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Acute metamorfopsie bij ouderen vraagt om snel handelen
Eveline Kersten, Carel B. Hoyng en Jan E.E. Keunen

Dames en Heren,

Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid op oudere leeftijd in de westerse

wereld en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Het doel van dit artikel is het belang van vroegtijdige

herkenning en tijdige behandeling van deze veelvoorkomende oogaandoening te verduidelijken.

Patiënt A, een 75-jarige man, belt de huisartsenpraktijk vanwege acuut ontstane klachten van slecht zien. Toen hij gisteren de

boodschappen wilde afrekenen in de supermarkt merkte hij een vlek in het midden van zijn blikveld en stonden de cijfers van het

pinapparaat schuin. Het baart hem zorgen dat de klachten na 1 nacht slapen nog steeds bestaan. Patiënt heeft een blanco

oogheelkundige voorgeschiedenis. Hij krijgt eerst het advies zijn bril te laten nakijken, maar op nadrukkelijk verzoek van de patiënt

mag hij diezelfde dag langskomen.

De huisarts bepaalt de visus van beide ogen. De visus van het rechter oog is 0,6 en die van het linker is 1,0. De Amsler-test toont

beeldvervorming (metamorfopsie) van het rechter oog en een wazige vlek in het centrale gedeelte van het gezichtsveld (relatief

centraal scotoom). Links is geen sprake van metamorfopsie. Hierop besluit de huisarts patiënt de volgende werkdag te verwijzen

naar een oogarts met verdenking op de natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie. De oogarts bevestigt de diagnose en

dezelfde week wordt een behandeling gestart met vaatgroeiremmende injecties in het rechter oog. Als patiënt een jaar later, na 2

keer 3 ooginjecties, terugkomt voor een reguliere controle bedraagt de visus rechts 0,8 en vertelt hij blij te zijn dat hij nog goed kan

zien.

Patiënt B, een vitale 86-jarige vrouw, merkt bij de bushalte dat ze het cijfer van de buslijn op de bus niet meer goed kan lezen.

Dezelfde avond valt bij het skypen met haar kleindochter op dat het linker oog niet goed ziet. De volgende dag lijkt het onveranderd

en na 2 dagen ziet ze met het linker oog weer wat beter. Maar dezelfde dag wordt ‘s avonds plotseling de visus links snel minder. Ze

gaat de volgende dag meteen naar de opticien, waar men haar bril niet kan aanpassen om de visus te verbeteren, en ze wordt

verwezen naar de huisarts. Daar kan ze na 2 weken terecht. Bij onderzoek blijkt de visus rechts 1,0 en links 0,2. Er wordt niet

gevraagd naar metamorfopsie. Patiënte wordt doorverwezen naar de oogarts, waar ze na 3 weken terecht kan. Deze stelt als

diagnose ‘natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie links in een gevorderd stadium’ en start onmiddellijk een behandeling met

vaatgroeiremmende injecties in het linker oog. Een jaar later en 9 ooginjecties verder is de visus links niet verder verslechterd dan

de uitgangswaarde. De oogarts vertelt desgevraagd dat de kans op een betere visus dan 0,2 minimaal is. De oogarts geeft een

Amsler-kaart mee als hulpmiddel ter zelfcontrole en hij waarschuwt patiënte: als ze metamorfopsie of een visusdaling rechts

ervaart, moet ze direct de huisarts bellen.

Beschouwing

Klinisch beeld en diagnostiek

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een veelvoorkomende oogaandoening boven de leeftijd van 50 jaar. De incidentie

bedraagt ongeveer 1,8 per 1000 persoonsjaren in Nederland,1 en de prevalentie van LMD in een beginstadium is 13,2% bij

personen boven de 70 jaar in Europa.2 Dit beginstadium van LMD verloopt meestal asymptomatisch en wordt gekenmerkt door

drusen. Dit zijn ophopingen onder het retinale pigmentepitheel die zichtbaar zijn als gelige vlekjes in de retina. Naarmate de ziekte

voortschrijdt kunnen er 2 vormen onderscheiden worden: een atrofische (‘droge’) vorm en een exsudatieve (‘natte’) vorm waarbij

choroïdale neovascularisaties ontstaan. Beide vormen kunnen leiden tot ernstige slechtziendheid; het beloop is echter verschillend.

