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Samenvatting
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Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire
evidence-based klinische richtlijn Diabetische retinopathie. De richtlijn heeft als doelstelling
eerste-, tweede- en derdelijns zorgprofessionals handvatten te bieden voor de screening,
diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie. Daarnaast beschrijft de richtlijn hoe de
zorg voor een patiënt met (verdenking op) diabetische retinopathie het beste georganiseerd kan
worden in Nederland. De huidige richtlijnmodules hebben betrekking op volwassen personen
met diabetes mellitus, in de toekomst wordt een module voor kinderen toegevoegd. In deze
samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de
aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie
verwezen naar de volledige richtlijn. Deze samenvatting van aanbevelingen staat niet op zichzelf.
Bij medische besluitvorming dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden en
voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met betrekking tot de individuele patiënt
berusten op wederzijdse communicatie tussen patiënt, arts en andere zorgverleners.
Module 1
Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij volwassen
personen met diabetes?
Moment van eerste screening en screeningsfrequentie
Bepaal het moment van eerste screening op diabetische retinopathie op basis van diabetes
type:
Diagnose diabetes
Volwassenen met de diagnose diabetes type
1 of 2
Volwassenen met andere vormen van
diabetes mellitus (LADA, MODY,
mitochondriale diabetes,
pancreasaandoeningen etc)

Actie
Start screening binnen 3 maanden na de
diagnose diabetes type 1 of 2
Start screening binnen 3 maanden na de
diagnose diabetes mellitus

Vrouwen met bestaande diabetes mellitus,
bij zwangerschap

Start screening bij eerste
zwangerschapscontrole (zie aparte
aanbeveling)
Geen screening

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes
(diabetes gravidarum)

Gebruik bij de classificatie van diabetische retinopathie de UK classificatie diabetische
retinopathie (zie aparte aanbeveling).
Bepaal het screeningsinterval op basis van de uitslag van (voorafgaande) screeningen:
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Uitslag screening(en)
Nieuw screeningsinterval
Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)
tweejaarlijks
Tweemaal achtereen geen zichtbare
driejaarlijks
retinopathie (R0)
Milde (achtergrond) retinopathie (R1)
jaarlijks
Retinopathie in beide ogen of
Verwijzing naar oogarts
visusbedreigende retinopathie (R2, R3, M1)
Laat vrouwen met bestaande diabetes mellitus bij de eerste zwangerschapscontrole screenen
op diabetische retinopathie. Indien er geen retinopathie wordt gevonden wordt de screening
herhaald bij 28 weken. Indien enige vorm van retinopathie wordt ontdekt moet de patiënte
naar de oogarts worden verwezen en tot minimaal 6 maanden postpartum bij de oogarts onder
controle blijven.
Bied patiënten met langdurig hoog HbA1c van wie het HbA1c snel daalt, extra retinopathie
screening aan. Geef hierbij aan bij de patiënt dat de kans op nieuwe retinopathie bij een snel
dalend HbA1c niet groot is.
Overweeg patiënten met een korte levensverwachting niet meer te laten screenen op
diabetische retinopathie.
Classificatie van diabetische retinopathie
Gebruik onderstaande classificatie voor diabetische retinopathie, gebaseerd op de UK
classificatie (Scanlon 2015):
R0 (interval 2 of 3 jaar) Geen zichtbare retinopathie
R1 (interval 1 jaar)
Milde achtergrondretinopathie;
Microaneurysmata en/of retinabloeding (puntvormige bloedingen
of ‘red dots’, maximaal 10(
R2 (verwijzing)
Pre-proliferatief: (matige tot ernstige non-proliferatieve
retinopathie);
Multipele, ronde of vlekkige bloedingen en/of vastomlijnde IRMA
en/of ‘venous beading’ en/of reduplicatie
R3 (snelle verwijzing)
Proliferatieve retinopathie;
Alle nieuwe vaten, pre-retinale fibrose, glasvocht- of pre-retinale
bloeding met of zonder loslating door tractie
M0
Geen zichtbare maculopathie
M1 (verwijzing)
Gaat gepaard met R1, R2 of R3.
Maculopathie: aanwezigheid van tweedimensionale fotografische
markers van diabetische maculopathie;
Exsudaat binnen 1 disc diameter van het centrum van de fovea,
circinate- of groeps-exsudaten binnen de macula,
microaneurysma of bloeding binnen 1 disc diameter van het
centrum van de fovea.
6
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Noot: ook bij ernstige niet-diabetische fundusafwijkingen is een verwijzing naar de oogarts
geïndiceerd.
Uitvoering van screening op diabetische retinopathie
Neem de verantwoordelijkheid voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van screening op
retinopathie bij patiënten met diabetes van wie u de hoofdbehandelaar bent.
Verzeker u ervan dat de uitvoering van de screening en de beoordeling van de fundusfoto’s op
adequate wijze plaatsvindt:
•
•

•
•
•
•

Maak bij routinematige retinopathiescreening gebruik van digitale fotografie
Gebruik 45° fundusfotografie van twee velden per oog, bij voorkeur zwart-wit foto’s
gemaakt met een rood-vrij filter; of biomicroscopie in mydriasis, eventueel in
combinatie met indirecte funduscopie
Maak gebruik van een nonmydriatische camera indien medicamenteuze mydriasis niet
nodig is om scherpe foto’s te maken
Voer bij kwalitatief onvoldoende fundusfoto’s onderzoek uit met hulp van
biomicroscopie in mydriasis, eventueel in combinatie met indirecte fundoscopie
Wees voorbereid op oogboldrukverhoging, allergische reacties en cardiale (tachycardie)
bijwerkingen van tropicamide
Laat de screening uitvoeren door een oogarts, een optometrist of een gekwalificeerde
grader

Informatievoorziening en aanvullend beleid
Adviseer en begeleid in de richting van een gezonde leefstijl en behandel metabole- en
cardiovasculaire risicofactoren om de kans op ontstaan of progressie van diabetische
retinopathie te verminderen.
Geef alle patiënten met diabetes van wie u de hoofdbehandelaar bent informatie over
retinopathiescreening en moedig hen aan screening te laten uitvoeren. Dit geldt niet voor
patiënten met diabetes die wegens retinopathie in zorg zijn van een oogarts.
De hoofdbehandelaar van de patient met diabetes ziet toe op retinopathie screening en het uit
de screening voortvloeiende geadviseerde vervolgbeleid.
5
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Module 2
Wat is de meerwaarde van fluorescentieangiografie (FAG) in combinatie met Optical
CoherenceTomography (OCT) bij het diagnosticeren en behandelen van Diabetisch macula
oedeem (DME) bij volwassen personen met diabetes?
Gebruik in eerste instantie alleen OCT:
• Bij het stellen van de diagnose DME.
• Bij het beoordelen van het effect van intravitreale anti-VEGF behandeling op de
7
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retinadikte.
In deze situaties heeft FAG geen meerwaarde
Gebruik een combinatie van OCT en FAG in de volgende situaties:
• Bij een onvoldoende resultaat van anti-VEGF behandeling op visus en/of retinadikte.
• Bij een verdenking op nonperfusie van de macula.
• Bij het stellen van de indicatie voor laserbehandeling van DME.

5

Module 3
Wat is de optimale behandeling van diabetisch macula oedeem bij volwassen personen met
diabetes?
Begin bij visusdaling op basis van centraal diabetisch macula oedeem te behandelen met antiVEGF. Start met bevacizumab, maar overweeg aflibercept bij een visus ≤0,4.
Overweeg lasercoagulatie bij visusbedreigend extrafoveaal oedeem en/of veel harde exsudaten
Maak een FAG bij non-respons op de therapie om (maculaire)ischemie en perifere lekkage op te
sporen.
Switch naar ofwel een ander anti-VEGF of naar corticosteroïden bij non-respons na 3-6 injecties.

10
Overweeg corticosteroïden bij non-respons of contra-indicatie voor anti-VEGF of non-compliance
bij multipele injecties.
Stop met behandelen bij een langer bestaande droge macula en/of non-respons op verschillende
therapieën.
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Module 4
Hoe lang moet worden gewacht met een vitrectomie bij een volwassen persoon met diabetische
retinopathie, die een glasvochtbloeding heeft ontwikkeld?
Overweeg bij een glasvochtbloeding een vroege vitrectomie binnen 1-2 maanden; de precieze
timing is afhankelijk van een aantal factoren, zoals eerdere behandelingen, rubeosis van iris,
toestand van het andere oog en de voorkeur van de patiënt.

Module 5
Wat is het optimale tijdspad voor een cataractextractie bij volwassen personen met diabetische
retinopathie?
Overweeg een phaco-emulsificatie bij subjectieve hinder, klinisch relevant cataract en de
visusdaling moet verklaard kunnen worden door het cataract, ongeacht de mate van DRP.

8
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Maak voor een cataractextractie bij aanwezige DRP, altijd een OCT van de macula.
Overweeg bij milde intraretinale cysten in de macula, behandeling met intravitreaal anti-VEGF of
steroïden in de perioperatieve periode, indien laser niet mogelijk is.
Behandel klinisch significant macula oedeem voorafgaand aan de cataractextractie
Licht de patiënt voor over mogelijke progressie van de retinopathie en macula oedeem
Bedenk dat er in elk geval bij type 2 diabetes patiënten aanwijzingen zijn dat eerst een phacoprocedure en in tweede instantie een laserbehandeling (indien de retinopathie behandeling
behoeft) het beste resultaat geeft voor wat betreft de visus; nadeel is dat bij pseudofakie de
periferie moeilijk te behandelen is.

5

Module 6
Wat zijn de randvoorwaarden voor optimale zorg van patiënten met diabetische retinopathie?
Deelvraag: Hoe moet de screening op diabetische retinopathie worden georganiseerd en
uitgevoerd?
Neem bij de organisatie van screening op diabetische retinopathie de volgende
randvoorwaarden in acht:
• De diabetes-hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het aanbieden van de
diabetische oogscreening.
• De bij de screening betrokken professionals hanteren een protocol voor de organisatie
van screening en berichtgeving waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
• De screenende partij stuurt na iedere screeningssessie een gespecificeerd verslag
inclusief follow-up advies aan de hoofdbehandelaar.
• De hoofdbehandelaar ziet toe op een correcte verwerking van screeningsuitslagen in het
EPD.
Neem bij de uitvoering van screening op diabetische retinopathie de volgende randvoorwaarden
in acht:
• De beoordeling van de fundusbeelden vindt plaats door adequaat opgeleide graders
onder supervisie van een oogarts.
• Graders hebben voldaan aan formele opleidingseisen en zijn gecertificeerd voor het
screenen op diabetische retinopathie.
• De digitale fundusfotografie wordt initieel uitgevoerd zonder verder oogheelkundig
onderzoek tenzij er indicaties bestaan voor aanvullend onderzoek.

10
Producenten van Huisarts Informatiesystemen dienen passende software voor dataregistratie
van retinopathiescreening te ontwikkelen.
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Algemene inleiding
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Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Diabetische retinopathie (DRP) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en
slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar (Liew 2014). Een
ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven
van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol. Het aantal
mensen met diabetes mellitus in Nederland bekend bij de huisarts was op 1-1-2011 berekend op
830.000 (bron: LINH, Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg). Dit aantal zal tot aan 2030
toenemen met meer dan 30% (RIVM). Doordat het aantal mensen met diabetes mellitus gestaag
toeneemt, neemt ook het aantal mensen met diabetische retinopathie toe in de tijd. Bij
langerbestaande diabetes (type 1 en 2) kan de prevalentie van retinopathie oplopen tot 35%. De
toename van het aantal mensen met diabetes geeft een toenemende druk op zorgprofessionals
en de maatschappij voor het screenen op DRP, de diagnostiek en behandeling.

15

Het NOG beschikt over een richtlijn Diabetische retinopathie uit 2006 (NOG 2006). Gedurende
de afgelopen 10 jaar zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling en ook
op het gebied van screening hebben veranderingen plaatsgevonden. Met name op het gebied
van de behandeling middels intravitreale injecties worden er momenteel veel studies verricht
naar bestaande en nieuwe medicatie.

20

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de praktijk waarvoor deze richtlijn aanbevelingen dient te
geven?

25
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Knelpunten in de screening:
Screening, dat wil zeggen detectie van DRP, is belangrijk, omdat de eerste verschijnselen van
DRP vaak niet-symptomatisch zijn. Het doel van screenen op diabetische retinopathie is om de
visuele beperkingen zoveel mogelijk te beperken en zo mogelijk zelfs te voorkomen. Doordat het
aantal patiënten met diabetes mellitus toeneemt, is optimalisatie van de screening noodzakelijk.
De screening wordt in Nederland in toenemende mate verricht door paramedici in de eerste lijn
die opgeleid zijn tot graders, zoals optometristen.
Belangrijke vragen zijn:
- Wat is de optimale methode voor het opsporen van diabetische retinopathie (DRP)?
- Wanneer en hoe frequent dient screening op diabetische retinopathie te worden uitgevoerd,
bij patiënten met DM type 1, patiënten met DM type 2, met of zonder risicofactoren voor DRP?
- Wanneer is verwijzing naar de oogarts noodzakelijk: van 1e naar 2e lijn, bij kinderen, bij
zwangeren, bij oogheelkundige comorbiditeit?

35
Het knelpunt met hoogste prioriteit betreft de frequentie waarmee screening op diabetische
retinopathie moet worden uitgevoerd. Dit knelpunt is uitgewerkt in de uitgangsvraag:

40

(1) Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij patiënten
met diabetes?
10
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Knelpunten in de diagnostiek
In de afgelopen 10 jaar heeft een diagnostische techniek, de OCT-scan, een onuitwisbare plek
verworven in de oogheelkundige praktijk. Met deze Optical Coherence Tomography wordt de
retina, en dan met name de macula/gele vlek, op zeer gedetailleerde wijze in beeld gebracht. Dit
heeft een grote sprong voorwaarts gegeven aan de vroege herkenning, behandeling en followup van veel netvlies afwijkingen en is ook onmisbaar bij de behandeling en follow-up van
diabetische retinopathie. Deze OCT is bovendien een niet-invasieve techniek, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de fluorescentie angiographie, die voordien naast oogonderzoek door een oogarts
het enige hulpmiddel vormde bij de diagnostiek.
Belangrijke vragen zijn:
- Wat is de optimale methode (OCT, FAG, echografie, alternatieve technieken)?
- In welke volgorde dienen de diagnostische instrumenten te worden ingezet (fasering)?
Het knelpunt met hoogste prioriteit betreft de te gebruiken diagnostische methode. Dit knelpunt
is uitgewerkt in de uitgangsvraag:
(2) Wat is de meerwaarde van fluorescentie angiografie (FAG) in combinatie met Optical
CoherenceTomography (OCT) bij het diagnosticeren en behandelen van Diabetisch macula
oedeem (DME)?
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Knelpunten in de behandeling
De behandeling van diabetische retinopathie en dan met name van diabetisch macula oedeem is
de afgelopen jaren sterk veranderd. Goede regulatie van glucose, bloeddruk en cardiovasculaire
risicofactoren blijft de belangrijkste pijler van de behandeling. Lasercoagulatie van de perifere
retina is nog steeds de gouden standaard voor de behandeling van proliferatieve diabetische
retinopathie. Maar voor de behandeling van diabetisch macula oedeem hebben intravitreale
injecties met anti-VEGF een centrale rol gekregen. Intravitreaal anti-VEGF remt de VEGF
productie en daardoor de afbraak van de bloed-retina barrière en de angiogenese.
Bij een persisterende glasvochtbloeding wordt vaak een pars plana vitrectomie verricht om de
visus te verbeteren en zo nodig aanvullend te laseren. Het moment waarop deze vitrectomie
plaatsvindt is vaak nog aanleiding tot discussie. Door de verbeterde technieken van
staaroperaties daalt het risico op progressie van diabetische retinopathie na een
cataractextractie (Hong 2009). Toch is het laatste woord nog niet gezegd over problemen bij
patiënten met diabetes mellitus na een staaroperatie.
Belangrijke vragen zijn:
- Wanneer (indicaties en contra-indicaties) en hoe dient behandeling met anti-VEGF’s
(Intravitreale injecties van groeifactorremmers) plaats te vinden (initiële behandeling en followup)?
- Wat is de optimale behandeling bij een patiënt met DRP die in het verleden is gelaserd of een
glasvochtbloeding heeft gehad?
- Wat is de optimale behandeling bij een jonge patiënt met DRP en een problematische
glasvochtbloeding, die in het verleden al dan niet is gelaserd?
11
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- Wat is het optimale tijdspad voor een cataractextractie bij patiënten met diabetische
retinopathie.

5

De knelpunten met hoogste prioriteit betreffen behandeling van diabetisch macula oedeem
(positie van intravitreaal anti-VEGF), timing van vitrectomie na een glasvochtbloeding, en timing
van cataractextractie. Deze knelpunten zijn uitgewerkt in de uitgangsvragen:
(3) Wat is de optimale behandeling van diabetisch macula oedeem?

10

(4) Hoe lang moet worden gewacht met een vitrectomie bij een patiënt met diabetische
retinopathie, die een glasvochtbloeding heeft ontwikkeld?
(5) Wat is het optimale tijdspad voor een cataractextractie bij patiënten met diabetische
retinopathie?

15
Knelpunten binnen Randvoorwaarden (organisatie van zorg)
Tenslotte is aandacht nodig voor de randvoorwaarden voor optimale zorg, waarbij de hoogste
prioriteit uitgaat naar de organisatie en uitvoering van de retinopathie screening. Dit knelpunt is
uitgewerkt in de module Randvoorwaarden met de uitgangsvraag:
20
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(6) Wat zijn de randvoorwaarden voor optimale zorg van patiënten met diabetische
retinopathie? Deelvraag: Hoe moet de screening op diabetische retinopathie worden
georganiseerd en uitgevoerd?
Doel van de richtlijn
Het doel van deze richtlijn is een leidraad te ontwikkelen voor eerste-, tweede- en derdelijns
zorgprofessionals die zich bezighouden met patiënten met diabetische retinopathie. In deze
richtlijn worden de belangrijkste veranderingen van de afgelopen 10 jaar toegelicht op het
gebied van screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie. Het zal moeten
leiden tot procesoptimalisatie en minder praktijkvariatie, waarbij er voldaan wordt aan de
huidige stand van de wetenschap. De conclusies geven de huidige stand van de wetenschap
weer. De aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van huidige wetenschappelijke inzichten en
overwegingen van de werkgroep.
Afbakening van de richtlijn

35

Om welke patiëntengroep gaat het?
De patiëntengroep waar deze richtlijn zich op richt, zijn alle patiënten met diabetes mellitus. De
patiënten zonder diabetische retinopathie zullen screening nodig hebben. En de patiënten die al
wel enige vorm van diabetische retinopathie hebben, hebben belang bij intensievere screening
en optimale behandeling van risicofactoren voor diabetescomplicaties zoals leefstijl, glykemische
12
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instelling en bloeddruk. De huidige richtlijnmodules hebben betrekking op volwassen personen
met diabetes mellitus, in de toekomst wordt een module voor kinderen toegevoegd.
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Wat zijn de belangrijkste en voor de patiënt relevante uitkomstmaten?
De belangrijkste uitkomstmaat voor de patiënt is de visus. Deze is zeer bepalend voor de
individuele kwaliteit van leven.
Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg
voor patiënten met diabetische retinopathie. Daarbij valt o.a. te denken aan huisartsen,
internisten, kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen, specialisten in de
ouderengeneeskunde, optometristen, en niet in de laatste plaats oogartsen.
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Verantwoording

5

Leeswijzer:
Onderstaande tekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en autorisatiefase opgenomen
in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl(. Verwijzingen naar ‘aanverwante
producten’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden als afzonderlijke
hoofdstukken (zie inhoudsopgave bij de richtlijn).
Methodologie richtlijnontwikkeling
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Geldigheid
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep wel/niet [nog nader te
bepalen tijdens commentaarfase] in stand gehouden. Uiterlijk in 2021 bepaalt het bestuur van
de Nederlandse Internisten Vereniging of deze richtlijn (module) nog actueel is. Op modulair
niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep
per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet
plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een
toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien
nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

20

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is regiehouder van deze richtlijn en
eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere
aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn
delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen
binnen hun vakgebied.
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Initiatief: Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Autorisatie:
De richtlijn is geautoriseerd door: [t.z.t. aanvullen met de verenigingen en (patiënt) organisaties
die de richtlijn hebben geautoriseerd of geaccordeerd]
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Algemene gegevens
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten
(www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
(SKMS).
Doel en doelgroep
Doel
De richtlijn heeft als doelstelling eerste-, tweede- en derdelijns zorgprofessionals handvatten te
bieden voor de screening, diagnostiek, en behandeling van diabetische retinopathie. Daarnaast
beschrijft de richtlijn hoe de zorg voor een patiënt met (verdenking op) diabetische retinopathie
het beste georganiseerd kan worden in Nederland. In de richtlijn worden de belangrijkste
veranderingen van de afgelopen 10 jaar toegelicht op het gebied van screening, diagnostiek en
behandeling van diabetische retinopathie. Het zal moeten leiden tot procesoptimalisatie en
14
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

5

10

minder ongewenste praktijkvariatie, waarbij er voldaan wordt aan de huidige stand van de
wetenschap. De conclusies geven de huidige stand van de wetenschap weer. De aanbevelingen
zijn geformuleerd op basis van huidige wetenschappelijke inzichten en overwegingen van de
werkgroep. De huidige richtlijnmodules hebben betrekking op volwassen personen met diabetes
mellitus, in de toekomst wordt een module voor kinderen toegevoegd.
Doelgroep
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg
voor patiënten met diabetische retinopathie. Daarbij valt o.a. te denken aan huisartsen,
internisten, kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen, specialisten in de
ouderengeneeskunde, optometristen, en niet in de laatste plaats oogartsen.
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Samenstelling werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg
voor personen met diabetes en (een risico op) diabetische retinopathie (zie hiervoor de
samenstelling van de werkgroep).

20

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De
werkgroep werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.
De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.
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Belangenverklaringen
De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” is
gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste drie jaar (gerekend
vanaf de start van het richtlijntraject) directe financiële belangen (betrekking bij een
commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte
belangen (persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een
overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met evt.
belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te
vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.
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Inbreng patiëntenperspectief
Er werd aandacht besteed aan het patiënten perspectief door een in een eerder stadium door de
patiëntenvereniging uitgevoerde enquête onder haar leden (zie richtlijn Diabetes Mellitus; NIV
2014). De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging
(Diabetes Vereniging Nederland).
Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de
implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.
Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen
bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de aanverwante producten.

Werkwijze
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is
gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II;
Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voorstap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het
stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van
Medisch Specialisten.
Knelpuntenanalyse
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur
de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen via een invitational conference
(gezamenlijk voor zeven richtlijnen die deel uitmaken van de netwerkrichtlijn diabetes,
diabetische voet, diabetische retinopathie, diabetische neuropathie, kinderen, ouderen met
comorbiditeit, diabetes en zwangerschap, diabetes en psychiatrie) door: de Nederlandse
Internisten Vereniging (NIV), Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Eerste Associatie Van
Diabetesverpleegkundigen (EADV), Inspectie voor de Gezondheidszorg, Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Menzis, Nefarma, Nederlandse Federatie van
17
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Universitair Medische Centra (NFU), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA),
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Nederlandse Vereniging voor
Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Nederlandse
Vereniging van Diabetes Podotherapeuten (NVvDP), Optometristen Vereniging Nederland (OVN),
Provoet (Brancheorganisatie voor de Pedicure), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN), Verenso, WCS Kenniscentrum Wondzorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en
Zorginstituut Nederland (ZIN). Een verslag van de invitational conference is opgenomen onder
aanverwante producten.
Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de
werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de
werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel
naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze
uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als
kritiek, belangrijk (maar niet kritiek) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep
tenminste voor de kritieke uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant
vonden.
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Voor deze richtlijn is geen overkoepelende oriënterende zoekactie uitgevoerd. Voor de
afzonderlijke uitgangsvragen is aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar
gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens
werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde
artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De
werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf
opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te
beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde
selectiecriteria zijn te vinden in de module van desbetreffende uitgangsvraag.
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias)
te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of bias (ROB) tabellen.
Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden
beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en
18
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overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief
samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5 software.
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Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE
staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ )zie
http://www.gradeworkinggroup.org/).
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog,
matig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat
over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).
GRADE

Definitie

Hoog

-

Matig/
Redelijk

-

Laag

-

Zeer laag

-

er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het
geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er
resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse
worden toegevoegd.
er is matige/ redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling
dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de
literatuurconclusie;
het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw
grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.
er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het
geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.
er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het
geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
de literatuurconclusie is zeer onzeker.

B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose
15

20

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADEmethode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en een generieke
GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. In de
gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE methodiek
toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een
systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van bewijskracht op basis van de
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vijf GRADE criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid,
imprecisie, en publicatiebias).
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Formuleren van de conclusies
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of
meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADEmethodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij
het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt
afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij
een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit
de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen,
werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten
van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje
'Overwegingen'.
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook
andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden,
de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten,
beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor
zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder
het kopje ‘Overwegingen’.
Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare
wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en
ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en
het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de
sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van
conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn
bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling
wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden
met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van
zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur).
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag
maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene,
overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de
module Randvoorwaarden.
Indicatorontwikkeling
20
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Er zijn geen nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld omdat er voor diabetes al voldoende
indicatoren bestaan, onder andere behorend bij de NDF Zorgstandaard Diabetes (NDF 2015).
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Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de
werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de
uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor
(aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de bijlage
Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).
Commentaar- en autorisatiefase
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)
organisatie voorgelegd ter commentaar. Daarnaast werden de volgende verenigingen en
organisaties benaderd voor commentaar: Diabetesvereniging Nederland, Nederlandse Federatie
van Universitair Medische Centra, beroepsorganisatie voor diabetesverpleegkundigen en
praktijkondersteuners (EADV), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Verenso
Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg,
Nederlandse Diabetes Federatie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers,
Bijwerkingencentrum Lareb, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma). De commentaren
werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd
de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve
richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties
voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.
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Module 1 Screening
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Leeswijzer:
Onderstaande conceptrichtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en
autorisatiefase opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.
Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij volwassen
personen met diabetes?
De uitgangsvraag omvat twee deelvragen:
1. Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij
volwassen personen met diabetes zonder eerder bekende retinopathie.
2. Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij
volwassen personen met diabetes met geringe retinopathie.
Inleiding
Diabetische retinopathie (DR) treedt in Nederland op bij 10 á 15% van de mensen met diabetes
(InEen 2015), vaker bij type 1 dan bij type 2 diabetes (Sivaprasad 2012). Belangrijkste risicoverhogende factoren voor DR zijn hyperglykemie, insuline gebruik, lange diabetesduur, etniciteit
(niet-Kaukasisch) en hypertensie (Yau 2012; Thomas 2014). De belangrijkste risicofactor voor
progressie naar ernstiger vormen van DR is de aanwezigheid van DR.
DR wordt in ontwikkelde landen opgespoord door actieve screening. Digitale foto’s van de retina
en de fovea van beide ogen )2 foto’s per oog per screening( worden door oogartsen,
optometristen en andere graders beoordeeld.
Vanouds wordt iedere diabetespatiënt jaarlijks gescreend, dat geldt nog voor de UK (Leese 2014)
en Frankrijk (Franse DR richtlijn; ICO 2014). In Nederland is het advies personen met diabetes
zonder retinopathie tweejaarlijks te screenen; in aanwezigheid van een verhoogd retinopathie
risico wordt jaarlijkse screening geadviseerd (Richtlijn Diabetische retinopathie; NOG 2006).
Indien een vorm van retinopathie bestaat stopt de screening en controleert de oogarts de
fundus.
Het tempo van de progressie van DR en de incidentie van visusbedreigende DR zijn in de laatste
jaren gedaald (Misra 2009; Wong 2009). Sinds 2003 wordt gepleit voor minder frequent
screenen van diabetespatiënten zonder retinopathie (Younis 2003). In Zweden worden personen
met type 2 diabetes zonder DR 3-jaarlijks gescreend. Deze ontwikkeling is een belangrijke reden
het screeningsinterval in Nederland opnieuw te beoordelen. In de NOG richtlijnen uit 2006 werd
geadviseerd het interval te bepalen op grond van het risicoprofiel. In de afgelopen jaren is
gebleken dat variatie van het screeningsinterval op basis van individuele risicoprofilering in de
Nederlandse praktijk nauwelijks plaatsvindt: het screeningsinterval bij personen met diabetes
zonder DR varieert van één tot twee jaar.
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De richtlijn beoogt specifieke adviezen te geven voor de optimale screeningsfrequentie bij
personen met diabetes, zowel personen zonder DR als personen met geringe DR.

5

Zoeken en selecteren
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden is bij beide deelvragen een systematische
literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvragen:
•

10
•

15

20

wat zijn gunstige en ongunstige effecten van verschillende screeningsfrequenties bij
screening voor DR bij volwassenen met diabetes zonder bekende DR (deelvraag-1) en
met milde retinopathie (deelvraag-2)?
Wat is de incidentie van (visus-bedreigende) DR en het natuurlijk verloop van DR
(tijdsduur tussen geen DR, geringe [detecteerbare] DR en visus-bedreigende DR: de
‘window of opportunity’(?

Relevante uitkomstmaten
De richtlijnwerkgroep acht ernstig verlies aan visus een voor de besluitvorming kritieke
uitkomstmaat. Ernstige niet-proliferatieve- en proliferatieve retinopathie en diabetisch macula
oedeem (maculopathie), tezamen aangeduid als visusbedreigende retinopathie, dat wil zeggen
retinopathie die verwezen moet worden naar de oogarts )‘referable’ of ‘sight threatening
diabetic retinopathy’( zijn eveneens kritieke )surrogaat(uitkomstmaten. Belasting voor de patiënt
en kosten zijn ten slotte benoemd als voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde de interventie (screening) en uitkomstmaten als volgt:

25

•

Screening = digitale foto’s van de fovea en de papil van beide ogen )twee foto’s per oog
per screening), gemaakt en beoordeeld door professionals.

•

Zonder (diabetische) retinopathie. De ETDRS classificatie voor ‘no retinopathy’ is ‘10’. De
UK classificatie is: ‘R0’ )R nul(.

•

Geringe )diabetische( retinopathie = ‘mild retinopathy’ of ‘background retinopathy’. De
ETDRS classificatie is: ’20-35’ en de UK classificatie is: ‘R1’.

•

Bij screening ontdekte ernstige retinopathie die verwezen moet worden naar de oogarts
wordt ‘sight threatening’ diabetic retinopathy’ )STDR( of ‘referable’ diabetic retinopathy
genoemd. Hieronder vallen ‘moderate’ of ‘severe’ non proliferatieve DR )ETDRS 43-53,
UK classificatie R2(, ‘proliferatieve‘ DR )ETDRS ≥61, en UK classificatie R3( en
maculopathie (geen ETDRS kwalificatie, UK classificatie M1).

30

35

De werkgroep definieerde voor de kritieke uitkomstmaten niet a priori een klinisch (patiënt)
relevant verschil.

40

Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (OVID) is met relevante zoektermen gezocht naar onderzoeken waarin
een relatie wordt gelegd tussen de frequentie van screening op retinopathie en het optreden
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van visusbedreigende retinopathie en visusverlies bij patiënten met diabetes. De zoekactie is in
eerste instantie beperkt tot systematische reviews. Studies werden geselecteerd op grond van
de volgende selectiecriteria: (systematische review van) vergelijkend onderzoek, vergelijking van
screeningsfrequenties, detectie van retinopathie, patiënten met type 1 of type 2 diabetes,
visusbedreigende retinopathie en visusverlies als uitkomstmaten. De zoekactie leverde geen
onderzoek op waarin de effecten van verschillende screeningsfrequenties direct met elkaar
werden vergeleken. De selectie van de literatuur is daarom verbreed naar niet-vergelijkend
onderzoek waarin de incidentie en het natuurlijk beloop van (visus-bedreigende) diabetische
retinopathie worden beschreven, en modelleringsstudies waarin de effectiviteit van
verschillende screeningsfrequenties wordt vergeleken. Deze selectie leverde een recente
systematische review van goede kwaliteit op (Echouffo 2013; zie studiekwaliteitsbeoordeling
onder het tabblad Onderbouwing). Echouffo dekt de literatuur tot december 2012 en is
aangevuld met recentere literatuur door de zoekactie te herhalen vanaf het jaar 2012 zonder
beperking op studieopzet. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 216 treffers op. Op basis van titel en abstract
werden in eerste instantie 34 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst,
werden vervolgens 22 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording), en 12 studies definitief geselecteerd. Aan deze selectie is een zeer recent
onderzoek verschenen net na de zoekperiode toegevoegd (Leese 2015).

20
Veertien onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen (tabblad
Onderbouwing).
25
Samenvatting literatuur
Deelvraag-1: Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij
volwassen personen met diabetes zonder eerder bekende retinopathie?
30
Deelvraag-2: Wat is de optimale screeningsfrequentie voor visusbedreigende retinopathie bij
volwassen personen met diabetes met geringe retinopathie?

35

40

Omdat bij de beantwoording van de twee deelvragen grotendeels gebruikgemaakt wordt van
dezelfde onderzoeken en door grote klinische en methodologische heterogeniteit meta-analyses
niet verantwoord zijn, wordt in onderstaande literatuuranalyse de beschrijving van de literatuur
voor de deelvragen gecombineerd.
De systematische literatuurzoekactie leverde geen onderzoek op waarin de effecten van
verschillende screeningsfrequenties op ernstig verlies aan visus (blindheid) bij patiënten met
diabetes direct met elkaar werden vergeleken. Door het ontbreken van zowel gerandomiseerd
als observationeel vergelijkend onderzoek moet de uitgangsvraag worden beantwoord aan de
hand van indirect bewijs afkomstig uit onderzoek naar de opbrengst van screeningsprogramma’s
25
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en daarop gebaseerde modelleringsstudies. De opbrengst van een meerjarig
screeningsprogramma geeft inzicht in het ontstaan en natuurlijk beloop van diabetische
retinopathie en de incidentie van visusbedreigende retinopathie en visusverlies. Bij gebrek aan
direct bewijs, vormen incidentiecijfers en natuurlijk beloop, vooral de tijdsduur tussen geringe
(detecteerbare) DR en visus-bedreigende DR )de ‘window of opportunity’(, naast sensitiviteit en
kosten(effectiviteit) de belangrijkste basis voor het bepalen van de optimale
screeningsfrequentie. Aanvullend (indirect) bewijs is afkomstig van modelleringsstudies die,
gebruikmakend van incidentiecijfers en gegevens met betrekking tot het natuurlijk beloop, een
schatting mogelijk maken van de gevolgen van een eventuele aanpassing in
screeningsfrequentie.
De literatuuranalyse is gebaseerd op een recente systematische review van goede kwaliteit
(Echouffo 2013; zie studiekwaliteitsbeoordeling onder het tabblad Onderbouwing) Echouffo
includeert onderzoek naar de opbrengst van DR screeningsprogramma’s in de praktijk waarin de
incidentie van visusbedreigende retinopathie of blindheid in relatie tot het screeningsinterval
wordt beschreven, en modelleringsstudies waarin het effect van verschillende
screeningsfrequenties op de incidentie van visusbedreigende retinopathie of blindheid, of
kosten(effectiviteit) worden onderzocht. De systematische review (SR) van Echouffo (2013) is
geüpdatet met recentere literatuur (dertien publicaties). Omdat gegevens over de effectiviteit
van verschillende screeningsfrequenties geheel gebaseerd zijn op indirect bewijs uit nietvergelijkende studies, is kosteneffectiviteit in de systematische literatuuranalyse buiten
beschouwing gelaten. Daarnaast is de werkgroep van mening dat de literatuuranalyse zich moet
richten op publicaties vanaf het jaar 2000 en onderzoek uitgevoerd in ontwikkelde
(geïndustrialiseerde) landen, omdat het optreden van retinopathie sterk afhankelijk is van de
kwaliteit van behandeling van diabetes die sterk is verbeterd in de tijd en aanmerkelijk lager is in
niet-geïndustrialiseerde landen.
Omdat de literatuuranalyse zich noodgedwongen beperkt tot niet-vergelijkend onderzoek is de
individuele studieopzet (risk of bias) niet formeel beoordeeld. De evidencetabellen (zie tabblad
Onderbouwing) bevatten wel belangrijke informatie o.a. met betrekking tot studieomvang,
studieduur en patiëntenpopulatie, op grond waarvan het relatieve belang van de individuele
studies bij het beantwoorden van de uitgangsvraag kan worden ingeschat.

