bleken de eerste trials succesvol. 

De oplossing bestaat uit een miniatuur Nano Retina-implantaat. 

Dit zogenaamde NR600-implantaat kan worden beschouwd als 

een kunstmatig netvlies apparaat. Het vervangt de functionali-

teit van de beschadigde fotoreceptorcellen en creëert de elek-

trische stimulatie die nodig is om de resterende gezonde net-

vliescellen te activeren. NR600 bestaat uit twee componenten; 

een miniatuur implanteerbare chip en een bril gedragen door 

de patiënt. De patiënt dient na deze ingreep dus nog een speci-

ale bril te dragen. 

De innovatie van Nano Retina komt met name tot uiting in de 

implanteerbare chip waarmee beschadigde fotoreceptoren 

kunnen worden vervangen. Inmiddels is het ‘apparaat’ bij twee 

mensen in maart 2020 toegepast met positieve resultaten. 

(Tekst aangepast van website Nano Retina, 2021)

DE 11 TOPTRENDS

Er zijn elf trends gedefinieerd op basis van deskresearch, de 

interviews met de experts en creatieve sessies rondom de toe-

komst van oogheelkunde. De elf trends in de shortlist zijn gese-

lecteerd op basis van volwassenheid, ontwikkelmogelijkheden 

en impact op de oogheelkunde. 

De geselecteerde trends voor oogheelkunde zijn: 

 ● Augmented oogarts 

 ● Tele-oogheelkunde

 ● Digital therapeutics (DTx)

 ● Democratised diagnostics

 ● Regenerative medicine

 ● Precision therapeutics

 ● Oculomics (predictive oogheelkunde)

 ● Passende zorg met zinnige uitkomst

 ● Klimaatneutrale oogheelkunde

 ● Healthy living

 ● Smart deliveries

De trendradar geeft een beeld van de benoemde trends in rela-

tie tot elkaar en mate van impact op oogheelkunde.

2.1 TRENDRADAR OOGHEELKUNDE
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2.1 TRENDRADAR 
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TRENDS TO WATCH

Een aantal kernuitdagingen kunnen worden geformuleerd op 

basis van de geselecteerde trends. 

1. Hoe kan een vakgebied als oogheelkunde inspelen op dit 

soort grote ontwikkelingen? 

2. Hoe kunnen oogartsen voorsorteren op de benoemde 

trends?

3. Kan oogheelkunde de krachten bundelen om innovatie bin-

nen deze trends te realiseren?

4. Hoe verandert het vak oogheelkunde door deze ontwikke-

lingen? 

5. Wat is er nodig om oogheelkunde te ondersteunen in de ac-

ceptatie/toepassing van nieuwe ontwikkelingen?

TRENDS TO WATCH

Naast de geselecteerde toptrends zijn relevante trends opgeno-

men in de trendradar Trends to watch. Dit zijn ontwikkelingen 

die mogelijkerwijs in de nabije toekomst sterk aan belang en 

impact kunnen toenemen en dus gemonitord moeten worden. 

Het zijn mogelijk potentieel disruptieve ontwikkelingen voor de 

oogheelkunde van morgen. 

2.2 UITDAGINGEN: 
OOGHEELKUNDE

SMILE      WATCH     LEARN         TRY            ACT



TREND 1:
AUGMENTED 
OOGARTS

(Futurist Tony Bosma, 2021)

“EEN STEEDS GROTER 
DILEMMA VOOR DE 
TOEKOMST: WE MOETEN ONS 
LEVEN NIET STEEDS VERDER 
MEDICALISEREN. IS WAT WE 
TECHNOLOGISCH KUNNEN 
OOK WAT WE WILLEN?”
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DE ENTREE VAN AI

De ontwikkelingen binnen kunstmatige intelligentie ontgaan 

niemand. We zien algoritmes in de moderne auto, smartphones 

en in toekenning van gemeentelijke subsidies. AI wordt toege-

past bij sollicitaties en zelfs meldkamers experimenteren met AI 

bij de beantwoording van incidenten. Inmiddels worden foto-

modellen vervangen door virtuele modellen en kunnen we bij 

depressie in gesprek met een AI bot. Om maar te zwijgen van 

de vele AI-bots die de klantenservice van bedrijven ‘bemensen’. 

AI IN DE ZORG

Artificiële Intelligentie wordt ook al geruime tijd in de zorg toe-

gepast. Hierbij heeft AI vooral een sterk ondersteunende functie. 

Toepassingen zijn erop gericht de zorg efficiënter en goedko-

per te maken. Zo wordt AI gebruikt voor een snellere, betere en 

soms vroegere diagnose. Ook is AI functioneel bij het opstellen 

of kiezen van een behandelplan. Daarnaast wordt AI toegepast 

in de vorm van ‘bots’ om patiënten door het zorgproces te lei-

den. 

Toch blijkt juist in de zorg dat AI veelal versnipperd is en onvol-

doende op schaal wordt gebruikt om daadwerkelijk de voor-

delen ervan te behalen. Het lijkt erop alsof het eilanddenken in 

de zorg resulteert in AI-ontwikkelingen die onvoldoende breed 

gedragen worden. Dit werkt vertragend en remt een zorgbrede 

toepassing. 

‘AI heeft een grote toekomst voor de oogheelkunde en dan 

met name voor de diagnostische verwerking. Er zijn enorme 

databases met data waardoor, met behulp van AI, nieuwe 

inzichten in de oogheelkunde ontstaan.’ 

RUDY NUIJTS, 2021

AUGMENTED OOGARTS: 
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

De oogarts wordt in het klinisch handelen onder-

steund door intelligente systemen die, met een be-

paalde mate van zelfstandigheid, zorgtaken uitvoeren 

dan wel daarin adviseren.

42

TREND 1: AUGMENTED OOGARTS

MEDIA HIGHLIGHTS
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Dermatologie, radiologie en ook oogheelkunde lopen voorop 

met AI-toepassingen vanwege de op beeld gebaseerde diagno-

se. Het blijkt daarentegen ook hier dat het vooral projecten zijn 

die zich bevinden in de pilotfase. Brede implementatie is nog 

beperkt. 

‘AI als digital human zal een grote rol spelen door toegang tot 

oogzorg laagdrempelig en toegankelijk te maken. Spreekuren 

worden minder belast.’ 

HENK STAM, 2021

WAT IS AI NU PRECIES

AI kent veel verschillende definities en beschrijvingen. Veel te-

rugkomende elementen binnen de  definities van AI zijn: 

 ● Er is sprake van dataverwerking.

 ● Er zijn verschillende niveaus van zelfstandig werken.

 ● Toepassingen benaderen de menselijke intelligentie.

 ● Toepassingen ondersteunen het nemen van beslissingen.

 ● AI wordt (nog) door mensen gemaakt. 

AI is een paraplubegrip met veel verschillende technologieën. 

Denk aan deep learning, machine learning, natural language 

processing, image recognition, predictive analytics en classifica-

tion / clustering. Er is een onderscheid tussen regelgebaseerde- 

en datagedreven algoritmen. Het verschil is dat regelgedreven 

DE AUGMENTED OOGARTS

AI biedt legio mogelijkheden voor oogheelkunde. Een toekom-

stig hulpmiddel aan de zijde van de oogarts om de enorme pa-

tiëntengroei aan te kunnen. AI zal onmiskenbaar dominant wor-

den in de praktijk van de oogarts. Maar ook daarbuiten. 

De uitdaging is om vanuit het vakgebied de juiste aansturing te 

geven aan de vele ontwikkelingen. 

 ● Kwaliteit van data en gegevensverzameling zijn voor toe-

komstige AI toepassingen essentieel. Daar moet nu al aan-

dacht voor zijn. 

 ● De toekomstige oogarts zal niet worden vervangen door AI. 

Klinische beslisondersteuning door machines maakt dat 

medische specialisten een andere rol kunnen krijgen. Het ta-

kenpakket zal radicaal veranderen. 

 ● AI zal binnen oogheelkunde de klinische beslissingskracht 

vergroten en oneindig veel nieuwe toepassingen voor oog-

arts en patiënt introduceren. 

Samengevat zal de werkdruk niet direct afnemen; wel zullen de 

manier van werken en de verantwoordelijkheden veranderen 

van de augmented oogarts. 

‘AI wordt overhyped. Individueel contact blijft belangrijk.’ 

RUDY NUIJTS, 2021

‘Het is ethisch onverantwoord wanneer mensen niet de 

zorg krijgen die ze kunnen krijgen. Dus als er een half jaar 

wachttijd is voor een oogarts, maar een AI-dokter op een 

scherm al heel veel kan, dan sta ik daar achter.’ 

HENK STAM, 2021

DE GOUDEN BELOFTES VAN AI

De verwachtingen van AI zijn hooggespannen in bijna iedere 

sector. Kunstmatige intelligentie als de heilige graal van de 21ste 

eeuw. Het lijkt het nieuwe geloof en de oplossing voor de vele 

uitdagingen. Vraag is: hoe realistisch is dit?

AI is juist voor de zorg een hulpmiddel met mogelijk ontwrich-

tende gevolgen. Zorg is datagedreven en data is de brandstof 

voor AI. 

Consultancy organisatie KPMG deed onderzoek naar AI-toepas-

singen in de gezondheidszorg in Nederland (2020) en kwam 

met de volgende conclusies:

1. De medisch-specialistische sector is koploper wat betreft het 

aantal AI-toepassingen in de pilotfase of verder. 

2. Binnen de medisch-specialistische sector richten de meeste 

toepassingen zich (nog steeds) op analyse van beelden (o.a. 

CT-scans, MRI-scans en fundusfoto’s) (Bron 4, KPMG).
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(Rathenau instituut, 2018)

“HET ENGE IS NIET DE 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 

OF HET ALGORITME ZELF, 
MAAR DE AUTOMATISCHE 

BESLUITVORMING WAAR JE 
NIETS TEGEN KUNT DOEN “

TOETSING AI VANUIT MEDISCH PERSPECTIEF

Het inzetten van voorspelmodellen met behulp van AI heeft veel 

interesse in de zorg. Het ontbreekt echter aan criteria voor het 

beoordelen van de medische kwaliteit en effectiviteit van voor-

spellende AI. Deze moeten worden opgesteld vanuit het me-

disch perspectief.

Een groep experts werkt sinds oktober 2020 aan een veldnorm 

voor AI toegepast in de zorg. De opdracht hiervoor is gegeven 

door het ministerie van VWS. Het doel is de veldnorm eind 2021 

beschikbaar te hebben (https://www.datavoorgezondheid.nl).

Bijkomend doel van de op te stellen veldnorm is het vertrouwen 

in het gebruik van AI in de Nederlandse zorg te vergroten. Door 

normering en criteria op te stellen kunnen medisch specialisten 

eerder overgaan tot een verantwoorde inzet van toepassingen 

die kunstmatige intelligentie gebruiken. 

algoritmen werken op basis van door mensen opgestelde regels. 

Bij datagedreven algoritmen werkt de technologie op basis van 

invoer van data; de machine leert en verbetert zichzelf met meer 

ervaring.

‘Ik denk wel dat men terecht huivering heeft voor de brede 

toepassing van AI omdat het op smalle toepassing is 

ontwikkeld. Zo goed is AI nu nog niet.’

CAROLINE KLAVER, 2021

 

PILOT FASE VS DE PRAKTIJK

Google zag al vroeg kansen voor de toepassing van AI in oog-

heelkunde. In 2016 startte de zoekmachinegigant een samen-

werking met het Eye Hospital Moorfields. De gedachte was dat 

AI in staat moet zijn om sneller en eerder LMD en diabetische 

retinopathie te herkennen. Het Google systeem kon inderdaad 

een diagnose  stellen in minder dan 10 minuten. Maar de rea-

liteit bleek weerbarstig. Het systeem kon alleen maar omgaan 

met de juiste kwaliteit foto’s. (bron artikel Technology review, 

Google’s Medical AI was super accurate in a lab)

‘Als de oogarts weet dat hij in de lead is, dat hij AI kan 

gebruiken om beter en sneller te werken, dat het hem beter 

maakt , dan krijgen oogartsen wel vertrouwen.’

CAROLINE KLAVER, 2021
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https://www.sammobile.com/tag/neon/
(Nederland)

NEON

AI GEGENEREERDE COLLEGA’S?

In 2020 werd de Samsung NEON aangekondigd tijdens de Con-

sumer Electronics Show. Op dit jaarlijkse congres worden de al-

lerlaatste technologie ontwikkelingen gedemonstreerd. NEON 

was een opvallende ‘verschijning’ op dit congres. 

NEON is een zogenaamd Artificial Human project.  Dat bete-

kent dat het doel is om door computers gegenereerde mensen 

te creëren. Virtuele mensen die eruit zien en zich gedragen als 

echte mensen. Maar dan op een scherm. 

Het idee is dat de virtuele assistent vaardigheden kan leren en 

zelfs herinneringen kan vormen. Omdat NEON echt op een 

mens lijkt is het mogelijk om een relatie op te bouwen, zelfs via 

een scherm. Ook het tonen van emoties moet mogelijk worden.

Het idee is om NEON’s o.a. te ontwikkelen voor inzet in de zorg. Is 

de toekomst van de arts de artificiële NEON waar patiënten mee 

praten en die een eerste diagnose stelt? Altijd beschikbaar, nooit 

chagrijnig en altijd vriendelijk? Toekomstmuziek of realiteit? Op 

dit moment bevindt NEON zich nog in de ontwikkelfase. 

AUGMENTED OOGARTS
CASE STUDY

(Verenigde Staten)
https://www.digitaldiagnostics.com/products/eye-disease/idx-
dr/ & https://i-rop.github.io/cliniciansExamples.html 

AUGMENTED OOGARTS
CASE STUDY

IDX-DR & I-ROP

DE KUNSTMATIGE ARTS?

IDx-DR in de V.S. heeft voor haar AI toepassing FDA goedkeu-

ring. Het bedrijf maakt gebruik van een algoritme om patiënten 

te screenen op diabetische retinopathie. 

i-ROP is een initiatief dat kunstmatige intelligentie gebruikt bij 

de beeldvorming bij prematuren retinopathie. Dit consortium 

heeft van de FDA de status van ‘breakthrough device’ gekregen. 

Kunstmatige diagnose in oogheelkunde is hiermee een feit.



INSPIRATIE - CASE STUDYINSPIRATIE - CASE STUDY

50 51

https://strokeviewer.nico-lab.com 
(Nederland)

STROKEVIEWER

HYBRIDE ZORG HEEFT DE TOEKOMST

StrokeViewer is een app van Nico.lab. De app stelt artsen in staat 

om snel een herseninfarct te detecteren. Dit doet de app door 

het interpreteren van CT-beelden en aan te geven of er sprake is 

van een herseninfarct en/of hoe groot de kans daarop is. 

Neurologen vinden de app handig, maar er wordt ook gezegd 

in een artikel op de website van het Rathenau Instituut dat men 

dit soort ontwikkelingen vooral ziet als een soort routeplanner. 

Dit soort systemen volg je niet blindelings, maar de informatie 

gebruik je om uiteindelijk zelf de beste beslissingen te nemen. 

Zo werkt het ook met de app StrokeViewer. Technologie aug-

ments de arts. 

De verwachting is dat de technologie steeds beter gaat worden. 

Net zoals de navigatiesystemen.. 

AUGMENTED OOGARTS
CASE STUDY

https://deepdee.org 
(Nederland)

DEEPDEE

AI VOOR GLAUCOOM SCREENING IN ROTTERDAM

DeepDee werk aan een zogenaamd Software as a Service 

(SAAS) platform waarmee AI wordt gebruikt om de detectie van 

oogaandoeningen te automatiseren. De AI zal uiteindelijk ook 

geïntegreerd kunnen worden met oogheelkundige apparatuur 

of in een mobiel apparaat van de patiënt. Het systeem zal in 

minder dan een minuut een diagnose kunnen stellen met een 

geclaimde nauwkeurigheid van 95%. Dat is de belofte. 

In de toekomst kan zo’n systeem de toegankelijkheid, snelheid 

en betaalbaarheid van de oogzorg positief beïnvloeden. Routi-

nematige bezoeken zouden gereduceerd worden of zelfs afge-

schaft.

DeepDee en Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn in 2019 een sa-

menwerking gestart. Deze samenwerking betreft het ontwikke-

len van screeningsoplossingen met AI voor glaucoom.

AUGMENTED OOGARTS
CASE STUDY
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Onder tele-health verstaan we bijvoorbeeld een realtime te-

le-consult of het store-forward model waarbij foto’s van ogen 

worden verstuurd naar specialisten. Ook monitoring op afstand 

valt onder tele-oogheelkunde. In de toekomst kunnen we zelfs 

het realtime interacteren en diagnosticeren door een autonoom 

AI-systeem vatten onder tele-oogheelkunde. 

‘De ontwikkelingen op het gebied van vernieuwende 

communicatie met patiënten in de zorg, ten opzichte van de 

maatschappij, staan redelijk stil.’

PETER JAAP DE LINT, 2021

‘Als je echt thuiszorg voor oogheelkunde wil realiseren heb 

je een apparaat nodig dat dummy proof is en tegen een 

betaalbare prijs.’

LEO NOORDZIJ, 2021

OOGHEELKUNDE OP AFSTAND

Binnen de zorg zijn oogartsen de groep artsen die veel met de 

allerlaatste technologie werken zoals lasers, beeldvormings-

technologie, robots, enzovoort. Het veelgehoorde probleem bij 

de acceptatie van tele-health, dat de technologie onvoldoende 

wordt omarmd, zou bij oogartsen daarom minder moeten gel-

den. Er zijn binnen oogheelkunde mede daardoor inmiddels le-

gio voorbeelden van oogzorg op afstand.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de huidi-

ge oogzorg op afstand is schaars en veelal beperkt tot diabeti-

sche retinopathie. Maar er zijn nog geen of weinig richtlijnen of 

kwaliteitsborging voor de ontwikkeling van tele-oogheelkunde. 

Door dit gebrek worden veel van de initiatieven niet door artsen 

omarmd. 

Economische voordelen zijn er wel. Het Moorfields Oogzieken-

huis onderzocht dit, en vond een vijfvoudige reductie van de 

kosten per patiëntbeoordeling indien virtueel uitgevoerd in 

plaats van face-to-face.

‘Het ligt voor de hand dat mensen in de nabije toekomst 

vanuit huis een eerste advies krijgen om bijvoorbeeld een 

fundusfoto of OCT scan te laten maken bij de opticien.’

FRANK VERBAAK, 2021

Volgens hetzelfde onderzoek nam het voordeel toe tot een 

14-voudige kostenreductie indien een optometrist het deed in 

plaats van een oogarts (bron: Cataract & Refractive Surgery To-

day Europe, Staying Connected: Technology for Teleophthalmo-

logy, 2016).

Onderzoek geeft aan dat tele-oogheelkunde hetzelfde gewens-

te klinische resultaat oplevert als fysieke afspraken. In de meeste 

ZORG OP AFSTAND IN STROOMVERSNELLING? 

