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De OVN erkent dat uiterste voorzichtigheid geboden is bij orthokeratologie (OK) en
contactlenzen in het algemeen.
‘Nachtlens’ is formeel een merknaam van een van de firma’s die hiermee werken,
orthokeratologie is de formele term.
De OVN onderschrijft dat er risico’s zitten aan OK, zoals dat het geval is bij meer
correctiemogelijkheden zoals bijvoorbeeld ook bij refractiechirurgie.
Bij OK wordt het risico op een MK geschat op ongeveer 7.7-14 op de 10.000 jaren
lensdragen. Echter, dit risico is reeds lang bestaand en bekend.
Er is binnen onze beroepsgroep geen aanwijzing dat dit risico plotseling zou toenemen.
Waarop het NOG zijn huidige, nieuwe, standpunt baseert is onduidelijk.
Het risico op MK bij OK verdient extra aandacht, en er kan meer gedaan worden om
een MK te voorkomen en de OVN roept haar leden derhalve op om uiterst voorzichtig
en zorgvuldig met OK om te gaan.
Naast hygiëne- en goede compliance protocollen is gebruik van de juiste apparatuur,
juiste opleiding een absolute vereiste om OK toe te passen.
Voor kinderen kan er een ander belangrijk ‘voordeel’ aan OK zitten, die afgewogen
moet worden tegen de beschreven risico’s. OK kan namelijk een remmende werking
hebben op de ontwikkeling van de mate van myopie (bijziendheid).
Het voordeel (het remmen van myopie bij kinderen) en de kans op pathologie
geassocieerd met hoge myopie moet - zeer zorgvuldig - worden afgewogen tegen het
risico op een infectie met OK.
Het is naar de mening van de OVN te eenzijdig en te eenvoudig om ‘buiten
beschouwing te laten of toename van myopie geremd kan worden’.
De discussie over veiligheid van contactlenzen moet breed gevoerd worden stelt de
OVN.
De optometrist is een HBO-opgeleide beroepbeoefenaar, die valt onder artikel 34 van
de Wet BIG en wordt in staat geacht bovenstaande afwegingen zorgvuldig te maken,
en wordt hiervoor ook verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld.
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