35

Screeningstudies (visusverlies, visusbedreigende retinopathie – kritieke uitkomstmaten)
Echouffo includeert 15 screeningstudies, in de update zijn hier 9 studies aan toegevoegd. De
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn samengevat in Tabel 1, voor een meer
gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de evidencetabel (zie tabblad Onderbouwing).

40

Alle 24 studies zijn uitgevoerd in geïndustrialiseerde landen, Noord-Amerika, Europa of Australië,
waarbij 3 studies geïncludeerd in Echouffo (2013) zijn gepubliceerd voor het jaar 2000. Vier
studies (Echouffo 2013) hebben betrekking op screening van een ziekenhuispopulatie, de
overige op screening van patiënten met diabetes in een eerstelijnspopulatie. De
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studiepopulaties zijn in (grote) meerderheid blank (Kaukasisch) en bestaan uit overwegend
volwassen patiënten. Een enkele (kleine) studie richt zich op uitsluitend kinderen en
adolescenten (Maguire 2005 [uit Echouffo 2013]). De studieomvang varieert tussen 185 en
354.549 personen. Alle studies van voor het jaar 2000 of met een ziekenhuisperspectief hebben
een relatief kleine studieomvang (<1000 patiënten). Een meerderheid van de studies (14 van de
24) heeft een eerstelijnsperspectief en een studieomvang van boven de 1000. De gemiddelde
duur van de diabetes varieert tussen enkele maanden en twintig jaar. Vrijwel alle studies (21 van
de 24) hebben een retrospectief cohort design.
De meeste studies (16 van de 24) includeren zowel patiënten met type 1 als type 2 diabetes, in
ruim de helft van deze studies worden de resultaten ook per diabetes type geanalyseerd. Hierbij
is de studieomvang met betrekking tot patiënten met type 2 diabetes voldoende, maar in slechts
een geval is er sprake van een afdoende aantal patiënten met type 1 diabetes (20.521 patiënten;
Looker 2014). Een tweetal (kleine) studies richt weliswaar op uitsluitend type 1 diabetes maar
kent een geringe studieomvang (Younis 2003a, Maguire 2005 [zie Echouffo 2013]). Ten slotte
richt een zestal onderzoeken zich op uitsluitend patiënten met type 2 diabetes, alle met een
studieomvang van (ruim) boven de 1000 patiënten (Younis 2003b, Agardh 2011, Jones 2012,
Thomas 2012 [zie Echouffo 2013]; Forster 2013a; Looker 2012). Het overgrote deel van de
conclusies met betrekking tot het screeningsinterval maakt geen onderscheid tussen type 1 en
type 2 diabetes.(Echouffo 2013)
Meta-analyse van studieresultaten is niet verantwoord door een te grote klinische en
methodologische heterogeniteit, o.a. als gevolg van verschillen tussen studiepopulaties,
screeningsfrequentie en -methode, en uitkomstmaten. Daarom zijn de studies afzonderlijk
beschreven (Tabel 1; een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in de evidencetabel op
het tabblad Onderbouwing). Hieronder worden de belangrijkste resultaten kort besproken, met
een focus op de studies met voldoende studieomvang, een eerstelijns patiëntenpopulatie, en
resultaten die direct relevant zijn voor de screeningsfrequentie. Vrijwel alle studies
ondersteunen een screeningsinterval van twee jaar of langer voor patiënten met diabetes
zonder eerder bekende retinopathie. Daarnaast laten de studies zien dat zodra er bij screening
sprake is van milde diabetische retinopathie, het jaarlijks risico op visusbedreigende retinopathie
toeneemt. Recente studies suggereren ten slotte dat op basis van de resultaten van
opeenvolgende screenings het screeningsinterval kan worden geoptimaliseerd.
Younis (2003a [zie Echouffo 2013]) berekent op basis van de opbrengst van jaarlijkse screening
bij patiënten met type 1 diabetes, een screeningsinterval met een 95% kans op het uitblijven van
visusbedreigende retinopathie: 5,7 jaar (95% betrouwbaarheidsinterval, 95%BI=[3,5;7,6]) voor
patiënten zonder retinopathie, en 1,0 jaar (95%BI=[0,7;1,3]) voor patiënten met milde
)‘background’( retinopathie. Looker )2014( is de enige studie in de review die een afdoende
aantal patiënten met type 1 diabetes includeert (n= 20.521) en een verhoogd risico op
visusbedreigende retinopathie )‘referable eye disease’( bij type 1 diabetes constateert ten
opzichte van type 2: odds ratio, OR= 3,1 (95%BI=[2,9;3,3]). De jaarlijkse opbrengst aan
retinopathie met noodzaak van doorverwijzing bij patiënten zonder retinopathie of met milde
27
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retinopathie in de voorafgaande screening bedraagt ongeveer 11% voor type 1 diabetes en 3,6%
voor type 2 diabetes.

5

10

Porta (2013) volgt patiënten met diabetes zonder retinopathie op baseline en onderscheidt
subgroepen op basis van leeftijd bij de diagnose diabetes (< of > 30 jaar: young onset, old onset
[YO, OO]), insulinegebruik (insulin treatment, no insulin treatment [IT, NIT]), en duur van de
diabetes. Het screeningsinterval met een 95% kans op het uitblijven van visusbedreigende
retinopathie bedraagt per subgroep: 60 maanden (95%BI=[45;79]) voor YO-IT (‘type 1 diabetes’)
met <10 jaar diabetes, en 39 maanden (95%BI=[22;51]) bij >10 jaar diabetes; 56 maanden
(95%BI=[49;64]) voor OO-NIT (‘type 2 diabetes’) met <10 jaar diabetes, en 33 maanden
(95%BI=[23;51]) bij >10 jaar diabetes; 41 maanden (95%BI=24;57]) voor OO-IT met <10 jaar
diabetes, en 27 (95%BI=[15;38]) bij >10 jaar diabetes; Geen van de subgroepen bereikt een
cumulatieve incidentie van 5% visusbedreigende retinopathie binnen twee jaar na een negatief
screeningsresultaat.
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Younis (2003b [zie Echouffo 2013]) berekent het screeningsinterval met een 95% kans op het
uitblijven van visusbedreigende retinopathie bij patiënten met type 2 diabetes: 5,4 jaar
(95%BI=[4,7;6,3]) voor patiënten zonder retinopathie en 1,0 jaar (95%BI=[0,7;1,3]) voor
patiënten met milde retinopathie. Agardh (2011 [zie Echouffo 2013]) volgt patiënten met type 2
diabetes zonder retinopathie en constateert na drie jaar dat 73% vrij is van retinopathie, 28%
milde of matige niet-proliferatieve retinopathie heeft, en geen enkele patiënt pre-proliferatieve
of proliferatieve retinopathie heeft ontwikkeld. Jones (2012 [zie Echouffo 2013]) bepaalt de
cumulatieve incidentie na vijf jaar bij patiënten met type 2 diabetes zonder retinopathie op
baseline: 4,0% pre-proliferatie en 0,7% proliferatieve retinopathie, en 0,6% visusbedreigende
maculopathie. Bij patiënten met milde (non-proliferatieve) retinopathie op baseline bedraagt de
cumulatieve incidentie na vijf jaar: 23% pre-proliferatief en 6% proliferatieve retinopathie, en 5%
visusbedreigende maculopathie. Thomas (2012 [zie Echouffo 2013]) bepaalt de cumulatieve
incidentie na vier jaar bij patiënten met type 2 diabetes vrij van retinopathie op baseline: 1,2%
visusbedreigende retinopathie. Insuline gebruikende patiënten met een duur van diabetes van
ten minste tien jaar hadden een aanzienlijk hogere cumulatieve incidentie: 3,1%
visusbedreigende retinopathie. Forster (2013a) analyseert de jaarlijkse opbrengst van screening
bij patiënten met type 2 diabetes en constateert dat sinds de start van het
screeningsprogramma het risico op visusbedreigende retinopathie in de screeningspopulatie
sterk is afgenomen. Bij patiënten zonder retinopathie bij de eerste screening, neemt de
incidentie van visusbedreigende retinopathie bij een latere screening af van 9,2% in het jaar
2008 naar 3,2% in 2011. Bij patiënten met milde retinopathie bij de eerste screening neemt de
incidentie af van 21,6% (2008) naar 8,4% (2011). Patiënten met een relatief laag risico op
visusbedreigende retinopathie maken een steeds groter deel uit van de screeningspopulatie,
waarschijnlijk vooral doordat patiënten met visusbedreigende retinopathie worden
gedetecteerd en doorverwezen en zo geen deel meer uitmaken van de screeningspopulatie. Dit
wordt geïllustreerd door de toename in het percentage patiënten met een duur van diabetes
korter dan een jaar, van 19% bij screening in 2008 naar 49% in 2011 (Forster 2013a).
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Scanlon (2013) volgt de progressie van retinopathie bij patiënten met diabetes, voornamelijk
diabetes type 2, als functie van de baseline status: geen retinopathie (R0), milde retinopathie
aan een oog (R1a), of milde retinopathie aan beide ogen (R1b). De cumulatieve incidentie na vier
jaar van visusbedreigende )‘referable’( retinopathie bedraagt respectievelijk: 3,2% )R0(, 8,3%
(R1a; hazard ratio met R0 als referentie, HR=2,9 [2,5;3,3]), en 28,2% (R1b; HR=11,3 [10,0;12,8]).
Stratton (2013) analyseert de progressie van retinopathie bij patiënten met diabetes,
voornamelijk diabetes type 2, als functie van de aanwezigheid van milde retinopathie in een of
beide ogen bij twee opeenvolgende ‘baseline’ screenings. Het risico op visusbedreigende
)‘referable’( retinopathie binnen 1, 2, 3 of 5 jaar hangt sterk af van het resultaat van de twee
baseline screenings: 0,7% (1 jaar), 1,2% (2 jaar), 1,9% (3 jaar), en 3,0% (5jaar) voor R0R0/R0R0
(geen retinopathie bij beide baseline screenings); 2,2%, 4,4%, 6,4% en 10,1% voor R1R0/R1R0
(milde retinopathie in een enkel oog bij beide baseline screenings); 12,0%, 21,4%, 29,0% en
40,4% voor R1R1/R1R1 (milde retinopathie in beide ogen bij beide baseline screenings). Milde
retinopathie in een enkel oog bij twee opeenvolgende screenings (R1R0/R1R0) verhoogt het
risico op visusbedreigende retinopathie met een factor 3,6 (hazard ratio, HR; 95%BI=[2,6;5,1])
ten opzichte van geen retinopathie. Milde retinopathie in beide ogen bij twee opeenvolgende
screenings verhoogt het risico op visusbedreigende retinopathie zelfs met een factor 18,2
(95%BI=[14,7;22,5]). In een vervolgstudie analyseert Leese (2015) de resultaten van zeven DR
screeningsprogramma’s: drie nationale programma’s )Wales, Schotland, Noord-Ierland) en vier
Engelse regionale programma’s. Met een totaal van 354,549 patiënten met diabetes
(voornamelijk type 2), is de studie van Leese (2015) veruit de grootste studie naar DR
screeningsprogramma’s tot op heden. Naar analogie van Stratton (2013) werd het risico op
visusbedreigende )‘referable’( retinopathie binnen 1-4 jaar bepaald als functie van het resultaat
van twee baseline screenings: het gemiddelde risico per screeningsprogramma varieert tussen
0,1-0,5% (1 jaar), 0,3-1,3% (2 jaar), 0,4-2,4% (3 jaar), en 0,6-3,6% (4jaar) voor R0R0/R0R0; 0,95,0%, 1,5-9,1%, 3,7-13,9% en 5,5-17,7% voor R1R0/R1R0; 8-15%, 13-29%, 16-41% en 21-46%
voor R1R1/R1R1 (milde retinopathie in beide ogen bij beide baseline screenings).
Tabel 1. Screeningsstudies. Overzicht van de belangrijkste karakteristieken (zie voor een meer
gedetailleerde beschrijving de evidencetabel op het tabblad Onderbouwing). DME (diabetisch macula
oedeem), DR (diabetische retinopathie), PDR (proliferatieve DR), NPDR (niet-proliferatieve DR), STDR (visusbedreigende DR), R0 (geen
waarneembare DR(, R1 )milde ‘achtergrond’ DR(, T1 )diabetes type 1(, T2 )diabetes type 2(.
Author
year

Screening
frequency

Incidence/ prevalence of sight threatening diabetic
retinopathy (STDR) or similar alternative outcome

Agardh
1993
[Echouffo]

Diabetes
Type (n)
follow up
T1 (n = 431)
T2 (n = 367)
5 years

1–2 years

5-year incidence of blindness in 0.5% (T1) and 0.6%
(T2); 5-year incidence of moderate visual impairment
(DME or PDR): 1.2% (T1) and 1.7% (T2) [in patients
with or w/o DR at baseline]

Kristinsson
1995
[Echouffo]

T1 (87)
T2(119)
2 years

Yearly

2-year incidence of STDR from no retinopathy was 0%
(T1 and T2); 2-year incidence of any retinopathy from
no retinopathy was 23% (T1) and 16% (T2)

Henricsson
1996
[Echouffo]

T1 (370)
T2 (1399)
2.9 years

Yearly or 2yearly (if
diagn ≥30y(

Incidence of blindness: 1.0 per 1000 person-years
(95% CI 0.4–2.1); incidence of visual impairment of 4.6
per 1000 person-years (95% CI 3.0–6.6) [in patients
with or w/o DR at baseline]

Ling
2002
[Echouffo]

T1 (104)
T2 (671)
6 years

2-yearly

2-year incidence of non-proliferative diabetic
retinopathy 2.20% at round 2 of screening and 2.25 at
round 3; 2-year incidence of clinically significant

Authors’ conclusion about
screening
interval
Screening interval 1 to 2
years is
appropriate

Comments

2-yearly screening for Type
1 and 2 diabetes without
retinopathy at diagnosis is
safe.
Suggestion that a 1- year
screening
interval is effective

Small study size (<1000)
Study before year 2000
Hospital based
Type 1 and 2: reported separately
Note: most patients with loss of vision had
severe retinopathy at baseline.
Small study size (<1000)
Study before year 2000
Hospital based
Type 1 and 2: reported separately
Small study size (<1000) for Type 1 (>1000
for Type 2)
Study before year 2000

No reason to believe that a
2-year screening interval
would be detrimental

Small study size (<1000)
Type 1 and 2: not analysed separately;
majority is Type 2

29
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

Hansson
2002
[Echouffo]
Younis
2003a
[Echouffo]

T1 (39)
T2 (225)
8 years
T1 (501)
6 years

1–2 years

Younis
2003b
[Echouffo]

T2 (4,770)
3.5 years

Yearly for
patients
with no or
background
DR

Maguire
2005
[Echouffo]

T1 (668)
12 years

Yearly

Olafsdottir
2007
[Echouffo]

T1 (97),
T2 (199)
10 years

2-yearly if
no DR and
yearly if
[mild] DR

Misra
2009
[Echouffo]

T1 (205)
T2 (20,583)
17 years

17–19 m
(more
severe
NPDR
rescreened
at 6
month]

Arun 2009
[Echouffo]

T1 (5)
T2 (15) Dit
zijn
resultaten
5 years
T1 (320)
T2 (110)
6 years

Assumed to
be 1 year

Agardh
2011
[Echouffo]

T2 (1,322)
3 years

3-year if no
DRP at
baseline

Jones
2012
[Echouffo]

T2 (20,686)
Up to 17
years

~1-year
(but
variable
up to 24
months)

Thomas
2012

T2 (57,199)
4 years

≥ 1 year

Soto-Pedre
2009
[Echouffo]

Yearly for
patients
with no or
background
DR

Not
reported

Maculopathy 4.8% at round 2 of screening and 5.2%
at round 3 [in patients with or w/o DR at baseline]
8-year rate of blindness in Type 1 diabetes was 0% and
2% for Type 2 diabetes [= 3 patients] [in patients with
or w/o DR at baseline]
Cumulate incidence of STDR in patients without
baseline retinopathy was 0.3% (95% CI 0.0–0.9) at 1
year and 3.9% (1.4–5.4) at 5 years; Rates of
progression to STDR in patients with background and
mild pre-proliferative diabetic retinopathy at 1 year
were 3.6% (0.5–6.6) and 13.5% (4.2–22.7),
respectively.
For a 95% likelihood of remaining free of STDR, mean
screening intervals by baseline status were: no
retinopathy 5.7 (95% CI 3.5–7.6) years; background
retinopathy 1.3 (95% CI 0.4–2.0) years; and mild
preproliferative diabetic retinopathy 0.4 (95% CI 0–
0.8) years
Yearly incidence STDR in patients without retinopathy
at baseline 0.3% (95% CI 0.1–0.5) in first year, rising to
1.8% (95% CI 1.2–2.5) in fifth year; Cumulative 5-year
incidence 3.9% (95% CI 2.8–5.0).
For a 95% probability of remaining free of STDR, mean
screening intervals by baseline status were: no
retinopathy 5.4 years (95% CI 4.7–6.3), background 1.0
year (95% CI 0.7–1.3) and mild preproliferative
diabetic retinopathy 0.3 years (95% CI 0.2–0.5)
Significant increase in retinopathy after 2 years from
the first eye exam (P = 0.03) in age group > 11 years,
but not until 6 years (P = 0.01) in the age group < 11
years [in patients with or w/o DR at baseline]

No patient went from no retinopathy to STDR in less
than 2 years. Alle patiënten die STDR ontwikkelden
waren tevoren in een jaarlijks screeningsschema
opgenomen omdat bij screening DR werd
geconstateerd.
Patients developing DME or PDR in 10 year period
were diagnosed with mild NPDR and entered annual
screening before STDR developed.
91% decrease in prevalence STDR from first round of
screening (1.7%) to last round 17 years later (0.16% in
2006) [in patients with or w/o DR at baseline].
Compared with intervals of 12–18 months, intervals of
19–24 months were not associated with higher risk of
either referable or sight-threatening DR (OR 0.93, 95%
CI 0.82–1.05), but interval of more than 24 months
associated with increased risk of diabetic retinopathy
(OR 1.56, 95% CI 1.14–1.75).
Annual incidence of blindness: 0.22 per 1000, and of
partial sightedness 0.43 per 1000 patients with
diabetes [baseline status not considered]

If no diabetic retinopathy at baseline, the probability
of remaining free of STDR was 97% (95% CI 94–99%)
at the end of 4th year. If mild NDRP at baseline, the
probability of remaining free of STDR was 99% (95%CI
95–100%) at end of 1st year of follow-up and 94% (95%
CI 88–97%) at end of 2nd year. Interval for at least a
95% estimated probability of remaining free of STDR
for no baseline DRP was 4 years (T1) and 3 years (T2).
For patients with mild NPDR at baseline, the interval
for at least a 95% probability of STDR free survival was
1 year, or in those with a level of glycated
haemoglobin ≤ 7.5%.
From no DRP at baseline: after 3 years, 73% still had
no DRP, 28% had mild or moderate DRP, 0% had
severe NPDR or PDR
5-year incidence among patients without diabetic
retinopathy at baseline was 4.0% for pre-proliferative
diabetic retinopathy, 0.59% for sight-threatening
maculopathy, 0.68% for PDR; 10-year incidences were
16.4, 1.2 and 1.5%, respectively. Among those with
NPDR at baseline, after 1 year 23% developed
preproliferative diabetic retinopathy, 5.2% developed
maculopathy and 6.1% developed PDR; 10-year
incidences were 53, 9.6 and 11%, respectively
From no DRP at baseline: 4-year incidence of any and
referable diabetic retinopathy: 360.27 and 11.64 per

Rural population
A 2 year screening
regimen may be
appropriate
Screening at 2- to 3-year
intervals,
rather than annually, for
patients without
retinopathy at diagnosis

Small study size (<1000)
Type 1 and 2: analysed separately

A 3-year screening interval
could be
safely adopted for patients
with no
retinopathy

Type 2 only

No risk of missing clinically
significant, vision
threatening or treatment
requiring retinopathy by
extending screening
interval to 2 years
Every 2 years

Small study size (<1000)
Hospital based
Type 1 diabetes only
Note: children and adolescents

Screening intervals of 18
months– 2 years can be
safe for patients at low risk

Small study size (<1000) for Type 1
Type 1 and 2: not analysed separately; vast
majority is Type 2
Note: not clear what causes the differences
between screening intervals (noncompliance?); high risk of confounding Noncompliance. < 12 maanden: op indicatie
verkort interval.

In district with retinal
screening since 1986, DR
was not commonest cause
of blindness in working
age population
Screening at 3–4 year
interval for patients with
diabetic retinopathy is safe
because of their low risk of
developing STDR. Patients
with mild NPDR require
screening at a 1-year
interval, or at a 2-year
interval with good
metabolic control

Type 1 and 2
Based on blindness registry (smalll number
of cases [total 5+15=20))

3-year screening intervals
is safe in subjects with
mild Type 2 diabetes and
no diabetic retinopathy
Screening intervals longer
than 1 year may be
appropriate for people
without diabetic
retinopathy at diagnosis

Type 2 only

Extension of screening
interval for T2 patients

Type 2 only

Small study size (<1000)
Type 1 only

Small study size (<1000)
Type 1 and 2: analysed separately; majority
Type 2

Small study size (<1000)
Hospital based
Type 1 and 2: analysed separately

Type 2 only
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[Echouffo]

1000, resp. For those on insulin treatment and with
diabetes duration ≥ 10 years, incidence of referable
diabetic retinopathy at 1 and 4 years was 9.61 and
30.99 per 1000, resp

Forster
2013a

T2 diabetes
(32,340)
4 years

Yearly
)‘invited for
annual
screening’(

Patients with mild (nonprolif) retinopathy at 1st
screen: STDR at 2nd or later screen declined from
21.6% (2008) to 8.4% (2011). Patients w/o retinopathy
at 1st screen: STDR at 2 nd or later screen declined from
9.2% (2008) to 3.2% (2011).

Forster
2013b

T2 (6,058)
[rest=498=
T1 or
unknown
type]; 4
years
T2 (51,526)
newly
diagnosed
[cross-sect]

Yearly
)‘invited for
annual
screening’(

Patients who do not attend screening are at increased
risk of STDR. STDR at screening (adjusted OR): Not
attending 1 y (1.31 [0.88; 1.94]); not attending 2 yrs
(3.76 [2.14; 6.61]) [baseline status not considered]

NR: first
screening
only

Prevelance at first screen: any retinopathy 19.3%;
referrable retinopathy 1.9%. Patients first screened
after > 1 year: any retinopathy 20.5%; referrable
retinopathy 2.3% [baseline status not relevant: results
at 1st screen]

Looker 2014

T2(161,135)
T1 (20,521)
5 years

Yearly
)‘invited for
annual
screening’(

Yield referable eye disease was highest in the first 2
years of screening (7.0% and 6.0%) before stabilising
at ∼4.3%. Type 1 patients (2006-2010): 14.8% / 12.9 %
/ 10.3% / 10.8% / 11.0%. Type 2 patients: 5.9% / 5.1 %
/ 3.6%/ 3.6%/ 3.6% [baseline status not considered]

Papavasileiou
2014

T2
)‘mainly’(
2 years

Yearly

Referable retinopathy decreased from 5.6% for 2010–
2011 to 4.94% during the same period in 2011–2012.
The incidence of proliferative retinopathy (R3)
dropped from 0.7% last year to 0.52% this year
[baseline status not considered]

Porta 2013

T1
T2
(Tot 4,320)
OO-NIT
Older onset
no ins treat
(2,934);
OO-IT (689)
YO-IT (671)
YO-NIT (26)
20 years

Variable

Scanlon 2013

T1
T2(mostly)
(Tot 19044)
4 years

Yearly
(also
patients
with mild
background
Retinop R1)

In patients without DRP at baseline: 6 year cumulative
incidence referable retinopathy 10.5% (95% CI 9.4,
11.8). Retinopathy progressed within 3 years to
referable severity in 6.9% (95% CI 4.3, 11.0) of patients
with age at onset ≥30 years, who were on insulin and
had known disease duration of 10 years or longer. The
other patients, especially those with age at onset <30
years, on insulin and <10 years duration, progressed
more slowly. Average months needed for 5% patients
to develop referable retinopathy (from no DRP): 56
(95%CI 49, 64) for OO-NIT with <10 yrs diab duration,
33 (23,51) for OO-NIT with ≥10 yrs dur, 41 )24,57( for
OO-IT with <10 yrs dur, 27 (15,38) for OO-IT ≥10 yrs
dur, 60 (45,79) for YO-IT <10 yrs dur and 39 (22,51) for
YO-IT ≥10 yrs dur
Risk of progression [to referable retinopathy, RDR] is
significantly higher for those with background DR in
both eyes (R1b) than those with background
retinopathy in only one (R1a) or in neither eye (R0).
Progression during followup (~ 4 years):
R0 at baseline (12,491; reference cat) to: RDR 3.2%;
M1 2.9%; R3 0.07%
R1a at baseline (3,744) to: RDR 8.3% (HR=2.9
[2.5;3.3]); M1 7.1% (HR=2.6 [2.3;3.1]); R3 0.11%
(HR=1.6 [0.5;5.0])
R1b at baseline (2,809) to: RDR 28.2% (HR=11.3
[10.0;12.8]); M1 21.8% (HR=9.1 [7.9;10.4]); R3 1.07%
(HR= 14.9 [7.1;31.5])

Stratton
2013

T1
T2 (mostly)
(Tot 14554)
4 years
[1st + 2nd
baseline
screen +
median 2.8
yrs
followup]

Yearly
(also
patients
with mild
background
Retinop R1)

Leese 2015

T2 (mostly)
T1 (6–10%)
(T 354,549)

Yearly
(also
patients

Looker 2012

Risk of progression to STDR is significantly higher for
those with background DR in two consecutive screens.
Progression to STDR during followup (~ 2.8 years after
first 2 screens):
R0R0/R0R0: N=7,246; To STDR 120 (HR=1 ref).
R1R0/R1R0: 897; To STDR 49 (HR=3.6 [2.6;5.1])
R1R1/R1R1: 1,159; To STDR 299 (HR=18.2 [14.7;22.5])
Model used to predict proportion referable DR (STDR)
from time of 2nd nonreferable screening episode (by
1/2/3/5/10 years):
R0R0/R0R0: 0.7% (1 year) / 1.2 / 1.9 / 3.0 / 5.9 (10
years)
R1R0/R1R0: 2.2% / 4.4 / 6.4 / 10.1 / 18.3
R1R1/R1R1: 12.0% / 21.4 / 29.0 / 40.4 / 57.5
Risk of progression to STDR is significantly higher for
those with background DR in two consecutive screens.
Progression to STDR during followup (1.6-3.3 years

without retinopathy
beyond 12 months, with
possible exception of
those with diabetes
duration≥ 10 y and insulin
After inception screening,
patients at lower risk
contribute increasing
proportion, and
proportion STDR at
screening rounds declines
rapidly
[does not provide useful
information on screening
interval required]
Stresses tackling nonattendance

Type 2 only
Note: proportion with diabetes duration of
<1 year at 1st screen increased from 18.7%
(2008) to 48.6% (2011).

Type 1 and 2: not analysed separately; vast
majority is Type 2

[does not provide direct
information on screening
interval required]
Delay in 1st screening of up
to 2 years would have
minimal impact on STDR
[does not provide direct
information on screening
interval required]
Referral rates for
retinopathy have stabilised
at relatively low rates
[does not provide direct
information on screening
interval required]
Referral rates for
retinopathy have stabilised
at relatively low rates
None of the subgroups
reached 5% cumulative
incidence of referable
retinopathy within 2 years
of negative screening.
Screening can be repeated
safely at 2 year intervals in
any patient without
retinopathy.

Type 2 only

Cumulative 4-year risk of
progression to PDR < 1 in
1000 for those with no DR
or in 1 eye only, but 1 in
200 of those with
background DR in both
eyes. Similarly, the
cumulative 4-year risk of
development of RDR was 1
in 3 for those with
background DR in both
eyes but < 1 in 10 and 1 in
20 in those with only one
or neither eye affected.
Combining results from 2
consecutive years of
photographic screening
enables estimation of the
risk of future development
of STDR

Type 1 and 2: not analysed separately;
majority Type 2
Note: rate progression of diabetic
retinopathy has slowed in more recent time
periods. This may reflect earlier
diagnosis of Type 2 diabetes, improved
control of hyperglycaemia and treatment of
hypertension in T1 and T2

It may be possible to
stratify patients for risk,
according to baseline

Type 1 and 2: not analysed separately;
majority Type 2
Note: largest study to date

Type 1 and 2: analysed separately
Note: higher risk for referrable disease in T1
vs T2 (OR=3.08 [2.89;3.28]) mediated
principally via DM duration (about twice
greater in T1DM)
Study size probably >1000
Type 1 and 2: not analysed separately Note:
paper can not be judged due to a lack in
necessary details

Small study size (<1000) for 3 out of 4
subgroups including ‘Type 1’
Type 1 and 2: see subgroups

Type 1 and 2: not analysed separately;
majority Type 2
Note: risk estimation does not require
complex clinical-based data (which may not
be available)
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4 years
[1st + 2nd
baseline
screen +
1.6-3.3
years
followup]

5

10

with mild
background
Retinop R1)

after the two ‘baseline screenings’): 9 risk categories
defined at 2nd baseline screening; main categories:
Level-1: High risk; R1R1/R1R1 (equivalent); N=20,244
(5.7%); Mean fup=1.6-2.8; Refer disease by 1, 2, 3, 4
years: 8-15%, 13-29%, 16-41%, 21-46%. Level-5:
Medium risk; R1R0/R1R0 (equivalent); N=16,679
(4.7%); Mean fup=1.6-3.1; Refer disease by 1, 2, 3, 4
years: 0.9-5.0%, 1.5-9.1%, 3.7-13.9%. 5.5-17.7%. Level9: Low risk; R0R0/R0R0 (equivalent): N=242,475
(68%); Mean fup=2.2-3.3 Refer disease by 1, 2, 3, 4
years: 0.1-0.5%, 0.3-1.3%, 0.4-2.4%, 0.6-3.6%

retinal criteria, into groups
with low and high risk of
their conditions
progressing to
proliferative retinopathy.

Note: low-risk group 50-65% of patients
within U.K. retinal screening population

Modelleringsstudies (visusverlies, visusbedreigende retinopathie – kritieke uitkomstmaten)
Echouffo includeert 3 modelleringsstudies, in de update zijn hier 4 studies aan toegevoegd. De
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn samengevat in Tabel 2, voor een meer
gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de evidencetabel (zie tabblad Onderbouwing).
Vijf van de zeven studies hebben betrekking op Europese patiënten met diabetes, twee studies
zijn Chinees (Liu 2003, Tung 2006 [zie Echouffo 2013]). Een studie geïncludeerd in Echouffo
(2013) is van voor het jaar 2000 (Davies 1996 [zie Echouffo 2013]). Een studie is gebaseerd op
screeningsdata afkomstig van US veteranen in een tertiair zorgcentrum (Day 2014), de overige
studies hebben betrekking op eerstelijnspopulaties. Zes van de zeven modelleringsstudies
vergelijken twee of meer screeningsfrequenties, een studie (van der Heijden 2014) analyseert de
effecten van een screeningsmodel waarin individuele screeningsfrequenties worden berekend
op basis van risicofactoren voor diabetische retinopathie (Aspelund 2011).
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Opnieuw is meta-analyse niet mogelijk vanwege een te grote klinische en methodologische
heterogeniteit. Hieronder worden de belangrijkste resultaten kort besproken, met een focus op
Europese eerstelijns patiëntenpopulaties en vergelijking van screeningsfrequenties. Vrijwel alle
modelleringsstudies ondersteunen een screeningsinterval van twee jaar of langer voor patiënten
met diabetes zonder eerder bekende retinopathie.
Twee studies hebben betrekking op de optimale screeningsfrequentie bij patiënten met type 1
diabetes (Davies 1996; Looker 2013). Davies (1996) is een relatief oude en daardoor minder
relevante studie met een voor huidige begrippen hoge incidentie van visusbedreigende
retinopathie. Looker (2013) analyseert de progressie van retinopathie bij patiënten met diabetes
zonder retinopathie op baseline in de screeningsperiode tussen 2005 en 2011. Berekend over de
hele screeningsperiode, is de incidentie van visusbedreigende retinopathie (inclusief
maculopathie) voor patiënten met type 1 diabetes: 1,2% voor patiënten zonder retinopathie bij
de voorafgaande screening, en 8,1% voor patiënten met milde retinopathie bij de voorafgaande
screening. Voor patiënten met type 2 diabetes zijn de incidentiecijfers respectievelijk 0,6% en
5,1%. Modellering (hidden Markov model) geeft aan dat bij patiënten met twee opeenvolgende
negatieve jaarlijkse screenings, de kans op het ontwikkelen van visusbedreigende retinopathie
binnen twee jaar kleiner is dan 1,2% voor patiënten met type 1 diabetes, en kleiner dan 0,9%
voor patiënten met type 2 diabetes. De studie van Looker (2013) geeft ook inzicht in mogelijke
regressie van (milde) retinopathie: bij 18% van de patiënten met type 1 diabetes en 36% van de
patiënten met type 2 diabetes, was sprake van regressie van milde retinopathie naar nietwaarneembare retinopathie bij de daaropvolgende jaarlijkse screening.
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5

Chalk (2012) vergelijkt een screeningsscenario waarin patiënten met type 2 diabetes zonder
retinopathie jaarlijks worden gescreend met een scenario waarin eens in de twee jaar wordt
gescreend. In beide scenario’s worden patiënten met milde retinopathie elk jaar gescreend, en
patiënten met pre-proliferatieve retinopathie eens in de zes maanden. Uit modellering komt
naar voren dat in beide scenario’s visusverlies optreedt bij naar schatting 1,9% van de patiënten
over een periode van vijftien jaar. Bij een gelijkblijvend risico op visusverlies leidt screening van
patiënten zonder retinopathie eens per twee jaar in plaats van elk jaar, tot bijna een halvering
van het totale aantal screenings.