De coronapandemie in combinatie met technologische ontwik-

kelingen heeft voor een versnelling gezorgd in zorg op afstand. 

We waren genoodzaakt om voor diagnose of controle ‘nieuwe 

technologie’ in te zetten. 

De groei in beeldbellen tijdens de pandemie is enorm. De Ne-

derlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geeft inzicht in de 

stand van zaken anno 2021. In 2019 maakte 51% van de zieken-

huizen gebruik van beeldbellen. In het eerste kwartaal van 2021 

was dat gestegen naar 95%. Het gemiddeld aantal beeldbelcon-

sulten per kwartaal was in 2019 slechts 500. In het eerste kwar-

taal van 2021 waren dat er gemiddeld 18.000. 

De specialismen die hiervan voornamelijk gebruik maken zijn 

cardiologie, longziekten en interne geneeskunde (bron facts-

heet Digitale zorg, NVZ, 2021). 

Covid-19 heeft voor een versnelling van de digitalisering ge-

zorgd met een factor 40. Een sprong van 7 jaar in de toekomst 

van digitalisering. Als gewoontemensen zullen velen van ons 

terugvallen in het ingesleten gedrag. Maar duidelijk is wel dat 

tele-health een blijvertje is. En dat zal zeker voor de oogzorg gel-

den. De uitdaging voor oogheelkunde is namelijk om oplossin-

gen te vinden om de capaciteit van de diensten uit te breiden bij 

afnemende aantallen artsen en toenemend aantal patiënten, 

zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de oogzorg. 

Tele-oogzorg speelt hierbij een cruciale rol.

JARENLANGE ZOEKTOCHT MET AMBITIE

Tele-health is, net als kunstmatige intelligentie, een ontwikke-

ling die al jaren in ontwikkeling is. Tele-health wordt vaak ge-

combineerd met het begrip e-health. E-health is echter breder; 

tele-health is een onderdeel van e-health. 

TELE-OOGHEELKUNDE: 
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Technologie en telecommunicatie om oogzorg te leve-

ren op een andere locatie dan de traditionele facilitei-

ten en instellingen. Oogzorg plaats- en tijdonafhanke-

lijk georganiseerd met behulp van technologie. 
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ces. Het is dan ook belangrijk dat oogartsen en patiënten nauw 

betrokken worden bij een verdere realisatie van de inzet van te-

le-oogheelkunde. 

Het is duidelijk dat voor specifieke onderzoeken van het oog fy-

siek onderzoek essentieel blijft. Het oog is complex en technolo-

gie kan soms niet op afstand functioneren.

Maar, indien goed ingebed in het proces, kan technologie de ef-

ficiency van oogzorg verhogen door daar waar mogelijk consult 

op afstand te doen. Bij aandoeningen zoals leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie, diabetische retinopathie en screening op 

prematurenretinopathie is tele-oogheelkunde ook nu al toepas-

baar. 

‘Het aantal mobiele apps in de app store voor gezondheid is 

meer dan 350.000. In 2020 zijn er meer dan 90.000 nieuwe 

app’s en toepassingen gelanceerd. Dat zijn meer dan 250 

app’s per dag. Allemaal rondom gezondheid!’

DIGITAL HEALTH TRENDS 2021, IQVIA INSTITUTE FOR HUMAN DATA SCIENCE

‘Belangrijk bij alle innovaties is dat de menselijke maat blijft. 

Vooral de mens achter de patiënt heeft aandacht nodig.’ 

LEO NOORDZIJ, 2021

TELE-OOGHEELKUNDIGE UITDAGINGEN? 

Uitdagingen binnen tele-oogheelkunde (bron 12) zijn er zeker. 

Niet alleen de patiënt, maar ook de arts kan onbekend zijn met 

de technologische mogelijkheden. Het ontwikkelen van stan-

daarden en training voor artsen worden genoemd als noodza-

kelijk voor het breed inzetten van tele-oogheelkunde.

Belangrijk voor het slagen van tele-oogheelkunde is dat de toe-

passing ingebed is in het zorgsysteem. Niet alleen qua logistiek, 

maar ook qua vergoeding. In Nederland werken verschillende 

branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en de Ne-

derlandse Zorgautoriteit aan een structurele bekostiging van 

telemonitoren vanaf 2023. In deze nieuwe bekostiging komt er 

ruimte voor de vele ontwikkelingen rondom telemonitoren in de 

zorg. 

Tenslotte bestaat het gevaar dat tele-oogheelkunde juist extra 

druk op de oogzorg legt. Immers de zorg wordt laagdrempeli-

ger waardoor de vraag sterk kan toenemen. Het is daarom be-

langrijk dat er gekeken wordt wie welk deel van de tele-oogzorg 

voor zijn rekening neemt. Het aanpassen van het werkproces is 

daarvoor noodzakelijk. 

TELE-OOGHEELKUNDE ALS GAMECHANGER

Met iedere technologisch gedreven innovatie is het van belang 

dat alle betrokken partijen onderdeel zijn van het nieuwe pro-

onderzoeken wordt een hoge tevredenheid en acceptatie ge-

rapporteerd vanwege de toegenomen bereikbaarheid en ver-

minderde reiskosten en tijd (bron: 11).

Patiëntervaring is eigenlijk waar het allemaal om draait. De 

vraag rijst dan of deze vorm van zorg dan wel geschikt is voor 

ouderen. Immers  zijn zij minder gewend nieuwe technologie te 

gebruiken. En zijn zij opgegroeid met persoonlijke communica-

tie tussen arts en patiënt. Kunnen zij mee in deze transitie? 

Toepassing van nieuwe technologie in het dagelijks leven wordt 

ook door ouderen geaccepteerd. Zo bleek uit een persbericht 

van ABN AMRO dat ouderen internetbankieren volledig hebben 

omarmd. Mobiel bankieren blijkt nog wel achter te lopen, maar 

het lijkt een kwestie van tijd voordat deze manier van communi-

catie ook breder wordt geaccepteerd onder ouderen. 

‘Patiënten help je het meeste met: minder druppelen, minder 

naar het ziekenhuis, meer operaties tegelijkertijd, minder 

lang herstellen, minder lang wachten op je bril, etc.’ 

RUDY NUIJTS, 2021

‘De rol van de arts verschuift van uitvoering naar het 

bewaken van de kwaliteit. Uitvoering wordt door een ander 

gedaan.’

ROB WOUTERS, 2021
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DIGITALE EFFICIENCY BIJ OOGHEELKUNDE

In sommige landen zijn de voordelen van tele-oogheelkunde 

groter. Nieuw-Zeeland is hiervan een voorbeeld. Zorg op afstand 

is daar meer ingeburgerd. 

Via online meetings kunnen patiënten contact hebben met de 

oogarts. Dit alles via een beveiligd online platform en de mobie-

le telefoon, tablet of computer. Er bestaat de mogelijkheid om 

onderzoek op afstand te doen. Hiervoor zijn aanvullende devices 

nodig, die via oDocs worden geleverd. Voorbeelden van additi-

onele apparatuur zijn de spleetlamp, oftalmoscoop en andere 

imaging apparaten. Deze worden gekoppeld aan de mobiele te-

lefoon van de patiënt. 

Hoewel soms aanvullende apparatuur nodig is, kan op deze 

manier eenvoudiger voortgang van de behandeling  gemoni-

tord worden, wat met name voor chronische aandoeningen een 

voordeel biedt.

https://www.medicmind.tech/teleophthalmology 
(Nieuw-Zeeland)

MEDICMIND

TELE-OOGHEELKUNDE
CASE STUDY

https://www.preventicus.com

VOORKOMEN VAN HARTINFACTEN

Negen op de tien hartinfarcten zijn te voorkomen. Dat is de stel-

ling van startup Preventicus. Zij hebben een systeem ontworpen 

waarmee hartritmestoringen eenvoudig en laagdrempelig met 

de smartphone kunnen worden gemeten. 

De meest voorkomende hartritmestoornis is atriumfibrilleren. 

Een op de vier mensen krijgt het in de loop van zijn leven. Hartrit-

mestoornissen zijn niet altijd merkbaar en komen vaak slechts 

incidenteel voor. Het is daarom erg moeilijk om ze te detecteren 

tijdens een consult. Het regelmatig zelfmetingen doen is daar-

om een oplossing voor beroerte  preventie.

Preventicus heeft de Heartbeats app geïntroduceerd waarmee  

patiënten zelf hun hartritme met de smartphonecamera, zon-

der extra accessoires en in slechts één minuut kunnen meten. 

Het is een voorbeeld van laagdrempelige zelfzorg die een steeds 

grotere vlucht neemt door technologische ontwikkelingen. Er 

komen steeds meer smartwatches die deze functie aanbieden. 

(Duitsland)

PREVENTICUS

TELE-OOGHEELKUNDE
CASE STUDY
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‘De tijd van papieren folders is wel voorbij. Je kunt met apps 

en games meer specifiek aan de slag.’

 INGE BRONKHORST, 2021

DTx zullen medicijnen niet altijd kunnen vervangen, maar kun-

nen de uitkomsten van behandeling wel versnellen en/of verbe-

teren. Ook wordt DTx veelvuldig genoemd als de versneller van 

Value Based Healthcare omdat het realtime de uitkomsten van 

behandelingen in kaart kan brengen. 

Naast de individuele voorbeelden van DTx zoals app’s en games 

zien we ook de platforms van DTx toepassingen ontstaan. 

RxHealth is hiervan een voorbeeld. Dit is een platform volledig 

gericht op het leveren van digitale hulpmiddelen voor zorg. Via 

dit platform kunnen artsen games, chatbots, multimedia, apps, 

wearables en sensoren aan patiënten voorschrijven. De realisa-

tie van de zo vaak voorziene komst van de app-otheek. 

Er worden dus veel mogelijke voordelen gekoppeld aan de 

trend DTx. Toch blijft het een trend die nog sterk moet worden 

doorontwikkeld. Patent en investering analyses laten zien dat 

dat ook gebeurt.

Investeringen in de DTx-markt in de VS stijgen gemiddeld met 

40% per jaar. Dit over een periode van 7 jaar (bron: McKinsey The 

promise of digital therapeutics, 2020). De omvang van de Euro-

pese DTx-markt werd in 2018 geschat op $ 0,50 miljard. De ver-

wachting is dat dit groeit naar $ 2,27 miljard in 2026. 

DTx VOOR OOGHEELKUNDE? 

In de farmaceutische wereld is de beyond-the-pill strategie sterk 

in opkomst. Hier past ook de trend DTx naadloos in. Er wordt te-

genwoordig zelfs gesteld dat de farmaceutische bedrijven die in 

staat zijn om samen te werken met tech-start-ups de winnaars 

van de toekomst zijn. Grote vraag voor dit rapport is uiteraard of 

DTx ook voor oogheelkunde een toekomst heeft? 

Binnen DTx was juist oogheelkunde een van de toepassingsge-

bieden die als eerste werd verkend. Het meest bekende voor-

beeld hierin is gamification ter behandeling van amblyopie. Dit 

werd al in 2013 onderzocht. Canadees onderzoek aan de McGill 

Universiteit kwam tot de conclusie dat het spelen van het be-

roemde spel Tetris de ogen traint om samen te werken. Resulta-

ten van het onderzoek werden gepubliceerd in Current Biology 

in 2013 (bron 17).

Oogheelkunde wordt naast neurologie en psychiatrie veelvuldig 

genoemd als logisch toepassingsgebied voor DTx. Er zijn dan 

ook al legio toepassingen voor oogheelkunde te vinden in de 

app-store en online. Helaas blijkt dat veel van deze toepassingen 

PIXELS ALS MEDICIJN? 

In 2019 scheef de World Health Organisation (WHO) een kader 

voor de toepassing van digitale innovaties binnen de zorg. Hier-

bij werd de nadruk gelegd op toepassingen op het gebied van 

tele-health, zoals besproken bij trend 2 – tele-oogheelkunde. 

De trend digital therapeutics (DTx) gaat echter veel verder. Bij 

DTx zijn pixels en apps ‘het medicijn’ of worden aanvullend op 

een medicijn of therapie gebruikt. Het wordt gezien als de toe-

komst van zorg. Met een verschuiving naar meer chronische 

aandoeningen in de samenleving is de verwachting dat DTx 

een steeds grotere rol gaat spelen. Gedrag speelt immers een 

belangrijke rol bij chronische aandoeningen en vooral daar kan 

DTx haar toegevoegde waarde bewijzen. 

‘Gamification biedt grote voordelen voor oogheelkunde. Alleen 

voor het gebruik van een scherm is men in de oogheelkunde 

huiverig. Dat kan leiden tot een toename in myopie.’

 FRANK VERBAAK, 2021

DTx, DE STAND VAN ZAKEN

Het klinkt, en lijkt, tegenstrijdig maar in 2020 is het videospel 

EndeavorRx geregistreerd voor de behandeling van ADHD. Deze 

game is speciaal gemaakt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar 

en werkt als aanvullende therapie (zie case voor meer informa-

tie).

Het is slechts een voorbeeld van een game ingezet als medisch 

hulpmiddel. Inmiddels zijn er meerdere goedgekeurde DTx-toe-

passingen, onder andere voor pijnbestrijding bij migraine (zie 

case Theranica), het tegengaan van angsten en depressie, voor 

de behandeling van astma en  slaapapneu en verminderen van 

vermoeidheid bij kanker (zie case TiredOfCancer). 

DTx (DIGITAL THERAPEUTICS): 
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Gebruik van een apparaat zoals een smartphone, tablet 

of sensor, met bijbehorende software (bijvoorbeeld 

een app of een game), om een medische behandeling 

te leveren met of zonder aanvullend medicijnvoor-

schrift.
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https://www.endeavorrx.com 

GAMING OP VOORSCHRIFT

EndeavourRx is een ADHD-behandeling voor kinderen tussen 

de 8-12 jaar. Deze game is als medisch hulpmiddel goedgekeurd 

door de FDA sinds 2020. De game kan gespeeld worden op ver-

schillende apparaten zoals iPhone®, iPad® en Android™ appa-

raten.

Bij de ontwikkeling van de game hebben wetenschappers en 

game ontwerpers nauw samengewerkt. In de game wordt ge-

bruik gemaakt van combinaties van mentale en motorische sti-

muli om de aandachtfunctie te behandelen. 

Belangrijk is om aan te geven dat de game als aanvulling op 

medicatie gebruikt kan worden, en dat het uitsluitend op voor-

schrift kan worden ingezet.

(Verenigde Staten)

ENDEAVORRX

moeten worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Onder 

de noemer Software as Medical Device doet de FDA onderzoek 

(bron 15) naar toekomstige DTx toepassingen. 

‘Het probleem bij een app gebruiken is dat het ingewikkeld is. 

Denk aan privacy, regelgeving, data toegang en bezit. Er zijn 

veel regels hieromtrent wat het niet eenvoudiger maakt.’

ROB WOUTERS, 2021

Het nadeel van digital therpeutics kan dan ook zijn dat de 

schermtijd, bij specifieke toepassingen met schermen, toe-

neemt. Juist voor mensen met oogaandoeningen kan dat pro-

blematisch zijn. 

DTx is een trend met hooggespannen verwachtingen maar een 

even groot scepsis. Desalniettemin is de trend door de faculty 

aangewezen als belangrijke ontwikkeling.

niet volledig wetenschappelijk zijn onderbouwd. Onderzoek uit 

2018 naar mHealth apps concludeerde dat er wel onderzoek 

wordt gedaan maar dat veel van het onderzoek beperkt is naar 

de kortetermijneffecten (bron 18). De technologische ontwikke-

lingen gaan dus sneller dan dat de medische wetenschap het 

klinisch kan onderbouwen. Dat is ook het gevaar hiervan. De 

trend is niet te stoppen maar schreeuwt ook om medische vali-

datie. Hier ligt een rol voor de medische specialisten en weten-

schappelijk onderzoek. 

‘DTx zal steeds vaker worden ingezet, maar ik denk wel dat 

er een verzadiging komt. En dan komt er waarschijnlijk een 

keurmerk, om het kaf van het koren te scheiden.’

CAROLINE KLAVER, 2021

DTx VERNIEUWEND DUS UITDAGEND

De verwachtingen voor digital therapeutics zijn voor de toe-

komst hooggespannen. Toch zijn de onzekerheden ook nog 

groot. Onderzoek naar de effecten van DTx-toepassingen voor 

de behandeling van oogziekten staat in de kinderschoenen. Kli-

nisch onderzoek zal dus meer moeten worden uitgevoerd.

Tevens zullen er voorschriften en regels moeten worden op-

gesteld voor toepassing van deze nieuwe DTx-mogelijkheden. 

DTx-toepassingen vallen in Europa onder de wet en regelgeving 

voor medische hulpmiddelen en zullen dus eerst goedgekeurd 
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DTx TEGEN VERMOEIDHEID DOOR KANKER 

De Untire-app van Tired of Cancer helpt kankerpatiënten om 

beter om te gaan met hun vermoeidheid gedurende de ziekte. 

Vermoeidheid blijkt een onderschat probleem bij kankerpatiën-

ten. 

De app helpt patiënten hun vermoeidheid te begrijpen en geeft 

tips en oefeningen. Alle oefeningen zijn gebaseerd op beproefde 

methoden uit de klinische praktijk. Doel is dat patiënten beter 

in staat zijn de vermoeidheid te bestrijden en daardoor mogelijk 

sneller herstellen.

Naast vermoeidheid behandelt de app nog 7 andere belangrij-

ke thema’s: angst, zorgen, grenzen, slaap, voeding, zelfzorg en 

activiteit.

Bron: TiredOfCancer website, aangepast (2020)

https://tiredofcancerapp.com/
(Nederland)

TIREDOFCANCER

DTx CASE STUDY

https://theranica.com/ 

PIJNBESTRIJDING MIGRAINE MET DTx

Het Israelische bedrijf Theranica heeft het apparaat Nerivio ont-

wikkeld voor acute behandeling van episodische of chronische 

migraine bij mensen van 12 jaar en ouder. Het apparaat is inmid-

dels FDA goedgekeurd. 

Nerivio maakt gebruik van een draadloze en niet-invasieve elek-

trische stimulatie die op de bovenarm wordt gedragen bij het 

begin van een migraine aanval. Een behandelsessie duurt 45 

minuten en maakt gebruik van elektrische neuromodulatie om 

pijn en migrainesymptomen te behandelen. Patiënten kunnen 

de intensiteit en tijdsduur met een eigen app aanpassen, pau-

zeren of stoppen. Ook kan men een eigen dagboek bijhouden 

van de aanvallen, pijnniveaus en behandelingen. Dit alles gaat 

eenvoudig in de app en kan gedeeld worden met de arts. 

Een soortgelijk voorbeeld van DTx tegen migraine is de Duitse 

ontwikkeling Sincephalea (https://sincephalea.de)

(Israël)

THERANICA

DTx CASE STUDY
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APP VOOR OOGHEELKUNDE

Luminopia One is ontwikkeld samen met o.a. Boston Children’s 

Hospital en het Picower Institute for Learning and Memory. Het 

systeem is ontworpen om kinderen met amblyopie als behan-

deling tv-programma’s en films te laten kijken. Luminopia werkt 

samen met mediabedrijven om populaire, boeiende en educa-

tieve inhoud voor kinderen aan te bieden. 