Droge LMD kenmerkt zich door een geleidelijke, meestal bilaterale afname van de centrale visus. Patiënten hebben moeite met

lezen, de herkenning van gezichten en zien minder goed in schemerige omstandigheden. Natte LMD kenmerkt zich daarentegen

meestal door een eenzijdige visusdaling die binnen enkele dagen ontstaat en door metamorfopsie (beeldvervorming). Hierbij staan

rechte lijnen schijnbaar krom. Metamorfopsie is vaak een van de eerste klachten bij natte LMD.
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Het is belangrijk om metamorfopsie vroegtijdig te signaleren, zowel voor de patiënt als voor de arts, want in de dagelijkse praktijk

blijkt nogal eens dat patiënten metamorfopsie zelf niet aangeven, maar het wel bevestigen als er expliciet naar gevraagd wordt. De

Zwitserse oogarts Marc Amsler (1891-1968) schreef hier al in 1953 over en introduceerde daarom de Amsler-kaart.3 Patiënt A en

B klaagden beiden over minder goed zien, maar niet over beeldvervorming. Met behulp van de Amsler-test kwam bij patiënt A de

metamorfopsie naar voren en werd patiënt direct met een verdenking op neovascularisatie doorverwezen. Bij patiënt B werd

echter niet gevraagd naar metamorfopsie en geen Amsler-test uitgevoerd, waardoor een belangrijk symptoom van natte LMD niet

meteen aan het licht kwam. Vraag dus bij visusklachten bij ouderen altijd expliciet naar vervorming van het beeld (bijvoorbeeld:

‘Ziet u de deurpost als een rechte lijn?’) en test op visusklachten met behulp van de Amsler-kaart (figuur 1). De Amsler-test is ook

zeer geschikt voor de patiënt als zelfcontrole. Het verdient aanbeveling dat zowel de oogarts als de huisarts dit met patiënten

bespreekt. Ook bij droge LMD ontstaat uiteindelijk metamorfopsie, maar het beloop daarvan is geleidelijk en beiderzijds.

Behandeling

Bij natte LMD is er in de macula sprake van neovascularisatie met fragiele vaatwanden, waaruit makkelijk lekkage en bloedingen

kunnen ontstaan die een acute visusdaling veroorzaken (figuur 2).

Figuur 1
Wat ziet een patiënt bij natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie?

Gebruik de Amsler-kaart
Instructies aan de patiënt: houd de kaart op leesafstand, dek één van beide ogen af en focus op de witte stip in het centrum van
de kaart. Wat is het verloop van de lijnen (recht of krom)? Zijn er plaatsen waar de hokjes minder of helemaal niet zichtbaar zijn?
Herhaal de test voor het andere oog. Indien de lijnen (a) vervormd (metamorfopsie) of (b) wazig of verminderd worden
waargenomen is het van belang om snel het netvlies te laten beoordelen door een oogarts.
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Sinds 2007 is het is mogelijk om de visus te stabiliseren of te verbeteren middels intravitreale injecties met vaatgroeiremmende

medicatie, bekend als anti-VEGF-medicatie. De belangrijkste anti-VEGF-medicijnen zijn bevacizumab, ranibizumab en aflibercept.

Deze medicijnen hebben een vergelijkbare effectiviteit en veiligheid.4 In verband met het grote verschil in kosten is bevacizumab

het middel van eerste keuze in Nederland.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze vaatgroeiremmers. Verschillende factoren zijn gerelateerd aan een

betere uitkomst van de behandeling, onafhankelijk van het soort vaatgroeiremmer: de duur van de klachten, de visus bij aanvang

van de behandeling en de uitgebreidheid van de neovascularisatie. Hierbij geldt dat een kortere klachtenduur, een kleinere

vaatnieuwvorming en een betere visus bij aanvang van de behandeling de kans verhogen op een betere visus 1 jaar na start van de

behandeling.5 De relatie tussen de visus bij aanvang van de behandeling en de visus 1 jaar later is weergegeven in figuur 3.

Figuur 2
Bloeding in de macula bij natte leeftijdsgebonden
maculadegeneratie

Kleurenopname van de macula van een patiënt met natte leeftijdsgebonden
maculadegeneratie. Er is een bloeding in de macula zichtbaar, die is veroorzaakt
door een onderliggende subretinale neovascularisatie.
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Vanwege de hogere kans op een betere visus bij een hogere uitgangsvisus, is snel handelen door alle betrokkenen (patiënt, huisarts

én oogarts) van het grootste belang, zodat zo vroeg mogelijk begonnen kan worden met behandeling. Bij patiënt A was de

behandeling succesvol mede dankzij de snelle interventie door alle betrokkenen. Bij patiënt B daarentegen was de kans op

visuswinst beperkt doordat de behandeling pas werd gestart na enkele weken.

De behandeling van natte LMD met vaatgroeiremmers heeft geleid tot een sterke vermindering van het aantal ernstig

slechtzienden.6 LMD en visusverlies door LMD kunnen leiden tot moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten,

verhoogde emotionele stress en depressie. Visusverlies door LMD heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, niet alleen

van de patiënt zelf maar vaak ook van de nabije omgeving.7 Tijdige herkenning van LMD en de daarmee samenhangende vroege

behandeling kan de kwaliteit van leven gunstig beïnvloeden. Vroege herkenning heeft tevens een bewezen gunstig effect op de

zorgkosten.8 Voor de droge vorm van LMD is tot op heden geen curatieve behandeling mogelijk.