10
Tabel 2. Modelleringsstudies. Overzicht van de belangrijkste karakteristieken (zie voor een meer
gedetailleerde beschrijving de evidencetabel op het tabblad Onderbouwing). DME (diabetisch macula
oedeem), DR (DRP, diabetische retinopathie), PDR (proliferatieve DR), NPDR (niet-proliferatieve DR), STDR (visusbedreigende DR), R0 (geen
waarneembare DR(, R1 )milde ‘achtergrond’ DR(, T1 )diabetes type 1(, T2 )diabetes type 2(.

15
Author
year

Diabetes Type
Sample size
Country
Ethnicity

Davies
1996
[Echouffo]

T1
Hypothetical
cohort of
1000/UK
(mostly
Caucasian)
T1
T2
Hypothetical
population of
80,000
/Taiwan
(Chinese)

Liu 2003
[Echouffo]

Tung 2006
[Echouffo]

Chalk
2012

Day 2014

T2
Hypothetical
population
1 000 000/
Taiwan
(Chinese)
T2
Hypothetical
cohort of
5000/UK
(mostly
Caucasian)

Not stated
(majority T2)
Simulated RCT
with 5000
agents
)‘patients’(
using agentbased/discrete
event simulat

Study
design/
period
(length
of followup)
Modelling
study

Screening
Frequency
compared

Assessment of screening interval

Authors’ conclusion about
screening interval

Comments

1 year
2 years

Net benefit of reducing the screening interval
from 2 years to 1 year: 0.25 to 0.42 years of
sight saved per person, depending on screening
methods used or the screener (ophthalmologist,
general practitioner or optometrist)

A 2-year screening regimen
may have no detrimental
effect compared with yearly
screening for people with no
or mild retinopathy

Population based (primary
care).
Relatively old study (< 2000;
relatively high incidence of
STDR).

Modelling
study
(Markov)
based on
data real
screening
programme
with 7.4 yrs
follow-up
Modelling
study based
on data real
screening
programme

1 year
2 years
4 years

Annual screening, biennial screening and a 4yearly screening regimen can lead to 54% (95%
CI 44–62%), 51% (95% CI 41–59%) and 46% (95%
CI 36–54%) reductions in blindness, respectively

A screening interval of up to
4 years for patients without
diabetic retinopathy
may be justified

Populationbased.
Chinese

1 year
2 years
3 years
4 years

Annual screening is the most
effective for reducing
incidence of blindness

Populationbased
Chinese

Modelling
study based
on data real
screening
programme

1 year (R0 +
R1)
2 years (R0
only)
In both
scenarios,
R1
(background
DRP) is
screened
annually,
and R2 (preproliferative
DRP) every 6
months

Incidence of blindness reduction for various
screening regimens: annual 94.4% (95% CI 91.6–
96.3%); biennial 83.9% (95% CI 83.6–84.2%); 3year 70.2% (95% CI 69.8–70.7%); 4-year 57.2%
(95% CI 56.7–57.7%); 5-year 45.6% (95% CI
45.0–46.1%)
Based on comparative 15-year forecasts,
predicted vision loss is 1.9% (± 0.1 SD) and is
identical under both screening scenarios

Screening people with type 2
diabetes, who have not yet
developed retinopathy (R0),
every 2 years, rather than
annually, is a safe and costeffective strategy; does not
increase risk of vision loss
(and reduces number of
visits for patients w/o DRP
with 47%; could reduce
screening costs by 25%)

Modelling
study based
on real
screening
programme
in tertiary
care facility
for US
veterans
(501; 98%
male)

1 year
2 years
3 years
4 years
5 years

Vision loss among 5000 veterans with
background DRP at baseline in 10 year period, as
a function of screening interval:
1 year 60.38(SD5.26) – 1.21%
2 year 60.42(7.66) – 1.21%
3 year 65.36(7.99) – 1.31%
4 year, 67.12(8.30) – 1.34%
5 year, 67.88(7.65) – 1.36%
statistics: 1 vs 2 year (not significant); 1 vs 3
years (p<0.01); 2 vs 3 years (p=0.011)

Increasing the screening
interval for diabetic patients
with background DRP from
1 to 2 years appears safe,
while increasing the interval
to 3 years heightens risk for
vision loss

Populationbased.
86% likeliness to attend
screening appointment;
patients in model started
55%R0, 38%R1, 4.9%R2 and
2.6%R3 (taken from NHS
data); probabilities of
progression based on
Melbourne cohort study
(prob over 5 years: R0-R1
0.096; R1-R2 0.187; R2-R3
0.25; R2-vision loss 0.22).
Results are sensitive to the
progression rates used for
retinopathy (but rates similar
to those in literature).
Population in tertiairy care:
elderly US veterans.
Pilot study using novel
application of simulation
architecture combining DES
and ABM.
Note: it is not clear how
progression from R0 (no DRP)
to R1 (background DRP) is
taken into account.
Differences are statistically
significant but may not be

33
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

Looker
2013

T1 16,080
T2 139,034
with no
referable DRP
or
maculopathy
at baseline/UK
(mostly
Caucasian)

Modelling
study
(Markov)
based on
data real
screening
programme
2005-2011
(NHS)

1 year
2 year

Van der
Heijden
2014

T2
Validation
using data of
3,319 type 2
patients/ NL,
between 19982010

Validation
of
screening
model
based on
diabetesrelated risk
factors
(Aspelund
2011)

Personalized
screening
interval
(model):
mean
interval 31
months;
74% interval
> 12 months
and 53%
interval >
24 months

- Observed transition rates to referable DRP
(referable background or proliferative
retinopathy( or referable maculopathy )‘any
referable disease’) in 2005-2011:
no visible retinopathy vs mild background
retinopathy at prior examination: any referable
disease 1.2% vs 8.1% for type 1 diabetes and
0.6% vs 5.1% for type 2
- Probability of referable disease (Markov
model): 2 consecutive screens showing no
visible retinopathy: referable DRP <0.3% for
type 1 and <0.2% for type 2 diabetes at 2 years;
any referable disease <1.2% for type 1 and
<0.9% for type 2 at 2 years. >20% of individuals
with observable retinopathy or maculopathy,
transition to any referable disease at next
examination (type 1 and type 2 diabetes).
- During 53 months follow-up, 76 patients (2.3%)
developed STDR. Using the model, the mean
screening interval was 31 months = reduced
screening frequency of 61% compared with
annual and 23% compared with biennial
screening.
- STDR incidence occurred after mean 26
months after model-based time of screening in
67 patients (88.2%). In nine patients (11.8%),
STR had developed before model-based time of
screening.

Lowest transition rate for
patients with type 2 diabetes
and 2 consecutive screens
showing no visible
retinopathy.

A large reduction in
retinopathy screening
achieved using the model in
this population of patients
with a very low incidence of
retinopathy. Use of the
model for personalised
screening may eventually
help to reduce healthcare
use and costs of diabetes
care.

clinically relevant.
Populationbased.
Note: striking amount of
regression, particularly at
lower degrees of
retinopathy: 18.2% with type
1 diabetes and 36.4% with
type 2 transitioned from mild
background retinopathy to
no visible retinopathy at their
subsequent examination.

Populationbased.
Note: study cohort consists
of a well-treated group of
type 2 diabetic patients, in
whom glucose and blood
pressure control are very
well maintained
Note: considering the
number of potentially missed
cases of STR, there is room
for improvement in the
model.

Belasting voor de patiënt en kosten (belangrijke uitkomstmaten)
De geïncludeerde literatuur bevat geen relevante gegevens met betrekking tot verschillen in
belasting van de patiënt of kosten (zie Overwegingen).
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Bewijskracht van de literatuur
De uitgangsvraag betreft screening en de bewijskracht is derhalve beoordeeld m.b.v. de GRADE
methodiek voor interventies (therapie en screening). Alle literatuurconclusies, voor alle
uitkomstmaten, zijn gebaseerd op observationeel onderzoek en het startpunt voor de
bewijskracht is derhalve laag. Omdat het uitsluitend niet-vergelijkend onderzoek betreft is het
risico op vertekening (ROB) zeer groot en moet de bewijskracht met ten minste een niveau
worden verlaagd. De bewijskracht van de literatuurconclusies voor zover het gaat om de
onderbouwing van aanbevelingen voor screeningsfrequenties is daarom zeer laag.
Conclusies

Geen
gradering

zeer laag
GRADE

Er is geen gerandomiseerd of observationeel vergelijkend onderzoek naar de
effecten van verschillende frequenties van screening op visus-bedreigende
retinopathie.
Dit geldt zowel voor patiënten zonder waarneembare retinopathie als voor
patiënten met milde retinopathie, en zowel voor patiënten met type 1 diabetes als
type 2 diabetes.
Actuele screeningprogramma’s laten een lage incidentie van visusbedreigende
retinopathie zien en een trage progressie van geen retinopathie naar milde
retinopathie, en van milde retinopathie naar visusbedreigende retinopathie, zowel
bij patiënten met type 1 als type 2 diabetes.
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Vrijwel alle studies ondersteunen een screeningsinterval van twee jaar of langer
voor patiënten met diabetes type 1 of 2 zonder eerder bekende retinopathie.
Conclusies met betrekking tot patiënten met type 1 diabetes zijn gebaseerd op een
klein aantal studies met overwegend geringe studieomvang. Er is een gebrek aan
betrouwbare gegevens over de progressie van retinopathie bij patiënten met type
1 diabetes.
Bronnen: Echouffo (2013); Forster 2013a; Looker 2012; Looker 2014; Papavasileiou
2014; Porta 2013; Scanlon 2013; Stratton 2013; Leese 2015; Looker 2013
zeer laag
GRADE

zeer laag
GRADE

zeer laag

Patiënten met type 1 diabetes hebben een verhoogd risico op visusbedreigende
retinopathie in vergelijking met patiënten met type 2 diabetes.
Bronnen: Echouffo (2013); Looker 2013, 2014; Porta (2013)
Patiënten met milde diabetische retinopathie hebben een aanzienlijk verhoogd
risico op visusbedreigende retinopathie in vergelijking met patiënten zonder
waarneembare retinopathie.
Bronnen: Echouffo (2013); Forster 2013a; Looker 2012; Looker 2014; Papavasileiou
2014; Porta 2013; Scanlon 2013; Stratton 2013; Leese 2015
Patiënten met milde diabetische retinopathie in beide ogen hebben een aanzienlijk
verhoogd risico op visusbedreigende retinopathie in vergelijking met patiënten
met milde retinopathie in een enkel oog.

GRADE
Bronnen: Scanlon (2013); Stratton (2013); Leese (2015)
Patiënten met milde diabetische retinopathie bij twee opeenvolgende jaarlijkse
screenings hebben een aanzienlijk verhoogd risico op visusbedreigende
retinopathie in vergelijking met patiënten met milde retinopathie bij een enkele
screening.
zeer laag
GRADE

Patiënten met milde diabetische retinopathie in beide ogen bij twee
opeenvolgende screenings hebben het hoogste risico op visusbedreigende
retinopathie.
Patiënten zonder retinopathie bij twee opeenvolgende screenings hebben het
laagste risico op visusbedreigende retinopathie.
Bronnen: Stratton (2013); Leese (2015); Looker (2013)
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zeer laag
GRADE
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Modelleringsstudies ondersteunen een screeningsinterval van twee jaar of langer
voor patiënten met diabetes type 1 of 2 zonder eerder bekende retinopathie.
Bronnen: Echouffo (2013); Chalk (2012); Day (2014); Looker (2013)

Overwegingen
Bewijskracht van beschikbare wetenschappelijke literatuur
De bewijskracht van gepubliceerd onderzoek naar een optimaal screeningsinterval voor
diabetische retinopathie blijkt zeer laag te zijn (zie de conclusies uit de systematische
literatuuranalyse). Incidentie, geobserveerde progressie van retinopathie en sensitiviteit van het
screeningsproces zijn parameters die geen direct bewijs bieden, maar wel behulpzaam kunnen
zijn bij het vaststellen van een screeningsinterval. De afweging van de nadelen van een gemiste
visusbedreigende retinopathie tegen de voordelen van een minder frequente screening, om zo
de optimale lengte van het screeningsinterval te bepalen, vraagt om een ethische beschouwing.
Deze valt buiten de competentie van de commissie. De commissie heeft daarom een ruime
veiligheidsmarge gehanteerd.
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Screeningsfrequentie: het optimale screeningsinterval
Een deel van de onderzoeken uit de systematische literatuuranalyse adviseert een concreet
screeningsinterval voor mensen met diabetes zonder retinopathie (zie literatuursamenvatting,
tabel 1 en 2): twee onderzoeken adviseren jaarlijkse screening, dertien achten een tweejaarlijkse
screening voor deze groep verantwoord, twee adviseren driejaarlijkse screening en één
vierjaarlijkse screening. Hoewel mensen met type 1 diabetes vaker DR ontwikkelen dan mensen
met type 2 diabetes wordt in de literatuur geen onderscheid gemaakt in het screeningsadvies (
NICE 2015; Echouffo 2013; Scanlon 2015). De ADA acht na een of meer normale
screeningsuitslag(en) de kans op STDR zeer klein bij een driejaarlijks interval bij goed
gecontroleerde type 2 diabetes (ADA 2015). Ook in de Canadese richtlijn wordt onderscheid
gemaakt in het interval tussen DM1 en DM2.
Voor mensen met een lichte vorm van DR (R1) is het advies de screening na 1 jaar te herhalen.
Indien er matige of ernstige non-proliferatieve DR (R2), proliferatieve DR (R3) of maculopathie
)M1( bestaat is verwijzing naar de oogarts noodzakelijk. Een recent ‘Health Technology
Assessment’ van het National Institute for Health Research van de NHS met de titel
‘Development of a cost-effectiveness model for optimisation of the screening interval in diabetic
retinopathy screening‘ concludeert dat een driejaarlijkse screening van alle patiënten het meest
kosteneffectief is (Scanlon 2015). In het gebruikte programma (Gloucester) was een
risicoschatting, gebaseerd op één eerdere screeningsuitslag in combinatie met klinische
informatie, net zo robuust als een risicoschatting gebaseerd op de twee voorafgaande
screeningsuitslagen (Scanlon 2015). De huidige richtlijnwerkgroep adviseert het
screeningsinterval minder te verlengen dan dit Britse rapport verantwoord acht.
Vrouwen met vóór de zwangerschap bestaande diabetes hebben een verhoogde kans op
progressieve diabetische retinopathie. Zij hebben extra screening nodig (NICE 2015). Vrouwen
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die zwangerschapsdiabetes ontwikkelen behoeven geen retinopathie screening. De kans op
retinopathie tijdens zwangerschapsdiabetes is zeer klein vanwege de beperkte duur van de
zwangerschap (ADA 2015, NICE 2015).
Samenvattend komt de richtlijnwerkgroep tot aanbevelingen waarbij afhankelijk van de uitslag
van eerdere screening(en), de patiënt jaarlijks, tweejaarlijks, of driejaarlijks wordt gescreend (zie
aanbevelingen). Bij geringe retinopathie in beide ogen, of visusbedreigende retinopathie in een
van de ogen, moet de patiënt worden verwezen naar de oogarts. De werkgroep is van mening
dat screening op diabetische retinopathie dient te starten binnen drie maanden na het stellen
van de diagnose diabetes type 1 of 2. Dit advies sluit aan bij de adviezen van NICE (NICE 2016,
2017).
Incidentie en progressie van diabetische retinopathie
Incidentie en progressie van diabetische retinopathie namen in de laatste tientallen jaren sterk
af (Misra 2009; Wong 2009). Verbeterde diabeteszorg lijkt de belangrijkste oorzaak. Deze
afname is de aanleiding het screeningsinterval te reviseren. In Nederland ontwikkelt bijna 90%
van de mensen met type 2 diabetes van wie de huisarts hoofdbehandelaar is, geen DR
(Zavrelova 2011; InEen 2015). Indien milde DR bij screening wordt ontdekt is tot 40% van deze
DR bij een volgende screening niet meer zichtbaar (Zavrelova 2011; Song 2011; Liu 2013; Looker
2013; Jin 2014). Deze regressie hangt vooral samen met een verbeterde glykemische instelling
(Stratton 2014). Nadat jaarlijkse screening tweemaal achtereen geen retinopathie oplevert is de
kans zeer klein dat visusbedreigende retinopathie ontstaat (zie Tabel 1; Stratton 2013). Indien bij
de tweede screening enige vorm van retinopathie wordt ontdekt wordt de kans op het ontstaan
van visusbedreigende retinopathie groter en Indien bij beide screeningsessies retinopathie
wordt ontdekt, wordt de kans op het ontstaan van visusbedreigende retinopathie vele malen
groter (Zavrelova 2011, Stratton 2013). Bij het bestaan van geringe retinopathie in beide ogen
neemt de kans op visusbedreigende retinopathie sterk toe (Scanlon 2013). Het is daarom zeer
zinvol om de uitslag van de screening te betrekken bij het vaststellen van het volgende
screeningsinterval. De werkgroep is dan ook van mening dat het screeningsinterval moet worden
bepaald op geleide van de bevindingen bij de voorafgaande screening(en) op retinopathie.
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Verdere individualisering van het screeningsinterval.
De kans op het ontwikkelen van STDR hangt samen met duur van de diabetes en het niveau van
HbA1c en bloeddruk (Yau 2012). De belangrijkste risicofactor voor STDR is de aanwezigheid van
niet-proliferatieve DR. Op basis van deze eigenschappen hebben individuele patiënten een
verschillende kans op retinopathie. In IJsland werd een algoritme ontwikkeld om het best
passende persoonlijke screeningsinterval te voorspellen (www.risk.is). Daarbij werd gebruik
gemaakt van gegevens van de IJslandse Oogscreening database en wetenschappelijke literatuur
over risicofactoren. Het algoritme werd gevalideerd met behulp van een Deense database
(Aspelund 2010). Het advies voor een passend screeningsinterval, op basis van het algoritme,
varieerde van minimaal 6 maanden tot maximaal 60 maanden. Het gemiddelde interval advies
was 29 maanden, bij mannen iets korter dan bij vrouwen. Bij toepassing van het algoritme in de
zorgpraktijk zou het aantal screeningsessies zijn afgenomen met 59%. Validatie van een
Nederlands algoritme is gaande (Van der Heijden 2014).
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Op dit moment zijn in Nederland de voorwaarden voor het toepassen van een individueel
screeningsinterval onvoldoende gerealiseerd. De huidige ICT-ondersteuning is onvoldoende om
snel een passend individueel advies te genereren. Oproepen voor de screening wordt in
Nederland uitgevoerd door diverse instanties, de terugrapportage van de diagnose en de
registratie van de retinopathiegegevens in de huisartsenpraktijk zijn onvolledig (InEen 2015).
De werkgroep adviseert om de screeningsfrequentie vooralsnog te baseren op de uitslag van de
voorgaande screening-episodes. Een eventuele verdere individualisering van het
screeningsinterval is afhankelijk van een goede wetenschappelijke onderbouwing in toekomstig,
bij voorkeur in Nederland uitgevoerd, onderzoek en een passende ICT-ondersteuning en
registratie.
Registratie van de resultaten van screening op retinopathie
In 1991 werd in de VS een classificatie van diabetes gerelateerde, bij screening ontdekte, retinaafwijkingen ontwikkeld (ETDRS). Maculopathie was daarin niet opgenomen. In 2003
vereenvoudigde The Diabetic Retinopathy Grading and Disease Management Working Party de
classificatie om het aantal foutenbronnen van screening te minimaliseren, de UK classificatie
(Harding 2003). Tellen van laesies en lokalisatie in kwadranten werd afgeschaft. Het aantal stadia
van retinopathie werd geminimaliseerd en maculopathie werd onafhankelijk van DR gescoord.
Uiteindelijk is diabetische retinopathie in vier stadia ingedeeld (R0, R1, R2, R3) en maculopathie
in twee stadia (M0 en M1). De laatste revisie van de definities van dit NHS programma werd in
2012 doorgevoerd (NHS 2012). Rapportage en onderzoek werden toegankelijker. Een belangrijk
voordeel is dat de UK classificatie eenduidig aangeeft welke vervolgstappen nodig zijn.
In Nederland bestaat geen eenduidig gedefinieerde minimum dataset en
classificatieterminologie voor screeningsuitkomsten zoals in het Verenigd Koninkrijk. In de NOG
richtlijn 2006 worden 10 vormen van pathologie onderscheiden, elk met een vrij uitgebreide
beschrijving. De interpretatie is soms gedetailleerd )per kwadrant geteld(. Begrippen als ‘enkele’,
‘kleine’, ‘licht tot matig’, ‘matig tot ernstig’ bemoeilijken eenduidige interpretatie. De werkgroep
is van mening dat invoering van een eenvoudige classificatie van diabetische retinopathie de
indeling eenduidiger zou maken, en de overdracht en de follow-up van de screening op
diabetische retinopathie zou verbeteren. De werkgroep beveelt daarom een classificatie aan die
is gebaseerd op de UK classificatie voor diabetische retinopathie.

Kwaliteit van screening
De classificatie van geringe retina afwijkingen (R0 en R1) is lastig bij de screening op DR. De
overeenstemming tussen laag en hoog ingeschaalde graders over DR classificaties R0 en R1 is
respectievelijk 50% en 80%. Voor ernstiger vormen van DR (R2 en R3) is de overeenstemming
evenwel 100%. De sensitiviteit en specificiteit met betrekking tot proliferatieve retinopathie (R3)
is 78 en 92%. Bij geen van de fout-negatief geclassificeerde ogen met R3 was laserbehandeling
nodig (Sellahewa 2014). In Noors onderzoek namen 74 relatief hoog opgeleide graders (masters
of science in clinical optometry) vrijwillig deel aan een toets. Het doel was te onderzoeken of de
doelstelling, een betrouwbare classificatie (gedefinieerd als een classificatie met minstens 80%
sensitiviteit en 95% specificiteit( van 14 enkelvelds fundusfoto’s werd behaald. De gemiddelde
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sensitiviteit was 67%, de gemiddelde specificiteit was 84%. De hoog opgeleiden scoorden
significant beter dan de lager opgeleiden. Slechts 4 graders behaalden de doelstelling (Sundling
2013). In een vergelijkend onderzoek (452 ogen) tussen digitale fotografie onder mydriasis en
spleetlamp biomicroscopie door een oogarts overschatte de oogarts het aantal ogen met R1 en
onderschatte de oogarts maculopathie door het missen van fijne macula-exsudaten. De
overeenstemming tussen extramurale fotografische screening en biomicroscopisch onderzoek in
het ziekenhuis was matig (kappa= 0,60) voor retinopathie evenals voor maculopathie
(kappa=0,41; Sallam 2011). Een review uit 2009 constateerde dat er weinig gegevens zijn over
betrouwbaarheid van de screening op DR en signaleerde een aanzienlijke spreiding van redelijke
tot perfecte intra- en inter-beoordelaar reproduceerbaarheid (Benbassat 2009). Nascholing via
een internetmodule verbeterde de kwaliteit van de classificatie door graders (Goatman 2012).
De werkgroep concludeert dan ook dat goede (na)scholing van graders gewenst is en de
kwaliteit van de screening op diabetische retinopathie kan verbeteren (zie de module
Randvoorwaarden – organisatie van zorg).
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Compliantie
Sinds enkele jaren wordt in Nederland de deelname aan retinopathie screening gevolgd van
mensen met diabetes type 2 die in een ketenzorgprogramma bij de huisarts zijn opgenomen (n =
627.000 in 2014). In 2014 werd bij 83 % van hen screening op DR uitgevoerd. 83% van de
gescreenden had geen diabetische retinopathie (InEen 2015), de overige personen waren voor
een deel al onder controle bij de oogarts. Mensen die niet deelnamen aan de retinopathie
screening geven aan dat informatie over het belang van screening en aanmoediging door hun
behandelaar hun deelname zou bevorderen (Van Eijk 2012). Een minder frequente, fotografische
screening, zo mogelijk met gebruik van een nonmydriatische camera, kan de belasting van de
patiënten verminderen. De compliance kan toenemen indien de behandelaar meer aandacht
besteedt aan informatie overdracht en aanmoediging. De werkgroep is dan ook van mening dat
de hoofdbehandelaar gepaste aandacht moet besteden aan doel en belang van screening op
retinopathie en de patiënt actief moet stimuleren om de screeningsafspraken na te komen.
Perspectief van patiënten
Het belang van patiënten is het behoud van gezichtsvermogen. Zij zijn gebaat bij de
toegankelijkheid van een goed functionerend screeningsprogramma diabetische retinopathie. Zij
willen hierover goede voorlichting en hebben soms aanmoediging nodig. De screening kost
meestal tijd en moeite. De vervoerskosten en inkomensderving zijn voor rekening van de
patiënt. Het gezichtsbeperkend effect van mydriasis noodzaakt vaak een begeleider mee te
nemen. Autorijden is kort na de screening in mydriasis niet mogelijk.
Indien een lagere screeningsfrequentie mogelijk is zonder toename van de kans op visusverlies
zal dat voor vrijwel alle mensen met diabetes zonder visusbedreigende retinopathie een
vermindering van de ziektelast van hun diabetes betekenen.

40
Kosten
Het veilig verlengen van het screeningsinterval bij mensen zonder retinopathie vermindert het
aantal screeningssessies en daarmee de kosten van de Nederlandse diabeteszorg.
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Aanvullend beleid en Organisatie van zorg
De hoofdbehandelaar van de patiënt met diabetes is verantwoordelijk voor de organisatie van
de retinopathiescreening. Voor het merendeel van de diabetespatiënten is dat de
huisarts(praktijk). Deze patiëntengroep wordt gescreend binnen de eerste lijn. Gemiddelde
glucosespiegel en bloeddruk en in mindere mate het lipidenprofiel zijn de belangrijkste
beïnvloedbare risicofactoren van DR. De diabetesbehandelaar behoort deze risicofactoren
optimaal te behandelen en de mensen met diabetes te begeleiden in hun streven naar een
gezonde leefstijl om incidentie en progressie van DR zoveel mogelijk te beperken.
Aandachtspunten zijn stoppen met roken, gezonde voeding en een gezond gewicht, voldoende
beweging en minder zitten, beperkt alcohol- en zoutgebruik. Ook de deelname aan retinopathie
screening vraagt aandacht van de behandelaar. De behandelaar geeft Informatie over de
procedure en noodzaak van screening op zodanige wijze dat de patiënt het belang van deelname
aan de screening inziet en daarvoor verantwoordelijkheid kan nemen. De behandelaar heeft
kennis van de deelname en de resultaten van de retinopathiescreening. De behandelaar heeft
kennis van het advies dat uit de uitslag van de screening voortvloeide en het opvolgen van dat
advies door de patiënt. De werkgroep is van mening dat het wenselijk is om patiëntgegevens en
uitkomsten van de retinopathiescreening te registreren in een landelijke diabetesdatabase. Als
besloten wordt tot registratie dan komen in aanmerking: datum van screening, gemeten
screeningsinterval, uitslag screening in heldere eenduidige termen.
Tot slot zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg rondom
retinopathiescreening: de behandelaar van patiënten met diabetes is zich bewust van de waarde
en kosteneffectiviteit van periodieke screening op retinopathie; de patiënt ontvangt passende
informatie en aansporing om deel te nemen aan de periodieke screening op retinopathie; de
uitvoering van de screening vindt plaats op basis van vigerende wetenschappelijke inzichten; de
uitvoering van de screening streeft naar goede sensitiviteit tegen zo gering mogelijke kosten.
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Aanbeveling
Moment van eerste screening en screeningsfrequentie
Bepaal het moment van eerste screening op diabetische retinopathie op basis van diabetes
type:
Diagnose diabetes
Volwassenen met de diagnose diabetes type
1 of 2
Volwassenen met andere vormen van
diabetes mellitus (LADA, MODY,
mitochondriale diabetes,
pancreasaandoeningen etc)

Actie
Start screening binnen 3 maanden na de
diagnose diabetes type 1 of 2
Start screening binnen 3 maanden na de
diagnose diabetes mellitus

Vrouwen met bestaande diabetes mellitus,
bij zwangerschap

Start screening bij eerste
zwangerschapscontrole (zie aparte
aanbeveling)
Geen screening

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes
(diabetes gravidarum)

Gebruik bij de classificatie van diabetische retinopathie de UK classificatie diabetische
retinopathie (zie aparte aanbeveling).
Bepaal het screeningsinterval op basis van de uitslag van (voorafgaande) screeningen:
Uitslag screening(en)
Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)
Tweemaal achtereen geen zichtbare
retinopathie (R0)
Milde (achtergrond) retinopathie (R1)
Retinopathie in beide ogen of
visusbedreigende retinopathie (R2, R3, M1)

Nieuw screeningsinterval
tweejaarlijks
driejaarlijks
jaarlijks
Verwijzing naar oogarts

Laat vrouwen met bestaande diabetes mellitus bij de eerste zwangerschapscontrole screenen
op diabetische retinopathie. Indien er geen retinopathie wordt gevonden wordt de screening
herhaald bij 28 weken. Indien enige vorm van retinopathie wordt ontdekt moet de patiënte
naar de oogarts worden verwezen en tot minimaal 6 maanden postpartum bij de oogarts onder
controle blijven.
Bied patiënten met langdurig hoog HbA1c van wie het HbA1c snel daalt, extra retinopathie
screening aan. Geef hierbij aan bij de patiënt dat de kans op nieuwe retinopathie bij een snel
dalend HbA1c niet groot is.
Overweeg patiënten met een korte levensverwachting niet meer te laten screenen op
diabetische retinopathie.
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Classificatie van diabetische retinopathie
Gebruik onderstaande classificatie voor diabetische retinopathie, gebaseerd op de UK
classificatie (Scanlon 2015):
R0 (interval 2 of 3 jaar)
R1 (interval 1 jaar)

Geen zichtbare retinopathie
Milde achtergrondretinopathie;
Microaneurysmata en/of retinabloeding (puntvormige bloedingen
of ‘red dots’, maximaal 10(
R2 (verwijzing)
Pre-proliferatief: (matige tot ernstige non-proliferatieve
retinopathie);
Multipele, ronde of vlekkige bloedingen en/of vastomlijnde IRMA
en/of ‘venous beading’ en/of reduplicatie
R3 (snelle verwijzing)
Proliferatieve retinopathie;
Alle nieuwe vaten, pre-retinale fibrose, glasvocht- of pre-retinale
bloeding met of zonder loslating door tractie
M0
Geen zichtbare maculopathie
M1 (verwijzing)
Gaat gepaard met R1, R2 of R3.
Maculopathie: aanwezigheid van tweedimensionale fotografische
markers van diabetische maculopathie;
Exsudaat binnen 1 disc diameter van het centrum van de fovea,
circinate- of groeps-exsudaten binnen de macula,
microaneurysma of bloeding binnen 1 disc diameter van het
centrum van de fovea.
Noot: ook bij ernstige niet-diabetische fundusafwijkingen is een verwijzing naar de oogarts
geïndiceerd.

Uitvoering van screening op diabetische retinopathie
Neem de verantwoordelijkheid voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van screening op
retinopathie bij patiënten met diabetes van wie u de hoofdbehandelaar bent.
Verzeker u ervan dat de uitvoering van de screening en de beoordeling van de fundusfoto’s op
adequate wijze plaatsvindt:
•
•

•
•

Maak bij routinematige retinopathiescreening gebruik van digitale fotografie
Gebruik 45° fundusfotografie van twee velden per oog, bij voorkeur zwart-wit foto’s
gemaakt met een rood-vrij filter; of biomicroscopie in mydriasis, eventueel in
combinatie met indirecte funduscopie
Maak gebruik van een nonmydriatische camera indien medicamenteuze mydriasis niet
nodig is om scherpe foto’s te maken
Voer bij kwalitatief onvoldoende fundusfoto’s onderzoek uit met hulp van
biomicroscopie in mydriasis, eventueel in combinatie met indirecte fundoscopie
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•
•

Wees voorbereid op oogboldrukverhoging, allergische reacties en cardiale (tachycardie)
bijwerkingen van tropicamide
Laat de screening uitvoeren door een oogarts, een optometrist of een gekwalificeerde
grader

Informatievoorziening en aanvullend beleid
Adviseer en begeleid in de richting van een gezonde leefstijl en behandel metabole- en
cardiovasculaire risicofactoren om de kans op ontstaan of progressie van diabetische
retinopathie te verminderen.
Geef alle patiënten met diabetes van wie u de hoofdbehandelaar bent informatie over
retinopathiescreening en moedig hen aan screening te laten uitvoeren. Dit geldt niet voor
patiënten met diabetes die wegens retinopathie in zorg zijn van een oogarts.
De hoofdbehandelaar van de patient met diabetes ziet toe op retinopathie screening en het uit
de screening voortvloeiende geadviseerde vervolgbeleid.
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Bijlagen module Screening op diabetische retinopathie
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Geldigheid en Onderhoud
De huidige richtlijnmodules hebben betrekking op volwassenen met diabetes, en belangrijk is
om op korte termijn, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde,
een module Kinderen aan de richtlijn toe te voegen. Daarnaast zijn binnenkort veranderingen in
het screeningsproces te verwachten. Na validatie van een algoritme dat een screeningsadvies
genereert dat gebaseerd is op persoonlijke diabetes-gerelateerde risicofactoren (vorige uitslag,
éénzijdige of beiderzijdse retinopathie, diabetesduur, HbA1c) kan een individueel
screeningsadvies worden gegeven mits de beschikbare ICT-voorzieningen dat toestaan (Van der
Heijden 2014). Het is te verwachten dat een deel van de screening geautomatiseerd zal kunnen
worden uitgevoerd indien de betreffende software optimaal functioneert. Deze moet dan met
hoge sensitiviteit onderscheid maken tussen aan- en afwezigheid van diabetische retinopathie.
Alleen de foto´s waarbij de software geen afwijkingen ziet kunnen zonder menselijke
tussenkomst worden verwerkt. Daarnaast is het te verwachten dat de incidentie van diabetische
retinopathie verder zal dalen. Mogelijk heeft dit invloed op het optimale screeningsinterval. In
dit kader is tenslotte nog van belang dat het ontbreken van een landelijk diabetesregister het
monitoren van patiëntgerelateerde data bemoeilijkt. De effecten van de vigerende richtlijn
kunnen hierdoor slechts beperkt worden geëvalueerd. Gegevens uit de eerste lijn over screening
en prevalentie van retinopathie worden verzameld door InEen en jaarlijkse gerapporteerd (InEen
2015). Validatie van het gebruik van klinische gegevens bij het adviseren van een individueel
screeningsinterval is gaande (Van der Heijden 2014). Samenvattend lijkt het gewenst de
aanbevelingen te herbeoordelen vóór 2021. Het NOG zou hierbij de leiding moeten nemen.
Oogartsen, optometristen en huisartsen leveren hun bijdrage.
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2017

Eerstvolgende
beoordeling
actualiteit
richtlijn3
2021
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Naam van de module
Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere
regiehouders)
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4 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar
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6 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen
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2

47
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

5

10

15

20

25

30

35

Kennislacunes
Gebrekkige onderbouwing van het screeningsinterval. Retrospectieve interpretatie van de
beschikbare grote gegevensbestanden van screeningsprogramma’s kan bijdragen aan
betrouwbaar advies over een optimaal gestratificeerd interval. Op den duur zal het in Nederland
mogelijk zijn een individueel advies te geven op basis van persoonlijke, retinopathie-gerelateerde
eigenschappen. Inmiddels is gestart met de validatie van een algoritme dat op basis van
persoonlijke eigenschappen een individueel screeningsinterval kan adviseren. Componenten van
dit advies zijn de uitslag van eerdere screening, waarbij geen retinopathie (R0), een- of
tweezijdige geringe retinopathie (R1), diabetesduur en HbA1c een rol spelen. Mogelijk is het
zinvol de leeftijd van de patiënt en het gebruik van insulinetherapie in het algoritme te betrekken
(Van der Heijden 2014).
Gebrek aan kennis over de kwaliteit van het screeningsproces. Er zijn geen gegevens over de
kwaliteit (sensitiviteit en specificiteit) van de screening op retinopathie in Nederland. Deze
factoren spelen een belangrijke rol in het bepalen van het optimale screeningsinterval. In de
literatuur wisselt de kwaliteit van graders sterk. De kwaliteit van graders kan worden verbeterd
door training. Daarnaast lijkt automatisering van de beoordeling van fundusbeelden tot de
mogelijkheden te behoren. Het is zinvol de kwaliteit van het gradingsproces in Nederland te
beoordelen en de mogelijkheden voor automatisering te onderzoeken. Indien daartoe aanleiding
is moet certificering en passende en verplichte (na)scholing worden ontwikkeld.
Geen onderbouwing van non-mydriatische fundusfotografie. Nonmydriatische fundusfotografie
kan de doorlooptijd van de patiënt bekorten. Echter, indien er (nog onbekende) mediatroebeling
bestaat, moeten de fundusfoto’s opnieuw gemaakt worden. De contra indicaties voor het
gebruik van een mydriaticum zijn zeldzaam. Er is geen onderzoek bekend over de waarde van
nonmydriatische fundusfoto’s in routinematige retinopathiescreening.
Geen onderbouwing van automatische classificatie bij screening. Automatische classificatie van
retinabeelden kan een deel van de handmatige beoordeling vervangen. Gezien de resultaten is
deze software nog niet geschikt voor brede implementatie. In één studie (33.535 patiënten) was
de sensitiviteit van de automatische classificatie voor ernstige retinopathie 100% en voor
maculopathie met verwijsindicatie 97,3% (Fleming 2010). Bij 12.185 patiënten vond de software
met zekerheid geen micro aneurysmata. Hun fundusfoto’s behoefden niet meer door een grader
te worden gecontroleerd. De inzet van automatische grading reduceerde de werklast van
graders met 36,5%. Het is te verwachten dat automatische classificatie van screening
gerelateerde fundusbeelden een deel van de handmatige grading zal gaan overnemen (Fleming
2010). Het is zinvol rekening te houden met een grotere rol voor automatische grading. De
werkgroep is van mening dat automatische screening een deel van de beoordelingen van
fundusfoto’s kan overnemen en zo kosten kan besparen.