Met Luminopia One kiezen patiënten de video-inhoud die ze wil-

len zien. Software past de inhoud realtime aan om de visuele in-

put naar de hersenen in evenwicht te brengen. Deze binoculaire 

benadering stimuleert de hersenen van patiënten om input van 

beide ogen te combineren. Dit in tegenstelling tot monoculaire 

therapieën zoals patching en atropine. De behandeling wordt 

uitgevoerd met virtual reality (VR)-headsets.

Na mogelijke goedkeuring door de FDA kan Luminopia One 

worden voorgeschreven door oogzorgprofessionals voor 1 uur 

per dag, 6 dagen per week gedurende 12 weken. In een studie 

naar de mogelijkheden van de therapie bleken de resultaten 

hoopgevend. Verdere toepassingen worden onderzocht (bron 13 

en bron 14).

https://luminopia.com 
(Verenigde Staten)

LUMINOPIA

DTx CASE STUDY

GAMING VOOR CHRONISCHE MACULOPATHIEËN

OdySight® is een game ontwikkeld door Tilak Healthcare. Ody-

sight is een game speciaal ontworpen om op afstand de visus 

van patiënten met chronische maculopathieën te bewaken. Te-

vens fungeert de app als een soort tussenpersoon in de pati-

ent-artsrelatie. De app monitort namelijk eventuele verandering 

in het gezichtsveld van een patiënt. Iedere keer als de patiënt de 

game speelt wordt deze data bijgehouden. 

Volgens de maker van Odysight is de gemiddelde leeftijd van de 

gebruiker 72 jaar. Het grote voordeel volgens oogartsen is dat de 

game veel meer data genereert dan een gemiddeld artsenbe-

zoek. Men claimt dat men 10 tot 15 keer meer waardevolle infor-

matie ontvangt via de game. Grote uitdaging blijft om mensen 

aan te zetten tot het spelen van het spel als onderdeel van de 

totaalbehandeling. 

Bron: Businessinsider, 04 augustus 2021 & website Odysight

DTx CASE STUDY

https://odysight.app/
(Frankrijk)

ODYSIGHT



TREND 4: DEMOCRATISED DIAGNOSTICS

71

INSPIRATIE - CASE STUDY

70

TREND 4:
DEMOCRATISED 
DIAGNOSTICS

VIRTUAL REALITY TEGEN MYOPIE

Een tegenstrijdige ontwikkeling zo lijkt het. Nieuwe technologie 

gebruiken om bijziendheid te behandelen. 

Dopavision is een start-up die actief is met het ontwikkelen van 

een smartphone app voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar met 

progressieve bijziendheid. De app en game, genaamd  MyopiaX 

werkt in combinatie mt een virtual reality headset en een blue-

tooth controller. Door middel van een game worden de kinde-

ren vermaakt terwijl ondertussen lichttherapie zijn werk doet 

om de aandoening te behandelen. Vooralsnog denk men dat 

twee sessies per dag van enkele minuten moet werken. 

De DTx toepassing richt zich op het moduleren van dopamine. 

Volgens studies heeft een verlaagd dopamine als gevolg dat het 

oog langer kan worden, wat resulteert in bijziendheid. Specifie-

ke vormen van licht kunnen dit proces tegengaan, aldus de ont-

wikkelaar. 

Bron: aangepast, Pharmaphorum, Dopavision raises €12m for 

DTx to tackle myopia epidemic, juli 2021

https://dopavision.com 
(Duitsland)

DOPAVISION

DTx CASE STUDY
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ZELFDIAGNOSE ALS DE HEILIGE GRAAL?

Voor medische diagnoses is (medische) kennis en veelal speci-

alistische apparatuur nodig. Toch kan steeds meer diagnostiek 

(deels) door de patiënt zelf worden gedaan. De markt van di-

agnostiek democratiseert richting de patiënt. Een ontwikkeling 

die al jaren speelt en gekenmerkt wordt door voor- en nadelen. 

De WHO erkent het belang van thuisdiagnostiek. Het instituut 

heeft de lijst van essentiële diagnostica gepubliceerd waarin 

thuisdiagnostiek wordt erkend als een zeer belangrijk en vitaal 

element om de wereldwijde dekking van de gezondheidszorg te 

verbeteren. Hierbij geeft de WHO tevens aan dat het verbeteren 

van de kwaliteit van diagnoses een prioriteit is  van het Dertien-

de Algemene Werkprogramma van de WHO (2019-2023).

COVID 19 ALS ACCELERATOR

De hele wereld heeft door de pandemie een snelcursus zelf- 

diagnose gekregen. Iedere Nederlander kon zichzelf thuis tes-

ten zonder tussenkomst van een arts of ziekenhuis. Onnodig 

afreizen naar ziekenhuizen voor diagnose bleek door zelftesten 

beperkt te kunnen worden. 

Uiteraard is de wereld van zelftesten niet waterdicht. De manier 

van testen moet zeer eenvoudig en intuïtief zijn, en bij elke test 

is er sprake van een foutmarge. Daarbij komt dat bij een diagno-

se de duiding van de uitkomst essentieel is. De arts is hierin een 

onmisbare schakel. Maar met het beschikbaar stellen van een 

toenemend aantal zelftesten krijgt de patiënt een nieuw middel 

in handen wat de relatie tussen arts en patiënt zal beïnvloeden. 

‘Democratised diagnostics is zeker interessant. Maar 

diagnostische hulpmiddelen moeten hiervoor geschikt zijn. 

Zover zijn we nog niet. De apparaten zijn duur en complex.’ 

RUDY NUIJTS, 2021

DEMOCRATISED DIAGNOSTICS:
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Het diagnositiceren of kwantificeren van een aandoe-

ning – of het risico daarop – door een  (toekomstige) 

patiënt zelf. Diagnose kwam worden uitgevoerd met 

behulp van zelftesten of AI-gestuurde digitale tools.  

72

02. TREND: DEMOCRATISED DIAGNOSTICS

MEDIA HIGHLIGHTS



TREND 4: DEMOCRATISED DIAGNOSTICS TREND 4: DEMOCRATISED DIAGNOSTICS

74 75

oogtesten geen vervanging zijn van een uitgebreid oogonder-

zoek. Sommige tests werken goed om oogaandoeningen in een 

eerder stadium te detecteren. En juist bij oogaandoening geldt 

hoe eerder hoe beter. 

‘Zelfdiagnose vind ik een uiterst interessante en gave trend. 

Behaviour change is hot en je bereikt enorme preventie. 

Democratised diagnostics kan dit versnellen.’

CAROLINE KLAVER, 2021

WILDGROEI EN MEDISCHE ONDERBOUWING?

In 2020 werden er in totaal 90.000 gezondheidsapps toegevoegd 

aan de app-store. Veel online diensten zoals apps en websites 

missen echter de medische onderbouwing en bewijsvoering. 

Dit soort ontwikkelingen zijn eerder een gevaar dan dat het de 

gezondheidszorg vooruit helpt. Toch kan de medische wereld 

deze ontwikkeling niet ontkennen. Wet- en regelgeving worden 

dan ook steeds meer ontwikkeld. Easee is op het moment van 

dit onderzoek één van de weinige apps met een CE-markering 

(bron: Yeung et al., NPJ Digit Med 2019).  

Guidance, met andere woorden begeleiding van de patiënt in 

een wereld van online tools, apps en zelftesten wordt steeds be-

langrijker. Oogheelkunde zou als vakgebied zelf kunnen beoor-

delen welke diensten daadwerkelijk door de medische wereld 

Feit zal zijn dat steeds meer geavanceerde methodes voor zelf-

diagnose op de markt komen. Dit gaat van testen voor infec-

ties tot aan oncologie. Gevaar van deze ontwikkeling is dat het 

medicalisering van de samenleving in de hand kan werken. De 

trend van democratised diagnostics zal dan ook turbulent zijn. 

Excessen zullen voorkomen maar als samenleving zullen we 

langzaam maar zeker de zelfdiagnose omarmen. 

Zelfdiagnose zal richting de toekomst zeker niet alleen afhan-

gen van technologische innovaties. Het is altijd een wisselwer-

king tussen medische expertise, technologische ondersteuning 

en kennis en kunde bij de patiënt/netwerk van de patiënt. Het 

systeem moet dat ondersteunen.

‘Democratised diagnostics zie ik als belangrijke trend. Steeds 

meer mensen zullen zelf participeren in de diagnose.’

ROB WOUTERS, 2021

Hoe moeilijk dat is richting de toekomst laat ook het initiatief 

rondom Quin doktors zien. Dit initiatief wil de werkdruk in de 

zorg verminderen met behulp van een app, symptoomcheckers 

en videoconsulten. Het initiatief kende een hoopvolle start met 

ondersteuning vanuit onder andere verzekeraars. Maar het initi-

atief liep tegen het probleem aan van een gebrek aan artsen. De 

wachttijden liepen op en al snel moest het initiatief afschalen. 

Het voorbeeld geeft aan hoe moeilijk de combinatie is van de-

mocratisering van medische kennis en de vraag naar medische 

expertise. Het initiatief heeft wel een blik in  de toekomst gege-

ven. Een toekomst waarin de patiënt veel meer participeert en 

waarin een netwerk van medische kennis op afroep beschikbaar 

is. Deze kennis zal in toenemende mate kunstmatig zijn. 

De grote vraag is wel voor welke medische aandoening zelfdiag-

nose het meest geschikt is? Is oogheelkunde hiervan een voor-

beeld?

‘Misschien hebben we in de toekomst wel een diagnostics 

McDrive? Een straat waar je doorheen kunt rijden en je kunt 

laten testen.’

RUDY NUIJTS, 2021

DEMOCRATISED DIAGNOSTICS OOGHEELKUNDE

Ook bij deze trend lijkt oogheelkunde voorloper te zijn. Al in 

2009 waren er zelftests in de app-store aanwezig. Met Eye Chart 

konden mensen zelf een eenvoudige oogmeting uitvoeren. In-

middels is de app geüpdatet en te downloaden als Eye Chart 

pro. In 2013 kwam Specsavers met een oogtest voor de iPhone.

Inmiddels zijn er legio standaardtesten voor oogaandoeningen. 

Belangrijk om bij deze ontwikkeling aan te geven is dat dit soort 



INSPIRATIE - CASE STUDY

77

TREND 4: DEMOCRATISED DIAGNOSTICS

76

https://apps.apple.com/us/app/cradle-white-eye-detec-
tor/id904042354 

(Verenigde Staten)

CRADLE

OOGCHECK VOOR KINDEREN

In 2019 was de Cradle app een veelbesproken online dienst uit 

de app store. De media berichtte veelvuldig hoe deze app de fo-

to’s van kinderen kon scannen om specifieke oogziektes vroeg-

tijdig te detecteren. 

De app maakt het mogelijk om witte ogen bij foto’s van kinde-

ren te detecteren. Een witte pupil kan een normaal effect zijn 

bij het nemen van foto’s. Net als de alom bekende rode ogen bij 

een flits. Toch kan het ook een symptoom zijn van een oogaan-

doening, zoals retinoblastoom, pediatrische cataract en de ziek-

te van Coats. 

De app is in staat om foto’s van kinderen met witte ogen eruit te 

filteren zodat ouders zelf verder onderzoek kunnen doen of een 

arts bezoeken. Een relatief eenvoudige toepassing van techno-

logie. Met het snel doorontwikkelen van technologie zullen in de 

toekomst meer van dit soort toepassingen beschikbaar komen. 

Bron: app store Apple.

DEMOCRATISED
DIAGNOSTICS CASE STUDY

UITDAGINGEN?

De trend democratised diagnostics wordt ook gezien als een 

ontwikkeling die weerstand oproept en waarbij er twijfels zijn 

over realiseerbaarheid. Werkt de trend medicalisering van de sa-

menleving in de hand? Zorgen beperkte gezondheidsvaardig-

heden ervoor dat mensen de uitkomsten niet weten te duiden? 

Wat betekent dit voor de ethische kant van diagnosestelling? 

De trend democratised diagnostics zal veel nieuwe en bestaan-

de uitdagingen introduceren en versterken. 

Enkele veelbenoemde uitdagingen zijn:

1. Kwaliteit van zelfdiagnoses

2. Duiding van uitkomsten

3. Gezondheidsvaardigheden gebruikers

4. Gebruiksgemak

5. Acceptatie zelfdiagnose door behandelaar

De trend democratised diagnostics is een ontwikkeling waar het 

vakgebied nu al op moet, en kan, voorsorteren. Dat kan direct 

door het toepassen van ‘guidance’ in het overvolle speelveld van 

zelfdiagnose. Ook het beschikbaar stellen van kennis bij de ont-

wikkeling van zelfdiagnosetoepassingen helpt de kwaliteit van 

toekomstige diensten te vergroten. De behoefte bij de patiënt is 

voor de toekomst zeker aanwezig. 

aangeraden of omarmd worden. De patiënt kan je niet tegen-

houden om dit soort initiatieven uit te proberen. Wel kan je als 

oogheelkunde de patiënten begeleiden in het gebruik ervan. 

Gebruik van zelfdiagnose zal zeker alleen maar toenemen, net 

als de kwaliteit van de diensten. 

De trend zal vooral bijdragen aan het maatschappelijke bewust-

zijn rondom oogaandoeningen. 

Bijvoorbeeld mensen met oogaandoeningen in de familie kun-

nen laagdrempeliger in de toekomst zelftests doen. Men kan 

in een eerder stadium oogaandoeningen diagnostiseren en 

aankaarten bij de oogarts voor aanvullend onderzoek. Hierbij is 

zelfdiagnose een hulpmiddel voor bepalen van de behandelrou-

te, in plaats van bevestiging van diagnose. 

‘Het zou mooi zijn als een app op basis van gedrag kan 

detecteren dat je een oogprobleem hebt.’

LEO NOORDZIJ, 2021

‘Het oog is klein en complex dat maakt democratised 

diagnostics moeilijk. Goede diagnose vereist dure apparatuur. 

Patiënten vinden vaak druppelen al moeilijk.’

INGE BRONKHORST, 2021
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(Duitsland)
https://www.my-eyemate.com/en/how-eyemate-works.
html

EYEMATE

ZELFCHECK OOGDRUK?

Eyemate® is een apparaat dat de patiënt in staat stelt om zelf de 

oogdruk te meten. 

Hiervoor wordt een eyemate microsensor in het oog geïmplan-

teerd. De druksensor wordt tijdens een staaroperatie geïmplan-

teerd en blijft, net als de kunstlens, permanent in het oog. De 

sensor maakt contactloos meten mogelijk. Dit kan in enkele se-

conden aldus de website van Eyemate. 

De waardes worden opgeslagen en kunnen gedeeld worden 

met de arts. Op basis hiervan kan medicatie worden voorge-

schreven en/of aangepast. Uiteindelijk moet de informatie ook 

via een app beschikbaar komen. Deze is volgens de website in 

ontwikkeling. 

DEMOCRATISED
DIAGNOSTICS CASE STUDY

(Nederland)
https://www.easee.online/nl/

HET BEKENDSTE NEDERLANDSE INITIATIEF

Easee is een mooi voorbeeld hoe innovatie daadwerkelijk gere-

aliseerd kan worden en hoe technologie oogheelkunde verder 

kan helpen door de diagnose deels te democratiseren. 

Het UMC Utrecht deed een onderzoek naar de nauwkeurigheid 

van de Easee dienstverlening. In het onderzoek werd de visus- 

en refractie afwijking van 100 proefpersonen via Easee gemeten 

en vergeleken met de uitkomsten van traditionele oogmetingen 

door een optometrist. Hieruit bleek dat de applicatie van Easee 

gelijkwaardig is aan de meting door een optometrist, zeker bij 

milde myopen tot -3D. 

Sinds 2021 vergoedt zorgverzekeraar Zilveren Kruis de Easee 

oogmeting voor verzekerden die werkzaam zijn in de industrie- 

energie- en financiële sector. Dit geldt voor de aanvullend ver-

zekerden. De Easee oogmeting is ’s werelds eerste CE-gecertifi-

ceerde online oogtest.

Bron: website Easee.

EASEE

DEMOCRATISED
DIAGNOSTICS CASE STUDY
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REGENERATIEVE BEHANDELING VOOR OOGHEELKUNDE

Regeneratieve geneeskunde wordt gezien als een mogelijke op-

lossing voor een beperkte groep oogaandoeningen. 

In 2011 werd voor regeneratieve behandelingen voor het oog 

een belangrijke stap gezet. Japanse wetenschappers slaagden 

erin stamcellen uit te laten groeien tot een deel van een netvlies. 

De resultaten werden in Nature gepubliceerd. De wetenschap-

pers realiseerden de groei in 10 dagen. Tests gaven aan dat het 

netvlies zelfs naar behoren bleek te functioneren. Het laten uit-

groeien van een volledig netvlies leek niet zo ver weg. Toch be-

vindt de trend regeneratieve geneeskunde, anno 2022, voor de 

oogheelkunde zich nog in de beginfase.

‘Zebravissen hebben regenererend vermogen van hun 

netvlies. Als we kunnen uitvogelen hoe dat werkt en dat bij 

mensen toepassen, zou dat een mooie ontwikkeling kunnen 

zijn.’

CAROLINE KLAVER, 2021

Veelgenoemde en aangehaalde voorbeelden binnen regene-

ratieve geneeskunde toegepast binnen de oogheelkunde zijn 

onder andere: Regenerative Patch Technologies en Astellas voor 

de behandeling van LMD, Ocugen voor de behandeling van re-

tinitis pigmentosa en ProQr voor het behandelen van blindheid. 

Een ander veelgenoemd aspect binnen de regeneratieve ge-

neeskunde zijn de doorbraken binnen het toepassen van de ge-

netische manipulatie techniek CRISPR. Het brengt daadwerke-

lijk veranderingen aan in het DNA. Allergan en Editas Medicine 

voeren een studie uit met het toepassen van CRISPR voor erfelij-

ke blindheid. Dit is voor patiënten met de ziekte van Leber. Deze 

techniek staat aan het begin van de ontwikkeling maar is zeker 

veelbelovend voor de toekomst. 

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

De trend is sterk in ontwikkeling waarbij er een aantal kenmer-

kende uitdagingen zijn te formuleren.

1. Wetenschappelijke onderbouwing

2. Veiligheid/bijwerkingen

3. Ethiek

De trend wordt door de facultyleden als zeer belangrijk en im-

pactvol gezien. Een ontwikkeling die een vergaande impact kan 

hebben op de behandeling van veel verschillende oogaandoe-

ningen.

HET LICHAAM ALS BOUWPAKKET?

In 2002 sprak Renate Dorrestein over het menselijk lichaam als 

bouwpakket. In haar boek ging ze in op de toekomstige maak-

baarheid van het menselijk lichaam. Anno 2022 zien we berich-

ten dat wereldwijd vrouwen steeds meer op elkaar gaan lijken. 