Voorlichting en leefstijladvies

Goede voorlichting en leefstijladviezen kunnen het beloop van LMD positief beïnvloeden en progressie naar een gevorderd stadium

vertragen. Stoppen met roken is daarbij een van de belangrijkste maatregelen (ook op hoge leeftijd),9 alsmede het zorgen voor een

gezond lichaamsgewicht en voldoende beweging.10,11 Een voedingspatroon met veel groenten en fruit (antioxidanten) wordt

geadviseerd.12 De resultaten van een toonaangevende studie in de Verenigde Staten tonen aan dat het gebruik van speciale

voedingssupplementen kan leiden tot een lichte verlaging van het risico op progressie van de ziekte. Deze zogenaamde AREDS2-

formule-voedingssupplementen bestaan uit een hoge dosering zink (25-80 mg), luteïne (10 mg), zeaxanthine (2 mg), vitamine C

(500 mg) en vitamine E (400 IE) per dag. Deze voedingssupplementen worden geadviseerd aan LMD-patiënten met droge of natte

LMD in een gevorderd stadium aan één of beide ogen.13 LMD-patiënten die roken of de afgelopen 5 jaar gerookt hebben mogen geen

voedingssupplement met bètacaroteen gebruiken vanwege een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker.

Hoewel voor natte LMD een goede behandeling voorhanden is, bestaat er nog steeds een aanzienlijk ‘patient’s delay’ en ‘doctor’s

delay’.14 Ouderen zien vaak slechter dan ze zelf denken. ‘Het zal wel bij de leeftijd horen’, lijken zij vaak te veronderstellen.

Figuur 3
Vooruitgang van visus na behandeling met
vaatgroeiremmende injecties5

De visus van het aangedane oog bij aanvang van de behandeling
(uitgangsvisus) is een voorspellende factor voor de visus 1 jaar later

KLINISCHE LES

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2019;163:D1894 4

literatuurreferentie:5
literatuurreferentie:6
literatuurreferentie:7
literatuurreferentie:8
literatuurreferentie:9
literatuurreferentie:10:11
literatuurreferentie:12
literatuurreferentie:13
literatuurreferentie:14


Daarnaast is er vaak sprake van comorbiditeit of verminderde mobiliteit, waardoor men afhankelijk van anderen is om een bezoek

aan de oogarts te brengen. Naarmate de leeftijd toeneemt wordt het patient’s delay groter.14 Daar komt bij dat LMD voor veel

mensen een onbekende oogaandoening is; slechts 4-30% van de mensen in westerse landen zijn in meer of mindere mate bekend

met LMD.7 Voorlichting is dan ook erg belangrijk. Aan de empowerment van patiënten met LMD wordt in Nederland veel aandacht

gegeven door de maculadegeneratie-patiëntenvereniging en de WHO-preventieprojectgroep ‘VISION 2020 Netherlands’.

Dames en Heren, natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een aandoening die in de westerse wereld veel voorkomt. De

vroege diagnostiek van LMD laat nog te wensen over terwijl een adequate behandeling voorhanden is. Dit klemt, temeer daar

ouderen metamorfopsie vaak zelf niet aangeven, de resultaten van de kosteneffectieve behandeling bij een hogere uitgangsvisus

beter zijn en de kwaliteit van leven van ouderen sterk gerelateerd is aan een goede visus. Actieve voorlichting aan ouderen en

huisartsen speelt dan ook een belangrijke rol en kan de kwetsbaarheid van ouderen structureel verminderen. Het verdient

aanbeveling om bij ouderen met visusklachten expliciet te vragen naar metamorfopsie en dit te testen met behulp van een Amsler-

kaart. Bij acute metamorfopsie is het wenselijk de patiënt binnen enkele werkdagen door te verwijzen naar een oogarts.
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Kernpunten
Vraag bij ouderen met visusklachten expliciet of er sprake is van metamorfopsie en onderzoek dit met de Amsler-kaart.

Een oudere patiënt met acute eenzijdige visusdaling of metamorfopsie moet binnen enkele werkdagen worden doorgestuurd

naar een oogarts voor diagnostiek en eventuele behandeling.

Vroege diagnostiek van natte maculadegeneratie optimaliseert de kansen op visusherstel, verbetert de kwaliteit van leven van

ouderen aanzienlijk en levert een structurele zorgkostenbesparing op.

Betere voorlichting aan ouderen en huisartsen over leeftijdsgebonden maculadegeneratie vermindert de kwetsbaarheid van

ouderen door vroegere herkenning van de symptomen en snellere behandeling.
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