40
Implementatie
De screening op retinopathie is in Nederland niet systematisch georganiseerd. Dit maakt een
sluitende uitvoering van oproep en follow-up lastig. De registratie van screeningsuitslagen in het
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elektronisch medisch dossier is in Nederland niet optimaal. Het is voor de hoofdbehandelaar niet
altijd duidelijk of de oogzorg goed geregeld is. Een gedifferentieerd screeningsinterval is minder
gemakkelijk te hanteren dan een uniform interval. Er worden hogere eisen gesteld aan
registratie van de laatste screeningssessies en de daarbij behorende uitslag. In de planning van
een nieuwe oproepdatum moet bij patiënten zonder retinopathie rekening worden gehouden
met de uitslag van de twee laatste screeningssessies. Nederland hanteert geen eenvoudig,
eenduidig classificatiesysteem voor retinopathie en maculopathie dat tegelijk richtinggevend is
voor het beleid zoals het Diabetic Eye Screening (DES) Programme in het Verenigd Koninkrijk.
Invoering van een eenduidige classificatie zou de communicatie over- en registratie van
diabetische retinopathie vereenvoudigen. De meest sensitieve screeningsmethode is digitale
fotografie (Hutchinson 2000; NOG Richtlijn Diabetische Retinopathie 2006). Toch rapporteerde
75% van 2369 Nederlandse responders op een schriftelijke enquête in 2008 dat het laatste
screeningsonderzoek door middel van fundoscopie was uitgevoerd (Van Eijk 2012).
Een individueel screeningsinterval op basis van persoonlijke kenmerken lijkt het meest geschikt
voor een optimale screening. Om eenvoudig over de componenten van het benodigde algoritme
te kunnen beschikken is een verbetering van de ICT communicatie van huisartspraktijken en
screeningsinstantie noodzakelijk.
Voorafgaande aan een eventuele invoering van een predictieregel (clinical prediction rule) is het
belangrijk om de meerwaarde t.o.v. het advies in de huidige richtlijn te onderzoeken. De
voorkeur gaat hierbij uit naar een RCT uitgevoerd in Nederland, met een goed uitgevoerde
modelleringsstudie en validatie op basis van Nederlandse screeningsdata (uit landelijke
diabetesdatabase) als alternatief. Om over deze gegevens te kunnen beschikken is verbetering
van organisatielogistiek van de screening nodig, waarbij alle mensen die voor deelname in
aanmerking komen worden gemonitord. De communicatie van de participerende partijen kan
beter worden geregeld en centrale opslag van gegevens biedt mogelijkheden (kosten-) effectief
beleid te voeren.
Het variërend screeningsinterval vergt gewenning van patiënten en behandelaars. In de meeste
gevallen zal het betekenen dat de patiënt minder frequent hoeft te worden onderzocht.
Patiënten lijken weinig bezwaar te hebben tegen een verlengd screeningsinterval mits de
screening goed wordt uitgevoerd en uitgelegd (Yeo 2012). Het screeningsonderzoek is vaak
tijdrovend en lastig vanwege de mydriasis zodat meestal iemand de patiënt moet vergezellen.
Vermindering van het aantal screeningssessies leidt tot forse kostenbesparing.
De werkgroep adviseert de implementatie van de richtlijn te ondersteunen met:
• Invoering van een eenduidig classificatiesysteem waardoor de consequenties voor het
vervolg van de uitslag eenvoudig zijn te traceren
• Verbetering van de registratie van de retinopathiestatus in de huisartspraktijk door
eenvoudig uploaden van de uitslagen en het vervolgadvies in het HIS (beter) mogelijk te
maken, zoals dat al met laboratoriumuitslagen gebeurt
• Aansporing van het diabetesteam om de compliance van de patiënten te optimaliseren,
met bijzondere aandacht voor het veranderde screeningsinterval (goede voorlichting)
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•
•
5

•

Onderzoek naar de bruikbaarheid van automatische beoordeling van een groot deel van
de fundusfoto’s
Onderzoek naar de validering van een individueel screeningsadvies (Van der Heijden
2014)
Onderzoek naar de kwaliteit van het graderen door optometristen en andere graders, en
indien nodig het stellen van opleidingseisen, en invoering van certificering en nascholing
van graders
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Evidencetabellen
(1) Tabel voor geïncludeerde screeningstudies

5

Evidence table for screening (interval) studies (observational studies): screening frequency and incidence of referable or sight threatening diabetic retinopathy
Research question: what is the optimal frequency of screening for sight-threatening diabetic retinopathy in patients without DRP versus those with mild (nonproliferative) DRP, and in patients with type 1 diabetes versus those with type 2 diabetes?
Autho
r
and
year
public
ation
Agard
h
et al.,
1993
[#23
From
Echouf
fo
2013]

Study
design/
period
(length
of
followup)
Retrospe
ctive
cohort/
5 years
[1st 5
years
after
introduc
tion of
screenin
g
program
]

Sample size/
country
(ethnicity)

858/Sweden
(Caucasian)

Age at
diagnosis
or entry in
the
screening
programm
e
Mean age
34.9 years
for people
with Type
1 diabetes/
53.8 years
for people
with Type
2
diabetes

Diabetes
type

Setting

Screening
modality/
coverage

Screening
frequency

Average
disease
duration at the
first screening
round

Incidence/
prevalence
of
sightthreatening
diabetic
retinopathy

Assessment
of screening
interval

Authors’
conclusion
about screening
interval

Comments

Type 1
diabetes
(n = 431)
and
Type 2
diabetes
(n = 367)

Hospital
based

Biomicroscopic
indirect
ophthalmosco
py with
magnifying
lens and a slit
lamp through
dilated
pupils/by
ophthalmologi
st

1–2 years if
no diabetic
retinopath
y or
minimal
diabetic
retinopath
y

19.8 years for
people with
Type 1
diabetes/
9.0 years for
people with
Type 2 diabetes

5-year incidence
of blindness in
Type 1 diabetes:
0.5% and 0.6% in
Type 2 diabetes;
5-year incidence
of moderate
visual
impairment
(macular
oedema or
proliferative
Diabetic
retinopathy):
1.2% in Type 1
diabetes and
1.7% in Type 2
Diabetes

No formal
testing /
implicit

Screening
interval
1 to 2 years is
appropriate

Small study size
(<1000)

[note: most
patients with
loss of vision
had severe
retinopathy at
baseline. Among

Note: study before
year 2000 [less
relevant]
Hospital based
Type 1 and 2: results
reported separately
Note: most patients
with loss of vision had
severe retinopathy at
baseline. Among
those with no or mild
retinopathy at
baseline, loss of vision
occurred in 1 Type 1
(0.2%) and 4 Type 2
(1.1%)
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Kristin
sson
et al.,
1995

Retrospe
ctive
cohort/
2 years

185/Iceland
(Caucasian)

≥ 15 years

[#24
From
Echouf
fo
2013]

Henric
sson
et al.,
1996
[#25
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
cohort/
2.9 years

1769/Swede
n
(Caucasian)

30–60
years

Type 1
diabetes
(n = 87)
and
Type 2
diabetes
(n = 119)

Type 1
diabetes
(n = 370)
And Type
2
diabetes
(n =
1399)
[based
on age of
diagnosis
< 30
years

Hospital
based

Populati
on based

Dilated
biomicroscopic
fundoscopy
and
fundal
photography/b
y
ophthalmologi
st

Colour fundal
photography
(covered fields
1–3 of the 7
standard
fields,
With
stereopairs
of the macula
(field 2) in eyes
Without
diabetic
retinopathy; if
retinopathy, at

Yearly

Yearly for
people
diagnosed
between
20 and 30
years of
age and
after 5
years of
diabetes
duration;
2-yearly if
diabetes
diagnosed

Not reported

18.7 years for
those aged
< 30 years and
8.3 years for
those aged
≥ 30 year

those with no or
mild retinopathy
at baseline, loss
of vision
occurred in 1
Type 1 (0.2%)
and 4 Type 2
(1.1%)]
2-year incidence
of sightthreatening
diabetic
retinopathy
from no
retinopathy
was 0%; 2-year
incidence of any
retinopathy
from
no retinopathy
was 23% in
patients with
Type 1 diabetes
and 16% in those
with Type 2
diabetes
Incidence of
blindness:
1.0 per 1000
person-years
(95% CI 0.4–2.1);
incidence of
visual
impairment of
4.6 per 1000
person-years
(95% CI 3.0–6.6)
[At baseline (1st
screening) 40%

No formal
testing/
implicit

2-yearly screening
for those with
Type 1 diabetes
and Type 2
diabetes without
retinopathy
at diagnosis is safe.

Small study size
(<1000)
Note: study before
year 2000 [less
relevant]
Hospital based
Type 1 and 2: results
reported separately

No formal
assessment
of the
relationship
with
screening
interval /
implicit

Suggestion that a
1- year screening
interval is
effective

Small study size
(<1000) for Type 1
(>1000 for Type 2)
Note: study before
year 2000 [less
relevant]
Note: none diagnosed
before age of 30
)‘Type1’) went blind;
in >30 group )‘Type2’),
incidence blindness
was 1.3 per 1000;
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(370) and
>30
years
(1399)]

Ling et
al.,
2002
[#31
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
cohort/
6 years

775/England
(mostly
Caucasian)
[Note: ‘rural
population’]

15–99
years
[mean age
72.1]

Type 1
diabetes
(n = 104)
and
Type 2
diabetes
(n = 671)

least two
photographs
were added of
standard fields
4–7)

Populati
on based
(primary
care)

Non-mydriatic
fundus singlefield
photography
and indirect
ophthalmosco
py

at ≥ 30
years of
age and
until
approximat
ely 75
years of
age

2-yearly

‘Type1’ and 69%
‘Type2’ had no
DRP; 32 and 21%
had mild DRP; 10
and 5%
moderate; and
17 and 5% had
severe NPDRPDR]

13 years

2-year incidence
of nonproliferative
diabetic
retinopathy
2.20% at round
2 of screening
and 2.25 at
round 3; 2-year
incidence
of clinically
significant
maculopathy
4.8% at round
2 of screening
and 5.2% at
round 3

incidence of moderate
visual impairment was
3.4 per 1000 (<30 y
group) and 5.0 (>30 y
group)

Implicit
assessment
screening
interval:
incidence
of sightthreatening
diabetic
retinopathy
appears to
be stable
over rounds
of screening
in a 2-yearly
strategy

No reason to
believe that a
2-year screening
interval would
be detrimental

Note: Multivar
analysis showed statist
sign assoc between
blindness / visual
impairment and old
age, long duration of
diabetes, and poor
glycaemic control;
HbA1c highest
quartile, (>= 8.5%),
associated with 65%
increase in risk (95%
confidence interval
14-130%).
Small study size
(<1000)
Type 1 and 2: not
analyzed separately;
majority is Type 2
Rural population
No differentiation
between patients
without DRP and
those with mild DRP
at baseline

(including
patients with
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previously
known and
newly diagnosed
retinopathy)
[Baseline
prevalence:
background
retinopathy
(21.4%),
proliferative
(2.8%), clinically
significant
macular
oedema: (6.1%)]
Hanss
onLundbl
ad
et al.,
2002

Retrospe
ctive
cohort/
8 years

264/Sweden
(Caucasian)

≥ 30 years

Type 1
diabetes
(n = 39)
and
Type 2
diabetes
(n = 225)

Populati
on based
(primary
care)

Mydriatic 3field fundal
photography
or
biomicroscopy

1–2 years if
no or mild
diabetic
retinopath
y

Not reported

[#26
From
Echouf
fo
2013]
Younis
et al.,
2003
[#27
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
cohort/
6 years
of
followup

501/England
(96.2%
Caucasian)

< 30 years

Type 1
diabetes

Populati
on based
(primary
care)

Nonstereoscopic
3-field
mydriatic
photography
(and modified
Wisconsin
grading)

Yearly for
patients
with nonsightthreat
ening
diabetic
retinopath
y (no
retinopath
y or
backgroun

3.0 years

8-year rate of
blindness in
Type 1 diabetes
was 0% and 2%
for Type 2
diabetes [= 3
patients]
[includes
patients with no
DRP and with
mild DRP at
baseline]
Cumulative
incidence of
sightthreatening
diabetic
retinopathy in
patients without
baseline
retinopathy was
0.3% (95% CI
0.0–0.9) at 1

No formal
testing/
implicit

A 2 year screening
regimen may
be appropriate

Small study size
(<1000)
Type 1 and 2:
analyzed separately;
majority is Type 2;
small number of Type
1 patients

For a 95%
likelihood of
remaining
free of sightthreatening
diabetic
retinopathy,
mean
screening
intervals by
baseline

Screening at 2- to
3-year intervals,
rather than
annually, for
patients without
retinopathy at
diagnosis

Note: includes
patients with no DRP
and with mild DRP at
baseline
Small study size
(<1000)
Type 1 only

54
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

d
retinopath
y)

Younis
et al.,
2003
[#17
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
cohort/
3.5 years
of
followup

4770
patients/
England
(vast
majority
Caucasian)

> 30 years

Type 2
diabetes

Populati
on based
(primary
care)

Nonstereoscopic
mydriatic 3field
photography/
graded by
trained
graders

Yearly for
patients
with nonsightthreat
ening
diabetic
retinopath
y (no
diabetic
retinopath
y or
backgroun
d
retinopath
y)

7.8 years

year and 3.9%
(1.4–5.4) at
5 years; Rates of
progression to
sightthreatening
diabetic
retinopathy in
patients with
background and
mild preproliferative
diabetic
retinopathy at
1 year were
3.6% (0.5–6.6)
and 13.5% (4.2–
22.7),
respectively
Yearly incidence
sightthreatening
diabetic
retinopathy in
patients without
retinopathy at
baseline was
0.3% (95%
CI 0.1–0.5) in
the first year,
rising to 1.8%
(95% CI 1.2–2.5)
in the fifth year;
Cumulative 5year incidence
was 3.9% (95%
CI 2.8–5.0)

status were:
no
retinopathy
5.7 (95% CI
3.5–7.6)
years;
background
retinopathy
1.3 (95% CI
0.4–2.0)
years; and
mild
preproliferat
ive diabetic
retinopathy
0.4 (95% CI
0–0.8) years

For a 95%
probability
of remaining
free of sightthreatening
diabetic
retinopathy,
mean
screening
intervals by
baseline
status were:
no
retinopathy
5.4 years
(95% CI 4.7–
6.3),
background
1.0 year
(95% CI 0.7–
1.3) and

A 3-year screening
interval could be
safely adopted
for patients with
no
retinopathy

Type 2 only
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Maguir
e
et al.,
2005

Retrospe
ctive
cohort/
12 years

668/Australi
a
(not
reported)

Children
and
adolescent
s

Type 1
diabetes

Hospital
based

[#28
From
Echouf
fo
2013]

Seven-field
stereoscopic
mydriatic
fundal
photography/
graded by an
ophthalmologi
st

Yearly

Not reported

Not reported

mild
preproliferat
ive diabetic
retinopathy
0.3 years
(95% CI 0.2–
0.5)
Significant
increase in
retinopathy
after 2 years
from the
first
eye exam
(P = 0.03) in
age group
> 11 years,
but not until
6 years (P =
0.01) in the
age group
< 11 years

No risk of missing
clinically
significant, vision
threatening or
treatment
requiring
retinopathy by
extending
screening interval
to 2 years

Retrospe

296/Caucasi

16–90

Type 1

Populati

Dilated slit-

2-yearly if

18 years

No patient went

No formal

Note: study on
children and
adolescents
Note: includes
patients with no DRP
and with mild DRP at
baseline
Hospital based
Type 1 diabetes only

[Prevalence
retinopathy
at baseline
screening
16% in
young (<11
year group)
and 22% in
older (>11
year group).
Overall, 136
of 668 had
retinopathy
at baseline]

Olafsd

Small study size
(<1000)

Every 2 years

Note: Prevalence
retinopathy
at baseline screening
16% in young (<11
year group) and 22%
in older (>11 year
group). Overall, 136 of
668 had retinopathy at
baseline; 1-2 years
later, in <11 group,
retinopathy
regressed in 80% but
progressed in none. In
>11 group retinopathy
regressed in 36% and
progressed in 13%
Small study size

56
Richtlijn Diabetische retinopathie – geautoriseerde versie

ottir
et al.,
2007

ctive
cohort/
10 years

an

years

#19
[From
Echouf
fo
2013]

Misra
et al.,
2009
[#29
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
cohort/
17 years

20 788/UK
(mainly
Caucasian)

Mean age:
68.8 years

diabetes
(n = 97),
Type 2
diabetes
(n = 199)

Type 1
diabetes
(n = 205)
and
Type 2
diabetes
(n =
20,583)

on based

Populati
on based

lamp
ophthalmosco
py and colour
fundus photo
graphy/by an
ophthalmologi
st using. worst
eye to define
retinopathy
level

no
retinopath
y and
yearly once
developme
nt of [mild]
retinopath
y

Mydriatic 2field fundus
photography/
graded by a
diabetologist
and an
opththalmolog
ist

17–19
months
[‘invited
yearly’;
except
those with
More
severe
NPDR who
were rescreened
at 6
months]

from no
retinopathy to
sightthreatening
retinopathy in
less than 2 years’

6.8 years

[172/296 did not
develop DR
during 10-year
observation
period; 96/296
developed mild
NPDR; 6
clinically
significant
diabetic macular
oedema; 23
preproliferative
DR; 4 PDR]
91% decrease in
the prevalence
of sightthreatening
diabetic
retinopathy
from
the first round of
screening (1.7%)
to the last round
17 years later
(0.16% in year
2006)

testing/impli
cit

(<1000)
Type 1 and 2:
analyzed separately;
majority Type 2
Note: all patients
developing macular
oedema or PDR in 10
year period had
already been
diagnosed as having
mild NPDR and
entered annual
screening protocol
before STDR
developed. ‘No patient
had any undue delay
in treatment’

Compared
with
intervals of
12–18
months,
intervals of
19–24
months
were not
associated
with a
higher risk
of either
referable
or sightthreatening
diabetic
retinopathy
(odds ratio
0.93, 95%

Screening intervals
of 18 months– 2
years can be safe
for patients at low
risk

Small study size
(<1000) for Type 1
(>1000 for Type 2)
Type 1 and 2: not
analyzed separately;
vast majority is Type 2
Note: includes
patients with no DRP
and with mild DRP at
baseline
Note: not clear what
causes the differences
between screening
intervals (noncompliance?); high risk
of confounding
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CI 0.82–
1.05), but
interval of
more than
24 months
associated
with an
increase risk
of diabetic
retinopathy
(odds ratio
1.56, 95% CI
1.14–1.75)

Arun
et al.,
2009
[#44
From
Echouf

Retrospe
ctive
cohort
study/
5 years

6430/Englan
d (mainly
Caucasian)
[6,430 =
population
estimated to

16–64
years

Type 1
diabetes
(n = 5)
and
Type 2
diabetes
(n = 15)

Populati
on
based/
relied on
blindnes
s
register

Mydriatic
fundus
photography/
by trained
screeners

Assumed
to be 1
year

Not reported

Annual incidence
of blindness:
0.22
per 1000, and of
partial
sightedness
0.43 per 1000

No formal
testing of
relation to
screening
interval/imp
licit

Note: of 6307 patients
whose diabetes was
first diagnosed at age
40 years or older, with
no retinopathy or
maculopathy at their
first screen, followed
for at least 2 years and
with a second screen
within 2 years of the
first, no patients were
found to have
referable retinopathy
within 2 years of the
first screen.

In a district that
has operated
retinal screening
since 1986,
diabetic
retinopathy was
not the

Note: decline in STDR
during 17 years of
screening possibly
explained by improved
management of risk
factors (glycaemic
Control;
hypertension), and
earlier entry of
patients into screening
programmes as a
result of improved
detection and referral
by GPs. [and results of
the screening itself:
referral of high-risk
patients]
Type 1 and 2
Based on blindness
registry and
estimation of the size
of the population at
risk
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fo
2013]

SotoPedre
et al.,
2009
[#30
From
Echouf
fo
2013]

be at risk for
vision loss
from
diabetic
retinopathy]

Retrospe
ctive
cohort/
6 years

430/Spain
(mainly
Caucasian)

Mean age
52.7 years

[number
s refer to
patients
with
partial or
complet
e loss of
vision]
Type 1
diabetes
(n = 320)
and
Type 2
diabetes
(n = 110)
[Type1
defined
as <30
years of
age and
receiving
insulin]

patients with
diabetes

Hospital
based
(tertiary
care)

45º nonmydriatic
single-field
fundus
photography
(centred on
the
macula and
one
photo for each
eye)

Not
reported

10.1 years for
those with no
diabetic
retinopathy at
first screen and
14.9 years for
those with
diabetic
retinopathy at
first screening

If no diabetic
retinopathy at
baseline, the
probability of
remaining free
of
STDR was
97% (95% CI 94–
99%) at the end
of the fourth
year. If mild
NDRP at
baseline, the
probability of
remaining free
of STDR was 99%
(95%CI 95–
100%) at end of
first year of
follow-up and
94% (95% CI 88–
97%) at end of
second year

commonest cause
of blindness in the
working age
population,
consistent with an
effect of systematic
annual screening

Interval for
at least a
95%
estimated
probability
of
remaining
free of STDR
for no
baseline
DRP was 4
years for
those who
had Type 1
diabetes
and 3 years
for those
who had
Type 2
diabetes.
For patients
with mild
NPDR at
baseline, the
interval for
at least a
95%
probability
of
STDR free
survival

Screening at a
3–4 year interval
for patients with
diabetes patients
of diabetic
retinopathy is safe
because of their
low risk of
developing
sightthreatening
diabetic
retinopathy.
Patients with mild
non-proliferative
diabetic
retinopathy
require screening
at a 1-year interval,
or at a 2-year
interval with good
metabolic control

Small study size
(<1000)
Hospital based
Type 1 and 2:
analyzed separately
Note: the screening
interval that could be
safely adopted for
patients with DM for
early detection of
STDR (safe screening
interval) was defined
as the interval for an
estimated probability
of at least 95% of
remaining free of
STDR (in agreement
with the proposal of
Younis and colleagues)
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Agard
h
and
Tabab
atKhani,
2011
[#32
From
Echouf
fo
2013]
Jones
et al.,
2012
[#33
From
Echouf
fo
2013]

Prospect
ive
Cohort
3 years

1322/Swede
n
(Caucasian)

Mean age
55 years
(SD 12) at
diagnosis;
60 years at
baseline

Type 2
diabetes

Populati
on based

Fundal
photography
(images—1
central
and 1 nasal
fields)

Prospect
ive
cohort
Upto 17
years

20 686/
England
(mainly
Caucasian)

Median
66.7
(IQR 58.0–
74.5) for
those
without
retinopath
y; 68.0
(IQR 58.5–
75.7) for
those with
nonproliferativ
e diabetic
retinopath
y, 66.3
(IQR
55.7–66.3)
for those
With

Type 2
diabetes

Populati
on based

Fundal
photography
(two images of
each eye)

3-year
screening
interval if
no diabetic
retinopath
y at
baseline
[in study
cohort all
patients
had no
DRP at
baseline]
Assumed
to be 1year
interval
(but
variable
interval, up
to 24
months
after
baseline
examinatio
n)

6 years

From no DRP at
baseline: after 3
years, 73% still
had no DRP, 28%
had mild or
moderate DRP,
0% had severe
NPDR or PDR

Not reported
(range 0–10
years)

5-year incidence
among patients
without diabetic
retinopathy at
baseline was
4.0% for preproliferative
diabetic
retinopathy,
0.59% for sightthreatening
maculopathy,
0.68% for
proliferative
diabetic
retinopathy;
the respective
10-year
incidences
were 16.4, 1.2

was 1 year,
or in those
with a level
of glycated
haemoglobi
n
≤ 7.5%.
73% of
patients
without
retinopathy
and 28%
with mild or
moderate
diabetic
retinopathy
after 3 years

No formal
testing of
the
relationship
between
screening
interval and
incidence of
various
stages
of diabetic
retinopathy/
implicit

3-year screening
intervals is safe
in subjects with
mild Type 2
diabetes and no
diabetic
retinopathy

Type 2 only

Few patients
without diabetic
retinopathy at first
screen developed
pre-proliferative
diabetic
retinopathy,
proliferative
diabetic
retinopathy or
sight-threatening
maculopathy after
5–10 years of
follow-up.
Screening intervals
longer than 1 year
may be
appropriate for
people without
diabetic

Type 2 only
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proliferativ
e diabetic
retinopath
y

Thoma
s
et al.,
2012
[#34
From
Echouf
fo
2013]

Retrospe
ctive
Cohort
4 years

57 199 (with
no evidence
of diabetic
retinopathy
at baseline)/
Wales
(mainly
Caucasian)

≥ 30 years

Type 2
diabetes

Populati
on based

Fundal
photography

≥ 1 year

3.9 years for
those with no
retinopathy
and 5.1 years
among those
with diabetic
retinopathy

and 1.5%,
respectively.
Among those
with nonproliferative
Diabetic
retinopathy
at baseline, after
1 year 23%
developed
preproliferative
diabetic
retinopathy,
5.2%
developed
maculopathy
and
6.1% developed
proliferative
diabetic
retinopathy; the
respective 10year incidences
were 53, 9.6 and
11%,
respectively
From no DRP at
baseline: 4-year
incidence of any
and referable
diabetic
retinopathy:
360.27 and
11.64
per 1000, resp.
For those on
insulin
treatment and
with diabetes
duration ≥ 10

retinopathy
at diagnosis

No formal
testing of
the
relationship
between
screening
interval and
incidence of
various
stages of
diabetic
retinopathy/
implicit

Extension of the
screening interval
for people with
Type 2 diabetes
without diabetic
retinopathy
beyond 12 months,
with the
possible exception
of those with
diabetes duration
≥ 10 years and on
insulin

Type 2 only
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Forster
2013a

Retrospe
ctive
cohort/
4 years

32,340/UK
(mainly
Caucasian =
44%;
Carribean
16%; African
13%)

>12 years
65-74
years
(24.6%)

Type 2
diabetes
(32,340)

Populati
on based
(primary
care)
South
East
London
diabetic
eye
screenin
g service
fourth
(46.2%)
or fifth
(42.8%)
most
deprived
quintile
screenin
g service
based in
deprived
and
ethnicall
y
heteroge
neous
south
London
borough

Non-mydriatic
fundus
photography
with 45 deg
angle (dilated
pupils; in
color); graded
according to
NHS
specifications
by qualified
graders
STDR =
moderate or
severe
nonprolif (R2),
prolif retinop
(R3), or
referable
maculopathy
(M1) [patients
with STDR are
referred to
ophthalmology
]

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(

Differs per
screening year:
% with <1 year
2008: 18.7%
2009: 34.9%
2010: 39.9%
2011: 48.6%
Note: annual
diabetic eye
screening
implemented in
England since
2008, i.e. 1st 4
years of
screening
analyzed

years, incidence
of referable
diabetic
retinopathy at 1
and 4 years was
9.61 and 30.99
per 1000, resp
Patients with
mild (nonprolif)
retinopathy at
1st screen: STDR
at 2nd or later
screen declined
from 21.6%
(2008) to 8.4%
(2011)
Patients w/o
retinopathy at
1st screen: STDR
at 2nd or later
screen declined
from 9.2%
(2008) to 3.2%
(2011)

No formal
testing/
implicit

After the inception
of populationbased diabetic eye
screening, patients
at lower risk of
STDR contribute an
increasing
proportion to the
eligible population,
and the proportion
detected with STDR
at second or
subsequent
screening rounds
declines rapidly
Findings provide
further support to
argument for less
frequent
monitoring of
patients who do
not have
retinopathy
detected at
screening.

Type 2 only
Decrease in STDR
attending a second or
later screen most
likely attributed to
patients with existing
STDR having been
identified at screening
and removed from
the eligible
population, with
lower-risk
patients contributing a
larger fraction of
the eligible population
for subsequent
screening rounds.
[improved treatment
(BP; glucose) may also
contribute]
Note: findings reflect
changes in incidence
in screening
population
rather than resident
population.
Note: proportion with
duration of diabetes of
<1 year at first screen
increased from 18.7%
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Forster
2013b

Retrospe
ctive
cohort/
4 years
[based
on data
from
same
cohort as
in
Forster
2013a]

6,556/UK
(mainly
Caucasian =
47%;
Caribbean
18%; African
13%)

>12 years
65-74
years
(23.4%)

Type 2
diabetes
(92.4%)
[rest=typ
e 1 or
unknown
type]

PS. in final
analysis
2,086
excluded
mainly
because of
only
attending 1st
screen >>
4,470
patients in
analytic
sample
Cf. Forster
2013a,
analysis is
limited to
participants
who first
attended for
screening in

s: may
not be
represen
tative
of
English
screenin
g
populati
on
Populati
on based
(primary
care)
South
East
London
diabetic
eye
screenin
g service
fourth
(45.8%)
or fifth
(42.2%)
most
deprived
quintile
screenin
g service
based in
deprived
and
ethnicall
y
heteroge
neous

in 2008 to 48.6% in
2011.
Note: Over study
period, 96.5% of
patients invited for
screening had
attended
at least once.
Non-mydriatic
fundus
photography
with 45 deg
angle (dilated
pupils; in
color); graded
according to
NHS
specifications
by qualified
graders
STDR =
moderate or
severe
nonprolif (R2),
prolif retinop
(R3), or
referable
maculopathy
(M1) [patients
with STDR are
referred to
ophthalmology
]

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(

67.0%
diagnosed with
diabetes for <5
years
Note: annual
diabetic eye
screening
implemented in
England since
2008, i.e. 1st 4
years of
screening
analyzed

Patients who do
not attend
screening are at
increased risk of
STDR. Tracing of
non-attenders
with evidence of
established
retinopathy
should be an
important failsafe procedure.
STDR at
screening
OR adjusted for
dur diab, age,
sex, depriv
index, year
screen, diab
type;
ref = screened
each year
All participants
Not attend 1 y
1.31 [0.88; 1.94]
Not attend 2 yrs
3.76 [2.14; 6.61]

No formal
testing/
implicit

[does not provide
useful information
on screening
interval required]
Stresses
importance for
tackling nonattendance

Type 1 and 2: not
analyzed separately;
vast majority is Type 2
Increasing duration of
diabetes (p<0.001),
greater deprivation
(p=0.001) and type 1
diabetes (p<0.001)
were each associated
with higher rates of
missed screening.
Missing screening was
not associated with
sex, but was more
frequent in early adult
years.
From literature:
patients who do not
attend screening have
poorer HbA1c and
blood pressure
control and have been
diagnosed with
diabetes for longer
Note: 79% individuals
invited for screening in
England attended in
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2008

Looker
2012

Crosssectional
study

51,526/UK

>12 years

[Note:
period
overlaps
with the
start of the
screening
programme]

Mean age
at
diagnosis
61.8 yrs

Newly
diagnose
d type 2
diabetes
All
patients
registere
d with
type 2
diabetes
Jan 2005
– May
2008

south
London
borough
s: may
not be
represen
tative
of
English
screenin
g
populati
on
Populati
on based
Scottish
clinical
database
covers
around
99% of
diabetic
populati
on
Screen
program
me
(DRS)
nationwide
since
2007

2010/2011
No retin 1st scrn
Not attend 1 y
1.24 [0.67; 2.29]
Not attend 2 yrs
4.34 [1.94; 9.71]

single-field
digital
photograph,
with mydriasis
if required;
slit-lamp
examination if
required;
centralised
grading
eye is given a
retinopathy
and
maculopathy
grade (R0, R1,
R3, R4, M1,
M2)

Not
relevant:
only results
on first
screening
presented
=
prevelance

Newly
diagnosed type
2 diabetes;
median time to
screening:
Overall i.e.
2005-2008:
315 days
Diagn in 2008:
83 days

Mild retin 1st
scrn Not attend
1y
1.46 [0.86; 2.48]
Not attend 2 yrs
2.94 [1.29; 6.72]
Prevelance at
first screen (31
dec 2010 91%
had attended a
screening)
All patients:
Any retinopathy
19.3%
Referrable
retino
1.9%
Patients first
screened after >
1 year:
Any retinopathy
20.5%
Referrable retino
2.3%
53.8% screened
within 1 year
diagnosis

Not
applicable
[only
prevelance
at 1st
screening is
reported; no
follow-up]

[does not provide
direct information
on screening
interval required]
Prevalence of
retinopathy at
first screening is
lower than in
previous UK
studies, consistent
with earlier
diagnosis of
diabetes. Most
newly diagnosed
type 2 diabetic
patients in
Scotland are
screened
within acceptable
interval and the
prevalence of
referable disease is
low, even in those
with delayed
screening.