De ‘tiktok-isering’ van het menselijk lichaam. Waar liggen de 

grenzen?  

De regeneratieve geneeskunde is erop gericht het herstellen-

de vermogen van het menselijk lichaam slim te gebruiken. Door 

beschadigde of zieke cellen weer goed te laten functioneren of 

mogelijk te vervangen. Ook zou schade door het natuurlijke ver-

ouderingsproces weer hersteld kunnen worden. Binnen deze 

vorm van geneeskunde wordt onder andere gebruik gemaakt 

van (stam)celtherapie en gentherapie.

Er wordt voorspeld dat door deze herstellende geneeskunde de 

zorgkosten uiteindelijk kunnen worden beperkt. Ook zou rege-

neratieve geneeskunde een alternatief kunnen worden voor de 

donatie van organen en weefsels. 

Nederland staat bekend om haar onderzoek naar regeneratie-

ve geneeskunde. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft 

voor haar strategische agenda 2018-2023 regeneratieve genees-

kunde zelfs als speerpunt geformuleerd. Er is tevens een lande-

lijke Kennisagenda Regeneratieve Geneeskunde ontwikkeld. 

Deze is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 

(Rabelink et al. 2018).  

‘Regeneratieve geneeskunde is een hoopvolle technologie 

voor mensen met verlammingen en zintuiglijke beperkingen.’

RATHENAU INSTITUUT, 2018

REGENERATIEVE GENEESKUNDE:
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Behandelmethoden om beschadigde of zieke cellen of 

weefsels opnieuw te laten groeien, repareren of ver-

vangen. Ook wel vervangingsgeneeskunde genoemd.
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https://www.griffithresearch.ca/liqd-cornea 
(Australië)

DE LIQUIDE CORNEA

Het is in 2020 in het tijdschrift Science Advances gebracht als 

een doorbraak binnen de oogheelkunde en als alternatief voor 

de hoornvliestransplantatie. 

Onder de noemer liQD Cornea is er een zogenaamd synthetisch 

biocompatibel en hechtende ooggel ontwikkeld die op het 

hoornvlies kan worden aangebracht. De liQD Cornea gel hecht 

zich aan het beschadigde hoornvliesweefsel en bevordert de 

weefselregeneratie. 

Volgens de onderzoekers van het Maisonneuve-Rosemont Hos-

pital Research Centre (Montreal) zijn hierdoor in de toekomst 

minder hoornvliestransplantaties nodig. 

(bron website Science daily, 2020).

LIQD CORNEA

REGENERATIEVE 
GENEESKUNDE CASE STUDYGENTHERAPIE VOOR ERFELIJKE NETVLIESAANDOENING

Voretigene neparvovec (Luxturna®) is de eerste geregistreerde 

gentherapie voor de behandeling van een erfelijke netvliesaan-

doening. Het is geïndiceerd voor kinderen en volwassenen met 

verlies van gezichtsvermogen door mutaties in beide kopieën 

van het RPE65-gen en met voldoende levensvatbare cellen in 

het netvlies (39). 

De meeste van deze patiënten hebben een ernstige vorm van 

de ziekte, met ingrijpend verlies van het gezichtsvermogen. De 

ziekte kan uiteindelijk leiden tot volledige blindheid. Tot het be-

schikbaar komen van voretigene neparvovec bestond er geen 

behandeling voor deze patiënten (40). 

Voretigene neparvovec bestaat uit een adenovirus-vector met 

het RPE65-gen. Het wordt eenmalig via een subretinale injec-

tie toegediend in beide ogen (zie afbeelding) (1). Injectie van 

voretigene neparvovec in de subretinale ruimte resulteert in de 

transductie van retinapigmentepitheelcellen met een cDNA dat 

codeert voor het normale humane eiwit RPE65 (genaugmen-

tatietherapie), wat het potentieel biedt de visuele cyclus te her-

stellen (39). 

Het ingebrachte gen blijft episomaal en wordt niet ingebouwd 

in het DNA van de gastcel (41). 

VORETIGENE 
NEPARVOVEC

REGENERATIEVE 
GENEESKUNDE CASE STUDY
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OPTOGENETICA ALS BRON VAN INSPIRATIE? 

Optogenetica werd in 2010 door Nature Methods als Methode 

van het jaar benoemd. Bij optogenetica wordt er onder andere 

gebruik gemaakt van lichtgevoelige eiwitten die voorkomen in 

de natuur. Bijvoorbeeld in algen. Het gen van het eiwit wordt via 

een onschuldig virus geïnjecteerd bij bijvoorbeeld dieren.

Het bedrijf Gensight heeft inmiddels twee patiënten behandeld 

via optogenetics. Een peer-reviewed publicatie is hiervan uitge-

bracht in Nature Medicine in mei 2021. Hier is de case beschre-

ven van een 58-jarige man die mede hierdoor een deel van zijn 

zicht terugkreeg. Een tweede case is gepresenteerd in novem-

ber 2021.

Inspirerend hoe de wetenschap de natuur gebruikt voor moge-

lijke medische oplossingen. 

Bron: persbericht (aangepast) GenSight, 2021

OPTOGENETICS
(Frankrijk, Verenigde Staten)
https://www.gensight-biologics.com

REGENERATIEVE 
GENEESKUNDE CASE STUDY

REGMED XB
(Nederland)
https://regmedxb.com 

KRACHTEN BUNDELEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) is een 

internationaal instituut gericht op de ontwikkeling van regene-

ratieve geneeskunde (RM). Het belangrijkste doel van RegMed 

XB is om door middel van regeneratieve toepassingen chronisch 

zieke patiënten te genezen. RegMed XB verbindt de RM-clus-

ters in Nederland (Leiden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht) en 

Vlaanderen (Leuven) in een gezamenlijk onderzoeksprogram-

ma. RegMed XB investeert in de ontwikkeling van een geauto-

matiseerde en betaalbare ‘lopende band’ voor de productie van 

grote hoeveelheden micro- en macroweefsels. RedMed XB richt 

zich voornamelijk op oplossingen voor de genezing van ziekten 

als diabetes type 1, nierfalen, artrose en hartfalen. Dit allemaal 

door de inzet van regeneratieve therapieën.

Bron: website RegMed XB, 2021

REGENERATIEVE 
GENEESKUNDE CASE STUDY
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keling. Juist dit medisch vakgebied laat zich kenmerken door 

precisie. Binnen de oogheelkunde lopen al jaren diverse studies 

om personalised therapie beschikbaar te krijgen. Veelgenoem-

de onderzoeken vinden plaats rondom aandoeningen zoals Le-

ber erfelijke optische neuropathie, syndroom van Usher en reti-

nitis pigmentosa. 

Helaas blijkt dat de complexiteit van multifactoriële aandoenin-

gen zoals LMD zich nog niet laten voorspellen en behandelen 

vanuit de precisiemedicatie.

‘De holy grail is als je massa precision kunt toepassen. 

Ook voor de aandoeningen die we veel zien, zoals macula-

degeneratie en diabetisch macula-oedeem.’

ROBERT WISSE, 2021

De doorontwikkeling van personalised therapeutics binnen 

oogheelkunde is tevens sterk afhankelijk van de ontwikkeling 

van kunstmatige intelligentie. Technologie zoals voorspellende 

algoritmes en deep learning staan aan de basis van personalised 

therapeutics en een volledig gepersonaliseerde patiënt journey 

binnen oogheelkunde. Hoewel nog veel onduidelijk is, vormen 

de vele ontwikkelingen en onderzoeken rondom omnics data 

zoals genomics en oculomics het pad voor een mogelijk  toe-

komstige oogarts als iemand die met behulp van kunstmatige 

intelligentie en realtime persoonlijke data vergaand geïndividu-

ling kunnen voorkomen. Ook preventie komt hiermee binnen 

handbereik.

Belangrijk bij de trend personalised therapeutics is dat de 

noodzakelijke genetische screening geïmplementeerd is in het 

zorgsysteem. Dat voorafgaande aan een behandeling screenings 

worden ingezet. Er zijn initiatieven in Nederland die deze aan-

passing in het zorgsysteem willen realiseren. Deze richten zich 

veelal op zeldzame aandoeningen. Richting de toekomst kan dit 

verbreden naar andere en meer voorkomende ziektebeelden. 

De snelle ontwikkeling binnen de DNA-sequence-techniek ver-

sterkt immers het potentieel en de haalbaarheid van personali-

sed therapeutics binnen de zorg.

‘Personalised therapeutics zal ook betekenen dat artsen, 

ondersteund door AI, bepalen wat de optimale therapie is per 

patiënt op basis van DNA, geslacht, leeftijd etc.’  

HANS LEMIJ, 2021

PRECISIE BINNEN DE OOGHEELKUNDE

De oogheelkunde zal in de toekomst op basis van genetische 

profielen, andere persoonskenmerken en biomarkers de beste 

therapie geven. Behandelresultaten zullen voor patiënt en arts 

voorspelbaarder zijn. Dit omdat de therapie afgestemd is op de 

unieke eigenschappen van een patiënt. 

Precisie binnen de oogheelkunde is zeker geen nieuwe ontwik-

PERSONALISERING = TOEKOMSTIG NORMAAL

Al jaren wordt gezegd dat de toekomst van gezondheidszorg ligt 

in het vergaand personaliseren van het zorgproces met de daar-

bijbehorende medische behandeling. Immers het ziektebeeld 

kan hetzelfde lijken, ieder mens is en reageert anders. Juist indi-

viduele eigenschappen hebben invloed op het ziekteverloop en 

het behandeleffect. 

Is de toekomst zo dat geen enkele patiënt eenzelfde behande-

ling meer krijgt? De toekomst waarin de zorg transformeert naar 

hyperpersoonlijke therapieën waarbij medicatie, het zorgproces  

en behandelplannen volledig zijn afgestemd op het individu tot 

op het niveau van biomarkers en genetische profielen. 

De trend personalised therapeutics betekent voor de toekomst 

dat de mindset in de zorg van one size fits some transformeert 

naar one size fits none.

‘In de toekomst gaan we steeds meer biomarkers gebruiken 

om daadwerkelijk personalisering in medicatie en 

behandeling toe te passen. Het einde van one size fits all.’

CAROLINE KLAVER, 2021

Trends zoals algoritmisering van zorg, netwerkzorg, genetics, 

3d-print, smart deliveries, dataficering en Internet of Medical 

Things vormen gezamenlijk de beweging richting personalised 

therapeutics. Een slim en datagedreven netwerk rondom de pa-

tiënt die realtime monitoring en data analyse mogelijk maakt 

waar behandeling en medicatie op worden afgestemd.

Het structureel inzetten op personalised therapeutics kan de 

veiligheid en effectiviteit van de zorg verhogen. Ook hier dient 

altijd de afweging worden gemaakt tussen gepercipieerde voor-

delen ten opzichte van de kosten. Het inzetten van de juiste zorg 

voor de juiste patiënt zou daarentegen over- en onderbehande-

PERSONALISED THERAPEUTICS:
TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Het vergaand individualiseren en voorspellen van the-

rapie door uit te gaan van persoonlijke kenmerken van 

een patiënt zoals genetica en biomarkers (fenotypi-

sche- en genotypische kenmerken).
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PRECISIE HEEFT DE TOEKOMST

Het  meest in het oog springende voorbeeld van dit moment is 

de CAR-T therapie. 

CAR-T staat voor Chimere Antigeen Receptor T-cel. De behande-

ling bestaat uit het bewerken van lichaamseigen T-cellen om er-

voor te zorgen dat ze bepaalde cellen in het lichaam herkennen 

en aanvallen, zoals bijvoorbeeld kankercellen. Het is een hyper-

gepersonaliseerde vorm van celtherapie. De bewerkte T-cellen 

worden na aanpassingen weer teruggezet in het eigen lichaam, 

alwaar zij hun werk gaan doen.  

Op CAR-T gebaseerde therapieën zijn reeds beschikbaar voor 

verschillende vormen van bloedkanker, waaronder lymfomen, 

bepaalde vormen van leukemie en multiple myeloom. 

CAR-T 
CELTHERAPIE

PERSONALISED 
THERAPEUTICS CASE STUDY

aliseerde therapie zal voorschrijven. 

PERSONALISED OP NANO-NIVEAU

Binnen de oogheelkunde betekent personalised therapeutics 

ook het op nano-niveau juist kunnen toedienen van precisie me-

dicatie en behandelingen. Robotica zal hierbij in de toekomst 

een nog grotere rol innemen dan dat het nu al doet. Hightech 

instrumenten  hebben de oogheelkunde al veel vooruitgang ge-

bracht maar ook dit zal de trend personalised therapeutics direct 

kunnen beïnvloeden. Net als de in dit rapport opgenomen ont-

wikkeling van smart deliveries waarin medicatie veel preciezer, 

op het juiste moment en de juiste plek kan worden afgegeven. 

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Net als bij de opkomende trend regenerative medicine laten de 

ontwikkelingen rondom personalised therapeutics zich sterk 

kenmerken door onzekerheid en uitdagingen. Hierbij valt te 

denken aan.

1. Betaalbaarheid.

2. Verbetering dataverzameling en inrichting zorgsystemen.

3. Toenemende behoefte aan uitgangspunten en richtlijnen. 

4. Duidelijkheid over juridische aspecten van personalised the-

rapeutics.

5. Gesprek over de ethische aspecten van personalised thera-

peutics.
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https://www.avellino.com/en/products/avagen-test/
(Verenigde Staten)

AVELLINO GENTEST

De Californische startup Avellino heeft een genetische test on-

der de naam AvaGen geïntroduceerd. 

De test met behulp van een wanguitstrijkje en genome-sequen-

cing claimt inzicht te bieden in het risico op, of aanwezigheid 

van, specifieke genetische hoornvliesaandoeningen. Hierbij 

wordt er gekeken naar 75 genvarianten. 

Het doel van de test is, volgens de startup, een hulpmiddel te 

bieden voor meer tijdige therapie en besluitvorming voor art-

sen en familie. De test kijkt met name naar het risico op cor-

neale dystrofie en keratoconus. Met name voor keratoconus kan 

de test voordelen hebben aangezien diagnose met behulp van 

imaging nog beperkt blijkt te zijn. 

Bron: aangepast website Avellino en artikel Genomeweb, 2021

AVELLINO GENTEST

PERSONALISED 
THERAPEUTICS CASE STUDY

(Nederland)
https://www.health-ri.nl

HEALTH-RI

DATA DELEN, DE TOEKOMST VAN PERSONALISED THERAPEUTICS

Health Data Research Infrastructuur is een Nederlands privaat 

publieke samenwerking om gezondheidsdata te verzamelen en 

beschikbaar te stellen voor onderzoek naar, en realisatie van, on-

der andere personalised medicines. Het initiatief wil een geza-

menlijke infrastructuur oprichten waar onderzoekers, inwoners 

en zorgorganisaties toegang hebben tot tools en gezondheids-

data. 

Het initiatief participeert in meerdere projecten zoals het X-omi-

cs, BBMRI.nl en Data4LifeSciences (D4LS). Ook participeert het 

in het 1+million Genomes Initiative wat toegang moet geven tot 

de genetische informatie van meer dan een miljoen Europea-

nen vanaf 2022. In Nederland is er reeds in 2019 een inventarisa-

tie geweest naar beschikbare genoomsequenties. Hieruit bleek 

het overgrote deel niet direct toegankelijk voor onderzoek. Op 

basis van de uitkomsten onderzoekt men hoe dit soort data be-

ter geschikt kan worden voor gepersonaliseerde gezondheids-

diensten. 

(bron: website health RI https://www.health-ri.nl/about-health-ri)

PERSONALISED 
THERAPEUTICS CASE STUDY
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keling tot daadwerkelijk toepassing in de praktijk meer dan 10 

jaar in beslag zal nemen.  

OCULOMICS EN OOGHEELKUNDE

Essentiële vraag rondom Oculomics is in hoeverre de trend het 

vakgebied van de oogarts zal beïnvloeden? Een antwoord hier-

op is lastig omdat de trend zich nog te veel in het beginstadium 

van haar ontwikkeling bevindt. Het lijkt er echter wel op dat de 

imaging technologie en diagnosestelling met behulp van kunst-

matige intelligentie vanuit de oogheelkundige praktijk een 

breder toepassingsgebied zullen krijgen. Oculomics zal hoogst 

waarschijnlijk breder worden ingezet gezien de vele voordelen. 

Daarbij komt dat OCT scans steeds toegankelijker zullen zijn. 

Ook bij de lokale optometristen zal de technologie verder geïn-

troduceerd worden. Hierdoor zullen andere medisch specialis-

ten of huisartsen in de toekomst Oculomics kunnen omarmen.

Stel je voor, een snelle scan van het oog die inzicht biedt in legio 

systemische of neurologische aandoeningen. Voordat het zover 

is zal de wetenschap nog een flinke stap moeten zetten in het 

begrijpen en onderbouwen van de relatie tussen het oog en het 

(dis)functioneren van het lichaam.

De stelling is dat de wetenschap van Oculomics de mogelijk-

heid biedt om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het 

oog en de gezondheid van het lichaam. Meer kennis en door-

ontwikkeling van Oculomics kan een revolutie betekenen in 

diagnosestelling en preventie van systemische ziekten op een 

laagdrempelige niet-invasieve manier.

‘Oculomics gaat een oogarts geen tijd kosten, dat wordt een 

andere verdeling van taken. Want een oogarts kan weinig 

met alle predicties. Dat gaat naar de specialist die betrokken 

is bij dat orgaan.’ 

 CAROLINE KLAVER, 2021

GROTENDEELS ONONTGONNEN WETENSCHAP?

Het vernieuwende karakter van de trend Oculomics blijkt on-

der andere uit het feit dat iedere expert en oogarts een andere 

mening heeft over de trend. De één mist evidence-based on-

derzoek en richtlijnen voor mogelijke toepassing terwijl de an-

der Oculomics ziet als mogelijke toevoeging, of zelfs vervanging, 

van bijvoorbeeld de CT- of MRI-scan.  Sommige stellen zelfs dat 

OCT-scans uiteindelijk een zeer belangrijke rol zullen spelen in 

de transitie naar een preventief zorgstelsel. 

Uit de vele meningen blijkt dat binnen de trend Oculomics nog 

een lange weg te gaan is. Unaniem wordt gezegd dat de ontwik-

OCULOMICS:
TREND OMSCHRIJVING
HET OOG ALS VENSTER VAN HET LICHAAM

Oculomics is een trend die in toenemende mate de aandacht 

krijgt binnen de wetenschap en oogheelkunde. Het is een ge-

volg van de vele, en revolutionaire, ontwikkelingen binnen de  

beeldvormingstechnologie. Naast de alsmaar toenemende re-

solutie komt de moderne niet-invasieve beeldvormingstechno-

logie steeds beter beschikbaar. Ook worden deze technologieën 

gekoppeld aan slimme analysetools die met behulp van kunst-

matige intelligentie diagnoses stellen. De beeldvormingtechno-

logie die aan de basis staat van de trend Oculomics is niet goed-

koop of eenvoudig. Toch is de technologie laagdrempeliger en 

goedkoper dan de traditionele en bekende MRI- of CT-scans. 

Deze complexe scans zouden weleens concurrentie kunnen 

krijgen van de beeldvormingstechnologie die voorheen alleen 

geschikt leek voor het diagnostiseren van oogaandoeningen.

Oculomics wordt gezien als één van de meest opmerkelijk 

trends binnen de oogheelkunde. Een trend in het beginstadi-

um, maar met een mogelijk vergaande en disruptieve impact 

op de behandeling van veel verschillende ziektebeelden. Steeds 

meer wordt het oog en met name het netvlies gezien als een 

venster van de systemische gezondheid van de mens. 

Populatieonderzoek toont aan dat oogonderzoek veel syste-

mische ziekten kan opsporen, controleren en zelfs voorspellen.  

Daarbij geven lopende studies aan dat veranderingen in het 

netvlies ziekte-ernst en progressie kunnen aantonen. 

Hierbij kan worden gedacht aan neurologische aandoeningen 

zoals autisme, schizofrenie, Parkinson, Huntington, Alzheimer, 

MS en Anorexia Nervosa. Maar ook ziektebeelden zoals diabetes, 

schildklieraandoeningen en zelfs mogelijk auto-immuunziek-

ten zoals reumatoïde artritis. Het oog als toekomstig en essenti-

eel luik richting de gezondheid van het individu. 

TRENDDEFINITIE

Het met behulp van hoge resolutie imaging-technie-

ken en kunstmatige intelligentie detecteren van oog-

heelkundige biomarkers die inzicht kunnen geven in 

systemische gezondheid en ziekte. 
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https://www.swinburne.edu.au/news/2015/01/anor-
exia-sufferers-see-things-differently/

ANOREXIA

OOGBEWEGINGEN VOORSPELLEN ANOREXIA NERVOSA

De eetstoornis wordt gediagnostiseerd op basis van verschillen-

de kenmerken en symptomen. Een objectieve test is nog niet 

beschikbaar. Wetenschappers van de Australische Swinburne 

Anorexia Nervosa Research Groep (SWAN) hebben een specifie-

ke ‘afwijking’ aan het oog ontdekt wat kan duiden op mensen 

met een verhoogd risico op anorexia nervosa. 

Sinds  1960 wordt onderkend dat mensen met een neurologi-

sche aandoening problemen hebben met de manier waarop 

ze hun ogen bewegen. De wetenschappers stelden in 2015 dat 

het meten van het angstniveau in combinatie met een speci-

fieke trillende oogbeweging (square wave jerks) met een 95% 

zekerheid de diagnose Anorexia Nervosa onderbouwt. De vin-

ding wordt als baanbrekend beschouwd. Het signaleren van 

atypische oogbeweging kan dus een teken zijn dat er meer aan 

de hand is. Het idee is dat door vroegsignalering van het risico 

op Anorexia Nervosa er meer kan worden gedaan aan preventie. 

De studie werd geleid door Andrea Phillipou, doctoraatsstuden-

te aan Melbourne University, en is gepubliceerd in het tijdschrift 

Investigative Ophthalmology & Visual Science.

OCULOMICS
CASE STUDY

UITDAGINGEN RONDOM OCULOMICS

De trend Oculomics kent gezien haar initiële fase een groot aan-

tal uitdagingen en onzekerheden. Veelgenoemde uitdagingen 

zijn:

1. Hoe wordt de mogelijke vroegtijdige kennis ingezet voor de 

patiënt?

2.  Inbedding Oculomics in zorgstelsel. Wie doet wat? 

3.  Hoe om te gaan met privacy? Een foto van het oog kan ge-

zien worden als de moderne vingerafdruk.

4.  Hoe ga je ethisch om met data die een mogelijke aandoe-

ning onderbouwen. Iets wat nog verre van zeker is? 

‘Het oog is een perfecte plek om vaten te bekijken. Dat 

wordt met AI zelfs beter. Dus een stuk van ons vak zal uit de 

intramurale oogheelkunde gaan. Het zou er naar toe kunnen 

gaan dat een huisarts geen bloedonderzoek meer doet, maar 

in plaats daarvan een snelle fundusfoto maakt.’

CAROLINE KLAVER, 2021
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OCULOMICS TEGEN DEMENTIE EN ALZHEIMER

Naast de initiatieven in Engeland zien we ook in Rotterdam en 

België initiatieven rondom Oculomics en Alzheimer. 

Alzheimer is een groeiend probleem en hoe eerder de ziekte ge-

detecteerd kan worden des te beter het te behandelen is. Dit is 

mede de reden waarom biologen van de Koninklijke Universiteit 

van Leuven samen met oogartsen (UZ Leuven) en technici van 

onder andere (VITO en imec) oogonderzoeken doen met hyper-

spectrale technologie. Het doel van het onderzoek is om bio-

markers voor Alzheimer sneller te kunnen detecteren. Dit moet 

leiden tot een laagdrempelige manier van testen via oogonder-

zoek waardoor de diagnose Alzheimer veel eerder kan worden 

gesteld.

https://www.imechyperspectral.com/en/articles/
could-check-ophthalmologist-lead-better-treat-
ment-alzheimers-disease

HYPERSPECTRAL
CAMERA  

OCULOMICS
CASE STUDY

GOOGLE DEEPMIND DETECTEERT ALZHEIMER IN OOGSCANS

Onder de naam AlzEye startte het Engels NHS samen met Goog-

le en het Moorfield Eye Hospital een onderzoek om de kansen, 

mogelijkheden en uitdagingen van Oculomics in kaart te bren-

gen. Het doel was om toepassingen te vinden om netvliesbeel-

den te gebruiken om de algemene gezondheid te verbeteren. 

Hiervoor zijn miljoenen oogscans gekoppeld aan de Hospital 

Episode Statistics. Dit is een Britse databank met alle zieken-

huisopnames en resultaten. Er werd gekeken naar de biomar-

kers voor Alzheimer en andere vormen van dementie. Google 

stelde hiervoor haar technologie Deepmind beschikbaar. 

Patronen in het oog die het ontstaan van de ziekte verraden 

werden gedetecteerd met machine-learning algoritmen.

Verdere zoektochten zijn gepland naar patronen die verband 

houden met beroertes en hartziekten. Een mogelijk toekom-

stig idee is dat men een netvliesfoto maakt van iemand die een 

hartaanval heeft ontwikkeld, en een algoritme de database van 

netvliesfoto’s hiermee laat analyseren. Het is allemaal nog toe-

komstmuziek die voor nu wel als veelbelovend gezien wordt. 

(Engeland)
https://www.moorfields.nhs.uk/content/latest-updates-
deepmind-health

ALZEYE

OCULOMICS
CASE STUDY
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Toch is de roep om een nieuw zorgsysteem nog nooit zo groot 

geweest. Juist tijdens de Covid-19 pandemie bleek de roep van-

uit verschillende hoeken te komen. Van medisch specialist tot 

aan hoogleraar en samenleving. De zorg moet en kan anders! 

Binnen de expert faculty oogheelkunde werd de trend als zeer 

invloedrijk gezien en benoemd als passende zorg met zinnige 

uitkomst.

De trends van Value Based Healthcare, netwerkzorg en zinnige 

zorg zijn binnen de deskresearch duidelijk naar voren gekomen. 

De oplossing lijkt te liggen in een een hybride vorm. Voor dit 

trendrapport is er voornamelijk uitgegaan van de ontwikkelin-

gen rondom Value Based Healthcare en zinnige zorg. Dit is ver-

taald naar de noodzaak van een focus op passende zorg met 

zinnige uitkomst. 

‘De vraag is ook of de patiënt eigenlijk wel in staat is om 

de juiste keuze te maken voor de zorg. Uitkomstgerichte 

zorg richt zich daar wel op maar dat is wel ook een grote 

uitdaging.’

RUDY NUIJTS, 2021

Experts praten al meer dan een decennium over Value Based 

Healthcare. In 2017 concludeerde de OESE in hun Ministrial 

Health statement dat er een transitie nodig is van een gezond-

heidssysteem gecentreerd rond aanbieders naar een netwerk 

dat in staat is zich te organiseren naar de behoeften van het in-

dividu. De transitie naar meer uitkomstgerichte zorg. Een om-

slag met vergaande gevolgen voor hoe het functioneren van het 

systeem wordt gemeten en ingericht. Technologie en een nieu-

we relatie tussen zorgaanbieders lijkt hier noodzakelijk. 

De complexiteit van systeemveranderingen zoals binnen de 

zorg blijkt ook uit het feit dat er voor VBHC niet een universeel 

gedragen definitie was. In 2019 heeft de Europese Commissie 

een expertpanel gevraagd om dit uit te zoeken. Zij kwamen met 

een beschrijving op basis van 4 waarden. 

1. Persoonlijke waarde: passende zorg om de persoonlijke doe-

len van de patiënt te bereiken.

2. Technische waarde: het bereiken van de best mogelijke re-

sultaten met beschikbare middelen.

3. Allocatieve waarde: billijke verdeling van middelen over alle 

patiëntengroepen .

4. Maatschappelijke waarde: bijdrage van zorg naar maat-

schappelijke participatie en verbondenheid.

‘De rol van de arts gaat verschuiven van het uitvoeren naar 

het bewaken van de kwaliteit terwijl de uitvoering door een 

ander wordt gedaan.’

ROB WOUTERS, 2021

DE NOODZAAK TOT EEN NIEUW SYSTEEM

De toekomst wordt niet alleen gevormd door wat we toevoe-

gen maar ook door wat we weigeren af te breken. Het zorgsys-

teem wordt veelvuldig genoemd als een systeem dat voor-

bij haar houdbaarheidsdatum is. Een algemene conclusie die 

breed wordt gedragen. Het grossiert inmiddels in oplossingen 

en terminologie voor een nieuw systeem. Value Based Health-

care (VBHC), betaalbare zorg, de juiste zorg op de juiste plek, 

uitkomstgerichte zorg, shared decision making, zinnige zorg 

en  netwerkzorg zijn slechts enkele voorbeelden. Eigenlijk wil-

len de principes invulling geven aan het motto van Zorginstituut 

Nederland: niet meer zorg dan nodig en niet minder zorg dan 

noodzakelijk.  

Essentiële vraag is: wat is nodig en noodzakelijk?

De zoektocht naar kwalitatief hoogwaardige, toegankelijk en 

betaalbare zorg ligt hieraan ten grondslag. Een zorgsysteem dat 

inclusief en toegankelijk is ongeacht sociaal economische sta-

tus, kennisniveau en achtergrond. 

De zoektocht is inmiddels bestempeld als zogenaamd ‘Wicked 

Problem’. Een venijnige uitdaging voor de samenleving waar 

geen oplossing voor is zonder een nieuw probleem te veroorza-

ken. Het kenmerk van wicked problems. Soortgelijke uitdagin-

gen zijn de klimaat- of woningbouwcrisis. Er zijn dusdanig veel 

belangen dat oplossingen, zonder nieuwe problemen, onmoge-

lijk lijken.

‘Naar de toekomst toe word je niet meer betaald voor een 

verrichting die je doet, maar voor de uitkomsten.’ 

ROB WOUTERS, 2021

PASSENDE ZORG MET ZINNIGE 
UITKOMST: TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

De ontwikkeling richting de herinrichting van het 

zorgsysteem vanuit toegankelijkheid, efficiency, kwa-

liteit en betaalbaarheid. Het gaat hierbij om passen-

de oogheelkundige zorg op de passende plaats met 

hoogwaardige uitkomsten voor de patiënt. 
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UITDAGINGEN PASSENDE ZORG, ZINNIGE UITKOMST

Van alle benoemde trends in dit rapport is de trend passende 

zorg met zinnige uitkomst de meest voor de hand liggende 

maar ook de meest complexe. Het betreft een systeemveran-

dering die alle betrokken zorginstanties treft. Dat maakt het zo 

complex. 

Veel genoemde uitdagingen zijn:

1. Veranderen van een groot en complex systeem is zeer tijdro-

vend en gevoelig voor betrokken partijen. Dit kan niet zon-

der ‘pijn’.

2. Verschillende  belangen die haaks staan op elkaar.

3. Complexiteit rondom meten van passende en zinnige zorg. 

4. Systeemverandering vereist andere manier van betaling en 

afrekenmodellen. 

De trend is een voor de hand liggende ontwikkeling die door 

niemand genegeerd kan worden. Een ontwikkeling die ieder-

een zal raken maar die ook nog lang zal duren. 

Het is tevens een trend die hoogstwaarschijnlijk te maken zal 

krijgen met systeemschokken. Het is de meest grillige en on-

voorspelbare trend binnen de trendselectie. 

PASSENDE OOGZORG MET ZINNIGE UITKOMST

Ook binnen de oogzorg kan onnodig dure oogzorg worden 

voorkomen en kan zorg efficiënter en dichter bij huis worden 

verleend. In 2013 werd door het NOG, de Optometristen Vereni-

ging Nederland (OVN) en de Oogvereniging gewerkt aan geïn-

tegreerde oogzorg. Dit als start van betere ketenzorg binnen de 

oogheelkunde. Toch blijkt de zorginfrastructuur / -systeem niet 

fundamenteel veranderd. In 2018 hebben de koepelorganisaties 

analyses uitgevoerd om een oplossing te vinden voor de toene-

mende druk op de oogheelkunde. Hieromtrent brachten ze de 

notitie Juiste oogzorg op de juiste plek uit. 

‘Als andere artsen trends als VBHC en uitkomstgerichte zorg 

niet serieus nemen dan hebben ze het niet goed begrepen. 

Want dit gaat zeker gebeuren en wordt door overheid en 

verzekeraars in gang gezet.’

RUDY NUIJTS, 2021

De trend passende zorg met zinnige uitkomst voorziet een sys-

teem waarin taakdifferentiatie binnen de oogheelkundige zorg 

ver is doorgevoerd. Nu al zijn er signalen dat bijvoorbeeld OCT 

en screening door andere partijen worden uitgevoerd. Innova-

ties en trends zoals in dit rapport beschreven augmented oog-

arts, tele-oogheelkunde, DTx en democratised diagnostics zul-

len dit bespoedigen. Net als systeemveranderingen zoals VBHC. 

De toekomstige oogarts zal vooral voor de complexe oogzorg 

zijn, toekomstperspectieven schetsen, coachen en de kwaliteit 

van zorg moeten waarborgen. Metingen maar ook steeds com-

plexer onderzoek zullen nog meer door derden worden gedaan. 

Oogzorg zal daarom ook meer fungeren als een netwerk. 

De komende jaren zal het krachtenspel rondom het betaalbaar 

houden van de zorg in extremiteit toenemen. Systeemschokken 

zijn hierin zeker niet uitgesloten. Verschillende partijen zullen 

verschillende belangen hanteren waarbij belangen van bijvoor-

beeld patiënten, zorgverzekeraars, private equity uiteenlopen. 

De oogarts moet nog meer voor de patiënt, kwaliteit en toegan-

kelijkheid gaan staan. Een veranderend zorgsysteem zal zeker 

de oogarts onder druk zetten. Bestaande conventies komen on-

der druk te staan om maar te zwijgen van verdienmodellen. Een 

veranderend systeem van zorg binnen de oogheelkunde gaat 

niet gepaard zonder discussie en wrijving. Het is van belang om 

daarom als oogheelkunde Nederland hierop tijdig te anticipe-

ren. 

‘In een ziekenhuis zou een andere verdeling kunnen komen 

van wat de oogarts ziet en wat bijvoorbeeld een optometrist 

of een PA krijgt te zien. Dat gaan oogartsen sneller 

meemaken dan ze zich bewust zijn.’

CAROLINE KLAVER, 2021
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(Nederland)
https://diabeter.nl/

DIABETER

WERELDWIJD VOORBEELD WAARDEGEDREVEN ZORG

Het Nederlandse initiatief Diabeter (2006) is door het World 

Economic Forum in 2021 uitgeroepen als wereldwijd voorbeeld 

voor waardegedreven zorg. Het initiatief levert zorg aan meer 

dan 2000 kinderen en volwassenen met diabetes type I volgens 

het value based care model. Uniek aan Diabeter is dat data altijd 

inzichtelijk zijn voor alle behandelaren en de patiënt. Diabeter 

werkt tevens volgens de 6 principes voor Value Based Healthca-

re van Porter. 

1. Organiseer de zorg als ‘integrated practice unit’

2. Meet continu zorguitkomsten en kosten van alle patiënten

3. Streef naar een systeem van gebundelde vergoeding

4. Integreer de zorg tussen verschillende zorgverleners en lo-

caties

5. Zorg voor geografische uitbreiding van een goed zorgcon-

cept

6. Ontwikkel een IT-platform

Naast Diabeter was ook het ‘Health Cluster Portugal Cataract 

Initiative’ uit Portugal geselecteerd. Dit centrum werkt samen 

met 13 private en publieke oogheelkunde centra in Portugal om 

het VBHC-model te implementeren voor cataract zorg.

ZINNIGE UITKOMST
CASE STUDY

NIEUW
ZORGSYSTEEM

ANDER SYSTEEM?

Het Zorginstituut Nederland heeft een verbetersignalement op-

gesteld voor mensen met leeftijdsgebonden maculadegenera-

tie. Dit is in september 2021 door het Zorginstituut uitgebracht. 

Het plan is  samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzeke-

raars gemaakt. 

Het gaat om de volgende vier onderwerpen:

1. Geef meer aandacht aan preventie bij verhoogd risico op 

LMD en bij bestaande LMD.

2. Zorg voor tijdige en juiste diagnostiek van LMD en snelle be-

handeling.

3. Geef meer duidelijkheid over optimale behandeling met anti 

VEGF-injecties.

4. Besteed meer aandacht aan kwaliteit van leven van patiën-

ten met slechtziendheid. 

De start van de implementatiefase is gepland in het najaar van 

2021. 

Bron: Zorg instituut Nederland, september 2021

ZINNIGE UITKOMST
CASE STUDY
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TOOL VOOR VALUE BASED HEALTHCARE? 

In de gezondheidszorg is er een trend naar betalingen met be-

hulp van de ‘value-based’ benadering. In deze benadering wordt 

de te betalen prijs bepaald door prestaties op basis van patiënt-

voordelen en real-life patiëntuitkomsten. 

Digipharm wordt gezien als ‘s werelds eerste, op blockchain ge-

baseerde, platform voor op waarde gebaseerde contractering 

van gezondheidszorgtechnologieën en -diensten. Met Digi- 

pharm moet de medische informatie-infrastructuur er komen 

om VBHC versneld te realiseren. Digipharm gebruikt de block-

chain om ook de administratieve last weg te nemen van het bij-

houden en uitvoeren van  VBHC-overeenkomsten.

Het Digipharm-project wordt gefinancierd door de EU en heeft 

een samenwerking met het Zwitserse Swisscom Blockchain.   