Type 2 only
Any retinopathy
at screening was
associated with male
sex (OR 1.19, 95% CI
1.14, 1.25), HbA1c (OR
1.07, 95% CI 1.06, 1.08
per 1% [11 mmol/mol]
increase), systolic BP
(OR 1.06, 95% CI 1.05,
1.08 per 10 mmHg
increase), time to
screening (OR
for screening >1 year
post diagnosis01.12,
95% CI 1.07, 1.17) and
obesity (OR 0.87, 95%
CI 0.82, 0.93) in
multivariate
analysis.
Note: ‘diabetic
retinopathy’ also
occurs in non-diabetic
populations ranging
from 5-8%; suggests
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Data suggest that a
delay in diagnosis
of up to 2 years
would have a
minimal impact on
prevalence
of STDR

Looker
2014

Retrospe
ctive
cohort/
5 years

182,397/UK

> 12 years

[Note: study
reports yield
of referable
disease
for the first
5 years of
the DRS
programme]

Mean age
at 1st
screen
64 yrs
[54;73]
Diabetes
duration at
1st screen
5.7 yrs
[2.4;10.8]

Type 2
diabetes
161,135
(88%)
Type 1
diabetes
20,521
(11%)
Diagnosis
before
31 May
2008

Populati
on based
Scottish
clinical
database
covers
around
99% of
diabetic
populati
on
Screen
program
me
(DRS)
nationwide
since
2007
Patients
with
diagnosi
s
diabetes
before
31 May

single-field
digital
photograph,
with mydriasis
if required;
slit-lamp
examination if
required;
centralised
grading
eye is given a
retinopathy
and
maculopathy
grade (R0, R1,
R2, R3, R4, M1,
M2)
R3, R4, M2
trigger reverral
to specialist
eye clinic

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(

All patients
5.7 yrs
[2.4;10.8]

Yield referable
eye disease was
highest in the
first 2 years of
screening (7.0%
and 6.0%) before
stabilising at
∼4.3%.
Majority of
referrals due to
maculopathy
with 73% of
referrals in 2010
based on a
finding of
maculopathy.
Referrable eye
dis
All patients
2006: 7.0%
2007: 6.0 %
2008: 4.3%
2009: 4.3%
2010: 4.3%
Type 1 patients
2006: 14.8%

No formal
testing/
implicit

[does not provide
direct information
on screening
interval required]
Referral rates
for retinopathy
have stabilised at
relatively
low rates

that even with moves
to minimise delay in
diagnosis of diabetes
through diabetes
screening programmes
we would not
anticipate achieving a
prevalence of diabetic
retinopathy at
the time of diagnosis
of less than 5%.
Type 1 and 2:
analyzed separately
The commonest cause
for referral is for
suspected macular
oedema
(maculopathy).
Those with referable
disease were more
often male, with
longer DM duration,
higher HbA1c, and
higher systolic blood
pressure. Additionally,
for people with T1DM,
referable disease
was also associated
with older age, higher
BMI, higher diastolic
blood pressure and
higher prevalence of
smoking. By contrast,
in T2DM, referable
disease was also
associated with lower
prevalence of
smoking, lower BMI
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2008
and >= 1
successf
ul DRS
examina
tion

Papav
asileio
u 2014

Porta
2013

retrospe
ctive
cohort/
2 year

retrospe
ctive
analysis/
20 years
[prospec
tive data
collectio
n]

Not stated/
UK

4,320/Italy
Mainly
Caucasian

Not stated
[study
based on
DRS data
2010-2012
from
Wirral, UK]

Patients
were
stratified
according
to age < or
> 30 yrs,
insulin use:
OO-NIT
Older
onset not
insulin
treated
(2,934; age

Mainly
type 2
(not
specified
)

Type 1
diabetes
and
Type 2
diabetes
[not
specified,
but see
categorie
s based
on age
and
insulin

Populati
on based
DRS
program
me UK

Populati
on based
Diabetic
Retinopa
thy
Centre
screenin
g
outpatie
nts;
main
teaching
hospital

2007: 12.9 %
2008: 10.3%
2009: 10.8%
2010: 11.0%

and greater use of
insulin
therapy.

Type 2 patients
2006: 5.9%
2007: 5.1 %
2008: 3.6%
2009: 3.6%
2010: 3.6%
Mydriatic 2field digital
photography
by trained
graders

Until 2000
by direct and
indirect
ophthalmosco
py; after 2000,
nonmydriatic
digital fundus
photography;
Grading by
diabetes
specialists
after training
mild non-

Yearly

Variable

Not stated

Patients were
stratified (OO
versus YO)
according to
duration of
diabetes < or >
10 years

Referable
retinopathy
decreased from
5.6% for 2010–
2011 to 4.94%
during the same
period in 2011–
2012. The
incidence of
proliferative
retinopathy (R3)
dropped from
0.7% last year to
0.52% this year.
In patients
without DRP at
baseline:
6 year
cumululative
incidence
referable
retinopathy
10.5% (95% CI
9.4, 11.8).
Retinopathy
progressed
within 3 years to

No formal
testing/
implicit

[does not provide
direct information
on screening
interval required]
Referral rates
for retinopathy
have stabilised at
relatively
low rates

No formal
testing/
implicit

None of the
subgroups reached
5% cumulative
incidence of
referable
retinopathy within
2 years of a
negative screening.
Screening can be
repeated safely
at 2 year intervals
in any patient
without

Note: higher risk for
referrable disease in
T1DM vs T2DM
(OR=3.08 [2.89;3.28])
mediated principally
via DM duration
(about twice greater in
T1DM)
Study size not stated
but probably >1000
Type 1 and 2: not
analyzed separately;
majority Type 2
This short paper can
not be judged due to
a lack in necessary
details

Small study size
(<1000) for 3 out of 4
subgroups including
Type 1 (OO-NIT =
older onset not
insulin treated has
>1000)
Type 1 and 2: not
analyzed separately
(although age/insulinuse are categorized)
Knowledge of diabetes
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62; diab
duration
5.9 yrs)

use]

OO-IT
Older
onset
insulin
treated
(689; 58;
8.5)
YO-IT
Younger
onset
insulin
treated
671; 22;
8.8)
YO-NIT
Younger
onset not
insulin
treated
(26; 39;
16.1) [this
group was
too small
and not
analysed]

Turin
prospect
collected
data
19912010

proliferative
retinopathy
not requiring
referral (ETDRS
level ≤35(
were given rescreening
appointments.
moderate
non-prolif
retinopathy
requiring
referral or
worse (preproliferative,
proliferative,
photocoagulat
ed DR,
advanced
diabetic eye
disease with or
without
macular
involvement)
referred to
ophthalmologi
st

referable
severity in 6.9%
(95% CI 4.3,
11.0) of patients
with age at
onset ≥30 years,
who were on
insulin
treatment and
had a known
disease duration
of 10 years or
longer.
The other
patients,
especially those
with age at
onset <30 years,
on insulin and
<10 years
duration,
progressed more
slowly.

retinopathy.
Longer
intervals may be
practicable,
provided all efforts
are made to ensure
adherence to
standards in
procedures and to
trace and recall
non-attenders.

duration and type of
glucose-lowering
treatment may suffice
to guide re-screening
appointments: 2-year
intervals are safe in
any patient with type
1 or 2 diabetes and no
retinopathy; patients
with a shorter
duration of diabetes
can potentially be
seen even less
frequently (e.g. at 3year intervals)

Average months
needed for 5%
patients to
develop
referable
retinopathy
(from no DRP):
56 (95% CI 49,
64) for OO-NIT
with <10 yrs
diab duration,
33 (95% CI 23,
51) for OO-NIT
with ≥10 yrs
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Scanlo
n 2013

Retrospe
ctive
cohort/
4 years

19,044/UK
(predominan
tly white
Caucasian)
[English NHS
Diabetic Eye
Screening
Programme;
Gloucestersh
ire]

> 12 years
median
age at 1st
screen
66 yrs
[57;74]

Not
stated
[majority
type 2]

2005 – 2010:
patients
screened at
least twice

Populati
on based
[primary
care]
English
NHS
Diab Eye
Screen
Prog Gloucest
ershire:
mobile
screenin
g
program
me in 85
primary
care
practices
People
screened
at least
twice
between

Two field 45o
digital retinal
images
(macular and
disc centred)
graded in
central office
by
experienced
quality assured
team
eye is given a
retinopathy +
maculopathy
grade (R0, R1,
R2, R3, R4, M0,
M1)
R1a=R1 1 eye
R1b=R1 2 eyes
R2, R3, M1
trigger referral
to specialist
eye clinic

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(
Median
13.5 m
[12;15]
Patients
with mild
backgroun
d
Retinop
(R1)
managed
as R0:
receive
annual
screening

Not stated

duration, 41
(95% CI 24, 57)
for OO-IT with
<10 yrs
duration, 27
(95% CI 15, 38)
for OO-IT ≥10
yrs duration, 60
(95% CI 45, 79)
for YO-IT <10 yrs
duration and 39
(22, 51 95%CI)
for YO-IT ≥10 yrs
duration
Risk of
progression [to
referable
retinopathy] is
significantly
higher for those
with background
DR in both eyes
than those with
background
retinopathy in
only one or in
neither eye.
Median followup
41 m [24;53]
Progression
during followup
(~ 4 years):
R0 at baseline
N=12,491
To RDR
3.2%
HR=1 (ref)

No formal
testing/
implicit

The cumulative 4year risk of
progression
to proliferative DR
is less than one in
1000 for those with
no DR or in 1 eye
only but was found
in one in 200 of
those with
background
DR in both eyes.
Similarly, the
cumulative 4-year
risk of
development of
referable DR was 1
in 3 for those with
background DR in
both eyes but less
than 1 in 10 and 1
in 20 in those with
only one or neither
eye affected.
‘there is a strong

Type 1 and 2: not
analyzed separately;
majority Type 2
A total of 8.3% of
those with R1a and
28.2% of those with
R1b progressed to any
RDR, hazard ratios 2.9
[2.5–3.3] and 11.3
[10.0–12.8]. Similarly
7.1% and 0.11% of
those with R1a
progressed to M1 and
R3, hazard ratios 2.7
[2.3–3.2] and 1.6 [0.5–
5.0], compared to
21.8% and 1.07% of
those with R1b, hazard
ratio 9.1 [7.8–10.4]
and 15.0 [7.1–31.5]
By age group (10-year
age groups): within
each age group, HR for
progression in group
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20052010
and with
no DR
(R0), or
backgro
und DR
in 1 eye
(R1a) or
in both
eyes
(R1b)
included
in study
sample

Stratto
n 2013

Retrospe
ctive
cohort/
4 years

14,554/UK
(predominan
tly white
Caucasian)

[1st + 2nd
baseline

[English NHS
Diabetic Eye

> 12 years
median
age at 1st
screen
65 yrs
[56;73]

Not
stated
[majority
type 2]

Populati
on based
[primary
care]
English
NHS

To M1
2.9%
HR=1 (ref)
To R3
0.07%
HR=1 (ref)

argument for
optimizing
screening
intervals based on
individual risk. This
risk may be based
on a previous
screening
result or on the
basis of previously
defined individual
risk factors’

R1a at baseline
N=3,744
To RDR
8.3%
HR=2.9 [2.5;3.3]
To M1
7.1%
HR=2.6 [2.3;3.1]
To R3
0.11%
HR=1.6 [0.5;5.0]

Two field 45o
digital retinal
images
(macular and
disc centred)
graded in
central office

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(
Median
13.5 m

Not stated

R1b at baseline
N=2,809
To RDR
28.2%
HR=11.3
[10.0;12.8]
To M1
21.8%
HR=9.1
[7.9;10.4]
To R3
1.07%
HR= 14.9
[7.1;31.5]
Risk of
progression to
STDR is
significantly
higher for those
with background
DR in two

1b (R1 in both eyes)
and 1a (R1 in one eye)
statistically significant
(respectively p <
0.001, and p < 0.01)
Note: likely that
confounding factors
are present, those
with background DR
are
likely to have higher
levels of HbA1c and to
have had diabetes for
longer. These data
were not included as
they are not routinely
available in screening
programmes.
Note: rate progression
of diabetic retinopathy
has slowed in more
recent time periods.
This may reflect earlier
diagnosis of Type 2
diabetes, improved
control of
hyperglycaemia and
treatment of
hypertension in Type
1 and Type 2 diabetes

No formal
testing/
implicit
Model used
to predict
proportion

Combining results
from 2 consecutive
years of
photographic
screening enables
estimation of the
risk of future

Type 1 and 2: not
analyzed separately;
majority Type 2
‘estimating risk in this
way can be useful in
countries with
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screen +
median
2.8 years
followup
]

Screening
Programme;
Gloucestersh
ire]
2005 – 2010:
patients
screened at
least three
times [cf.
Scanlon
2013]

Diab Eye
Screen
Prog Gloucest
ershire
[see
Scanlon
2013]
patients
showing
either
no DR
(R0M0)
or only
mild
NPDR
(R1M0)
in one or
both
eyes at 2
consecut
ive
annual
screenin
gs (:
‘baseline
screenin
gs’) and
in whom
there
was at
least
one
further
followup
screenin
g
episode

by
experienced
quality assured
team
eye is given a
retinopathy +
maculopathy
grade (R0, R1,
R2, R3, R4, M0,
M1)
STDR defined
as R2, R3,
and/or M1

[12;15]
between
the 2
baseline
screenings
Patients
with mild
backgroun
d
Retinop
(R1)
managed
as R0:
receive
annual
screening

consecutive
screens
Median followup
2.8 y [1.3;3.3]
after the two
‘baseline
screenings’
Progression to
STDR during
followup (~ 2.8
years):
R0R0/R0R0
N=7,246
To STDR
120
HR=1 (ref)
R1R0/R0R0
1,266
To STDR
30
HR=1.5 [1.0;2.3]
R1R1/R0R0
343
To STDR
12
HR=2.6 [1.4;4.7]
R0R0/R1R1
1,778
To STDR
80
HR=2.9 [2.2;3.8]
R1R0/R1R0
897

referable DR
(STDR) from
time of 2nd
nonreferabl
e screening
episode:
by
1/2/3/5/10
years
R0R0/R0R0
0.7% (1
year)
1.2
1.9
3.0
5.9 (10
years)
R1R0/R0R0
1.0%
1.9
2.8
4.5
8.6
R1R1/R0R0
1.5%
3.0
4.4
7.1
13.2
R0R0/R1R1
1.8%
3.5
5.1
8.2
15.2

development of
STDR
‘In countries with
systematic
screening
programs, these
results could
inform decisions
about screening
frequency’

systematic screening
programs, to develop
screening models to
allocate limited
monies more
efficiently by varying
the screening intervals
depending
on an individual’s
identified risk’; ‘risk
estimator essentially
helps remove the
requirement for
complex clinicalbased data, as even if
none of these are
taken into account, we
can differentiate risk
by 18:1’
Note: authors state
that further modelling
is required for explicit
recommendations of
the screening
frequencies; also ‘to
be generalizable, the
results would need to
be validated in other
populations’
Note: average
attendance following
invitation was 74% in
any one year
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To STDR
49
HR=3.6 [2.6;5.1]
R1R1/R1R0
356
To STDR
23
HR=4.8 [3.0;7.4]
R0R0/R1R1
853
To STDR
82
HR=6.0 [4.5;7.9]
R1R0/R1R1
656
To STDR
108
HR=10.0
[7.7;13.0]
R1R1/R1R1
1,159
To STDR
299
HR=18.2
[14.7;22.5]

Leese
2015

Retrospe
ctive
cohorts/
multicen
tre/ 4

354,549/UK
(predominan
tly white
Caucasian)

> 12 years
median
age at 1st
screen

Majority
Type 2
diabetes
6–10%
Type 1

Populati
on based
[primary
care]

Grading
protocols
differed
slightly across
the screening

Yearly
)‘invited
for annual
screening’(

median
duration of
diabetes
varied from 2-4
years

Risk of
progression to
STDR is
significantly
higher for those

R1R0/R1R0
2.2%
4.4
6.4
10.1
18.3
R1R1/R1R0
2.8%
5.5
8.0
12.7
22.4
R0R0/R1R1
3.8%
7.3
10.6
16.4
28.1
R1R0/R1R1
6.7%
12.4
17.5
26.1
41.2
R1R1/R1R1
12.0%
21.4
29.0
40.4
57.5
No formal
testing/
implicit

It may be possible
to stratify patients
for risk, according
to baseline retinal
criteria, into groups

Type 1 and 2: not
analyzed separately;
majority Type 2
Largest study to date
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years
[1st + 2nd
baseline
screen +
1.6-3.3
years
followup
]

7 diab
retinal
screenin
g
program
s across
U.K. /
between
20052012

7 diab
retinal
screening
programs
across U.K. /
between
2005-2012;
patients
screened at
least three
times

varied
from
61-64
years (38–
48% <60)

diabetes

study size
varies
19,358 –
138,077
patients

7 UK
program
s: 3
whole
nation
program
s
in Wales,
Scotland
,
Norther
n
Ireland +
4 English
regional
program
s(Brighto
nDerbys
hire,
Leeds,
Staffords
hire)
patients
with at
least
three
grading
episodes
with
fully
graded
images
of both
eyes;
and the
first two
episodes
with no
referabl

centers
Referable
retinopathy =
moderate
nonproliferativ
e diabetic
retinopathy
(NPDR;
equivalent to
R2), severe
NPDR, or PDR
proliferative
retinopathy
(ETDRS >= 61)
in all centers.
Referable
maculopathy
definitions
varied
between
England and
Scotland
Referable
diabetic eye
disease =
composite
term for
referable
retinopathy
and referable
maculopathy
combined
Eyes disease
requiring
immediate
treatment =

median
number of
screening
episodes
per person
included
was five
(i.e., two
baseline
episodes
and three
follow-up
episodes)
Patients
with mild
backgroun
d
Retinop
(R1)
managed
as R0:
receive
annual
screening

with background
DR in two
consecutive
screens
Followup 1.6-3.3
years after the
two ‘baseline
screenings’
Progression to
STDR during
followup:
16,196 cases of
referable
retinopathy (on
total of 354,549
patients)
9 risk categories
defined at 2nd
baseline
screening (cf.
Stratton 2013;
but note
difference in
sequence);
main categories:
Level-1
High risk
R1R1/R1R1
(equivalent)
N=20,244 (5.7%)
Mean fup=1.62.8
Refer disease by
1, 2, 3, 4 years:
8-15%
13-29%

with low and high
risk of their
conditions
progressing to
proliferative
retinopathy.
‘By reducing the
screening interval
to
2 years for low-risk
groups, and
increasing
it to every 6
months for highrisk groups, there
would be a
reduction of
14–40% in
screening episodes
across the seven
screening
programs’

Of patients with no
retinopathy in
either eye for two
successive screening
episodes at least 12
months apart, the
conditions of between
0.3% (95% CI 0.0–
0.8%) and 1.3% (1.0–
1.6%) of patients
progressed to
referable retinopathy,
and rates of treatable
eye disease [= PDR]
were <0.3% at 2 years.
The corresponding
progression rates for
patients with bilateral
background
retinopathy in
successive screening
episodes were 13–29%
and up to 4%,
respectively, in the
seven different
programs.
Note: low-risk group
of patients accounts
for between one-half
and two-thirds of
patients within the
U.K. retinal screening
populations
Note: heterogeneity
among the seven U.K.
centers is important
finding, and may
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e
diabetic
retinopa
thy (NR
= R0 or
R1)

“treatable
diabetic eye
disease” and
comprised
patients with
PDR

16-41%
21-46%
Level-5
Medium risk
R1R0/R1R0
(equivalent)
N=16,679 (4.7%)
Mean fup=1.63.1
Refer disease by
1, 2, 3, 4 years:
0.9-5.0%
1.5-9.1%
3.7-13.9%
5.5-17.7%
Level-9
Low risk
R0R0/R0R0
(equivalent)
N=242,475
(68%)
Mean fup=2.23.3
Refer disease by
1, 2, 3, 4 years:
0.1-0.5%
0.3-1.3%
0.4-2.4%
0.6-3.6%
[see paper for
expected
progression to
proliferative
retinopathy]

reflect differences in
age, sex, and ethnicity
profiles, glycemic and
blood
pressure control,
screening protocols,
screening uptake,
completeness of
screening register, and
the use of exclusion
criteria. However, the
variability may also
reflect differences in
grading.
‘Standardization
of grading protocols
and quality assurance
may reduce the
variation currently
observed among
centers.’
Note: risk stratification
[based on result of 2
consecutive screens at
least 12 months apart]
is useful in the U.K.
screening programs
because, unlike other
risk estimation models
proposed, it requires
no clinical or
demographic
information.
Note: ideal study
would be RCT, but
>120,000 patients
would be required
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which is hardly
feasible; ‘smaller scale
RCT looking at impact
on attendance would
be valuable’

(2) Tabel voor geïncludeerde modelleringsstudies
5

Evidence table for screening (interval) studies (observational studies): modelling studies
Research question: what is the optimal frequency of screening for sight-threatening diabetic retinopathy in patients without DRP versus those with mild (nonproliferative) DRP, and in patients with type 1 diabetes versus those with type 2 diabetes?
Author
and year
publicatio
n

Study design/
period (length
of follow-up)

Sample size/
country
(ethnicity)

Davies
1996

Modelling
study

Hypothetical
cohort of
1000/UK
(mostly
Caucasian)

Modelling
study
(Markov
modelling)
based on a
date from a
real screening

Hypothetical
population
of
80,000
/Taiwan
(Chinese)

[From
Echouffo
2013]

Liu 2003
[From
Echouffo
2013]

Age at
diagnosis
or entry in
the
screening
programme
< 35 years

Diabetes
type

Setting

Screening
modality

Screening
Frequency compared

Assessment of
screening interval

Authors’
conclusion
about screening
interval

Comments

Type 1
diabetes

Population
based
(primary
care)

Ophthalmoscopy

1 year
2 years

A 2-year screening
regimen may have
no detrimental effect
compared with yearly
screening for people
with no or mild
retinopathy

Relatively old study
(before year 2000);
because of relatively
high incidence of STDR,
these studies are less
relevant

≥ 40

Type 1
diabetes
and
Type 2
diabetes

Population
based

Ophthalmoscopy

1 year,
2 years
4 years

Net benefit of
reducing the
screening interval
from 2 years to
1 year: 0.25 to
0.42 years of sight
saved per person,
depending on
screening methods
used or the screener
(ophthalmologist,
general practitioner
or optometrist)
Annual screening,
biennial screening
and a 4-yearly
screening regimen
can lead to 54%
(95% CI 44–62%),
51% (95%

A screening interval
of
up to 4 years for
patients without
diabetic retinopathy
may be justified
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programme
with 7.4 years
of follow-up

Tung 2006
[From
Echouffo
2013]

Chalk 2012

Modelling
study based
on data
from a real
screening
programme

Hypothetical
population
1 000 000/
Taiwan
(Chinese)

≥ 30

Type 2
diabetes

Population
based

Mydriatic
indirect
ophthalmoscopy
and mydriatic
single-field
fundus
photography/
interpreted by
two
ophthalmologists

1 year,
2 years,
3 years
4 years

Modelling
study based
on data
from a real
screening
programme

Hypothetical
cohort of
5000/UK
(mostly
Caucasian)

Not stated,
but study is
based on
NHS
screening
program
(UK)

Type 2

Population
based

Digital retinal
photography
carried out by
retinal screening
graders;
secondary retinal
grader checks
positive results
to maximize
diagnostic
accuracy (sens
and spec are 98.9
and 99.5% resp)

1 year (R0 and R1)
2 years (R0 = no DRP)
In both scenarios, R1
(background DRP) is
screened annually,
and R2 (preproliferative DRP)
every 6 months

CI 41–59%) and
46% (95% CI
36–54%) reductions
in blindness,
respectively
Incidence of
blindness
reduction for various
screening regimens:
annual 94.4% (95%
CI 91.6–96.3%);
biennial 83.9% (95%
CI 83.6–84.2%);
3-year 70.2% (95%
CI 69.8–70.7%);
4-year 57.2% (95%
CI 56.7–57.7%);
5-year 45.6% (95%
CI 45.0–46.1%)
Based on
comparative 15-year
forecasts, predicted
vision loss is 1.9% (±
0.1 SD) and is
identical under both
scenarios

Annual screening is
the most effective for
reducing incidence of
blindness

Screening people
with type 2 diabetes,
who have not yet
developed
retinopathy (R0),
every 2 years, rather
than annually, is a
safe and costeffective strategy;
does not increase risk
of
vision loss (and
reduces number of
visits for patients w/o
DRP with 47%; could
reduce screening
costs by 25%)

86% likeliness to attend
screening appointment;
patients in model
started 55%R0, 38%R1,
4.9%R2 and 2.6%R3
(taken from the NHS
data); probabilities of
progression based on
Melbourne cohort study
(prob over 5 years: R0R1 0.096; R1-R2 0.187;
R2-R3 0.25; R2-vision
loss 0.22)
Results are sensitive to
the progression rates
used for retinopathy
(but rates used are
similar to those in
literature)
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Day 2014

Looker
2013

Modelling
study based
on data
from a real
screening
programme

Modelling
study
(Markov
modelling)
based on a
date from a

simulated
RCT with
5000 agents
)‘patients’(
using agentbased /
discrete
event
simulation
based on
abstracted
data from
retrospective
cohort of
real-world
diabetic
Veterans
(501
patients)

Average age
66.6 years

Hidden
Markov
models to
calculate
probabilities
of transitions

≥ 12

US veterans:
98% male;
average bmi
31.9

Not
stated
(likely
majority
type 2)

Population
in tertiairy
care:
elderly US
veterans

Not specified

1 year
2 years
3 years
4 years
5 years

Tertiary care
facility for
55,000
Veterans

Vision loss among
5000 veterans with
background DRP at
baseline in 10 year
period, as a function
of screening
duration:
1 year 60.38(SD5.26)
2 year 60.42(7.66)
3 year 65.36(7.99)
4 year, 67.12(8.30)
5 year, 67.88(7.65)

Increasing the
screening interval for
diabetic patients
with background
DRP from 1 to 2
years appears safe,
while increasing the
interval to 3 years
heightens risk for
vision loss

statistics: 1 vs 2 year
(not significant); 1 vs
3 years (p<0.01); 2 vs
3 years (p=0.011)

Type 1
diabetes
and
Type 2
diabetes

Population
based
Scottish
Diabetic
Retinopath

Retinal
photography

1 year
2 year

Observed transition
rates to referable
DRP (referable
background or
proliferative
retinopathy) or

Lowest transition
rate for patients with
type 2 diabetes and 2
consecutive screens
showing no visible
retinopathy. If such

Authors stress the
importance of retinal
clinicians using
discretion on a case-bycase basis; more
frequent screeing may
be prudent for some
patients due to
increased risk (individual
risk factors)
novel application of
simulation architecture
combining discrete
event simulation (DES)
and agentbasedmodeling (ABM):
pilot study; predictors of
DRP and the probability
of progression from
background DRP to
proliferative DRP are
determined using a
veterans data set (501
patients); validity of
results is limited by the
veteran data used
(specific population;
single clinic), and
simplifications in the
clinical model; not clear
how progression from
R0 (no DRP) to R1
(background DRP) is
taken into account
Hidden Markov model
allows for modelling
progression as well as
regression; largest data
set on screening
available to date;
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real screening
programme
2005-2011

to referable
DRP
(referable
background
or
proliferative
retinopathy)
or referable
maculopathy
.
155,114 with
no referable
DRP or
maculopathy
at baseline:
11,275
incident
cases of
referable
diabetic eye
disease
(9,204
referable
maculopathy
, 2,071
referable
background
or
proliferative
retinopathy).
median
number
[IQR]
examinations
= 4 [3-5]
median
interval =

y
Screening
(DRS)
programm
e data
2005-2011
155,114
patients:
139034
type 2
(90%);
16080 type
1 (10%)

referable
maculopathy (‘any
referable disease’( in
2005-2011:
no visible retinopathy
vs mild background
retinopathy at prior
examination: any
referable disease
1.2% vs 8.1% for type
1 diabetes and 0.6%
vs 5.1% for type 2
Probability of
referable disease
(Markov model):
2 consecutive screens
showing no visible
retinopathy:
referable DRP <0.3%
for type 1 and <0.2%
for type 2 diabetes at
2 years; ; any
referable disease
<1.2% for type 1 and
<0.9% for type 2 at 2
years.
>20% of individuals
with observable
retinopathy or
maculopathy
transition to any
referable disease at
next examination
(type 1 and type 2
diabetes)

people had been
offered two yearly
screening the DRS
service would have
needed to screen
40% fewer people in
2009 (using a less
stringent rule of
having only the last
screening finding of
no visible
retinopathy, this
percentage would be
63%)
Individuals with
type 2 diabetes and
no visible retinopathy
at their last screening
have a low risk of
developing referable
retinopathy within
a 1 year )≤0.06%( or 2
year screening
interval )≤0.22%(. If
two consecutive
screenings showed
no visible
retinopathy, the risks
were even lower
)≤0.03% after a 1
year interval and
≤0.15% after a 2 year
interval even with a
diabetes duration of
15 years).
Risk factors:
transition to
referable disease

risk of progression at
any given duration and
retinopathy grade was
also consistently higher
for people with type 1
diabetes than for people
with type 2 diabetes For
type 1 diabetes, the
effect of duration was
marked for up to 10
years, after which
duration had little effect
on risk estimates.
Use of additional
covariate data could
allow us to determine
more ‘personalised’
screening intervals
Note: rates at 2 years
are higher than at
annual screening and
alteration in screening
interval will ultimately
require consideration of
the ‘acceptable’
absolute rate of interval
disease, especially for
proliferative
retinopathy, as well as
other factors such as
cost–benefits. In
particular we should
consider the possible
impact of reduced
clinical contact and
opportunities to use
detection of non-
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12.7 months
[12.1–13.9]

Van der
Heijden
2014

Validation
study for
personalised
screening
model based
on based on
diabetesrelated risk
factors
(Aspelund
2011)

model
calculating a
personalised
screening
interval
for
monitoring
retinopathy
based on
patients’ risk
profile

type 2 diabetes and 2
consecutive screens
showing no visible
retinopathy, have
lowest transition rate

> 60 (mean)

Validated
using data of
3,319 type 2
diabetic
patients
in Diabetes
Care System

Type 2
diabetes

Population
based
Diabetes
Care
System
(DCS)
WestFriesland,
NL
3,319 type
2 diabetes
patients
Patients
w/o
graded
photograp

Fundus
photography
(EURODIAB
classification)
0= no DRP
1= minimal
2= mod nonprolif
3= sev non-prolif
4= photocoag
DRP
5= prolif DRP
3-5= defined as
STR, sightthreatening
retinopathy

Personalized
screening interval
(according to model)
Model calculation:
mean screening
interval of 31
months;
74% were assigned a
screening interval >
12 months and 53% a
screening interval >
24 months

During 53 months
follow-up, 76
patients (2.3%)
developed STR. Using
the model, the mean
screening interval
was 31 months =
reduced screening
frequency of 61%
compared with
annual and 23%
compared with
biennial screening.
STR incidence
occurred after mean
26 months after
model-based time of
screening in 67

in a 2 year interval
was higher in those
with longer duration
of type 2 diabetes
and in those with
type 1 diabetes.
Striking amount
of regression,
particularly at lower
degrees of
retinopathy: 18.2%
with type 1 diabetes
and 36.4% with type
2 transitioned from
mild
background
retinopathy to no
visible retinopathy at
their subsequent
examination.
A large reduction in
retinopathy
screening was
achieved using the
model in this
population of
patients with a very
low incidence of
retinopathy.
Considering the
number of potentially
missed cases of STR,
there is room for
improvement in the
model.
Use of the model for
Personalised

referable retinopathy
and maculopathy for
improving overall
diabetic control.

First study to validate
the model for
personalised
screening of diabetic
retinopathy of Aspelund
(2011); the model
overestimates the risk of
developing grades 3–5
retinopathy; study
cohort consists of a welltreated group of type 2
diabetic patients, in
whom glucose and blood
pressure control are
very well maintained
Note: A limitation of
personalised screening is
that it is dependent on
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WestFriesland,
NL, between
1998-2010

hs,
patients
with STR at
baseline,
patients
w/o
graded
fundus
photograp
h within 1
year after
modelbased time
of
screening,
were
excluded
>> 3,319 in
study
sample

patients (88.2%).
In nine patients
(11.8%), STR had
developed before
model-based time of
screening.

screening may
eventually help to
reduce healthcare
use and costs of
diabetes care.

the accuracy and
punctuality of the care
system and care
professionals.
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal Redenen van exclusie
Avery 2013
Verkeerde PICO; betreft progressie van maculopathie vanaf grade M3
Damato 2014
Verkeerde PICO; patienten Fiji eilanden; geen herhaalde screening
Ding 2012
Narrative review
Echouffo 2013
Basis SR voor literatuuranalyse (is al geselecteerd)
El-Bab 2012
Verkeerde PICO; geen relatie met screeningsinterval
Forlenza 2012
Narrative review
Hampshire 2013
Verkeerde PICO; betreft zwangeren; geen relatie met screeningsfrequentie
Healy 2014
Verkeerde PICO; betreft betrouwbaarheid van screeningsmethodes
Jones 2012
Maakt deel uit van de SR van Echouffo (2013)
Kawasaki 2015
Verkeerde PICO; kosteneffectiviteit (cost-utility) Japan
Khan 2013
Verkeerde PICO; kosteneffectiviteit Zuid-Afrika
Kirkizlar 2013
Verkeerde PICO; betreft kosteneffectiviteit van telemedicine voor screening
Landers 2012
Verkeerde PICO; betreft oorspronkelijke bewoners van Australië
Larizza 2013
Verkeerde PICO; betreft haalbaarheid van DRP screening
Lin 2014
Verkeerde PICO; Taiwan; geen relatie met screeningsfrequentie
Minuto 2012
Verkeerde PICO; geen relatie met screeningsfrequentie
Mizrachi 2014
Verkeerde PICO; betreft testaccuratesse screeningsmethode; geen relatie
met screeningsfrequentie
Ogunyemi 2013
Verkeerde PICO; betreft betrouwbaarheid teleretinale screening
Olson 2013
Verkeerde PICO; betreft optimale screeningsmethode
Scanlon 2014
Verkeerde PICO; andere uitgangsvraag (op welke termijn moeten patienten
met nieuw-gediagnosticeerde diabetes worden gescreend op DRP?)
Thomas 2012
Maakt deel uit van de SR van Echouffo (2013)
Thomas 2015
Verkeerde PICO; geen relatie met screeningsfrequentie
5
Zoekverantwoording
Database Zoektermen
Medline
(OVID)

2012-feb
2015

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

STDR.ti,ab. (44)
Diabetic Retinopathy/ (18822)
(Diabetic adj3 Retinopath*).ti,ab. (15676)
diabet*.ti,ab. (428787)
exp Diabetes Mellitus/ (320069)
11 or 12 or 13 or 14 or 15 (481912)
macular e?dema.ti,ab. (5812)
(maculopath* or CSME).ti,ab. (3221)
"macular ?edema".ti,ab. (5818)
(progressive or proliferative or referable).ti,ab. and (12 or 13) (4799)
("sight-threatening" or blindness or (vision adj3 (loss or low))).ti,ab. (29236)

Totaal
216
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

17 or 18 or 19 or 20 or 21 (40784)
16 and 22 (9543)
limit 23 to yr="2012 -Current" (1945)
Mass Screening/ (82853)
(screen or screening).ti,ab. (406651)
early diagnosis/ (14092)
(early adj2 (diagnos* or detect* or intervention*)).ti,ab. (134041)
25 or 26 or 27 or 28 (555535)
23 and 29 (986)
limit 30 to (dutch or english) (876)
limit 31 to yr="2012 -Current" (224) – 216 uniek

Algemene gegevens
Korte titel (max 40 tekens)
Volledige titel (max 100 tekens)

Screening
op
diabetische
retinopathie
Screening op retinopathie bij
volwassen personen met diabetes

Versie (eerste versie of herziening van bestaande module 1
op de richtlijnendatabase)
Submodule van: (indien van toepassing)
Referentie stijl
Taal (nederlands/engelse vertaling/engels geautoriseerd)
Methode (evidence/consensus)
Autorisatiedatum
2021
Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, prognose, Preventie, screening, prognose
screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)
Aandoening (volgend ICD10)
Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Huisartsgeneeskunde,
oogheelkunde
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Retinopathie,
maculopathie,
classificatie, grader, optometrist,
oogarts, huisarts, diabetes, oog,
fundus, retina, fotograferen,
biomicroscopie,
fundoscopie,
mydriasis, screening, tropicamide,
Koppelingen andere aanbevelingen
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Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de huidige
richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag juiste
naam en volgorde doorgeven)
Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag juiste
naam en volgorde doorgeven)
Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)

Denk
aan
indicatoren,
kennishiaten
Denk aan www.kennisinstituut.nl,
link naar patiëntenorganisatie
Denk aan stroomschema
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Module 2 Diagnostiek

5

Leeswijzer:
Onderstaande conceptrichtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en
autorisatiefase opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.