Digipharm introduceerde een cryptocurrency (DHP) voor de ge-

zondheidszorg. Digipharm bevindt zich op het moment van op-

stellen van het trendrapport in de pilot fase.

Bron: Cordis, EU, aangepast (2020)

https://www.digipharm.io/ 
(Zwitserland)v

DIGIPHARM

ZINNIGE UITKOMST
CASE STUDY

GEPERSONALISEERD HERSTEL ADVIES

Patiënten verblijven steeds korter in ziekenhuizen en herstel 

vindt  meer thuis plaats. Daarbij hebben patiënten een sterke 

behoefte aan persoonlijke informatie en begeleiding. De ikher-

stel app is specifiek op patiënten gericht die thuis herstellen na 

een operatie. De app biedt gepersonaliseerd hersteladvies zodat 

patiënten zich minder snel aan hun lot voelen overgelaten.

De app werkt als volgt. Patiënten krijgen een persoonlijk herstel-

plan. Hierin staan onder andere relevante activiteiten voor her-

stel. Via de app kan deze informatie worden geraadpleegd. Dit 

draagt bij aan een versnelling van het herstel met 5 - 14 dagen. 

Het grote voordeel voor de zorgverlener is dat er sprake is van 

efficiëntere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. 

De ‘Ikherstel-app’ is genomineerd voor de Zinnige Zorg Award 

2021.

Bron: ikherstel website

https://ikherstel.nl 
(Nederland)

IKHERSTEL

ZINNIGE UITKOMST
CASE STUDY
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TREND 9:
KLIMAATNEUTRALE
OOGHEELKUNDE

(Drew Perkins, MOJO-VISION, 2021)

“THERE’S GOT TO BE A WAY 
TO GIVE PEOPLE ADVANCED 
OR ELEVATED VISION 
WITHOUT SURGERY”
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3 procent van de Nederlandse 
zorgbestuurders ziet duurzaamheid als 
topprioriteit. (Philips, 2021)

3%

02. TREND: KLIMAATNEUTRALE OOGHEELKUNDE - FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES

40% AFNAME
Mogelijk komt er per 1 januari 2023 een verbod op 
plastic koffiebekers. Het demissionaire kabinet 
werkt aan een verbod hierop. Het gebruik van 
wegwerpplastic moet in 2026 met 40 procent zijn 
afgenomen ten opzichte van 2022. (Chance.Inc, 
2021)

200 M2 BOS
Eén dag opname op de IC staat gelijk aan 
de kap van 200 vierkante meter bos of 
2.000 kilometer autorijden. (Erasmus MC. 
2021)

7747 KG CO2

Eén flesje Sevofluraan van 240 ml is net zo 
vervuilend als 350 km rijden met een benzineauto. 
Door te stoppen met Sevofluraan realiseert de OK 
omgerekend een reductie van bijna 7.747 kg CO2. 
(De Groene OK/OLVG Amsterdam)

€200.000
Radboudumc verwacht een kostenreductie van 
200.000 euro per jaar door het gebruik van een 
reusable bloeddrukband. (De Groene OK) 

9 OP DE 10
Negen op de tien mensen ademt overmatig 
vervuilde lucht in. (WHO, 2021)
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7.000.000 
De verbranding van fossiele 
brandstoffen zou jaarlijks zo’n zeven 
miljoen voortijdige sterfgevallen 
veroorzaken. (WHO, 2021)

1+1=?
De uitstoot van de Nederlandse 
zorg is vergelijkbaar met de 
uitstoot van Tata Steel en de 
RWE-centrale in Eemshaven 
(grootste kolencentrale) samen. 
(Volkskrant, 2021)

975 TON CO2

Er wordt jaarlijks circa 975 ton CO2 
uitgestoten door verbranding van 
reststromen van PP, HDPE en PET. 
Als deze reststromen gerecycled 
zouden worden, is een jaarlijkse CO2 
besparing van circa 1.300 – 1.500 
ton mogelijk. (CiorC en de Bruijn 
Management Consulting, 2021)

1 OP 1
A single cataract surgery is equivalent 
to the energy consumed by the average 
person during a week. (BRON 1)

180.000 KG
Gebruik een anesthesie masker zonder 
hookring: dit scheelt naar schatting het 
gewicht van een Boeing 747 (180.000 
kilo) op jaarbasis bij één leverancier. (De 
Groene OK) 

02. TREND: KLIMAATNEUTRALE OOGHEELKUNDE - FACTS & FIGURES

30-40%

20-30%

Ongeveer 30-40% van alle materialen die 
dagelijks een ziekenhuis binnenkomen 
worden verbruikt op de OK. Daarnaast 
komt 20-30% van het afval in het ziekenhuis 
van de OK. (De Groene OK/RadboudUMC)
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‘Duurzaamheid is erg belangrijk en moet onderdeel zijn van 

iedere innovatie. Dat is geen apart project. Het moet overal in 

verwerkt zijn binnen de oogheelkunde.’ 

ROB WOUTERS, 2021

waardoor het aantal reisbewegingen afnam. De schaarste in 

middelen maakte dat hergebruik opeens wel als optie werd ge-

zien. De zorg had een crisis nodig om duurzaamheid in het sys-

teem versneld toe te passen. 

In de zorg is 60% van het instrumentarium in de afgelopen de-

cennia disposable geworden. Eén dag zorg op de intensive care 

in het Erasmus MC staat qua vervuiling gelijk aan de kap van 

200 m² bos, het gebruik van minstens 15.000 liter water en 2000 

km autorijden (bron Zorgkrant: De IC moet verduurzamen, 2021).

De volledige zorgketen denkt en leeft disposable. Dit staat haaks 

op de toekomst die juist ligt in hergebruik. Afval als de nieuwe 

grondstof. Uiteraard zijn belangrijke en grote barrières tot deze 

transitie in de zorg de gebruiksrisico’s en de mogelijkheden van 

steriliseren.

Veel van de transitie begint bij de mindset van medici richting 

duurzaam werken. Veel kleine wijzigingen in de manier van wer-

ken hebben immers een groot effect. In 2015 werd dan ook de 

eerste Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ ge-

tekend. De beweging naar duurzaamheid binnen de zorg was 

DE GROENE TOEKOMST 

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezond-

heid van de mens (World Health Organisation, 2021). De trans-

formatie naar een duurzame wereld raakt ook de gezondheids-

zorg. De Nederlandse gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 

7% van alle Nederlandse CO2-uitstoot (Gupta Strategist). Het 

overgrote deel daarvan komt door de gebouwen. Maar de im-

pact van medicatie, afvalstromen en reisbewegingen wordt on-

derschat. 

In de zorg lijkt de noodzaak tot duurzaam werken niet overal 

doorgedrongen. Maar de sector zal radicaal moeten veranderen 

om tegemoet te komen aan de duurzaamheidseisen van de toe-

komst. Privé omarmen artsen duurzaamheid maar in het werk 

lijkt het niet ‘top of mind’.

Bij zorgopleidingen is er nog beperkt aandacht voor de moge-

lijkheden omtrent duurzaamheid. Dit terwijl er een generatie 

artsen aankomt die met duurzaamheid is opgegroeid en het 

belang ervan inzien. 

Klimaatneutrale zorg is een ‘wicked-problem’. De zorg kenmerkt 

zich door een kortetermijn reactief systeem. Niet gewend om te 

handelen naar de langetermijneffecten van de manier van wer-

ken. Tevens is het een sector waar hygiëne essentieel is en het 

vaak om levens redden gaat. Hierbij lijkt de vraag rondom duur-

zaamheid minder relevant.

Toch zullen richting de toekomst afwegingen zoals tijdswinst 

versus milieuverlies, of financiële voordelen versus milieu- 

impact steeds vaker in de zorg voorkomen. De klimaatparame-

ters worden een niet te negeren aspect bij iedere behandeling.  

DUURZAAMHEID EN CORONA

De coronacrisis heeft ook iets positiefs opgeleverd in relatie 

tot duurzaamheid. Zorg op afstand bleek opeens wel mogelijk 

KLIMAATNEUTRALE OOGHEEL-
KUNDE: TREND OMSCHRIJVING

TRENDDEFINITIE

Een bijdrage leveren aan klimaat en duurzaamheid 

door klimaatpositief (of -neutraal) te werken.
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trend niet eenvoudig en gaat het verder dan alleen een klimaat-

neutraal gebouw. Zoals de trendbeschrijving ook aangeeft. 

Uitdagingen die rondom deze trend spelen zijn onder andere:

1. Complexiteit manier van werken (hygiëne) en goede zorg.

2. Starre regels/procedures rondom behandelingen en medi-

sche instrumenten die ‘botsen’ met klimaatneutraal werken.

3. Botsende belangen tussen gezondheid versus opereren en 

klimaat.

4. Betaalbaarheid/ prioriteiten stellen.

5. Mindset in de zorg. Klimaat is nog niet algemeen ‘top of 

mind’.

KLIMAATNEUTRAAL ALS KERNWAARDE

Duidelijk is dat klimaatneutrale oogheelkunde een kernwaarde 

wordt binnen de toekomst van oogheelkunde. Het is geen luxe 

maar absolute noodzaak in een samenleving waarin de klimaat- 

uitdagingen steeds zichtbaarder worden. Een trend die volgens 

alle leden van de faculty onmiskenbaar op het pad van de oog-

heelkundig medisch specialist van vandaag en morgen komt! 

Het betreft het gehele proces. In de gehele keten van oogheel-

kunde zitten legio aandachtspunten die ervoor kunnen zorgen 

dat oogheelkunde uiteindelijk een positieve bijdrage kan leve-

ren aan het klimaat in plaats van een negatieve. 

Parijs en het klimaatakkoord. 

Het is voor de zorg opgedeeld naar vier pijlers: 

1. CO2-reductie gebouwde omgeving

2. Circulaire bedrijfsvoering

3. Reductie medicijnresten in afvalwater

4. Een gezond leef- en werkklimaat.

Het uiteindelijk doel van de Green Deal Zorg (2018) is dat in 2030 

45 % CO2-reductie moet zijn. In 2050 is het doel dat er een re-

ductie is van 95%. In 2050 moeten dan ook alle zorgorganisaties 

in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat lijkt ver weg maar is dich-

terbij dan velen denken. Er moet namelijk heel veel veranderen 

wil de zorg daadwerkelijk klimaatneutraal werken! 

Volgens rapportage van ingenieursbureau RoyalHaskoningD-

HV zijn de Nederlandse ziekenhuizen ‘on track’ om de klimaat-

doelen voor 2030 te realiseren. Hetzelfde bureau claimt dat 

de grootste uitdaging in de jaren erna ligt als er veel grotere 

aanpassingen nodig zijn (bron: artikel ‘Na eerste CO2-reductie 

wacht ziekenhuizen miljardeninvestering’, Dutch HealthHub, 04 

oktober 2021). 

UITDAGINGEN KLIMAATNEUTRALE OOGHEELKUNDE

Omtrent de omslag richting een klimaatneutrale- of zelfs kli-

maatpositieve oogheelkunde kan geen discussie zijn. Toch is de 

gestart. En neemt snel aan belang toe. Dit is mede de reden 

waarom deze trend is toegevoegd aan de trendlijst voor Oog-

heelkunde. 

KLIMAATNEUTRALE OOGHEELKUNDE

Eén cataractchirurgie procedure staat gelijk aan de energie con-

sumptie van één persoon gedurende één week (bron 20). Dit 

terwijl dit soort oogheelkundige ingrepen tot de meest voorko-

mende medische ingrepen behoort. 

Ook kenmerkt de oogheelkunde zich door chronische aandoe-

ningen met langdurige behandelingen die zich kenmerken door 

veel verpakkingsafval. Afvalvermindering, nieuwe manieren van 

werken en diagnosticeren zijn slechts enkele voorbeelden van 

oogheelkunde die zich richt op klimaatneutrale zorg. 

De medisch-wetenschappelijke oplossing voor een meer duur-

zaam verantwoorde manier van werken is nog niet breed geac-

cepteerd. De wil is er wel degelijk. Uit onderzoek (bron 21) blijkt 

dat 90% van de oogheelkundig medisch specialisten de werk-

wijze en processen in de operatiekamer als vervuilend en zorg-

wekkend zien. Uit het onderzoek bleek tevens dat de medisch 

specialist een voorkeur heeft voor hergebruik.

KLIMAATNEUTRALE OOGZORG = MUST

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is onderdeel en uitwerking 

van de Sustainable Development Goals (VN), het Akkoord van 
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DUURZAAMHEID IS BASISVOORWAARDE

De Groene OK is een landelijk netwerk bestaande uit 15 weten-

schappelijke- en beroepsverenigingen. Het doel van de samen-

werking is de zorg in de operatiekamers te verduurzamen. 

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap participeert in dit 

initiatief. 

Het initiatief van de Groene OK richt zich op de ondersteuning 

en het stimuleren van zorgprofessionals werkzaam op de OK.  

Duurzaam denken en handelen moet binnen de Nederlandse 

operatiekamers veel meer centraal komen te staan. De  thema’s 

die de Groene OK dan ook wil adresseren zijn: anesthesiegassen, 

medicijnresten, energie, circulariteit en plastic afval. 

Bron: website de Groene OK. 

https://degroeneok.nl 
(Nederland)

DE GROENE OK

KLIMAATNEUTRALE 
ZORG CASE STUDY

DELEN = HEBBEN

Intrakoop is een deelplatform voor de zorg. 

Het platform werkt volgens het principe van de deeleconomie 

en is toegankelijk voor iedere zorgorganisatie in heel Nederland. 

Het platform richt zich met name op het delen van capaciteit 

en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan het delen van apparatuur en faciliteiten. 

Dit alles vanuit de duurzame gedachte dat niet inkopen de 

duurzaamste vorm van inkopen is.

Het platform is gestart in mei 2021.

https://deelplatform.intrakoop.nl/intrakoop.html 
(Nederland)

INTRAKOOP

KLIMAATNEUTRALE 
ZORG CASE STUDY
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KLEINE AANPASSINGEN, GROOT RESULTAAT

Veel kleine aanpassingen binnen een vervuilend systeem kun-

nen een groot effect hebben. Rondom duurzaamheid is een 

grote valkuil dat organisaties veelal te complex denken om duur-

zaamheid te realiseren. Dit vertraagt verandering. De kracht ligt 

veelal in kleine aanpassingen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de case van inhalatoren voor ver-

lichting van longaandoeningen zoals astma. De inhalatoren ma-

ken gebruik van drijfgassen. Hiervan is bekend dat die schadelijk 

zijn voor het milieu. 

Ossebaard et al (zie kader) bekeek wat het vervangen van inha-

latoren met drijfgas door inhalatoren zonder deze techniek zou 

bekeken aan milieuwinst. De analyse gaf aan dat ongeveer 80 

miljoen kg CO2-eq aan uitstoot kan worden  voorkomen. Dit is 

op jaarbasis. 

Bron 36 (zie ook kader).

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.20.21266
571v2

GROENE
LONGZORG

KLIMAATNEUTRALE 
ZORG CASE STUDY
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UNIEKE KANS TOT MINDSETVERANDERING?

In de afgelopen decennia hebben medische en wetenschappe-

lijke doorbraken de gemiddelde leeftijd doen toenemen. We zijn 

als mens nog nooit zo oud geworden en er zijn nog nooit zo-

veel mensen op aarde geweest. De medische wetenschap heeft 

steeds meer middelen tot haar beschikking om ziekten te be-

strijden en zelfs te voorkomen. 

In Nederland werd in 2015, 12,5 miljard euro aan preventie uitge-

geven (1,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)). Dat lijkt 

veel, maar hiervan ging 9,5 miljard (76%) naar gezondheidsbe-

scherming (zoals kwaliteitsbewaking van drink-/zwemwater, af-

valverwijdering en verkeer), 2,3 miljard (19%) naar ziektepreven-

tie (zoals vaccinatie) en voor gezondheidsbevordering (gezonde 

leefstijl en omgeving) werd slechts 647 miljoen (5,2%) uitgetrok-

ken (Van Gils et al., 2020). 

Verder onderzoek van het RIVM en Cebeon (Centrum Beleids-

adviserend Onderzoek) toont aan dat gemeenten tussen de 21 

en 23 euro per inwoner uitgeven aan gezondheidsbevordering 

(bron 31). Het overgrote deel hiervan ging naar het stimuleren 

van sporten (14 euro). De rijksoverheid gaf volgens het onder-

zoek 2,5 euro per inwoner uit om de gezondheid te bevorderen. 

Ter vergelijking: in 2019 is ongeveer 5000 euro per inwoner uitge-

geven aan geneeskundige en langdurige zorg samen (bron 31).

De uitgaven aan preventie blijken relatief laag vergeleken met 

de totale uitgaven aan zorg. Desalniettemin leeft het belang van 

een goede leefstijl en preventie onder de bevolking.

POSITIEVE EN NEGATIEVE ONTWIKKELINGEN

Op het gebied van leefstijl en preventie kent Nederland zowel 

positieve als negatieve ontwikkelingen. 

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. In 

2040 zal dat naar verwachting 2 op de 3 Nederlanders zijn (VTV-

2018). De overheid wil dit terugbrengen naar 38%. Mensen spor-

TRENDDEFINITIE

Leefstijlnterventies die leefstijlgerelateerde oogaan-

doeningen kunnen verbeteren of voorkomen. 
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‘Screening en preventie is vooral gericht op vroegtijdig 

signaleren van ziekten maar niet op het veranderen van 

leefstijl. Terwijl daar de grootste winst ligt.’

 ROB WOUTERS, 2021

Gezonde voeding blijkt ook het proces van glaucoom te kunnen 

vertragen. Onderzoek van het Rotterdams Erasmus Gezondheid 

Onderzoek (ERGO) gaf aan dat het risico van leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie  met bijna 50% te voorkomen is door middel 

van een evenwichtig voedingspatroon en gezonde leefstijl. Men-

sen kunnen dus met leefstijl de risico’s sterk reduceren. 

De faculty geeft daarom aan dat leefstijlinterventies en de toe-

nemende individuele aandacht voor verbetering van leefstijl de 

toekomstige druk op de oogheelkundige zorg positief kan beïn-

vloeden.

Oogpatiënten vinden zelf ook de effecten van leefstijl en voe-

ding interessant om oogaandoeningen te voorkomen of om ver-

slechtering tegen te gaan. Dit kwam uit het rapport Zicht op On-

derzoek van de Oogvereniging en de MaculaVereniging in 2015. 

Een logische uitkomst van een toenemend moderne patiënt 

die steeds meer zelfregie, zelfredzaamheid en participatie wil. 

Leefstijl en voeding zijn immers zaken die men zelf in de hand 

heeft. Al blijkt het aanpassen van leefstijl en voeding in de prak-

tijk veelal erg complex voor mensen. 

ten veel, maar digitalisering heeft ook beweging uit ons leven 

geïnnoveerd. Een gemiddelde gebruiker interacteert 2617 keer 

per dag met z’n smartphone. Een ‘heavy user’ 5427 keer (Ds-

cout, 2016). Een gezond voedingspatroon is onder Nederlanders 

slechts licht toegenomen. De meeste Nederlanders houden zich 

nog niet aan de algemene richtlijnen voor gezonde voeding 

(bron RIVM).

 

‘De patiënt dirigent maken van zijn eigen leven is belangrijker 

dan ooit. Preventie is onderdeel hiervan. Het is ook de taak 

van de arts. Preventie is geen luxe!’

CAROLINE KLAVER, 2021

Vandaag de dag blijkt ongezond gedrag verantwoordelijk te zijn 

voor bijna 20% van de ziektelast (RIVM). In het nieuwe regeer- 

akkoord wil de politiek hier wat aan doen. Dit door suikertax in te 

voeren, bewegen meer te stimuleren en groente en fruit goed-

koper te maken. Er is inmiddels wetenschappelijk bewijs dat 

een suikertax helpt tegen suikerconsumptie.

BATEN LEEFSTIJL GROOT EN ONZEKER

Onderzoek van het RIVM laat zien dat de directe baten van pre-

ventie groot zijn maar ook onzeker. Zo vermindert een gezonde 

leefstijl de kans op een bepaalde aandoening maar neemt het 

de kans niet geheel weg.

De grootste voordelen van leefstijlverandering zijn met name te 

zien op de lange termijn. Juist dat maakt het investeren hier-

in moeilijk. We leven immers in een samenleving waarin korte- 

termijnsuccessen politiek de voorkeur lijken te hebben. Voor 

preventie en leefstijl moet beleid houdbaar zijn over meerdere 

kabinetsperiodes. Hiervoor is visie, lef en maatschappelijk draag-

vlak essentieel. 

LEEFSTIJL EN OOGHEELKUNDE

De relatie tussen leefstijl en specifieke oogheelkundige aan-

doeningen is aangetoond. Dit geldt voor bijvoorbeeld myopie, 

leeftijdsgebonden maculadegeneratie, droge ogen, glaucoom 

en diabetische retinopathie. In 2019 waren er ruim 1,1 miljoen 

mensen in Nederland met diabetes bekend: 110.000 met type 1 

diabetes en 1.030.000 met type 2 diabetes. De schatting is dat dit 

zal stijgen tot respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen in 2040. Het 

toenemende schermgebruik is een veroorzaker van oogproble-

men op latere leeftijd. 

Voeding, gedrag en leefomgeving hebben dus een aanzienlijk 

effect op de toekomst van de oogheelkunde. Het beïnvloeden 

ervan zal de vraag naar oogheelkundige diensten sterk trans-

formeren. Zo blijken traanvochtproblematieken minder voor te 

komen bij mensen die een hoge Omega 3-inname kennen. 
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METEN OF INTERVENTIES ECHT GEZONDHEID VERBETEREN

Het Institute for Positive health, TNO Rijksuniversiteit Groningen 

en LUMC werken samen om betrouwbaar het effect van leefstijl- 

interventies te meten. 

Hiervoor is GezondMeten in het leven geroepen. Via deze web-

site zijn er verschillende gevalideerde vragenlijsten beschikbaar 

die geen ziekten meten maar gezondheid. Hierbij wordt er ge-

keken naar de totaal beleefde gezondheid en naar lichamelijke 

gezondheid in combinatie met sociale context. 

Er zijn veel interventies ontwikkeld die een positieve bijdrage le-

veren aan de gezondheid van mensen. Toch ontbreekt het aan 

een eenduidige manier om dit te meten. GezondMeten wil hier 

verandering in brengen. 

Bron: website lifestyle4health (NL)

https://gezondmeten.nl 
(Nederland)

GEZOND METEN

HEALTHY LIVING
CASE STUDY

belang toenemen. Het aantal initiatieven in de voedingsindus-

trie, in sport en beweging, maar ook in de wetgeving rondom 

gezonde leefomgeving onderbouwen deze trend. 

UITDAGINGEN HEALTHY LIVING EN PREVENTIE

De trend healthy living is in opkomst en gaat gepaard met spe-

cifieke uitdagingen. 

1. Effecten pas op lange termijn zichtbaar. 

2. Politieke wil, visie en daadkracht noodzakelijk.

3. Gezondheidsvaardigheden ontwikkelen zodat mensen we-

ten wat te doen.

4. Privacy en vrijheid van keuze kunnen haaks staan op nood-

zaak tot beïnvloeden gedrag (o.a. door wetgeving).

5. Vertrouwen van de samenleving in de overheid. 

PREVENTIE EN LEEFSTIJL ADVIES VOOR LMD

In oktober 2021 bracht het RIVM een rapport uit over de impact 

van DNA-testen op persoonlijke preventie en leefstijladviezen 

(bron 32). Hierin werd gekeken in hoeverre DNA-testen de kans 

op het krijgen van een specifieke aandoening kunnen voorspel-

len. Het rapport concludeerde dat voor de meeste veelvoorko-

mende aandoeningen geen betrouwbare DNA-testen bestaan. 

Voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie echter wel. Hiervoor 

bestaan goede DNA-testen en preventieve persoonlijke leefstijl- 

adviezen. Voor de toekomst komen er mogelijk meer testen be-

schikbaar. 

Het succes van de combinatie van DNA-testen en leefstijl zal een 

vlucht nemen als het vergoed wordt, standaard in de behandel-

methodes komt en kan worden opgevolgd met gerichte behan-

deling en/of leefstijladvies. Voor de toekomst van oogheelkunde 

wordt verwacht dat dit gaat gebeuren en veel effect zal hebben 

op behandelmethodes voor patiënten.

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL STEEDS BELANGRIJKER

In een wereld van liquide moderniteit waarin onzekerheid de 

nieuwe zekerheid is, grijpen mensen naar de dingen die ze nog 

wel kunnen beïnvloeden. Gezondheid is daar een voorbeeld van.

De trend is aanwezig en zal de komende jaren aan impact en 
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OVERHEID EN LEEFSTIJL

Hoe vrij zijn mensen in hun leefstijlkeuzes? De Nanny State in-

dex geeft een beeld van de vrijheden die inwoners hebben als 

het aankomt op leefstijl. Het onderzoek dient vooral als inzicht 

in de veranderende rol en houding van de Nederlandse overheid 

richting leefstijl en preventie. 

Sinds 2016 wordt jaarlijks de Nanny State Index uitgebracht. Ver-

schillende Europese landen worden met elkaar vergeleken om-

trent de invloed die overheden hebben ten aanzien van leefstijl. 

De conclusie van het meest recente rapport is dat in bijna alle 

landen overheden meer acties ondernemen om leefstijl positief 

te beïnvloeden. 

Nederland is een sterke stijger op de Nanny State index. Bij de 

introductie stond Nederland onderaan de lijst maar is snel ge-

stegen tot plaats 18 in 2021. Nederland heeft vooral veel wetge-

ving in de planning op het gebied van leefstijl (zoals bijvoorbeeld 

de suikertax en groente en fruit goedkoper maken d.m.v. lagere 

btw).

Bron: Nanny State Index

http://nannystateindex.org 
(Verenigd Koninkrijk)

NANNY STATE INDEX

HEALTHY LIVING
CASE STUDY

APPS VOOR GEZOND LEVEN

Het monitoren en bijhouden van leefstijl staat bij de app van 

Fitsurance centraal. Met de app kun je je gezondheidsdoelen in-

stellen en voortgang bijhouden. Fitsurance geeft op basis van 

de informatie aanbevelingen op persoonlijk niveau. 

Deze aanbevelingen bestaan uit adviezen over wat je kunt doen 

om je doelen te behalen. Ook kan de app je coachen om het te 

realiseren. Mensen geven aan dat het hen stimuleert en moti-

veert om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Ook is de inzage 

in de vooruitgang / status handig voor gebruikers. De hoeveel-

heid en nauwkeurigheid van de data bepaalt de kwaliteit van de 

adviezen.

Fitsurance is slechts een voorbeeld van legio diensten op het ge-

bied van coaching en leefstijl. We zien technologie steeds verder 

gaan in het verzamelen, analyseren en realtime terugkoppelen 

van relevante informatie betreffende leefstijl van het individu. 

Als dit soort systemen steeds meer gemeengoed worden dan 

kan dit een positieve invloed hebben op preventie en het verbe-

teren van leefstijl. Dit kan positief doorwerken op oogaandoe-

ningen die (deels) voortkomen uit leefstijl. 

https://www.fitsurance.nl 
(Nederland)

FITSURANCE

HEALTHY LIVING
CASE STUDY



TREND 11: SMART DELIVERIES

137

INSPIRATIE - CASE STUDY

136

TREND 11:
SMART DELIVERIES

https://www.sociaalhospitaal.nl 
(Nederland)

SOCIAAL HOSPITAAL

HEALTH IMPACT BONDS

In gemeente Den Haag wonen ruim 3000 multiprobleemgezin-

nen. De uitgaven voor zorg, bijstand en ondersteuning voor deze 

groep bedragen zo’n €100.000 per jaar (bron: SociaalHospitaal). 

De praktijk wijst uit dat het aanpakken van de oorzaken meer 

oplevert dan zorg en ondersteuning naderhand. 

Een samenwerking tussen gemeente Den Haag, CZ, en Sociaal 

Hospitaal hebben de zogenaamde Health Impact Bonds in het 

leven geroepen. Hiermee kunnen private partijen investeren 

in preventie. Als de investering leidt tot kostenbesparing krijgt 

de private partij de investering terug, inclusief een deel van het 

rendement. De gemeente en zorgverzekeraar profiteren beiden 

van de gezondheidswinst en ook van een deel van het rende-

ment. 

150 gezinnen hebben de afgelopen jaren hulp gekregen in de 

vorm van o.a. andere leefstijl- en mentale coaching. Uit een eer-

ste analyse van zorgverzekeraar CZ blijkt dat er 450.000 euro aan 

directe zorgkosten bespaard is. Ook schat men in dat ongeveer 

1 miljoen euro uitgespaard is door het voorkomen van nieuwe 

problemen (bron: aangepast loketgezondleven.nl). 

HEALTHY LIVING
CASE STUDY
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SMART DRUG DELIVERY ALS HEILIGE GRAAL

Smart deliveries worden gezien als de heilige graal voor de na-

bije toekomst. Niet alleen voor de oogheelkunde maar binnen 

bijna ieder medisch vakgebied. 

Deze trend is een logisch gevolg van de wens van patiënten naar 

steeds eenvoudigere manieren van medicijngebruik. Maar ook 

de vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken on-

derschrijven de noodzaak van de trend. Smart delivery systemen 

kunnen namelijk een positief effect hebben op de zorgdruk. Im-

mers het gericht, tijdig en trouw toepassen van medicatie kan 

leiden tot betere zorg en kan de kosten en de druk op de zorg 

uiteindelijk reduceren. 

‘Sustained drug delivery device is het toverwoord voor de 

oogzorg’

 RUDY NUIJTS, 2021

INNOVATIE IN MEDICIJNAFGIFTE

Een belangrijke ontwikkeling, en mogelijke versnelling van de 

trend, is dat farmaceutische organisaties zich steeds meer rich-

ten op de slimme afgifte van de door hen ontwikkelde medica-

tie. Een extra en essentiële stap die niet alleen ten goede komt 

aan de effectiviteit van de medicatie; het bevordert ook het ge-

mak van de patiënt en de behandelend arts.

DE SLIMME PIL

Smart drug delivery systemen richten zich grofweg op 2 deelge-

bieden – gerichtere afgifte van medicijnen  en langdurige afgifte. 

Gerichte medicijnafgifte wordt steeds geavanceerder. Werd er 

eerst hard gewerkt om het medicijn op de juiste plek te krijgen, 

bijvoorbeeld met behulp van capsules die op een specifieke 

plek in de darm uiteenvallen op basis van zuurgraad. Nu wordt 

er gewerkt met inactieve virussen, micro- en nanodeeltjes en 

liposomen. Allen gericht om het medicijn alleen daar te krijgen 

TRENDDEFINITIE

Het via innovatieve toedieningsmethoden langdu-

rig, veilig en gericht toedienen van medicatie tegen 

oogaandoeningen. 
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van worden enkelen al klinisch toegepast. Onderzoek geeft aan 

dat nano-emulsies voor de toediening van oculaire geneesmid-

delen een betere penetratie en beschikbaarheid van medica-

tie realiseren waardoor uiteindelijk een hogere effectiviteit kan 

worden bereikt. 

Maar onderzoek gaat verder en er wordt onder andere steeds 

meer gekeken naar de toepassing van implantaten, prodrugs, 

therapeutische contactlenzen, in situ gels, collageen-corneale 

schilden, mucus-penetrerende deeltjes (MPP) en microneedles. 

De grote uitdaging is om toepassingen te realiseren die eenvou-

dig zijn toe te dienen of in ieder geval langdurig kunnen zorgen 

voor medicatie afgifte. En dan met name voor de gehele oogbol.

PARADIGMAVERSCHUIVING IN OOGHEELKUNDE?

Het zou een echte paradigmaverschuiving binnen de oogheel-

kunde kunnen inluiden. Oplossingsrichtingen bevinden zich nu 

vooral binnen de toepassing van intravitreale implantaten, in-

gekapselde celtechnologieën en microsferen. Er komen steeds 

meer oplossingen voor verlengde medicijnafgifte in het oog. Dit 

kan voor sommige patiënten en aandoeningen een uitkomst 

zijn.

De trend smart deliveries is veelbelovend voor de toekomst 

maar heeft ook nog een lange weg te gaan richting grootscha-

lig gebruik.

Oogdruppels zijn tot op heden de meest gebruikte en minst in-

vasieve manier om medicatie voor het oog toe te dienen. 90% 

van alle oogmedicatie wordt toegediend via druppels (bron 37). 

Maar het is niet de meest makkelijke manier. Het toedienen van 

medicatie op de juiste manier en in de juiste hoeveelheid is veel-

al  een inefficiënt en arbeidsintensief proces. 

Medicijntoediening voor het oog is dan ook een proces wat rich-

ting de toekomst veel beter kan en moet.  Hier valt zeer veel 

te winnen voor patiënt en zorgverlener. Hierover is de expert- 

faculty het eens. Er worden ook veel baanbrekende doorbraken 

verwacht voor innovatieve medicatie afgifte binnen de oogheel-

kunde. Bekende voorbeelden hiervan binnen de  oogheelkunde 

zijn onder andere: Glaukos, 3T Ophthalmics, Re-Vana Therapeu-

tics en Zordera Inc. (zie cases voor websites).

Voor de oppervlakkige aandoeningen zijn, en blijven, er verschil-

lende conventionele toepassingen beschikbaar zoals nieuwe 

zalven en druppels. Maar ook lenzen die medicatie afgeven zul-

len bij de mogelijkheden behoren. Daarnaast zien we een toe-

nemend aantal handzame ‘intelligente’ apparaten voor  toedie-

ning.

Nieuw zijn toepassingen zoals nanotechnologie waarbij valt te 

denken aan nanosuspensies, dendrimeren en liposomen. Hier-

waar het effect moet hebben. 

Daarnaast worden slimme ‘pillen’ gebruikt voor patiëntmonito-

ring en diagnosestelling. Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan de 

camerapil voor aandoeningen zoals de ziekte van Crohn. 

De markt voor duurzame medicijnafgifte kent verschillende 

technieken. Er is onderscheid tussen afgifte van geneesmidde-

len via niet-biologisch en biologisch afbreekbare implantaten. 

Digitalisering speelt tevens een belangrijke rol in de ontwik-

keling van smart drug deliveries. Zo bestaan er inmiddels mi-

cro-elektronische systemen (MEMS) die data van smart pills of 

implantaten draadloos verzamelen en doorgeven. In de toe-

komst zullen ook implantaten volledig connected zijn waardoor 

de behandelend arts meer informatie over werking en duur van 

de medicatie kan krijgen. Personalisering wordt eenvoudiger en 

de patiënt zal bijvoorbeeld meer feedback krijgen over zijn me-

dicijnen. 

SMART DELIVERIES IN OOGHEELKUNDE

Al decennia wordt binnen de oogheelkunde onderzoek gedaan 

naar patiëntvriendelijke en duurzame manieren om genees-

middelen toe te dienen. Dit op de juiste plek, juiste tijd en in de 

gewenste hoeveelheden. 
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(Verenigde Staten)
https://www.ocutx.com 

OCULAR 
THERAPEUTIX

IMPLANTATEN VOOR HET OOG

Ocular Therapeutix heeft het zogenaamde implantaat OTX-TIC 

ontwikkeld dat in de voorste oogkamer wordt geïnjecteerd. Het 

implantaat is in staat om gedurende een looptijd van 4 tot 6 

maanden een geneesmiddel af te geven in het oog. Het implan-

taat wordt met een 27 gauge naald ingebracht en is volledig 

bioresorbeerbaar.

Bron: website Ocular Therapeutix (aangepast, 2021)

SMART DELIVERIES
CASE STUDY

https://mediprintlens.com 
(Verenigde Staten)

MEDIPRINT

MEDICATIEAFGIFTE VIA EEN LENS

Mediprint, voorheen Leo Lens, wil een lens ontwikkelen die het 

oogdruppelen overbodig moet maken. Het bedrijf wil voor ver-

schillende oogziekten lenzen op de markt brengen die medica-

tie langdurig afgeven. 

De eerste is een lens specifiek voor glaucoom. De lens is in staat 

om gedurende 7 dagen medicatie geleidelijk af te geven. Het 

onderzoek voor de nieuwe lens bevindt zich nog in fase 2 van 

klinisch onderzoek. 

Andere lenzen voor aandoeningen zoals droge ogen, allergie, 

post cataract en myopie bevinden zich in pre-klinische studies 

volgens de pipeline publicatie op de website van Mediprint. 

Bron: website Mediprint Ophthalmics (aangepast, 2021)

SMART DELIVERIES
CASE STUDY
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(Frankrijk)
https://www.pixium-vision.com 

BIONICS: COMBINEERT AI, MACHINE/BREIN INTERFACE EN BRIL

Het zogenaamde Prima-systeem is een bionisch zichtsysteem.  

Het maakt gebruik van technologische vooruitgang in onder 

andere opto-electronica, AI en neurobiologie. 

Pixium Vision wil met bionische zichtsystemen ernstig gezichts-

verlies compenseren en verbeteren. Het systeem bestaat uit een 

draadloos en implanteerbaar fotovoltaïsch subretinaal implan-

taat. Het implantaat is ontworpen om functioneel prothetisch 

zicht op te wekken. 

Er zijn kleinschalige haalbaarheidsstudies met het systeem ge-

daan in de VS en Frankrijk (2019).  In Frankrijk was implantatie 

van het systeem succesvol. De resultaten hiervan zijn destijds 

gepresenteerd op het congres van de American Academy of 

Ophthalmology .

Verder onderzoek heeft vertraging opgelopen wegens Covid-19. 

Wel geeft de fabrikant aan dat ze onderzoek verder gaat uitbrei-

den naar Spanje, Italie en Nederland in het eerste kwartaal van 

2022. 