10

Wat is de meerwaarde van fluorescentieangiografie (FAG) in combinatie met Optical
CoherenceTomography (OCT) bij het diagnosticeren en behandelen van Diabetisch macula
oedeem (DME) bij volwassen personen met diabetes?

15

20

25

Inleiding
Met optical coherence tomography (OCT) is de anatomie van de retina zichtbaar te maken op
bijna microscopisch niveau (Spaide 2011). Het is een standaardonderzoek geworden bij het
diagnosticeren van maculapathologie (Staurengi 2014). OCT apparatuur is beschikbaar in iedere
oogheelkundige praktijk. Het maken van de scans is nauwelijks belastend voor de patiënt. Het
duurt hooguit een paar minuten en is zonder risico.
Fluorescentie angiografie (FAG) is een interventie waarbij fluoresceïne intraveneus gespoten
wordt. Op een FAG zijn microaneurysmata, die voor een laserbehandeling in aanmerking komen,
te lokaliseren. Met de OCT techniek lukt dit veel minder goed. Ook voor het zichtbaar maken van
retinale nonperfusie is een FAG geïndiceerd. Het FAG-onderzoek is belastend voor de patiënt en
arbeidsintensief. De kans op complicaties is klein, maar ze kunnen ernstig zijn.
In de oogheelkundige praktijk wordt met OCT DME gediagnosticeerd en het effect van een
intravitreale anti-VEGF behandeling gevolgd (Hee 1998). Behalve een anti-VEGF behandeling is
er bij centraal oedeem met focale lekkage buiten de fovea een indicatie voor laserbehandeling.
Deze wordt verricht op geleide van OCT en FAG. De uitgangsvraag beoogt in kaart te brengen
wat de meerwaarde is van FAG in combinatie met OCT bij het diagnosticeren en behandelen van
diabetisch macula oedeem.

30

35

40

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende zoekvraag: wat zijn gunstige en ongunstige effecten van het gebruik van OCT
alleen, in vergelijking tot FAG in combinatie met OCT, bij het stellen van de diagnose en
vervolgens behandelen van klinisch significant macula oedeem bij volwassen personen met
diabetes?
Klinisch significant macula oedeem (CSMO) wordt gedefinieerd aan de hand van de ETDRS
criteria, als macula oedeem waarbij wordt voldaan aan tenminste een van de volgende criteria:
verdikking van de retina binnen 500 µm van het centrum van de macula, harde exsudaten
binnen 500 µm van het centrum van de macula met verdikking van de aangrenzende retina, of
een verdikking van de retina van tenminste een papilgrootte waarvan een deel een
papildiameter van het centrum van de macula ligt.
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Relevante uitkomstmaten
Doorslaggevend zijn de patiëntrelevante uitkomsten van de diagnose-behandelstrategie: het
succes van de laserbehandeling. De werkgroep achtte verschil in visus (best corrected visual
acuity, BCVA), ernstige bijwerkingen of complicaties (oculaire adverse events [endophthalmitis,
hoge oogdruk, cataract]; systemische adverse events [cardiovasculaire events, tromboembolische processen, totale mortaliteit]) voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en
verschil in retinale dikte op de OCT (Optical Coherence Tomography), milde bijwerkingen of
complicaties, belasting voor de patiënt, en kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar) voor
de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde een verandering (verbetering of verslechtering) van de visus (BCVA)
met tenminste 15 letters (3 lijnen; 0,3 logMAR; dichotome uitkomstmaat) als een klinisch
(patiënt) relevant verschil. Voor de uitkomstmaat centrale retinale dikte werd een verandering
van tenminste 50 µm, of het bereiken van een retinadikte lager dan 250 µm als klinisch relevant
beschouwd. Voor ernstige bijwerkingen en complicaties werd niet bij voorbaat een klinisch
relevant verschil vastgesteld.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID) is met relevante zoektermen gezocht vanaf het jaar 2000 naar
systematische reviews, RCT’s, en observationeel vergelijkend onderzoek die het gebruik van OCT
en FAG vergelijken bij patiënten met DME. De werkgroep acht onderzoek van voor het jaar 2000
niet relevant vanwege recente technische ontwikkelingen in (toepassing van) OCT. De
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie
leverde 294 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
(systematisch review van) vergelijkend onderzoek, vergelijking van OCT met OCT in combinatie
met FAG, diagnose en behandeling van DME, bij volwassen personen met diabetes type 1 of 2,
met door de werkgroep als relevant benoemde uitkomstmaten (zie eerder in de tekst).
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie vier studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens drie studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), en een studie definitief geselecteerd.
Er is een enkele studie (Gallego-Pinazo 2011) opgenomen in de literatuuranalyse. De
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabel. De
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias tabel.
Samenvatting literatuur
In slechts een studie worden de patiëntrelevante uitkomsten van een diagnosebehandelstrategie gebaseerd op OCT vergeleken met een diagnose-behandelstrategie op basis
van FAG. Het onderzoek van Gallego-Pinazo kent ernstige beperkingen in studieopzet en
uitvoering. De groepstoekenning is niet gerandomiseerd, en behandelaar, patiënt en
beoordelaar zijn niet geblindeerd (zie risk of bias tabel). Daarnaast worden zeer stringente
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inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd, en is de studieomvang gering (zie evidencetabel).
Gallego-Pinazo (2011) verdeelt patiënten met klinisch relevant macula oedeem (ETDRS definitie;
40 ogen, 24 patiënten) over twee groepen, en vergelijkt de effecten van een laserbehandeling op
geleide van spectraal domein OCT (SD-OCT; 20 ogen, 12 patiënten) met laserbehandeling op
geleide van FAG (20 ogen, 12 patiënten). Visus (BCVA), centrale retinadikte en retinaal volume
worden bepaald op baseline en twee maanden na de initiële laserbehandeling. Er worden geen
klinisch relevante of statistisch significante verschillen waargenomen in de relevante
uitkomstmaten tussen de behandelgroepen. In beide groepen verbetert de visus (BCVA; kritieke
uitkomstmaat) met gemiddeld 0,15 logMAR ten opzichte van baseline (p-waarde voor
groepsverschil, p=0,51). Ook de afname in centrale retinadikte (belangrijke uitkomstmaat) is
vergelijkbaar in de twee behandelgroepen (gemiddelde afname ten opzichte van baseline met
respectievelijk 64 µm en 72 µm, in de FAG en OCT groep; p-waarde voor groepsverschil, p=0,66).
Ernstige bijwerkingen of complicaties (kritieke uitkomstmaten), milde bijwerkingen of
complicaties, belasting voor de patiënt, en kosten (belangrijke uitkomstmaten) worden niet
geanalyseerd.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat visusverbetering (BCVA) en centrale retinadikte is zeer
laag. De bewijskracht is verlaagd vanwege ernstige beperkingen in de onderzoeksopzet (hoog
risico op bias; twee niveau’s(, indirectheid )niet-representatieve patiëntengroep; een niveau), en
imprecisie (een enkele studie van onvoldoende omvang; een niveau).
Conclusies
Er zijn enige aanwijzingen dat de kortetermijnresultaten (verbetering van visus, en
afname van centrale retinadikte) bij patiënten met diabetes en klinisch relevant
macula oedeem, van een laserbehandeling op geleide van spectraal domein OCT
(SD-OCT) mogelijk vergelijkbaar zijn met de resultaten van een laserbehandeling op
geleide van FAG.
Zeer laag
GRADE

Op basis van kortetermijnresultaten (twee maanden), SD-OCT (: hogere resolutie
dan tijdsdomein-OCT, TD-OCT), in een enkel niet-gerandomiseerd onderzoek van
geringe omvang, met ernstige tekortkomingen in studieopzet en uitvoering (hoog
risico op bias).
Ernstige bijwerkingen of complicaties, milde bijwerkingen of complicaties,
belasting voor de patiënt, en kosten worden niet geanalyseerd.
Bronnen: Gallego-Pinazo 2011
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Er zijn enige aanwijzingen dat de korte termijn resultaten (verbetering van visus, en afname van
centrale retinadikte) bij patiënten met diabetes en klinisch significant macula oedeem, van een
laserbehandeling op geleide van spectraal domein OCT (SD-OCT) mogelijk vergelijkbaar zijn met
de resultaten van een laserbehandeling op geleide van FAG (Gallego-Pinazo 2011). Deze
aanwijzingen zijn gebaseerd op kortetermijnresultaten in een enkel niet-gerandomiseerd
onderzoek van lage kwaliteit.
Sinds de intrede van de anti-VEGF behandeling en het beschikbaar komen van OCT is het aantal
FAG`s sterk afgenomen. Dit omdat het lokaliseren van lekkende microaneurysmata bij anti-VEGF
behandeling niet relevant is. Omdat FAG een belastend onderzoek is, bestaat de neiging de FAG
ook bij een indicatie voor lasercoagulatie achterwege te laten. Echter een OCT scan vervangt een
FAG niet. OCT en FAG vullen elkaar aan (Health Quality Ontario 2009). Laat men de FAG
achterwege dan zijn er meer lasercoagulaten nodig om DME effectief te behandelen (Kozak
2014).
Het beoogde resultaat van een anti-VEGF behandeling is afname van maculaoedeem. Dit gaat in
de regel gepaard met een verbetering van de visus. Hoewel het oedeem op de OCT afneemt kan
visusverbetering uitblijven. Een van de oorzaken is ischemie van de macula. De literatuur is niet
eenduidig of een OCT geschikt is voor het aantonen van nonperfusie. Vooralsnog lijkt een FAG
superieur in het zichtbaar maken van de doorstroming van de retina (Dmuchowska 2014).
Hoewel OCT en FAG goede technieken zijn om maculaoedeem aan te tonen zijn er situaties
waarin er een discrepantie tussen beide onderzoeken bestaat. Door een FAG achterwege te
laten bestaat er een kleine kans op het missen van subtiel maculaoedeem (Kozak 2008).

OCT

FAG

Kwantitatief

Informatie

Indicatie

Invasief

Ja; meten van
retinadikte

Retina anatomie
in beeld brengen

Onbegrepen
visusdaling
evalueren

Nee

Onbegrepen
visusdaling
evalueren

Ja (intraveneus
fluoresceine)

Nee;
vaststellen
vaatlekkage
en occlusie

Aantonen
vitreomaculaire
tractie
Lekpunten voor
lasercoagulatie
opsporen

Bijwerkingen
Complicaties
Geen

Belasting voor
patiënt
Patiënt vriendelijk;
weinig belastend

Kans op complicatie is klein,
maar complicatie kan
ernstig zijn

Patiënt
onvriendelijk;
belastend

Vermoeden van
neovascularisatie
al of niet
bevestigen
Eventuele andere
oorzaken van
maculaoedeem
uitsluiten

Tabel 1. Vergelijking van de belangrijkste karakteristieken van OCT en FAG
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Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste karakteristieken van OCT en FAG. OCT en FAG
verschillen met name in de soort informatie die wordt verkregen, invasiviteit en daarmee
gepaard gaande risico’s op bijwerkingen en complicaties.

5

Aanbeveling
Gebruik in eerste instantie alleen OCT:
• Bij het stellen van de diagnose DME.
• Bij het beoordelen van het effect van intravitreale anti-VEGF behandeling op de
retinadikte.
In deze situaties heeft FAG geen meerwaarde
Gebruik een combinatie van OCT en FAG in de volgende situaties:
• Bij een onvoldoende resultaat van anti-VEGF behandeling op visus en/of retinadikte.
• Bij een verdenking op nonperfusie van de macula.
• Bij het stellen van de indicatie voor laserbehandeling van DME.
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Bijlagen module Meerwaarde FAG bij diagnostiek en behandeling
Geldigheid en Onderhoud
Het lijkt gewenst de aanbevelingen te herbeoordelen vóór 2021.
5
Module7

Regiehouder(s)8

Jaar van
autorisatie

Eerstvolgende
beoordeling
actualiteit
richtlijn9

meerwaarde
FAG bij
diagnostiek
en
behandeling

NIV en NOG

2017

2021

Frequentie
van
beoordeling
op
actualiteit10
eens in de vijf
jaar

Wie houdt
er toezicht
op
actualiteit11

Relevante
factoren voor
wijzigingen in
aanbeveling 12

[NIV, NOG
of de
werkgroep]

beschikbaarheid
nieuwe
diagnostische
technieken

Naam van de module
Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere
regiehouders)
9 Maximaal na vijf jaar
10 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar
11 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in
stand blijft
12 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen
7
8
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Kennislacunes
Het is onvoldoende onderzocht wat de meerwaarde is van een diagnose-behandelstrategie
gebaseerd op een combinatie van OCT en FAG, in vergelijking met een diagnosebehandelstrategie gebaseerd op alleen OCT, op patiëntrelevante uitkomsten (visuswinst,
complicaties/bijwerkingen, belasting van de patiënt, kosten). Een gerandomiseerd vergelijkend
onderzoek waarin patiëntrelevante uitkomsten worden vergeleken tussen een diagnosebehandelstrategie gebaseerd op alleen OCT en een diagnose-behandelstrategie gebaseerd op
een combinatie van OCT en FAG ontbreekt. Omdat FAG algemeen gezien wordt als een belangrijk
onderdeel in de diagnose-behandelstrategie, is het twijfelachtig of een RCT, die de uitgangsvraag
kan beantwoorden, haalbaar is.
OCTangiografie (OCTA) is een nieuwe beeldvormende techniek. Het geeft binnen een paar
seconden informatie over de retinale/choroidale bloedstroom zonder injectie van een kleurstof.
De bloedstroom is in de verschillende diepe en oppervlakkige lagen fraai zichtbaar te maken. In
tegenstelling tot de standaard FAG geeft OCTA geen informatie over vaatlekkage. Meerdere
prototypes zijn in gebruik in clinical trials. De nieuwe, niet invasieve technologie zal ongetwijfeld
een grote rol gaan spelen in de diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie.
Indicatoren
Er zijn geen nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld omdat er voor diabetes al voldoende
indicatoren bestaan, onder andere behorend bij de NDF Zorgstandaard Diabetes (NDF 2015).
Implementatie
De werkgroep heeft geen belangrijke barrières geïndentificeerd die een implementatie van de
aanbeveling in de weg kunnen staan.

25

90
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

Evidencetabellen
(1) Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series]
Research question: What is the added value of fluorescence angiography (FAG) combined with optical coherence tomography (OCT) as compared to OCT only, in
diagnosis and treatment of diabetic macular edema (DME)?
Study
reference

Study
characteristics

Patient
characteristics 2

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

Follow-up

Outcome measures and
effect size 4

Comments

GallegoPinazo
2011

Quasirandomized
study

Laser photocoagulation
guided by FA

Laser photocoagulation
guided by SD-OCT

Length of follow-up:
2 months )‘after the initial
laser treatment’(

Outcome measures and
effect size (include 95%CI and
p-value if available):

20 eyes
12 patients
[8*2 + 4*1 eye = 20]

20 eyes
12 patients
[8*2 + 4*1 eye = 20]

Note: patients with both
their eyes treated receive
the same treatment for
both eyes

Note: patients with both
their eyes treated receive
the same treatment for
both eyes

Setting: Dept
ophthalmol,
university
hospital,
Valencia, Spain

Inclusion criteria:
CSME (ETDRS
definition);
significant
elevation of retina
topographically
mapped in a color
code, with red
(400–500 μm( and
white ).500 μm(
indicating a
definitely
thickened area as
measured by OCT;
any loss of VA; and
macular vessel
leakage on FA.

Authors conclude that ‘the
short-term results of this
pilot study suggest that SDOCT is a safe and effective
technique and could be
considered as a valid
alternative to FA in the
guidance of macular laser
photocoagulation treatment
for diabetic macular edema’
[note that this conlusion does
not seem justified: see the
notes below]

Source of
funding: not
stated; authors
declare no
financial or
proprietary
interest in any
of the products
or techniques

Exclusion criteria:
proliferative DR;
severe ischemia;
intravit antiVEGF
or corticosteroid
treatment within
previous 6
months; laser
treatments within

Nonrandomized
comparative
study [method
of group
assignment was
not described]

SD-OCT: HD-OCT
Cirrus® and Carl Zeiss
Meditec®, Dublin, CA [note
that resolution is higher
than in former generation
time-domain systems (TDOCT)]

Loss-to-follow-up:
None
Incomplete outcome data:
None

FA-guided versus OCT-guided
No significant differences
between groups in BCVA (P =
0.51), CMT (P = 0.66), or
retinal volume (P = 0.58) at 2
months of followup
Treatment effects relative to
baseline:
FA-guided laser treatment
BCVA (logMAR)
Baseline 0.52 ± 0.2
Fup 0.37 ± 0.2
Diff 0.15 improvement
P< 0.001
CMT (mean)
Baseline 397.25 ± 139.1
Fup 333.50 ± 105.7 μm
Diff 63.75 improvement
P<0.001

Note: group assignment
stated as ‘nonrandomized’
but method not mentioned;
no blinding of treating
physician or outcome
assessor; short length of
followup; problem with ‘unit
of analysis’ )8/12 patients in
both groups have both eyes
included in study, always in
same group)
Note: very narrow inclusion
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mentioned

previous 3
months;
angiographic
evidence of
macular ischemia;
presence of retinal
disease other than
DR; uncontrolled
diabetes; systemic
arterial
hypertension;
smoking; and
insufficient
mydriasis or
unclear media
limiting
possibility of
obtaining accurate
retinograms
N total at baseline:
Intervention: 20
eyes; 12 patients
(8 patients with
both eyes)
Control: idem
Important
prognostic
factors2:
For example
age ± SD:
I: 61.6 ± 7.9
C: 62.8 ± 10.3

Ret volume
Baseline 12.61 ± 1.6
Fup 10.94 ± 1.4 mm3
Diff 1.67 improvement
P< 0.001
SD-OCT guided laser
treatment
BCVA (logMAR)
Baseline 0.48 ± 0.2
Fup 0.33 ± 0.2
Diff 0.15 improvement
P< 0.001
CMT (mean)
Baseline 425.90 ± 149.6
Fup 353.4 ± 140 μm
Diff 72.5 improvement
P< 0.001
Ret volume
Baseline 12.38 ± 2.1
Fup 11.53 ± 1.1 mm3
Diff 0.85 improvement
P< 0.001

criteria; only patients with
definitely thickened retinal
area (OCT), and with macular
vessel leakage (FA) included
Note: MCID not defined, no
power calculation; small
sample size: study is
underpowered
Note: diagnosis DME
sustained
by fundus examination, FA,
and SD-OCT
GRADE: based on this single
study (and assuming a quasirandomized study design),
the certainty of the evidence
for treatment effects on
BCVA (critical outcome) and
CMT (important outcome) is
VERY LOW; downgraded for
very high risk of bias (2
levels), imprecision (at least 1
level; only 1 study with
insufficient power),
indirectness (at least 1 level;
non-representative group of
patients due to very stringent
inclusion and exclusion
criteria)

BCVA (logMAR)
I: 0.52 ± 0.2
C: 0.48 ± 0.2
CMT (um):
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I: 397.25 ± 139.1
C: 425.90 ± 149.6
Mean ret vol
(mm3)
I: 10.94 ± 1.4
C: 12.38 ± 2.1
Sex:
I: 7 M / 5 F
C: 8 M / 4 F
Groups
comparable at
baseline? Yes [but
note small group
size]
Notes:
1.

5

10

2.
3.
4.

Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (casecontrol studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders

(2) Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Research question: What is the added value of fluorescence angiography (FAG) combined with optical coherence tomography (OCT) as compared to OCT only, in
diagnosis and treatment of diabetic macular edema (DME)?

Study
reference
(first
author,
publication
year)
GallegoPinazo

Describe method of
randomisation1

Method of group
assignment not

Bias due to inadequate
concealment of
allocation?2

Bias due to inadequate
blinding of participants
to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of care
providers to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of outcome
assessors to treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting on
basis of the results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to violation of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

Likely*1

Unlikely

Likely*1

Unclear*1

Unlikely

Unlikely

Unlikely
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2011

described; mentioned
as ‘nonrandomized’
*1 group assignment was not randomized and not concealed, method of group assignment was not reported; treating physician was not blinded; outcome assessor (: treating physician?) was most likely not blinded

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation,
according to case record number, date of birth or date of admission.

5

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed
at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor
records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like
death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” )subjective( outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.

10
4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared with
those whose results are reported.
5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not
reported, the risk of bias is unclear
6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in

15the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

20
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal Redenen van exclusie
Kozak 2014
Verkeerde PICO; geen patiëntrelevante uitkomstmaten
Dmuchowska
Verkeerde PICO; patiënten met CSME worden uitgesloten; geen
2014
patiëntrelevante uitkomstmaten
Ozdek 2005
Verkeerde PICO; geen patiëntrelevante uitkomstmaten

5

Zoekverantwoording
Database Zoektermen
Medline 1 Diabetic Retinopathy/ and "Macular Edema"/ (1812)
2 ((diabet* adj6 "Macular Edema") or (diabet* adj6 "Macular oedema")).ti,ab.
(OVID)
2000april
2015

Totaal
294

(2405)
3 (diabet* and Macula* and ?edema*).ti. or (diabet* and Macula* and
?edema*).ab. (2627)
4 ("Macular Edema"/ or ((retinal or "central macular") adj3 thickness).ti,ab.)
and diabet*.ti,ab. (2345)
5 DME.ti,ab. (1705)
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 (4646)
7 limit 6 to (english language and yr="2000 -Current") (3517)
11 Fluorescein Angiography/ (18918)
12 ("Fluorescein angiograph*" or FAG).ti,ab. (8040)
13 "Tomography, Optical Coherence"/ (15752)
14 ("Optical Coherence Tomograph*" or OCT).ti,ab. (25064)
15 (11 or 12) and (13 or 14) (4376)
16 7 and 10 (3)
17 7 and 15 (390)
18 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (234287)
19 17 and 18 (5)
20 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or DoubleBlind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial,
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not
humans/) (1449341)
21 17 and 20 (122)
22 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or
Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or
studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or
studies)).tw,kw. or (observational adj (study or studies)).tw,kw. or
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Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross
sectional.tw,kw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled study/ or
interrupted time series analysis/ [Onder exp cohort studies vallen ook
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2124678)
23 17 and 22 (275)
30 21 or 23 (296)
31 30 not 19 (294) – 289 uniek

Algemene gegevens
Korte titel (max 40 tekens)
Volledige titel (max 100 tekens)

meerwaarde FAG bij diagnostiek
en behandeling
meerwaarde
van
FAG
in
combinatie met OCT bij het
diagnosticeren en behandelen van
DME

Versie (eerste versie of herziening van bestaande module 1
op de richtlijnendatabase)
Submodule van: (indien van toepassing)
Referentie stijl
Taal (nederlands/engelse vertaling/engels geautoriseerd)
Nederlands
Methode (evidence/consensus)
Evidence
Autorisatiedatum
2021
Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, prognose,
screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)
Aandoening (volgend ICD10)
Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Koppelingen andere aanbevelingen
Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de huidige
richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag juiste Denk
aan
indicatoren,
naam en volgorde doorgeven)
kennishiaten
Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag juiste Denk aan www.kennisinstituut.nl,
naam en volgorde doorgeven)
link naar patiëntenorganisatie
Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)
Denk aan stroomschema
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Module 3 Behandeling – behandeling van diabetisch macula oedeem
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Leeswijzer:
Onderstaande conceptrichtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en
autorisatiefase opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.
Wat is de optimale behandeling van diabetisch macula oedeem bij volwassen personen met
diabetes?
Inleiding
Gedurende bijna 30 jaar was focale en/of grid lasercoagulatie de belangrijkste behandeling voor
klinisch significant diabetisch macula oedeem, gebaseerd op de eerste resultaten van de ETDRS
studie die in 1985 zijn gepubliceerd. Sinds ongeveer 10 jaar vindt er een verschuiving van de
behandeling plaats en komt er steeds meer bewijs dat anti-VEGF medicatie superieur is ten
opzichte van lasertherapie. Ook het positieve effect van steroïden in de behandeling van
diabetisch macula oedeem komt steeds meer naar voren, hoewel er op de lange duur
bijwerkingen kunnen ontstaan zoals cataract en glaucoom. Doordat er steeds meer
behandelmogelijkheden bijkomen, ontstaan er ook veel vragen (welk middel, welke indicatie,
wanneer switchen, naar welke therapie) over de beste behandeling van diabetisch macula
oedeem.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende zoekvraag: wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van de relevante
behandelopties (anti-VEGF, laser, corticosteroïden, vitrectomie) bij behandeling van (klinisch
significant) macula oedeem bij volwassen personen met diabetes? De klinisch relevante
vergelijkingen zijn die van anti-VEGF versus laser, anti-VEGF middelen onderling, en anti-VEGF
versus corticosteroïden.
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte verschil in best-gecorrigeerde visus (best corrected visual acuity, BCVA),
een kritieke uitkomstmaat ; Verandering in centrale retinale dikte op de OCT (Optical Coherence
Tomography) en ernstige bijwerkingen of complicaties (systemische bijwerkingen zoals
cardiovasculaire events, trombo-embolische processen en/of totale mortaliteit en oculaire
bijwerkingen zoals endophthalmitis, glasvochtbloeding, ablatio retinae, hoge oogdruk, cataract),
zijn eveneens belangrijke uitkomstmaten. Milde bijwerkingen, belasting voor de patiënt, en
kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar), worden gezien als overige uitkomstmaten.

40
De werkgroep definieerde een verandering (verbetering of verslechtering) van de visus (BCVA)
met tenminste 15 letters (3 lijnen; 0,3 logMAR; dichotome uitkomstmaat) als een klinisch
(patiënt) relevant verschil. Voor de uitkomstmaat centrale retinale dikte werd een verandering
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van tenminste 50 µm, of het bereiken van een retinadikte lager dan 250 µm als klinisch relevant
beschouwd. Voor ernstige bijwerkingen en complicaties werd niet bij voorbaat een klinisch
relevant verschil vastgesteld.
5
Zoeken en selecteren (Methode)
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In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews, richtlijnen en RCT’s die behandelopties voor diabetisch
macula oedeem vergelijken. In eerste instantie is gezocht vanaf 2006 en de zoekactie beperkt tot
systematische reviews in Medline en Embase. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. Deze initiële literatuurzoekactie leverde 62 treffers op. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische review, vergelijking van
relevante behandelopties (anti-VEGF, laser, corticosteroïden) voor diabetisch macula oedeem,
bij volwassenen met diabetes mellitus type 1 of 2, met door de werkgroep als relevant
benoemde uitkomstmaten (zie eerder in de tekst). Op basis van titel en abstract werden 28
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 26 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), en 2 studies definitief
geselecteerd (Virgili 2014; Ford 2013).
De systematische review van Virgili (2014) vergelijkt anti-VEGF middelen met laser- of
controlebehandeling en dekt de literatuur tot april 2014. De systematische review van Ford
(2013) vergelijkt ook anti-VEGF middelen met corticosteroïden, en corticosteroïden met laser- of
controlebehandeling, en bestrijkt de literatuur tot juli 2012. In aanvullende zoekacties is
vervolgens gezocht naar recentere studies die voldoen aan de inclusiecriteria van genoemde
systematische reviews (zie zoekverantwoording) en een relevante klinische vergelijking
betreffen. Deze zoekacties leverden respectievelijk 154 en 131 treffers op voor de update van
Virgili (2014) en Ford (2013), 43 en 35 studies werden voorgeselecteerd, en 43 en 34 studies
geëxcludeerd na raadpleging van de volledige tekst (zie exclusietabel). De RCT van Gillies (2014)
werd als aanvullende studie voor Ford (2013) geïdentificeerd. Aan de update van Virgili werd een
zeer recente RCT verschenen net na de zoekdatum toegevoegd (DRCRN 2015).
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Vier onderzoeken )twee SR’s, twee RCT’s( zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Voor de
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten van de systematische (Cochrane) review van
Virgili (2014) en beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) van de geïncludeerde
studies wordt verwezen naar de bewuste publicatie.
De belangrijkste studiekarakteristieken, resultaten, en beoordeling van de individuele
studieopzet van de relevante geïncludeerde studies in Ford (2013), en de aanvullende studies
(DRCRN 2015; Gillies 2014) zijn opgenomen in de evidence tabellen.

Samenvatting literatuur
Voor de vergelijking van anti-VEGF versus laser is de systematische literatuuranalyse gebaseerd
op Virgili (2014), voor de vergelijking van anti-VEGF middelen onderling is de literatuuranalyse
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gebaseerd op Virgili (2014) en de aanvullende studie (DRCRN 2015). Voor de vergelijking van
anti-VEGF versus corticosteroïden is de literatuuranalyse gebaseerd op Ford (2013) met de
aanvullende studie (Gillies 2014).
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Anti-VEGF versus laser
Voor de vergelijking van anti-VEGF versus laser is de systematische literatuuranalyse gebaseerd
op Virgili (2014), een aanvullende zoekactie leverde geen recentere studies op die aan de
inclusiecriteria voldoen en relevant zijn voor de vergelijking anti-VEGF versus laser.
De systematische review van Virgili (2014) is van zeer goede kwaliteit (zie Table of quality
assessment). Virgili (2014) vergelijkt anti-VEGF middelen met laser- of controlebehandeling en
dekt de literatuur tot april 2014.
Virgili )2014( includeert 18 RCT’s waarin anti-VEGF behandeling wordt vergeleken met
laserbehandeling (11 studies, 1333 deelnemers), of placebo (sham treatment; 3 studies, 497
deelnemers), of waarin een combinatiebehandeling met anti-VEGF en laser wordt vergeleken
met alleen laserbehandeling (4 studies, 919 deelnemers). De studiegrootte varieert tussen 37 en
852 deelnemers. Vergelijkingen met intravitreale corticosteroïden werden van de analyse
uitgesloten. De primaire uitkomstmaat is verandering van visus (BCVA, best-corrected visual
acuity) bij een jaar follow-up, gedefinieerd als een verbetering of verslechtering met tenminste
15 ETDRS letters, 3 ETDRS lijnen of 0,3 logMAR. Als secundaire uitkomstmaten worden o.a.
centrale retinadikte en veiligheid (oculaire en systemische adverse events) geanalyseerd.
Patiënten in de geïncludeerde studies hadden de klinische diagnose DME, in veel gevallen
bevestigd met OCT. De BCVA op baseline lag tussen 20/200 en 20/40.
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Er is enige variatie in de inclusiecriteria die worden gehanteerd in de RCT’s, met name met
betrekking tot patiënten die eerder met laser zijn behandeld. In een meerderheid van de studies
worden alleen patiënten die in de laatste drie tot zes maanden zijn gelaserd uitgesloten. In drie
RCT’s worden alleen patiënten die niet reageerden op een laserbehandeling geïncludeerd )zie
Virgili 2014 [Ahmadieh 2008; BOLT 2010; Ekinci 2014]), en in een RCT (zie Virgili 2014 [Soheilian
2007]) worden juist patiënten geïncludeerd die geen eerdere laserbehandeling hebben
ondergaan.
De individuele studieopzet (risk of bias) van de geïncludeerde studies werd beoordeeld in
overeenstemming met het Cochrane Handbook (Higgins 2011), en de kwaliteit van de studies is
overwegend hoog (zie de risk of bias beoordeling in Fig. 1-6; Virgili 2014). Twaalf van de achttien
RCT’s zijn Europese of Noord-Amerikaanse RCT’s gesponsord door de anti-VEGF fabrikant (zie
Virgili 2014 [BOLT 2010; DA VINCI 2011; DRCRnet 2010; Korobelnik 2014; Macugen 2005;
Macugen 2011; READ2 2009; NCT01131585 (RELATION); RESOLVE 2010; RESPOND 2013;
RESTORE 2011; RISE-RIDE]). Vijf van de zes niet-commerciële studies betreft off-label gebruik van
bevacizumab.
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Elf RCT’s vergeleken laserbehandeling met anti-VEGF, overwegend bij een jaar follow-up:
bevacizumab (3 studies, 249 deelnemers), ranibizumab (5 studies, 1529 deelnemers), aflibercept
(3 studies, 1120 deelnemers). Anti-VEGF behandeling betrof 7-9 injecties in het eerste en 3-4
injecties in het tweede jaar, pro re nata (injecties als nodig) of volgens een vast regime.
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Visus (BCVA) – kritieke uitkomstmaat
Meta-analyse van de proportie patiënten waarin de visus klinisch relevant, dat wil zeggen met ( 3
of meer lijnen; 15 of meer letters), is toegenomen na een jaar follow-up (Fig. 1) laat zien dat
behandeling met anti-VEGF de kans op een klinisch relevante verbetering van de visus vergroot
ten opzichte van laserbehandeling: relatief risico, RR=3,6 (95% betrouwbaarheidsinterval,
95%BI= [2,7; 4,8]; 10 studies, 1333 deelnemers, heterogeniteit I 2=0%). In absolute termen neemt
het aantal patiënten met klinisch relevante verbetering van de visus naar schatting toe van 8 op
de 100 bij laserbehandeling naar 28 op de 100 bij anti-VEGF behandeling: number needed to
treat, NNT=5 (95%BI=[3; 8]). Tegelijkertijd verlaagt behandeling met anti-VEGF de kans op een
klinisch relevante verslechtering van de visus ten opzichte van laserbehandeling (Fig. 2): relatief
risico, RR=0,11 (95%BI=[0,05; 0,24]; 7 studies, 1086 deelnemers, heterogeniteit I 2=0%). Het
aantal patiënten met een klinisch relevante verslechtering van de visus bij een jaar follow-up
neemt naar schatting af van 12 op de 100 bij laserbehandeling naar minder dan 2 op de 100 bij
anti-VEGF behandeling: NNT=10 (95%BI=[9; 12]). Het verschil in visus tussen behandeling met
anti-VEGF en laserbehandeling bij een jaar follow-up bedraagt (Fig. 3): gemiddeld verschil,
MD=1,6 lijnen (95%BI=[1,4; 1,8]; 9 studies, 1292 deelnemers, heterogeniteit I 2=59%) in het
voordeel van de anti-VEGF behandeling. Deze gemiddelde verbetering in visus op groepsniveau
bij behandeling met anti-VEGF in plaats van laser is weliswaar statistisch significant maar bereikt
niet de grens voor klinische relevantie (3 of meer lijnen). Een klinisch relevante verbetering van
de visus wordt slechts bereikt bij een betrekkelijk klein deel van de patiënten.
Data verkregen bij langere follow-up geven een vergelijkbaar beeld, maar zijn schaars en
daarmee minder betrouwbaar. Eén RCT (zie Virgili 2014 [BOLT 2010]) rapporteert de primaire
uitkomstmaat: bij 2 jaar follow-up blijkt anti-VEGF (bevacizumab) de kans op een klinisch
relevante verbetering van de visus te vergroten en de kans op een verslechtering van de visus te
verkleinen ten opzichte van laserbehandeling; respectievelijk RR=9,1 (95%BI= [1,2; 65,8]) en
RR=0,08 (95%BI= [0,00; 1,51]). Twee RCT’s )zie Virgili 2014 [BOLT 2010; Soheilian 2007](
rapporteren het gemiddelde verschil in visus tussen behandeling met anti-VEGF en
laserbehandeling bij 2 jaar follow-up: MD=-0,14 logMAR (95%BI=[-0,24; -0,05]; 2 studies, 142
deelnemers, heterogeniteit I2=29%), ongeveer 1,5 lijnen in het voordeel van anti-VEGF.
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Figuur 1. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: relatief risico op toename
visus met tenminste 3 lijnen bij ongeveer een jaar follow-up. Subgroepen: bevacizumab,
ranibizumab, aflibercept. Fixed effects model. Cochrane Risk of bias beoordeling (Virgili 2014).
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Figuur 2. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: relatief risico op afname
visus met tenminste 3 lijnen bij ongeveer een jaar follow-up. Fixed effects model. Cochrane
Risk of bias beoordeling (Virgili 2014).
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Figuur 3. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: verschil (MD, mean
difference) in visus (BCVA) bij een jaar follow-up. Fixed effects model (Virgili 2014).
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Centrale retinale dikte – belangrijke uitkomstmaat
Meta-analyse van de centrale retinale dikte bepaald met OCT bij een jaar follow-up (Fig. 4) laat
zien dat behandeling met anti-VEGF de centrale retinadikte statistisch significant en klinisch
relevant verlaagt ten opzichte van laserbehandeling: MD=-78,8 µm (95%BI= [-94,5; -63,1]; 8
studies, 1215 deelnemers, heterogeniteit I2=68%).
Figuur 4. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: verschil (MD, mean
difference) in retinale dikte. Random effects model (Virgili 2014).

10

Ernstige bijwerkingen en complicaties – belangrijke uitkomstmaat
Zie Bijwerkingen en complicaties (alle vergelijkingen).
15
Overige uitkomstmaten
Virgili (2014) rapporteert geen uitkomsten met betrekking tot belasting voor de patiënt, en
kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar) of kosteneffectiviteit.
20

25

Vergelijking anti-VEGF middelen onderling
Voor de vergelijking van anti-VEGF middelen onderling is de systematische literatuuranalyse
gebaseerd op Virgili (2014) en aanvullende studie (DRCRN 2015). Voor details met betrekking tot
de systematische review van Virgili (2014) wordt verwezen naar de vergelijking van anti-VEGF
met laser )zie eerder in de tekst onder ‘Anti-VEGF versus laser’(.
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De studie van DRCRN (2015) is een Noord-Amerikaanse multicenter RCT van goede kwaliteit (zie
Table of quality assessment), waarin volwassen patiënten met diabetisch macula oedeem
worden gerandomiseerd naar behandeling met herhaalde intravitreale injecties met aflibercept
(2 mg; n=224 deelnemers), bevacizumab (1,25 mg; n=218), of ranibizumab (0,3 mg; n=218). De
studie is gesubsidieerd door de National Institute of Health (NIH; USA), en wordt, afgezien van
het gratis beschikbaar stellen van aflibercept en ranibizumab, niet gesponsord door fabrikanten.
De primaire uitkomstmaat is verandering van visus (BCVA, best-corrected visual acuity; letter
score) bij een jaar follow-up. Als secundaire uitkomstmaten worden centrale retinadikte (CST,
Central Subfield Thickness) en veiligheid (oculaire en systemische adverse events) geanalyseerd.
Inclusie beperkt zich tot patiënten met de klinische diagnose DME (bevestigd met OCT) en
tenminste een oog met een BCVA van 78-24 letters (Snellen visus 20/32 tot 20/320). De
gemiddelde BCVA op baseline is 64,8 letters (Snellen 20/50), de gemiddelde leeftijd bedraagt 61
jaar, en 65% is van Europese afkomst, het merendeel van de patiënten (90%) heeft type 2
diabetes mellitus. Voor een overzicht van de studiekarakteristieken en resultaten wordt
verwezen naar de evidencetabel.
Visus (BCVA) – kritieke uitkomstmaat
In de meta-analyses van Virgili (2014) worden voor de primaire uitkomstmaat op basis van een
klinisch relevante verandering van de visus met tenminste 15 letters (Fig. 1-2), geen statistisch
significante verschillen waargenomen tussen de anti-VEGF middelen (bevacizumab 1,25 mg,
ranibizumab 0,3 mg en aflibercept 2,0 mg). Bij analyse van de gemiddelde verandering in visus
(Fig. 3) geeft een subgroep analyse wel statistisch significant verschillen te zien, waarbij
aflibercept zich positief onderscheidt ten opzichte van ranibizumab. Het betreft hier echter
indirecte vergelijkingen, en met een lage statistische power om verschillen in effectiviteit tussen
anti-VEGF middelen te kunnen detecteren.
DRCRN (2015) biedt een directe vergelijking van aflibercept, bevacizumab, en ranibizumab. Voor
de uitkomstmaat verandering in visus (BCVA gecorrigeerd voor baseline; letter score op een
schaal van 0-100), bij een jaar follow-up bedraagt het groepsverschil (mean difference, MD) bij
vergelijking van aflibercept met bevacizumab, en van aflibercept met ranibizumab:
respectievelijk MD= 3,5 (95% BI=[1,4;5,7]) en 2,1 (95%BI=[0,1;4,2]) in het voordeel van
aflibercept. Tussen behandeling met ranibizumab en bevacizumab wordt geen statistisch
significant verschil gevonden (MD=1.4; 95%BI=[-0.4;3.2]). Omdat uit een vooraf gedefinieerde
subgroep analyse blijkt dat er een statistisch significante interactie bestaat tussen de ernst van
de visuele beperking op baseline en het verschil in effectiviteit van de behandelopties (p<0,001),
worden de resultaten afzonderlijk geanalyseerd voor patiënten met een BCVA van 78-69 letters
(Snellen visus 0,4-0,63) en patiënten met een BCVA lager dan 69 letters (Snellen visus < 0,4).
Hierbij moet wel worden aangetekend dat de studiegrootte (sample size) is afgestemd op de
continue uitkomstmaat (BCVA) en zonder rekening te houden met de subgroepanalyse.

40
Bij patiënten met een BCVA van 78-69 letters op baseline (51% van het totaal aantal
deelnemers) is de gemiddelde verbetering in visus (in letters) ten opzichte van baseline bij een
jaar follow-up onafhankelijk van de behandeling (p>0,50): aflibercept (8,0), bevacizumab (7,5),
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en ranibizumab (8.3). Alleen in de patiënten met een BCVA lager dan 69 op baseline (49% van
het totaal aantal deelnemers) worden statistisch significante verschillen gevonden tussen de
behandelopties: aflibercept (18,9), bevacizumab (11,8), en ranibizumab (14,2). Het
groepsverschil bij vergelijking van aflibercept met bevacizumab, en van aflibercept met
ranibizumab is statistisch significant in het voordeel van aflibercept: respectievelijk MD= 6,5
(95% BI=[2,9;10,1]; p<0,001) en 4,7 (95%BI=[1,4;8,0]; p=0,003). Tussen behandeling met
ranibizumab en bevacizumab wordt geen statistisch significant verschil gevonden (MD=1.8;
95%BI=[-1,1;4,8]).
Uitgaande van een definitie voor behandelsucces (positief klinisch relevant effect) als een
verbetering van de BCVA ten opzichte van baseline met tenminste 15 letters (= de definitie
gehanteerd in Virgili 2014), is het behandelsucces bij patiënten met een BCVA van 78-69 op
baseline relatief gering en onafhankelijk van de behandeling: 18% (aflibercept), 16%
(bevacizumab), en 15% (ranibizumab) bij een jaar follow-up. In de patiënten met een BCVA lager
dan 69 letters op baseline is het behandelsucces groter en worden statistisch significante en
klinisch relevante verschillen gevonden tussen de behandelopties: 67% (aflibercept), 41%
(bevacizumab), en 50% (ranibizumab). Het groepsverschil bij vergelijking van aflibercept met
bevacizumab, en van aflibercept met ranibizumab is statistisch significant in het voordeel van
aflibercept: risicoverschil (risk difference, RD), respectievelijk RD= 24% (95%BI=[9;39]), en 18%
(95%BI=[4;32]). Tussen behandeling met ranibizumab en bevacizumab wordt geen statistisch
significant verschil gevonden (RD=6%; 95%BI=[-7;19]). Dit vertaalt zich naar een number needed
to treat (NNT) van 4 bij behandeling van patiënten met een BCVA lager dan 69 op baseline met
aflibercept in plaats van bevacizumab (NNT=4,2; 95%BI=[2,6;11,1]), en een NNT van 6 bij
behandeling met aflibercept in plaats van ranibizumab (NNT=5,6; 95%BI=[3,1;25]).

25
Een vergelijking van de anti-VEGF middelen met betrekking tot de kans op een klinisch relevante
verslechtering van de visus met tenminste 15 letters is niet mogelijk in DRCRN (2015) vanwege
het zeer lage aantal events (1-2 events per behandelarm).
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Retinale dikte – belangrijke uitkomstmaat
Bij meta-analyse van de gemiddelde verandering in centrale retinadikte (Fig. 4; Virgili 2014) geeft
een subgroep analyse statistisch significante verschillen te zien, waarbij aflibercept zich positief
onderscheidt ten opzichte van bevacizumab en ranibizumab. Het betreft hier echter indirecte
vergelijkingen, en met een lage statistische power om verschillen in effectiviteit tussen antiVEGF middelen te kunnen detecteren.
DRCRN (2015) biedt een directe vergelijking van aflibercept, bevacizumab, en ranibizumab. Bij
patiënten met een BCVA van 78-69 letters op baseline (gemiddelde centrale retinadikte 363-384
µm) bedraagt voor de uitkomstmaat centrale retinadikte (gecorrigeerd voor baseline), bij een
jaar follow-up het groepsverschil (mean difference, MD) bij vergelijking van aflibercept met
bevacizumab, en ranibizumab met bevacizumab: respectievelijk MD= -56 µm (95%BI=[-78;-33])
en -38 (95%BI=[-59;-16]) in het nadeel van bevacizumab. Tussen behandeling met aflibercept en
ranibizumab wordt geen statistisch significant of klinisch relevant verschil waargenomen (MD= 105
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18 µm; 95%BI=[-37;1]). Bij patiënten met een BCVA lager dan 69 letters op baseline (gemiddelde
centrale retinadikte 431-467 µm) bedraagt het groepsverschil bij een jaar follow-up bij
vergelijking van aflibercept met bevacizumab, MD=-86 µm (95%BI=[-122;-50]), statistisch
significant en klinisch relevant in het voordeel van aflibercept. Tussen behandeling met
aflibercept en ranibizumab, en tussen ranibizumab en bevacizumab worden geen statistisch
significant verschillen gevonden: respectievelijk MD= -19 µm (95%BI=[-48;11]), en -67 µm
(95%BI=[-101;33]).
Als behandelsucces (positief klinisch relevant effect) wordt gedefinieerd als het bereiken van een
centrale retinadikte lager dan 250 µm, is het behandelsucces bij patiënten met een BCVA van 7869 op baseline afhankelijk van de behandeling: 62% (aflibercept), 34% (bevacizumab), en 60%
(ranibizumab) bij een jaar follow-up. Dit vertaalt zich naar een NNT van 3 bij behandeling met
aflibercept in plaats van bevacizumab (NNT=3,2; 95%BI=[2,2;6,3]), en eveneens een NNT van 3
bij behandeling met ranibizumab in plaats van bevacizumab (NNT=3,0; 95%BI=[2,1;5,9]). Tussen
behandeling met aflibercept en ranibizumab wordt geen statistisch significant verschil
waargenomen.
Bij patiënten met een BCVA lager dan 69 bedraagt het behandelsucces: 70% (aflibercept), 39%
(bevacizumab), en 56% (ranibizumab). De NNT is 3 bij behandeling met aflibercept in plaats van
bevacizumab (NNT=3,1; 95%BI=[2,1;6,3]), 6 bij behandeling met aflibercept in plaats van
ranibizumab (NNT=6,3; 95%BI=[3,3;33,3]), en eveneens 6 bij behandeling met ranibizumab in
plaats van bevacizumab (NNT=6,3; 95% BI=[3,4;50]).
Ernstige bijwerkingen en complicaties – belangrijke uitkomstmaat
zie Bijwerkingen en complicaties (alle vergelijkingen).
Overige uitkomstmaten – belangrijke uitkomstmaten
Virgili (2014) rapporteert geen uitkomsten met betrekking tot belasting voor de patiënt, en
kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar) of kosteneffectiviteit. DRCRN (2015) vermeldt de
kosten van anti-VEGF injecties op basis van door Medicare vastgestelde vergoedingen: per
injectie, $1,950 voor aflibercept, $50 voor bevacizumab, en $1,200 voor ranibizumab. Het aantal
intravitreale injecties varieert nauwelijks tussen de anti-VEGF middelen (mediaan tussen 9 en
10). Wel is vaker sprake van een indicatie voor (aanvullende) laserbehandeling bij gebruik van
bevacizumab of ranibizumab in vergelijking tot aflibercept (DRCRN 2015): het percentage
patiënten dat een aanvullende laserbehandeling ondergaat bedraagt respectievelijk 56%, 46%,
en 37% (DRCRN 2015) p=. Nog grotere verschillen worden waargenomen als de analyse wordt
beperkt tot de patiënten met lagere visus (BCVA<69): aanvullende laserbehandeling bij
respectievelijk 65% (bevacizumab), 50% (ranibizumab), en 37% (aflibercept) van de patiënten.
Anti-VEGF versus corticosteroïden
Voor de vergelijking van anti-VEGF versus corticosteroïden is de systematische literatuuranalyse
gebaseerd op Ford (2013), en de aanvullende studie (Gillies 2014). De systematische review van
Ford (2013) is van goede kwaliteit (zie Table of quality assessment). Ford (2013) vergelijkt anti106
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VEGF middelen met corticosteroïd-, laser- of controlebehandeling. Ford (2013) dekt de literatuur
tot juli 2012 en includeert zowel RCT’s als observationeel onderzoek )voor de evaluatie van
bijwerkingen en complicaties). Studies met een follow-up van minder dan zes maanden, minder
dan 25 ogen per interventie, of studies waarin sprake was van een eenmalige injectie met antiVEGF of corticosteroïden werden uitgesloten.
Ford )2013( includeert 3 RCT’s voor de vergelijking van anti-VEGF met corticosteroïden (Oliveira
Neto 2011; DRCRN 2010, 2011; Lim 2012). Vanwege te grote klinische heterogeniteit (verschillen
in studiepopulatie, interventies, en uitkomstmaten) is een meta-analyse van de resultaten niet
mogelijk, en worden de resultaten van de individuele studies hieronder besproken. De RCT van
Oliveira Neto (2011) wordt in deze analyse niet meegenomen omdat alleen een samenvatting
beschikbaar is en door het ontbreken van een officiële publicatie de kwaliteit van de resultaten
niet kan worden beoordeeld. Op basis van de inclusiecriteria van Ford (2013) werd voor de
vergelijking van anti-VEGF met corticosteroïden in een aanvullende zoekactie de RCT van Gillies
)2014( geïdentificeerd. De literatuuranalyse is derhalve gebaseerd op drie RCT’s )DRCRN 2010,
2011; Lim 2012; Gillies 2014). De belangrijkste studiekarakteristieken, resultaten, en beoordeling
van de individuele studieopzet zijn opgenomen in de evidencetabellen.
De studiegrootte varieert tussen 61 en 691 deelnemers. Patiënten in de geïncludeerde studies
hadden de klinische diagnose DME, bevestigd met OCT. Er is variatie in de inclusiecriteria die
worden gehanteerd in de RCT’s. In DRCRN )2010, 2011( worden patiënten die in de laatste vier
maanden zijn gelaserd uitgesloten, en ook patiënten zonder eerdere laserbehandeling
geïncludeerd. Gillies (2014) beperkt zich juist tot patiënten die niet reageren op een
laserbehandeling, terwijl Lim (2012) alle patiënten uitsluit die eerder zijn behandeld voor DME.
Er is eveneens variatie in de gebruikte medicatie en dosering. De RCT’s vergelijken ranibizumab
met triamcinolone (DRCRN 2010, 2011; in combinatie met laser binnen 3-10 dagen),
bevacizumab met triamcinolone (Lim 2012), of bevacizumab met dexamethason (Gillies 2014). In
Lim (2012) is het aantal injecties beduidend lager dan in DRCRN (2010, 2011) en Gillies (2014).
De kwaliteit van de studies is overwegend hoog (zie beoordeling van de individuele studieopzet
in de evidencetabellen). Lim (2012) is een Zuid-Koreaanse studie, DRCRN (2010, 2011) en Gillies
(2014) zijn respectievelijk uitgevoerd in de Verenigde Staten en Australië. DRCRN (2010, 2011)
en Gillies (2014) zijn gesponsord door de fabrikant van anti-VEGF of corticosteroïd implantaat.
Visus (BCVA) – kritieke uitkomstmaat
De DRCRN (2010, 2011) kent vier armen (totaal aantal deelnemers 691; 854 ogen): ranibizumab
(0,5 mg) in combinatie met prompte laserbehandeling (binnen 3-10 dagen na ranibizumab; RPL),
ranibizumab in combinatie met uitgestelde )‘deferred’( laserbehandeling )≥24 weken; RDL(,
triamcinolon (4 mg) in combinatie met prompte laserbehandeling (TPL), en placebo in
combinatie met prompte laserbehandeling (controlegroep; CPL). In alle gevallen beperkt de
statistische analyse zich tot een vergelijking met de controlegroep met alleen laserbehandeling.
Bij een jaar follow-up (DRCRN 2010) is er in beide ranibizumab groepen (RPL en RDL; 8-9
injecties) sprake van een statistisch significant grotere verbetering van de visus (BCVA) dan in de
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controlegroep (CPL), terwijl er maar een klein en statistisch niet significant verschil bestaat
tussen de triamcinolon (3 injecties) en controlegroep: gemiddeld groepsverschil (letters),
MD=5,8 (95% BI=[3,2;8,5]) en 6,0 (95% BI=[3,4;8,6]) voor RPL en RDL, versus MD= 1,1 (95% BI=[1,5;3,7]) voor TPL. In de ranibizumab groepen is er bij 28-30% van de behandelde ogen sprake
van een verbetering in visus met tenminste 15 letters tegen 21% in de triamcinolon groep, en
15% in de controlegroep: MD=16% (95% BI=[6;26]) en 13% (95% BI=[4;22]) voor RPL en RDL,
versus MD= 6% (95% BI=[-2;15]; statistisch niet significant) voor TPL. Ook worden in de
ranibizumab groepen minder mensen geconfronteerd met een afname in visus met tenminste
15 letters: MD= -6% (95% BI=[-11;-2]) en -6% (95% BI=[-10;-1]) voor RPL en RDL, versus MD= 0%
(95% BI=[-6;6]; statistisch niet significant) voor TPL. Deze resultaten laten een grotere
effectiviteit zien van ranibizumab (in combinatie met prompte of uitgestelde laserbehandeling)
dan van triamcinolon (in combinatie met prompte laserbehandeling). De effectiviteit van
triamcinolon in combinatie met prompte laserbehandeling verschilt niet significant van
behandeling met alleen laser.
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Uit een vooraf gedefinieerde subgroep analyse blijkt dat er aanzienlijk verschil bestaat in
effectiviteit van de behandeling tussen pseudofake en fake ogen (respectievelijk N=273 en 581
ogen). Bij ogen met eigen lens, is er sprake van een verbetering in visus met tenminste 10 letters
bij 54% (RPL), 54% (RDL), 26% (TPL), en 27% (controle; CPL). Bij pseudofake ogen bedragen deze
percentages, 43% (RPL), 30% (RDL), 47% (TPL), en 30% (CPL). Een vergelijkbaar beeld ontstaat bij
analyse op basis van verslechtering van de visus met tenminste 10 letters: 2% (RPL), 3% (RDL),
20% (TPL), en 15% (CPL) bij fake ogen, en 5% (RPL), 4% (RDL), 3% (TPL), en 10% bij pseudofake
ogen. Resultaten gebaseerd op een verbetering of verslechtering met tenminste 15 letters
worden niet gerapporteerd. Deze resultaten suggereren een vergelijkbaar effect op de visus
(BCVA) van ranibizumab en triamcinolon bij pseudofake ogen. Bij ogen met eigen lens lijkt de
effectiviteit van triamcinolon in combinatie met prompte laserbehandeling lager dan die van
ranibizumab in combinatie met laser, en vergelijkbaar met de effectiviteit van behandeling met
alleen laser, waarschijnlijk ten gevolge van cataractontwikkeling. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat de studiegrootte (sample size) is afgestemd op de continue uitkomstmaat
(BCVA) en zonder rekening te houden met de subgroep analyse.
Bij twee jaar follow-up (DRCRN 2011) zijn de resultaten in grote lijnen vergelijkbaar al wordt in
veel gevallen geen statistische significantie meer bereikt. Er wordt een grotere verbetering van
de visus (BCVA) waargenomen in de ranibizumab groepen (RPL en RDL) dan in de controlegroep
(CPL), en een klein en statistisch niet significant verschil tussen de triamcinolon en
controlegroep: gemiddeld groepsverschil (letters), MD=3,8 (95% BI=[-0,4;7,7]) en 5,8 (95%
BI=[1,9;9,8]) voor RPL en RDL, versus MD= -1,5 (95% BI=[-5,5;2,4]) voor TPL. Als de analyse wordt
beperkt tot de pseudofake ogen bedragen de gemiddelde groepsverschillen: MD= 0.5 (95%BI=[5,5;6,6]) en 3,5 ([-2,3;9,3]) voor RPL en RDL, versus MD=1,6 ([-4,5;7,6]) voor TPL (alle
groepsverschillen zijn statistisch niet significant).
Lim (2012) randomiseert naar drie behandelarmen (totaal aantal deelnemers 105; 111 ogen):
bevacizumab (1,25 mg) in combinatie met triamcinolon (2 mg), alleen bevacizumab (tweemaal
108
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

5

10

15

20

25

30

35

40

1,25 mg), of alleen triamcinolone (2 mg). Bij een jaar follow-up worden geen statistisch
significante verschillen waargenomen in visus tussen de behandelgroepen (BCVA; logMAR
schaal): respectievelijk BCVA=0,49 (standaard deviatie, SD=0,32), 0,46 (SD=0,28), en 0,49
(SD=0,19). Resultaten gebaseerd op een verbetering of verslechtering in visus met 15 of meer
letters worden niet gerapporteerd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat Lim (2012) een
geringe studieomvang heeft (36-38 ogen per behandelarm), uitsluitend patiënten includeert die
niet eerder voor DME zijn behandeld, en de injectiefrequentie ongebruikelijk laag is (gemiddelde
injectiefrequentie van 3,5 en 2,0 voor respectievelijk bevacizumab en triamcinolone).
Gillies (2014) randomiseert naar twee behandelarmen (totaal aantal deelnemers 61; 88 ogen):
bevacizumab (1,25 mg) of een slow-release dexamethason implantaat (0,7 mg; Ozurdex,
Allergan Inc, CA). Bij een jaar follow-up bedraagt het gemiddelde aantal injecties 8,6
(bevacizumab) en 2,7 (dexamethason). Er wordt geen statistisch significant verschil
waargenomen in verbetering van de visus ten opzichte van baseline tussen de behandelgroepen
(BCVA; ETDRS letters): respectievelijk MD= 8,9 (95%BI=[6,27;11,6]) en 5,6 (95%BI=[0,90;10,3];
p=0,24 voor vergelijking van de groepen).
In 31% van de behandelde ogen in de bevacizumab groep en 22% in de dexamethason groep
verbetert de visus met tenminste 15 letters (p=0,46). Bij geen van de ogen behandeld met
bevacizumab en vier van de ogen (9%) behandeld met dexamethason is sprake van een
verslechtering van de visus met 15 of meer letters, bij drie patiënten als gevolg van een toename
in de densiteit van cataract.
Retinale dikte – belangrijke uitkomstmaat
In DRCRN (2010) bedraagt het verschil in afname in centrale retinadikte in vergelijking tot de
controlegroep met alleen laserbehandeling bij een jaar follow-up: MD= -55 µm (95%BI=[-78;-32])
en -49 µm (95%BI= [-72;-26]]) in de ranibizumab groepen RPL en RDL, en MD= -52 µm (95%BI=[75;-29]) in de triamcinolone groep (TPL). Als behandelsucces wordt gedefinieerd het bereiken
van een centrale retinadikte lager dan 250 µm, is het behandelsucces afhankelijk van de
behandeling, 53% en 42% in de ranibizumab groepen, 47% in de triamcinolone groep, en 27% in
de controlegroep (CPL): relatief risico ten opzichte van de controlegroep, RR= 2,00 [1,52;2,64] en
1,55 [1,13;2,13] in de ranibizumab groepen en RR= 1,76 [1,31;2,36] in de triamcinolone groep.
Deze resultaten laten een vergelijkbare effectiviteit zien van ranibizumab (in combinatie met
prompte of uitgestelde laserbehandeling) en triamcinolone (in combinatie met prompte
laserbehandeling), en een significant lagere effectiviteit van alleen laserbehandeling. Bij twee
jaar follow-up (DRCRN 2011) worden kleinere verschillen in effectiviteit waargenomen tussen de
behandelgroepen, en is het verschil in effectiviteit tussen triamcinolone- en controlegroep
statistisch niet significant: relatief risico op het bereiken van een centrale retinadikte lager dan
250 µm, ten opzichte van de controlegroep, RR= 1,34 (95%BI=[1,03;1,76]) en 1,35
(95%BI=[1,03;1,78]) in de ranibizumab groepen en RR= 1,16 (95%BI=[0,88;1,52]) in de
triamcinolone groep
Lim (2012) vergelijkt bevacizumab met triamcinolone en vindt bij een jaar follow-up geen
statistisch significant verschil in centrale retinadikte: respectievelijk 268 µm (SD=74) en
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249 µm (SD=78). Gillies (2014) vergelijkt bevacizumab met dexamethason en vindt bij een jaar
follow-up wel een statistisch significant grotere afname in centrale retinadikte na
dexamethasonbehandeling: respectievelijk MD= -122 µm en -187 µm (p=0,015 voor vergelijking
van de groepen).
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Ernstige bijwerkingen en complicaties – kritieke uitkomstmaat
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Overige uitkomstmaten – belangrijke uitkomstmaten
Ford (2013) en Gillies (2014) rapporteren geen uitkomsten met betrekking tot belasting voor de
patiënt, en kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar) of kosteneffectiviteit. Wel geven de
studies inzicht in een aantal bepalende factoren: verschillen in effectiviteit tussen de
behandelmodaliteiten, de hogere frequentie van intravitreale injecties (en ziekenhuisbezoek) bij
gebruik van anti-VEGF middelen in vergelijking tot corticosteroïden, en de hogere incidentie van
verhoogde oogdruk en cataract (en daaruit voortvloeiende behandeling) bij gebruik van
corticosteroïden.

Bijwerkingen en complicaties (alle vergelijkingen)
Voor bijwerkingen en complicaties is de systematische literatuuranalyse gebaseerd op de
systematische reviews van Virgili (2014) en Ford (2013), en de aanvullende studies (DRCRN
(2015; Gillies 2014). Voor een overzicht van de bijwerkingen zoals deze worden vermeld in de
officiële productinformatie (SmPC) van de diverse geneesmiddelen, verwijzen wij u naar de
website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl) en voor
meldingen van mogelijke bijwerkingen naar de website van Bijwerkingencentrum Lareb
(www.lareb.nl).
Anti-VEGF
Ernstige oculaire complicaties zoals endophthalmitis komen nauwelijks voor in de geïncludeerde
RCT’s. Als alle anti-VEGF middelen gezamenlijk worden vergeleken met laser- of
controlebehandeling (Fig. 5-7; Virgili 2014), blijkt er geen statistisch significant verschil in de
incidentie van ernstige systemische adverse events (RR=0,98; 95%BI=[0,83; 1,17]; 15 studies, 441
events in 2985 deelnemers), arterieel trombo-embolische events (RR=0,89; 95%BI=[0,63; 1,25];
14 studies, 129 events in 3034 deelnemers), of totale mortaliteit (RR=0,88; 95%BI=[0,52; 1,47];
63 events in 3562 deelnemers). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er niet altijd sprake is
van volledige rapportage van veiligheidsdata, en in enkele studies patiënten met een
cardiovasculaire voorgeschiedenis zijn uitgesloten. Met betrekking tot eventuele verschillen in
de veiligheid (ernstige bijwerkingen en complicaties) tussen de anti-VEGF middelen laat Virgili
(2014) geen conclusies toe, aangezien het hier indirecte vergelijkingen betreft en bovendien met
een lage statistische power om verschillen in veiligheid tussen anti-VEGF middelen te kunnen
detecteren. In de recente RCT van de DRCRN (2015) worden de effectiviteit en veiligheid van
aflibercept, bevacizumab en ranibizumab wel rechtstreeks vergeleken (218-224 patiënten per
studiearm), en geen statistisch significante verschillen in oculaire of systemische adverse events
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worden geconstateerd (primaire analyse). In een post-hoc analyse naar de frequentie van
cardiale en vasculaire adverse events (gecombineerde MedDRA systeem orgaanklassen voor
cardiale en vasculaire aandoeningen) is er wel sprake van een statistisch significant hogere
frequentie van adverse events in de ranibizumab groep (17% van de patiënten met tenminste
één event bij een jaar follow-up; cardiovasculaire events m.u.v. hypertensie) ten opzichte van de
overige armen (9% bij zowel aflibercept als bevacizumab; p-waarde 0,01). Hierbij moet wel
worden aangetekend dat de studiegrootte (statistische power) is afgestemd op de primaire
uitkomstmaat (BCVA) en onvoldoende is voor een betrouwbare analyse van eventuele
verschillen in veiligheid tussen de anti-VEGF middelen.

10
Figuur 5. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: relatief risico op ernstige
systemische adverse events bij een tot twee jaar follow-up. Random effects model. Cochrane
Risk of bias beoordeling (Virgili 2014).
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Figuur 6. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: relatief risico op tromboembolische events bij een tot twee jaar follow-up. Random effects model. Cochrane Risk of bias
beoordeling (Virgili 2014).
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Figuur 7. Forest plot van de vergelijking tussen anti-VEGF en laser: relatief risico op mortaliteit.
Random effects model (Virgili 2014).
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Corticosteroïden
Ford (2013) includeert twee studies naar dexamethason en rapporteert hogere incidenties van
ontstekingen in de voorste oogkamer (21-27% in vergelijking met 9% in de controlegroep zonder
behandeling), van glasvochtbloedingen (20-23% versus 5% in controlegroep zonder
behandeling), en van verhoogde oogdruk (9-20% versus 0-2% in controlegroep zonder
behandeling of behandeling met alleen laser). Gillies (2014) vergelijkt dexamethason met
bevacizumab en constateert hogere incidenties van verhoogde oogdruk (toename met 5 mmHg:
46% versus 19%), van cataract progressie (toename met twee 'Age-Related Eye Disease Study
grades': 13% versus 5%), en van cataractoperaties (6,5% versus 2,4%). Ford (2013) includeert
tien studies naar gebruik van triamcinolon, en constateert een duidelijk toename in de incidentie
van verhoogde oogdruk (68% versus 10% in placebo) en cataractoperaties (56% versus 8% in
placebo, bij drie jaar follow-up). In DRCRN (2010, 2011) is de incidentie van cataractoperaties
ook substantieel verhoogd in de triamcinolon-groep ten opzichte van de ranibizumab-groep en
controlegroep (respectievelijk 59% versus 14% en 14%; p<0.001 voor beide vergelijkingen; twee
jaar follow-up). Een vergelijkbaar beeld ontstaat voor het optreden van een verhoogde oogdruk
(toename met 10 mmHg of meer, of gebruik van oogdrukverlagende medicatie: 50% in de
triamcinolon-groep versus 9% en 11% in de ranibizumab en controlegroep; p<0,001 voor beide
vergelijkingen; twee jaar follow-up). Systemische bijwerkingen (adverse events) zijn zeldzaam. Bij
de interpretatie van deze resultaten moet rekening worden gehouden met de relatief geringe
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studieomvang en studieduur, die geen eenduidige uitspraak toelaten over zeldzame
bijwerkingen of complicaties, of bijwerkingen en complicaties die relatief laat of na langdurige
behandeling optreden.
5

Laser
Er zijn geen aanwijzingen dat het risico op oculaire of systemische adverse events verhoogd is na
laserbehandeling (zie bovenstaande vergelijkingen met anti-VEGF en corticosteroïd behandeling
en Fig. 5-7).
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Bewijskracht van de literatuur
In alle gevallen is de bewijskracht gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek en is het
uitgangspunt bij het bepalen van de bewijskracht hoog. Voor de vergelijking tussen anti-VEGF en
laser is de bewijskracht voor de uitkomstmaten visus (BCVA) en centrale retinadikte hoog, de
effecten zijn groot en robuust en de heterogeniteit is laag. Voor de vergelijking tussen anti-VEGF
middelen onderling, ranibizumab versus bevacizumab, is de bewijskracht voor de uitkomstmaat
visus (BCVA) matig, de bewijskracht is met een niveau verlaagd vanwege imprecisie (slechts een
RCT met directe vergelijking). Voor de vergelijking tussen aflibercept en ranibizumab en
bevacizumab is de bewijskracht voor de uitkomstmaat visus laag, er is met een tweede niveau
verlaagd vanwege imprecisie (effect overlapt de grens voor klinische relevantie). Voor de
subgroepen (BCVA=78-69, BCVA<69) is de bewijskracht voor de uitkomstmaten visus en centrale
retinadikte laag, er is met twee niveau’s verlaagd vanwege ernstige imprecisie (slechts een RCT
met directe vergelijking; onvoldoende statistische power). Voor de vergelijking tussen anti-VEGF
met corticosteroïden, ranibizumab versus triamcinolone, is de bewijskracht voor de
uitkomstmaten visus en centrale retinadikte matig, er is met een niveau verlaagd vanwege
imprecisie (slechts een RCT). Voor de subgroepen (pseudofakie, fakie) is de bewijskracht laag, er
is met een tweede niveau verlaagd vanwege imprecisie (onvoldoende statistische power). Voor
de vergelijking tussen bevacizumab en triamcinolone is de bewijskracht zeer laag, vanwege
ernstige imprecisie (slechts een RCT van geringe omvang; effect overlapt de grens voor klinische
relevantie) en indirectheid (ongebruikelijk lage injectiefrequentie). Voor de vergelijking tussen
bevacizumab en dexamethason is de bewijskracht laag, er is twee niveau’s verlaagd vanwege
ernstige imprecisie (slechts een RCT; onvoldoende statische power). Voor vergelijking van
bijwerkingen en complicaties tussen anti-VEGF en controle- of laserbehandeling is de
bewijskracht matig, er is een niveau verlaagd vanwege indirectheid (langetermijneffecten
onvoldoende onderzocht; exclusie van patiënten met hoog cardiovasculair risico). Voor de
vergelijking van bijwerkingen en complicaties tussen anti-VEGFmiddelen onderling is de
bewijskracht laag, er is met een tweede niveau verlaagd vanwege imprecisie (een enkele RCT
met directe vergelijking). Voor de vergelijking van bijwerkingen en complicaties tussen
laserbehandeling en controle- of alternatieve behandeling is de bewijskracht matig, er is een
niveau verlaagd vanwege indirectheid (langetermijneffecten onvoldoende onderzocht; exclusie
van patiënten met hoog cardiovasculair risico). Voor de vergelijking van bijwerkingen en
complicaties
(oculaire
adverse
events)
tussen
corticosteroïdbehandeling
en
controlebehandeling, anti-VEGF of laserbehandeling is de bewijskracht matig, er is een niveau
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verlaagd vanwege indirectheid (langetermijneffecten onvoldoende onderzocht; exclusie van
patiënten met hoog cardiovasculair risico). Voor systemische adverse events is de bewijskracht
laag, er is een tweede niveau verlaagd vanwege imprecisie (lage statistische power).
5
Conclusies
Anti-VEGF versus laser

Hoog
GRADE

Behandeling van diabetisch macula oedeem met anti-VEGF (bevacizumab,
ranibizumab, aflibercept; herhaalde intravitreale injecties) verhoogt de kans op een
klinisch relevante verbetering van de visus )≥15 letters(, en verlaagt de kans op een
klinisch relevante verslechtering van de visus, in vergelijking tot behandeling met
alleen laser.
Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow-up. Langetermijneffecten
(>2 jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht.
Bronnen: Virgili 2014

Hoog

Behandeling van diabetisch macula oedeem met anti-VEGF (bevacizumab,
ranibizumab, aflibercept) leidt tot een grotere daling van de centrale retinadikte
dan behandeling met alleen laser.