SMART DELIVERIES
CASE STUDY

PIXIUM VISION
https://www.corneat.com 
(Israël)

CORNEAT VISION

KUNSTMATIG HOORNVLIES

De missie van deze Israëlische organisatie is om kunstmatig 

hoornvlies te maken dat eenvoudiger te implanteren is dan do-

norhoornvlies. Tevens moet het hoornvlies beter integreren met 

oogweefsel dan bestaande methodes.

Patiënten die een hoornvliestransplantatie nodig hebben zijn 

afhankelijk van een donor en lopen het risico dat een behande-

ling mislukt. Er kan gekozen worden voor synthetische hoorn-

vliezen maar ook hier zitten beperkingen aan. Dit betreft vooral 

de complexiteit van integratie met bestaand hoornvliesweefsel. 

Het kunstmatige hoornvlies van de Israelische startup kan wor-

den gezien als een toekomstig implantaat dat deze problemen 

kan verhelpen. Uiteraard zijn er nog grote uitdagingen te over-

komen, aldus de organisatie. 

Het is geen voorbeeldcase voor medicatie afgifte maar geeft 

aan hoe geavanceerde implantaten steeds meer binnen de oog-

heelkunde worden onderzocht en ontwikkeld. 

Bron: website Corneat Vision (aangepast, 2021)

SMART DELIVERIES
CASE STUDY
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Vanuit de faculty van de Medical Innovation Academy Oogheel-

kunde zijn diverse initiatieven benoemd om de uitkomsten van 

het toekomstonderzoek en oogheelkundige innovaties in de 

praktijk te brengen.

UITGANGSPUNTEN

 ● Pak de regie en neem het heft in eigen hand: stel een toe-

komstvisie op en ga gericht aan de slag met innovatie. Werk 

vanuit deze visie aan budgettering en ondersteuning van in-

novatieactiviteiten binnen de oogheelkunde. De visie geeft 

richting, maar wees je ervan bewust dat de toekomst liquide 

(veranderlijk) is. De visie dient daarom continu geëvalueerd 

te worden. Onderscheid trends van hypes. Wees als vakge-

bied extreem adaptief en omgevingssensitief. Weet wat er 

speelt, ook buiten het vakgebied. Benader innovatie niet per 

vakgebied of specialisatie: de vakgebieden van nu zijn niet 

per definitie de vakgebieden van de toekomst.

 ● Stel een multidisciplinair team samen met verstand van 

zorg, business en innovatie. De oogheelkunde heeft inzich-

ten van anderen nodig om bestaande aannames te doorbre-

ken en een scherpe, kritische blik te houden. Betrek hierbij 

jonge oogartsen en nog in opleiding zijnde aanstormende 

talenten en zorg ervoor dat zij over de skills beschikken om 

een bijdrage te leveren: bied hiervoor continuous learning en 

leadership courses aan. 

 ● Kijk niet alleen naar innovaties die de huidige patiëntenzorg 

verbeteren. Innovaties die de werk-privé balans van de arts 

ten goede komen c.q. administratieve werktaken van de 

oogarts verlichten zijn voor de toekomst ook essentieel. 

 ● Experimenteer met nieuwe innovaties en neem hierin ook 

nieuwe verdien- en zorgmodellen mee. Start met kleine pi-

lots: zo maak je innovatie toegankelijk, laagdrempelig en be-

hapbaar. Vele kleine stapjes maken een grote beweging. In-

noveer vanuit noodzaak, niet vanuit luxe of als gimmick. Wat 

technisch mogelijk is hoeft niet noodzakelijk te zijn. Wees en 

blijf kritisch in de digitale revolutie.

 ● Zorg ervoor dat de nieuw opgedane kennis en ervaring rond-

om innovaties breed gedeeld worden binnen oogheelkun-

dig Nederland en niet beperkt blijven tot de ‘happy few’.

 ● Aan alle projecten moet klimaatpositief werken en handelen 

ten grondslag liggen.

3.1 HOE NU VERDER?

03. ANTICIPEER:
HOE NU VERDER?
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3.2 ADVIES VAN DE FACULTY

3.2 ADVIES VAN DE FACULTY

1. INNOVATIECOMMISSIE

Geadviseerd wordt om een landelijke innovatiecommissie op te 

richten binnen de bestaande oogheelkundige structuren. Deze 

commissie volgt de toekomst, brengt de buitenwereld bin-

nen en maakt de verbinding met de beroepsgroep. 

Ons inziens is een diverse commissie belangrijk, teneinde een 

brede en open blik te houden (zie uitgangspunten). Beoogde 

leden kunnen zijn:

 ● Oogartsen en andere oogzorgprofessionals: academisch, pe-

rifeer, jong, oud, in opleiding, etc. 

 ● Vertegenwoordiging vanuit diverse innovatieve industrieën 

(farma en non-farma) 

 ● Waar nodig aangevuld met innovators, beleidsmakers, ge-

zondheidszorg juristen (AVG/ GDPR) en financierders

Vanuit deze innovatiecommissie kunnen innovaties worden on-

derzocht en beoordeeld. Beoordelingscriteria kunnen zijn: 

 ● Kwaliteit: voldoen de beoogde innovaties aan, een nog vast 

te stellen, kwaliteitseis voor oogheelkunde?

 ● Hebben de innovaties de potentie breed gedragen te wor-

den binnen de oogheelkunde?

 ● Welke positieve veranderingen kunnen deze innovaties te-

weegbrengen voor de oogarts? Denk hierbij bijv. aan:

 ○ Gebruikersgemak en tijdswinst (productiviteit) voor de 

oogzorgprofessionals

 ○ Bevorderen werk-privé balans 

 ○ Bijdrage aan de taakherziening 

 ● Welke positieve veranderingen kunnen de innovaties te-

weegbrengen voor de patiënt?

 ○ Stelt de innovatie de patiënt centraal?

 ○ Is de innovatie gemakkelijk te gebruiken door de patiënt? 

2. EXPERIENCE LAB

Innovaties die voldoen aan de kwaliteitseisen van de innovatie-

commissie kunnen met kleine, concrete stappen getest worden 

in een ‘proof of principle’ lab. Het lab wordt gezien als een proef-

tuin en is niet verbonden aan een specifiek centrum. Hier kan de 

eerste opgedane kennis en ervaring worden uitgewisseld. Doel 

is om oogzorgprofessionals vertrouwd te maken met innovaties 

zoals geduid in het huidige Trendrapport ‘Niet kijken maar zien’. 

Denk hierbij aan DTx, augmented oogarts, tele-oogheelkunde 

etc. Kijk binnen dit Experience lab ook verder dan de horizon die 

het huidige trendrapport schetst.

 

3. CONTINOUS LEARNING

Maak van innovatie een vast terugkerend dagdeel op bijvoor-

beeld het NOG-congres om zodoende innovatie-experimenten 

binnen oogheelkundig Nederland met elkaar te delen. Er wordt 

tijd en ruimte gemaakt om de dialoog aan te gaan over de toe-

komst van het vakgebied en hoe trends te concretiseren naar 

de dagelijkse praktijk. Maak de toekomst relevant en praktisch. 

De geneeskundige opleiding en de opleiding tot oogarts bieden 

momenteel nog te weinig ruimte voor innovatie en innovatief 

denken. Geadviseerd wordt om een permanent communicatie-

kanaal op te zetten voor het volgen van innovatieve ontwikkelin-

gen . Communicatie vanuit de innovatiecommissie en bevindin-

gen vanuit het Experience lab kunnen hierin gedeeld worden 

met oogheelkundig Nederland. Het kanaal kan diverse commu-

nicatiedragers bevatten zoals korte trendteksten, cases, video’s, 

webinars of podcasts.

4. KLIMAATPOSITIEF WERKEN

Voor alle innovaties geldt dat klimaatpositief werken het ver-

trekpunt is. Elk innovatie- of projectplan, voortkomende uit de 

innovatiecommissie of het Experience lab, neemt voorwaarden 

op aangaande klimaatpositief werken. 



OVERZICHT GERAADPLEEGDE LITERATUUR OVERZICHT GERAADPLEEGDE LITERATUUR

150 151

1. Venkatesh R, van Landingham SW, Khodifad AM, Haripriya A, Thiel CL, Ramulu P, et al. Carbon footprint and cost-effectiveness of ca-

taract surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2016;27:82–8.

2. Technische Universität Dresden. “Using artificial intelligence for early detection and treatment of illnesses.” ScienceDaily. Science-

Daily, 20 August 2021.

3. Quick scan AI in de publieke dienstverlening II, TNO, 2021, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/20/

quickscan-ai-in-publieke-dienstverlening-ii

4. Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland, KPMG in opdracht van Ministerie van VWS, 2020, https://www.

datavoorgezondheid.nl/binaries/datavoorgezondheid/documenten/publicaties/2020/09/24/resultaten-inventarisatie-ai-in-gezond-

heid-en-zorg/Rapport+-+Inventarisatie+AI+in+gezondheid+en+zorg+in+Nederland.pdf 

5. Allison K, Patel D, Alabi O. Epidemiology of Glaucoma: The Past, Present, and Predictions for the Future. Cureus. 2020;12(11):e11686. 

Published 2020 Nov 24. doi:10.7759/cureus.11686

6. The cost burden of falls in people with glaucoma in National Health Service Hospital Trusts in the UK. McGinley P, Ansari E, Sandhu H, 

Dixon T. J Med Econ. 2020;23:106–112.

7. Fang X, Deshmukh M, Chee ML, et al Deep learning algorithms for automatic detection of pterygium using anterior segment pho-

tographs from slit-lamp and hand-held cameras British Journal of Ophthalmology Published Online First: 09 July 2021. doi: 10.1136/

bjophthalmol-2021-318866

8. Zwingelberg SB, Mercieca K, Elksne E, Scheffler S, Prokosch V. Einstellung von Patienten zu möglicher Telemedizin in der Ophthal-

mologie : Erhebung mittels Fragebogen bei Glaukompatienten [Attitude of patients to possible telemedicine in ophthalmology : Survey 

by questionnaire in patients with glaucoma]. Ophthalmologe. 2021 Sep 20:1–7. German. doi: 10.1007/s00347-021-01501-6. Epub ahead of 

print. PMID: 34542691; PMCID: PMC8450718.

9. Lopes, B.T., Eliasy, A. & Ambrosio, R. Artificial Intelligence in Corneal Diagnosis: Where Are we?. Curr Ophthalmol Rep 7, 204–211 (2019). 

LITERATUURLIJST https://doi.org/10.1007/s40135-019-00218-9

9. Lopes, B.T., Eliasy, A. & Ambrosio, R. Artificial Intelligence in Corneal Diagnosis: Where Are we?. Curr Ophthalmol Rep 7, 204–211 (2019). 

https://doi.org/10.1007/s40135-019-00218-9

10. Current state and future prospects of artificial intelligence in ophthalmology: a review. Daniel T Hogarty BMedSc(Hons), David A 

Mackey MD FRANZCO, Alex W Hewitt PhD FRANZCO, First published: 28 August 2018 https://doi.org/10.1111/ceo.13381

11. Sreelatha, Omana & S Ve, Ramesh. (2016). Teleophthalmology: Improving patient outcomes?. Clinical Ophthalmology. 10. 285. 10.2147/

OPTH.S80487. 

12. Nikolaidou A, Tsaousis K T (July 14, 2021) Teleophthalmology and Artificial Intelligence As Game Changers in Ophthalmic Care After 

the COVID-19 Pandemic. Cureus 13(7): e16392. doi:10.7759/cureus.16392

13. Digital therapeutic improves visual acuity and encourages high adherence in amblyopic children in open-label pilot study

Author: Scott Xiao,Eric D. Gaier,Hank C. Wu,Endri Angjeli,Pauline L. Nuth,Lisa I. Bohra,Aaron M. Miller,Malcolm L. Mazow,Ann U. Stout,Chris-

tie L. Morse,Louis C. Blumenfeld,Stephen R. Glaser,Eric Crouch,Noha S. Ekdawi,Don W. Lyon,David I. Silbert et al.

Publication: Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Publisher: Elsevier. Date: April 2021

14. Luminopia One, a Digital Therapeutic for Amblyopia, Demonstrates Safety and Efficacy in Phase 3 Pivotal Trial, BusinessWire, 14 Sep-

tember 2021, https://www.businesswire.com/news/home/20210914005661/en/Luminopia-One-a-Digital-Therapeutic-for-Amblyopia-De-

monstrates-Safety-and-Efficacy-in-Phase-3-Pivotal-Trial

15. Lee YS, Choi SE, Hahm J, Kim MJ, Bae HS, Yi K, Lim HT and Hyon JY (2021) Digital Therapeutics: Exploring the Possibilities of Digital 

Intervention 

for Myopia. Front. Digit. Health 3:710644. doi: 10.3389/fdgth.2021.710644 

16. Iskander, Mina BA∗; Ogunsola, Titilola BS∗; Ramachandran, Rithambara MD∗; McGowan, Richard MLS†; Al-Aswad, Lama A. MD, 

MPH∗,‡ Virtual Reality and Augmented Reality in Ophthalmology: A Contemporary Prospective, Asia-Pacific Journal of Ophthalmology: 

May-June 2021 - Volume 10 - Issue 3 - p 244-252 doi: 10.1097/APO.0000000000000409

17. Dichoptic training enables the adult amblyopic brain to learn, Jinrong Li, Benjamin Thompson, Daming Deng, Lily Y.L. Chan, Minbin 

Yu, Robert F. Hess, Current Biology, volume 23, issue 8, 22 April 2013

18. Byambasuren, O., Sanders, S., Beller, E. et al. Prescribable mHealth apps identified from an overview of systematic reviews. npj Digital 



OVERZICHT GERAADPLEEGDE LITERATUUR OVERZICHT GERAADPLEEGDE LITERATUUR

152 153

Med 1, 12 (2018). https://doi.org/10.1038/s41746-018-0021-9

19. Vitality in collaboration with RAND Europe, Pioneering Algorithm Calculates the Number of Years Individuals can Expect to Live in 

Good Health, 11 oktober 2021

20. Giannaccare, G., Breda, J.B. For a greener future of ophthalmology. Eye (2021). https://doi.org/10.1038/s41433-021-01445-w

21. Chang D.F. Thiel C.L., Survey of cataract surgeons’ and nurses’ attitudes toward operating room waste. J Cataract Refract Surg. 2020; 

46: 933-940

22. Needless Waste and the Sustainability of Cataract Surgery, David F. Chang, Ophthalmology: Journal of the American Academy of 

Ophthalmology, Elsevier, December 2020

23. T. Rabelink, I. Slaper-Cortenbach, H. de Kort, red. (2018) Kennisagenda Regeneratieve Geneeskunde. Nationale Wetenschapsagenda 

Route Regeneratieve Geneeskunde. Den Haag: NFU & ZonMW

24. Huang SS et al. Asia Pac J Ophthalmol. 2016;5(4):227-228.

25. 2. Ting DSW, Pasquale LR, Peng L, et al. Artificial intelligence and deep learning in ophthalmology. Br J Ophthalmol 2019; 103:167–175.

26. Ma, Y., Ohr, M.P., Pan, X. et al. Quantifying the pattern of retinal vascular orientation in diabetic retinopathy using optical coherence 

tomography angiography. Sci Rep 11, 15826 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-95219-9

27. Prevalence of subclinical retinal ischemia in patients with cardiovascular disease – a hypothesis driven study, Christopher P. Long, 

Alison X. ChanChristine Y. Bakhoum, Christopher B. Toomey, Samantha Madala, Anupam K. Garg, et al., Published:March 02, 2021 DOI:ht-

tps://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100775

28. Steven M. Silverstein, Docia L. Demmin, Jesse B. Schallek, Samantha I. Fradkin, Measures of Retinal Structure and Function as Bio-

markers in Neurology and Psychiatry, Biomarkers in Neuropsychiatry, Volume 2, 2020, 100018, ISSN 2666-1446, https://doi.org/10.1016/j.

bionps.2020.100018.

29. Wagner SK, Fu DJ, Faes L, Liu X, Huemer J, Khalid H, Ferraz D, Korot E, Kelly C, Balaskas K, Denniston AK, Keane PA. Insights into 

Systemic Disease through Retinal Imaging-Based Oculomics. Transl Vis Sci Technol. 2020 Feb 12;9(2):6. doi: 10.1167/tvst.9.2.6. Erratum in: 

Transl Vis Sci Technol. 2021 Jul 1;10(8):13. PMID: 32704412; PMCID: PMC7343674.

30. Merle, B.M.J., Moreau, G., Ozguler, A. et al. Unhealthy behaviours and risk of visual impairment: The CONSTANCES population-based 

cohort. Sci Rep 8, 6569 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-24822-0, 26 April 2018.

31. Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering: een nulmeting, Oosterhoff, M; van Leerdam, J; Suijkerbuijk, A; Polder, J 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2021-07-07)

32. Verkenning DNA-testen voor persoonlijke preventie van veelvoorkomende aandoeningen, SM Onstwedder, T Rigter, ME Jansen 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2021-0012)

33. Genetische risicoscore voor LMD: motivatie voor leefstijlverandering? drs. A. de Breuk, dr. L. Haer-Wigman en prof. dr. A.I. den Hollan-

der, via website maculavereniging, https://maculavereniging.nl/genetische-risicoscore-voor-lmd-motivatie-voor-leefstijlverandering/

34. Colijn JM, Meester M, Verzijden T, et al. Genetic risk, lifestyle, and AMD in Europe. The EYE-RISK consortium. Ophthalmology 2020. 

Doi: 10.1016/j.ophtha.2020.11.024

35. Remote Vision Testing: Validation Of A Simple Home-Printable Vision Screening Test for Telemedicine, Michael D Crossland, 

Tessa M Dekker, Joanne Hancox, Matteo Lisi, Thomas A Wemyss, Peter BM Thomas, medRxiv 2020.09.01.20131698; doi: https://doi.

org/10.1101/2020.09.01.20131698

36. Turning green: the impact of changing to more eco-friendly respiratory healthcare. A carbon and cost analysis of Dutch prescription 

data

Hans C Ossebaard, Pieter ten Have, Peter Th. W. van Hal, Iris Wichers, Johan Kooistra, Paul Hagedoorn, Evelyn Brakema, Niels Chavan-

nes, Pauline de Heer medRxiv 2021.11.20.21266571; doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.20.21266571

37. Drug delivery to the anterior segment of the eye: A review of current and future treatment strategies. Mohammad Mofidfar , Beh-

nam Abdi , Samad Ahadian, Ebrahim Mostafavi, Tejal A Desai, Farhang Abbasi, Yang Sun, Edward E Manche, Christopher N Ta, Charles 

W Flowers 

38. Ocular Implants for Drug Delivery: Improving Patient Outcomes, website CMDO division, https://lubrizolcdmo.com/blog/ocular-im-

plants-for-drug-delivery-improving-patient-outcomes/, maart 2021

39. Luxturna Samenvatting van de productkenmerken

40. Russell S, et al. Lancet 2017;390(10079):849-860.

41. Gao, et al. Clin Ophthalmol 2020;14:3855-3869.  



1022OPH526772