GRADE
Bronnen: Virgili 2014
10
Anti-VEGF: middelen onderling

Hoog

Ranibizumab, bevacizumab en aflibercept zijn alle effectief in visusverbetering en
vertragen van visusverslechtering bij de behandeling van centraal diabetisch
macula oedeem.

GRADE
Bronnen: Virgili 2014; DRCRN 2015
Matig
GRADE

Laag
GRADE

Ranibizumab en bevacizumab hebben een vergelijkbare effectiviteit in het
verbeteren van de visus bij behandeling van diabetisch macula oedeem.
Bronnen: Virgili 2014; DRCRN 2015
Er zijn aanwijzingen dat aflibercept een hogere effectiviteit heeft in het verbeteren
van de visus bij behandeling van diabetisch macula oedeem, in vergelijking met
ranibizumab en bevacizumab.
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Bronnen: Virgili 2014; DRCRN 2015

Laag

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met diabetisch macula oedeem en een BCVA
van 78-69 letters, bevacizumab, ranibizumab en aflibercept een vergelijkbare
effectiviteit hebben in het verbeteren van de visus.

GRADE
Bronnen: DRCRN 2015

Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met diabetisch macula oedeem en een BCVA
lager dan 69 letters, aflibercept een hogere effectiviteit heeft in het verbeteren van
de visus dan ranibizumab en bevacizumab. Ranibizumab en bevacizumab lijken een
vergelijkbare effectiviteit te hebben.
Bronnen: DRCRN 2015

Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met diabetisch macula oedeem en een BCVA
van 78-69 letters, ranibizumab en aflibercept een hogere effectiviteit hebben in
het verlagen van de centrale retinadikte dan bevacizumab. Ranibizumab en
aflibercept lijken een vergelijkbare effectiviteit te hebben.
Bronnen: DRCRN 2015

Laag

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met diabetisch macula oedeem en een BCVA
lager dan 69 letters, aflibercept een hogere effectiviteit heeft in het verlagen van
de centrale retinadikte dan bevacizumab en ranibizumab.

GRADE
Bronnen: DRCRN 2015
5
Anti-VEGF versus corticosteroïden

Matig
GRADE

Behandeling van diabetisch macula oedeem met ranibizumab verhoogt de kans op
een klinisch relevante verbetering van de visus, en verlaagt de kans op een klinisch
relevante verslechtering van de visus, in vergelijking tot behandeling met
triamcinolon (herhaalde intravitreale injecties).
Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow-up. Langetermijneffecten
(>2 jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht
Bronnen: DRCRN 2010, 2011

Laag

Er zijn aanwijzingen dat bij diabetisch macula oedeem in pseudofake ogen,
ranibizumab en triamcinolon een vergelijkbare effectiviteit hebben in het
116

Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

GRADE

verbeteren van de visus.
Bronnen: DRCRN 2010, 2011

Laag

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met eigen lens en diabetisch macula oedeem,
ranibizumab een hogere effectiviteit heeft dan triamcinolon in het verbeteren van
de visus.

GRADE
Bronnen: DRCRN 2010, 2011
Matig
GRADE

Laag
GRADE

Ranibizumab en triamcinolon hebben een vergelijkbare effectiviteit in het verlagen
van de centrale retinadikte bij patiënten met diabetisch macula oedeem.
Bronnen: DRCRN 2010, 2011
Er zijn aanwijzingen dat bevacizumab en dexamethason (implantaat) een
vergelijkbare effectiviteit hebben in het verbeteren van de visus bij patiënten met
diabetisch macula oedeem. Dexamethason lijkt een grotere effectiviteit te hebben
in het verlagen van de centrale retinadikte.
Bronnen: Gillies 2014

5
Bijwerkingen en complicaties
Anti-VEGF middelen leiden niet tot een verhoogd risico op ernstige oculaire
complicaties, ernstige systemische adverse events, arterieel trombo-embolische
events, of totale mortaliteit, in vergelijking tot alleen laserbehandeling of
controlebehandeling.
Matig
GRADE

Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow-up. Langetermijneffecten
(>2 jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht.
Bronnen: Virgili 2014; DRCRN 2015
Er lijken geen klinisch relevante verschillen in veiligheid te bestaan tussen
individuele anti-VEGF middelen (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept).

Laag
GRADE

Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow-up. Langetermijneffecten
(>2 jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht.
Bronnen: Virgili 2014; DRCRN 2015
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Matig
GRADE

Matig
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen dat het risico op ernstige oculaire of systemische adverse
events is verhoogd na laserbehandeling.
Bronnen: Virgili 2014; Ford 2013
Intravitreale injecties van corticosteroïden ter behandeling van diabetisch macula
oedeem leiden tot een verhoogd risico op oculaire adverse events, in het bijzonder
verhoogde oogdruk en cataract (progressie), in vergelijking met
controlebehandeling, anti-VEGF of laserbehandeling.
Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow-up. Langetermijneffecten
(>2 jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht.
Bronnen: Ford 2013
Er zijn geen aanwijzingen dat intravitreale injecties met corticosteroïden het risico
op systemische adverse events verhogen.

Laag
GRADE

Met name gebaseerd op resultaten bij een jaar follow up. Langetermijneffecten (>2
jaar), en effecten in hoog (cardiovasculair-)risico populaties zijn onvoldoende
onderzocht.
Bronnen: Ford 2013
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Overwegingen
Effectiviteit
Waarmee wordt de behandeling van DME gestart?
Bij symptomatisch centraal macula oedeem bij diabetes mellitus is er een indicatie om te starten
met behandelen. Vanwege de hoge mate van effectiviteit is de start met een anti-VEGF
medicament de behandeling van eerste keus. Gezien gelijke mate van effectiviteit en veiligheid
tussen de anti-VEGF middelen en het kostenbesparende effect van bevacizumab, kan men in
eerste instantie beginnen met dit laatste middel. Voor patiënten met een visus < 0,4 zou
aflibercept mogelijk een positiever effect kunnen hebben ten opzicht van bevacizumab (DRCRN
2015).
Het starten met maandelijkse injecties gedurende drie maanden met anti-VEGF verdient de
voorkeur. Hierna kan gekozen worden om maandelijks te continueren met regelmatige controles
van visus en OCT of het behandelschema te veranderen in treat-en-extend (steeds langere
tussenpauzen tussen injecties op basis van goede respons, OCT gecontroleerd) of PRN (pro-renata= behandel als nodig, nadeel vaker controles). Er is geen verschil in visuswinst aangetoond
tussen treat-en-extend of PRN met een follow-up van 24 maanden (Prünte 2016).
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5

Bij visusbedreigend extrafoveaal macula oedeem kan een laserbehandeling overwogen worden.
Voordelig hierbij zou kunnen zijn dat je het aantal injecties reduceert. Gezien toename van
atrofie van de laserlittekens in de tijd, dient men >1500 micrometer van de fovea te blijven.
Bij de behandeling van DME dienen ook glucose, bloeddruk, lipidenstatus en andere
cardiovasculaire risicofactoren zo goed mogelijk behandeld te worden.
Off label gebruik van bevacizumab
De patiënt dient geïnformeerd te worden over de off-label status van intravitreale toepassing
van bevacizumab.
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Wat zijn de criteria om te switchen van therapie?
Een substantieel deel van de patiënten met DME reageert niet op de eerste 3-6 injecties met
bevacizumab. Voor bevacizumab zijn hier weinig data over, maar een recente studie laat zien dat
ongeveer 40% van patienten die initieel met ranibizumab werden behandeld persisterend DME
heeft na 24 weken (Bressler 2016). De definitie voor non-respons is niet eenduidig beschreven,
maar wordt over het algemeen gesteld als er geen afname van de retinale dikte en/of
persisterend vocht na en tijdens de behandeling wordt gezien.
Bij non-respons dient het de voorkeur om te switchen naar een ander therapeutisch middel.
Bij phake patiënten kan er in eerste instantie gekozen worden voor een ander anti-VEGF middel.
Bij pseudofakie lijkt de effectiviteit van een corticosteroïd implant gelijk te zijn aan anti-VEGF.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met eventuele toename van de intra-oculaire druk.
Tevens kan een corticosteroïd ook overwogen worden bij patiënten die nog de eigen lens
bezitten, maar dan kan een cataractextractie bij nog persisterend macula oedeem nodig zijn.
(Hussain 2016). Bij chronisch oedeem dat onvoldoende effectief behandeld kan worden met
laser of anti-VEGF, kan men ook kiezen voor een intravitreale implant met vertraagde afgifte
gedurende 36 maanden van fluocinole acetonide (Iluvien implant; Campochiaro 2011).
Als er nog geen FAG verricht is, dient men een FAG te maken om te kijken of er non-perfusie van
de macula is en/of lekkage in de macula is, waarvoor laserbehandeling mogelijk is.
Switchen naar een ander anti-VEGF of een andere behandelstrategie wordt geadviseerd bij
overgevoeligheid voor een van de componenten van een anti-VEGF en/of bij een doorgemaakte
heftige uveïtis na anti-VEGF. Ondanks dat er geen evidence is voor associatie met thromboembolische processen, blijft het wel onder de aandacht en kan eventueel een switch naar een
niet VEGF-gemedieerde behandeling worden gekozen na een recent (≤3 maanden) doorgemaakt
thrombo-embolisch event.
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Wat zijn de criteria om te stoppen met de behandeling van DME?
Redenen om (tijdelijk) te stoppen van de behandeling van DME kunnen zijn:
- gedurende langere tijd droge macula
- ondanks meerdere behandelentiteiten (anti-VEGF, corticosteroïden, aanvullend laser)
geen effect op de anatomie van de retina.
- Logistiek voor patiënt niet haalbaar/ wens patiënt
Na stoppen van de behandeling is goede follow-up noodzakelijk gezien de kans op een recidief.

119
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

5

10

15

Bijwerkingen en veiligheid
Er is geen eenduidig bewijs naar het voorkomen van systemische bijwerkingen na intravitreale
injectie met anti-VEGF. Vanwege de lage incidentie van cardiovasculaire events, zijn er geen
studies naar verricht, maar worden resultaten uit subanalyses van verschillende studies
beschreven, waarbij er een lagere statistische power is. De resultaten hiervan zijn verschillend
en er volgt geen duidelijk verhoogde associatie met anti-VEGF en cardiovasculaire events. In de
DRCRN trial, protocol T, worden alle 3 de anti-VEGF middelen vergeleken in veiligheid, waarbij er
geen statistisch significante verschillen worden gevonden. In een post-hoc analyse van deze
studie, waren er meer cardiovasculaire events in patiënten behandeld met ranibizumab. Maar
gezien de afwezigheid van verschillen in cardiovasculaire veiligheid in andere trials met antiVEGF medicatie voor DME, alsmede geen verschil in vergelijkende trials bij AMD, wordt er vanuit
gegaan dat dit op toeval berust.
In 2014 is er een Cochrane systematische review verschenen waarin de veiligheid van
ranibizumab wordt vergeleken met die van bevacizumab voor de behandeling van AMD; het
betreft 3665 personen uit 9 niet gesponsorde RCT’s waarin geen verschil in mortaliteit, myocard
infarct, CVA, en arteriële thrombo-embolische processen gevonden werd tussen ranibizumab en
bevacizumab. Er werd een kleine toename gevonden in gastro-intestinale afwijkingen in de
bevacizumab groep (1,6% vs 2,9%; Moja 2014).

20

Kosteneffectiviteit
Op grond van gelijke effectiviteit en veiligheid en het grote verschil in kosten is bevacizumab
kosten-effectiever dan ranibizumab en aflibercept. (Elshout 2014; Dakin 2014; Stein 2014).

25

Aanbevelingen
Begin bij visusdaling op basis van centraal diabetisch macula oedeem te behandelen met antiVEGF. Start met bevacizumab, maar overweeg aflibercept bij een visus ≤0,4.
Overweeg lasercoagulatie bij visusbedreigend extrafoveaal oedeem en/of veel harde exsudaten
Maak een FAG bij non-respons op de therapie om (maculaire)ischemie en perifere lekkage op te
sporen.
Switch naar ofwel een ander anti-VEGF of naar corticosteroïden bij non-respons na 3-6 injecties.
Overweeg corticosteroïden bij non-respons of contra-indicatie voor anti-VEGF of non-compliance
bij multipele injecties.

30
Stop met behandelen bij een langer bestaande droge macula en/of non-respons op verschillende
therapieën.
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Bijlagen module Behandeling van diabetisch macula oedeem
Geldigheid en Onderhoud
Module13

Regiehouder(s)14

Jaar van
autorisatie

Eerstvolgende
beoordeling
actualiteit
richtlijn15

Behandeling
van
diabetisch
macula
oedeem

NIV en NOG

2017

2019

Frequentie
van
beoordeling
op
actualiteit16
Jaarlijks

Wie houdt
er toezicht
op
actualiteit17

Relevante
factoren voor
wijzigingen in
aanbeveling 18

[NIV, NOG
of de
werkgroep]

lopend
onderzoek,
beschikbaarheid
nieuwe
middelen,
wijzigingen in
vergoeding
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Naam van de module
Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere
regiehouders)
15 Maximaal na vijf jaar
16 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar
17 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in
stand blijft
18 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen
13
14
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Kennislacunes
Herbeoordeling van deze richtlijn dient verricht te worden, niet langer dan 5 jaar na deze
richtlijn. Omdat er veel studies momenteel worden verricht naar het onderwerp en er nieuwe
medicatie in de pijplijn zit, is het mogelijk geoorloofd tussentijds een korte update te maken.
In korte tijd is er veel nieuwe kennis over de behandeling van DME bijgekomen, maar zijn er ook
nog veel kennislacunes. Hieronder wordt kort weergegeven waar nog onvoldoende over bekend
is.
- de mate van verschil tussen de onderlinge anti-VEGF medicatie, zoals de DRCRN,
protocol T studie liet zien
- behandel en follow-up strategie in de praktijk, ‘PRN )behandel als nodig(’ vs. ‘treat-andextend’
- lange termijn effecten
- non-respons
- de systemische bijwerkingen van anti-VEGF injecties, met name bij diabetes populatie
- mogelijke intra-oculaire bijwerkingen na multipele anti-VEGF injecties, zoals verhoogde
oogdruk
- nieuwe, langer werkende, anti-VEGF medicatie

20
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Evidencetabellen
(1) Evidence table for (systematic reviews of) RCTs and observational studies (intervention studies)
Research question: What is the optimal treatment for diabetic macular edema?
Study
reference

Study
characteristics

Patient
characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Update of the systematic review of Virgili (2014) – comparisons: anti-VEGF versus laser, and anti-VEGF versus alternative anti-VEGF
DRCRN
RCT; parallel
Inclusion criteria:
Describe intervention:
Describe control:
End-point of follow-up:
2015
design
>=18 years; diab
1 year (follow-up visits every
type 1 or 2; >=1
Aflibercept 2.0 mg (224)
Alternative intervention:
4 weeks)
NCT01627249
eye with BCVA of
Bevacizumab 1.25 mg 218
A vs B; A vs R; R vs B
78 (Snellen 20/32)
Ranibizumab 0.3 mg (218)
For how many participants
Setting:
to 24 (20/320);
A=Aflibercept
were no complete outcome
multicentre, 89
center-involved
Injection volume 0.05 ml
B=Bevacizumab
data available?
clinical sites in USA DME on clin exam
R=Ranibizumab
and OCT
baseline and every 4
Overall 6-7%
Source of funding:
(protocol-defined
weeks unless visual acuity
Number injections
Death/Dropped/Missed
Non-commercial
Thresholds); no
>= 20/20 with central
median (IQR)
Aflibercept: 3/12/1
(NIH);
anti-VEGF
subfield thickness below
aflibercept: 9 (8-11)
Bevacizumab: 5/6/1
manufacturers
treatment within
eligibility threshold and no bevacizumab: 10 (8-12)
Ranibizumab: 3/9/0
provided
previous 12
improvement or
ranibizumab: 10 (8-11)
aflibercept and
months
worsening in response to
ITT analysis with multiple
ranibizumab,
past two injections.
Laser (focal and/or grid)
imputation (mITT)
DRCR.net
Aug 2012-Aug
>=1 between 24-48 weeks
purchased
2013
Improvement = increase in Aflibercept: 37%
bevacizumab
VA >= 5 letters or
Bevacizumab: 56%
Important patient
decrease in central
Ranibizumab: 46%
characteristics at
subfield thickness of >=
baseline:
10%
Subgroup-1 (severe)
Worsening = decrease in
VA >= 20/50
N=660
VA >= 5 letters or increase
Letter score <=69
aflibercept (224)
in central subfield
median 10-11 injections
bevacizumab
thickness of >= 10%
Aflibercept: 37% laser
(218)
Bevacizumab: 65%laser
ranibizumab (218)
Starting at 24-week visit,
Ranibizumab: 50% laser

Outcome measures and
effect size

Comments

BCVA improvement (cont;
dich at >=10 and >=15
letters); decrease in macular
thickness (cont; % with
CST<250 um); adverse events
(ocular; systemic); mean
difference [95% CI]

Authors conclude that
aflibercept, bevacizumab,
and ranibizumab were
effective and relatively safe
treatments for DME causing
vision impairment. When
initial visual acuity loss was
mild, there was, on average,
little
difference in visual acuity at
1 year among the three
agents. However, at worse
levels of initial visual acuity,
aflibercept was more
effective at improving vision.
[subgroup-1 = worse;
subgroup-2 = mild DME]

Predefined subgroup
analysis:
Subgroup-1 VA >= 20/50
Subgroup-2 VA 20/32-20/40
BCVA (prim outcome)
using Electronic Early
Treatment of Diabetic
Retinopathy Study Visual
Acuity Test
Macular thickness (CST)
Dilated ocular examination
and spectral or time-domain
OCT (97% and 3% of scans,
resp). OCT values were
converted to time-domain–
equivalent values for analysis
and reporting.

Costs: based on Medicare
allowable charges, cost for a
single intravitreous injection
is $1,950 for aflibercept, $50
for bevacizumab and $1,200
for ranibizumab [median
number of injections was 910]
Note: bevacizumab is used
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Mean age 61±10
47% women
65% white
90% t2 diab
Mean dur diab
17±11 years
Mean VA letter
64.8±11.3 (Snellen
20/50)
Mean central
subfield thickness
412±130 μm
Groups
comparable at
baseline? Yes

irrespective of VA and
central subfield thickness,
injection was withheld if
no improvement or
worsening after two
consecutive injections
Laser photocoagulation
therapy (focal, grid, or
both) was initiated at or
after the 24-week visit for
persistent diabetic
macular edema, defined
on the basis of protocolspecified criteria.
Treatment for diabetic
macular edema other than
the randomly assigned
anti-VEGF agent or laser
therapy was permitted if a
study eye met the criteria
for treatment failure.

Subgroup-2 (less severe)
VA 20/32-20/40
Letter score 78-69
median 9 injections/group
Aflibercept: 36% laser
Bevacizumab: 47% laser
Ranibizumab: 43% laser

Adverse events
Any untoward medical
occurrence, regardless of
whether the event was
considered to be related to
treatment; coded (MedDRA)
Results: at 1 year followup
BCVA (change from
baseline)
Overall, continuous
A-B: 3.5 [1.4;5.7]
A-R: 2.1 [0.1;4.2]
R-B: 1.4 [-0.4;3.2]
Overall, >=15 letters (%)
Improvement
A-B: 11 [1;21]
NNT=9.1[4.8;100]
A-R: 8 [0;17]
R-B: 3 [-5;11]
Worsening
A-B: 0 [-2;2]
A-R: 0 [-2;2]
R-B: 0 [-2;2]
Subgroup-1, continuous
A-B: 6.5 [2.9;10.1]
A-R: 4.7 [1.4;8.0]
R-B: 1.8 [-1.1;4.8]
Subgroup-1, >=15 letters
Improvement
A/B/R=67/41/50%
A-B: 24 [9;39]
NNT=4.2[2.6;11.1]
A-R: 18 [4;32]
NNT=5.6[3.1;25]
R-B: 6 [-7;19]
Worsening
A/B/R=1/2/2%

off-label, and has to be
repackaged into single-use
vials containing the dose that
is commonly used in clinical
practice
Power calculation: 220 per
group based on group
difference in VA of 4.0, SD
11.4, alpha 0.05, loss to fup
of 7.5%, and power of 90%.
Note: the subgroup analyses
and most analyses on
secondary outcomes do not
fulfill the power calculation.
Post-hoc analyses (Aes):
Frequency of events in the
combined MedDRA system
organ classes of cardiac
disorders and vascular
disorders differed among
treatment groups (P = 0.01
excluding hypertension
events and P = 0.04 including
hypertension events), with a
higher frequency in the
ranibizumab group than in
the other two groups
ROB: centralized
randomization in permuted
blocks with stratification
according to study site and
visual acuity in the study eye;
Study participants, readingcenter graders, medical
monitor (AEs), VA and OCT
technicians were unaware of
treatment-group
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A-B: 0 [-3;3]
A-R: -1 [-4;2]
R-B: 1 [-3;4]
Subgroup-1, >=10 letters
Improvement
A/B/R=77/60/69%
A-B: 17 [2;31]
A-R: 10 [-4;23]
R-B: 7 [-6;20]
Worsening
A/B/R=1/4/2%
A-B: -3 [-7;2]
A-R: -1 [-5;3]
R-B: -1 [-6;3]

assignments; investigators
and study coordinators were
aware of the treatment
group
assignments

Subgroup-2, continuous
A-B: 0.7 [-1.3;2.7]
A-R: -0.4 [-2.3;1.5]
R-B: 1.1 [-0.9;3.1]
Subgroup-2, >=15 letters
Improvement
A/B/R=18/16/15%
A-B: 2 [-7;11]
A-R: 4 [-5;12]
R-B: -2 [-10;7]
Worsening
A/B/R=2/1/1%
A-B: 1 [-2;4]
A-R: 1 [-2;4]
R-B: 0 [-3;3]
Subgroup-2, >=10 letters
Improvement
A/B/R=50/45/50%
A-B: 6 [-9;21]
A-R: 0 [-13;14]
R-B: 6 [-10;21]
Worsening
A/B/R=4/2/1%
A-B: 2 [-3;6]
A-R: 3 [-1;7]
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R-B: -1 [-4;2]
Macular thickness (CST)
Change from baseline
Subgroup-1, continuous (um)
A-B: -86 [-122;-50]
A-R: -19 [-48;11]
R-B: -67 [-101;33]
Subgroup-1, <250 um (%)
A/B/R=70/39/56
A-B: 32 [16;48]
NNT=3.1[2.1;6.3]
A-R: 16 [3;30]
NNT=6.3[3.3;33.3]
R-B: 16 [2;29]
NNT=6.3[3.4;50]
Subgroup-2, continuous (um)
A-B: -56 [-78;-33]
A-R: -18 [-37;1]
R-B: -38 [-59;-16]
Subgroup-2, <250 um (%)
A/B/R=62/34/60
A-B: 31 [16;45]
NNT=3.2[2.2;6.3]
A-R: -2 [-16;12]
R-B: 33 [17;48]
NNT=3.0[2.1;5.9]
Adverse events
Events occurring at least
once
A/B/R
Ocular
no. of eyes (%)
Endophthalmitis
0(0)/0(0)/0(0)
Inflammation 2(1)/2(1)/2(1)
Ret detach or tear
0(0)/1(<0.5)/1(<0.5)
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Vitr hemorr 4(2)/9(4)/7(3)
Cataract 2(1)/2(1)/0(0)
Elev IOP 32(14)/19(9)/23(11)
all p-values non-sign
Systemic
No. of participants (%)
Nonfatal MI 4(2)/1(<0.5)/3(1)
Nonfatal stroke
0(0)/4(2)/4(2)
Death any cause
3(1)/5(2)/4(2)
Hospital
49(22)/40(18)/49(22)
Serious AE
59(26)/46(21)/55(25)
Gastroint event
44(20)/40(18)/38(17)
Renal event
28(12)/23(11)/24(11)
Hypert 26(12)/16(7)/26(12)
all p-values non-sign
Systematic review of Ford (2013) – RCTs included in Ford (2013) for comparison: anti-VEGF versus steroids
DRCRN
RCT; parallel
Inclusion criteria:
4 groups / interventions:
The relevant comparison
2010, 2011 design
≥18; type 1 or 2
854 eyes of 691 patients
is
DM; BCVA letter
(163 with 2 study eyes)
group-2 versus group-4
[Elman
Setting: USA
score 78–24
=
2010,
Multicenter
(20/32–20/320);
Group 1 (CPL, n=293
Ranimizumab+laser versus
2011]
definite retinal
eyes): sham injection plus
triamcinolone+laser
Source of funding:
thickening due to
prompt (within 3–10 days) =
Non-commercial
DMO as main
focal/grid
RPL versus TPL
(NIH); drugs
cause of visual
photocoagulation
provided freely by
loss; (3) retinal
manufacturers (=
thickness
Group 2 (RPL, n=187
sponsor)
measured on time
eyes): 0.5 mg IV
Note: Because correlation
domain OCT ≥250
ranibizumab plus prompt
was possible between eyes
μm in central
focal/grid
of the same patient,
subfield (2 study
photocoagulation
generalized estimating
eyes per patient
equation (GEE) methods

End-point of follow-up:
1–2 y;
2 y extension (Elman, 2011)
follow-up visits every 4
weeks
For how many participants
were no complete outcome
data available?
13 patients (2%) died in year1 and 15 patients in year-2
(unrelated to study
treatment)
Of remaining patients, 94-

BCVA improvement (cont;
dich at >=10 and >=15
letters); decrease in macular
thickness (cont; % with
CST<250 um); adverse events
(ocular; systemic); mean
difference [95% CI]
BCVA (prim outcome)
using Electronic Early
Treatment of Diabetic
Retinopathy Study Visual
Acuity Test
Macular thickness (CST)
Dilated ocular examination

Authors conclude that
ranibizumab with prompt or
deferred laser is more
effective compared with
prompt laser alone for
treatment of DME involving
the central macula. In
pseudophakic eyes,
intravitreal triamcinolone
prompt laser may be equally
effective as ranibizumab at
improving visual acuity and
reducing retinal thickening
but is associated with an
increased risk of elevated IOP
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could be included
if both were
eligible at study
entry)
Exclusion: (1)
treatment DMO
within prior 3
months, or
panretinal
photocoagulation
within prior 4
months
or anticipated
need for
panretinal
photocoagulation
within next
6 months, (3)
major ocular
surgery within
prior 4 months,
(4) history of
glaucoma or
steroid-induced
IOP elevation, (5)
IOP ≥25 mm Hg;
SP >180 mm,
DP>110 mm Hg;
MI, other
Major cardiac,
CVA, TIA, cong
heart failure
Mar2007–
Dec2010
N: 854 eyes of 691
patients

Group 3 (RDL, n=188
eyes): 0.5 mg IV
ranibizumab plus deferred
)≥24 weeks( focal/grid
photocoagulation
Group 4 (TPL, n=186
eyes): 4 mg IV
triamcinolone plus
prompt focal/grid
photocoagulation
All groups: study
treatment every 4 weeks
up to 12 weeks, then
retreatment algorithm: 16
to 20 weeks, monthly
retreatment unless
‘success’ criteria were met
)VA ≥84 )20/20( or OCT
CST<250 μm(; 24–48
weeks, patients
subdivided into ‘success’,
‘improvement’, ‘no
improvement’ or ‘failure’;
‘improvement’ group
continued treatment,
other groups treated at
investigator discretion
ranibizumab could be
given as often as every 4
weeks, and triamcinolone
every 16 weeks (with
sham as often as every 4
weeks). Retreatment for
focal/grid laser if there
was oedema involving or
threatening the center of
the macula and if

were used where
appropriate
Note: subgroup analysis for
pseudophakic eyes

96% completed followup
year-1 (4-6% loss to
followup; with similar BCVA
at baseline)

ITT analysis with LOCF (last
observation carried forward)

Elman (2011): expanded 2year followup >> see below
Results: at 2 year followup
BCVA (change from
baseline)
continuous
CPL = reference
RPL: 3.7 [-0.4;7.7]
RDL: 5.8 [1.9;9.8]
TPL: -1.5 [-5.5;2.4]
>=15 letters (%)
Improvement
18/29/28/22
CPL = reference
RPL: 11 [-0.1;22]
RDL: 11 [-0.5;22]
TPL: 4 [-6;15]
Worsening
CPL = reference
RPL: -6 [-12;1]
RDL: -8 [-14;-2]
TPL: 3 [-5;12]
>=10 letters (%)
Improvement

and spectral or time-domain
OCT (97% and 3% of scans,
resp). OCT values were
converted to time-domain–
equivalent values for analysis
and reporting.
Adverse events
Any untoward medical
occurrence, regardless of
whether the event was
considered to be related to
treatment; coded (MedDRA)
Results: at 1 year followup
BCVA (change from
baseline)
continuous
CPL = reference
RPL: 5.8 [3.2;8.5]
RDL: 6.0 [3.4;8.6]
TPL: 1.1 [-1.5;3.7]
>=15 letters (%)
Improvement
15/30/28/21
CPL = reference
RPL: 16 [6;26]
RDL: 13 [4;22]
TPL: 6 [-2;15]
Worsening
CPL = reference
RPL: -6 [-11;-2]
RDL: -6 [-10;-1]
TPL: 0 [-6;6]
>=10 letters (%)
Improvement
28/51/47/33
CPL = reference
RPL: 23 [13;34]
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complete laser had not
been given
Important patient
characteristics at
baseline:
Age
median 62–64 y
Sex 41–46% fem
6–9% type 1 DM
89–92% type 2
DM
HbA1c
median 7.3–7.5%
Baseline VA
63 SD12
Baseline CMT
405 SD134 μm
Comorbidities:
60–67% prior
treatment for
DMO; 61–68%
with NPDR, 26–
36% with PDR or
PDR scars
Groups
comparable at
baseline? Yes

Number of injections:
Median number of drug
injections before 1 year
visit was 8–9 for
ranibizumab, 3 for
triamcinolone, and 5 sham
injections.
Retreatment between 1
and 2 years (Elman 2011):
median injections 2 in RPL
group, 3 in RDL group; in
TPL group 68% of eyes
received at least 1
injection; at least one
focal/grid laser sessions
between 1 and 2 years:
51% CPL, 40% RPL, 29%
RDL, 52% TPL Laser
Modified ETDRS protocol
as used in prior DRCR.net
protocols

36/44/48/41
CPL = reference
RPL: 8 [-4;21]
RDL: 13 [0.5;26]
TPL: 6 [-7;18]
Worsening
13/7/3/19
CPL = reference
RPL: -5 [-13;-2]
RDL: -10 [-16;-3]
TPL: 6 [-3;16]
Subgroups
Among the eyes that were
pseudophakic at baseline, the
mean change in visual acuity
letter score from baseline to
the 2-year visit was 1.6
letters (95%CI=[-4.5;7.6])
greater in TPL compared with
CPL and was similar to
difference in outcomes
between RPL (0.5 [-5.5;6.6])
and RDL (3.5 [-2.3;9.3])
compared with CPL
>> ‘as reported previously for
1-year followup, in an
analysis limited to
pseudophakic eyes, the
triamcinolone prompt laser
group’s outcome for visual
acuity was of similar
magnitude to that of the 2
ranibizumab groups’

Macular thickness (CST)

RDL: 19 [9;29]
TPL: 6 [-4;16]
Worsening
13/3/3/15
CPL = reference
RPL: -10 [-16;-5]
RDL: -10 [-16;-4]
TPL: 1 [-7;9]
Subgroups
Pseudophakic at baseline?
No/Yes (273/581 eyes)
Continuous
change from baseline (SD)
CPL: 2(13)/4(14)
RPL: 9(10)/8(12)
RDL: 10(14)/7(9)
TPL: 2(14)/8(9)
>=10 letters (%)
Improvement
CPL: 27/30%
RPL: 54/43%
RDL: 54/30%
TPL: 26/47%
>=10 letters (%)
Worse
CPL: 15/10%
RPL: 2/5%
RDL: 3/4%
TPL: 20/3%
[see paper for other
subgroup analyses]
Note: results for >=15 letters
change in BCVA not reported
for these subgroups
Macular thickness (CST)
continuous (µm)
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continuous (µm)
-138/-141/-150/-107
CPL = reference
RPL: -31 [-56;-6]
RDL: -28 [-53;-3]
TPL: -10 [-35;16]
<250 um (%) Relative risk
39/54/56/45%
CPL = reference = 1
RPL: 1.34 [1.03;1.76]
RDL: 1.35 [1.03;1.78]
TPL: 1.16 [0.88;1.52]
Adverse events
See 1 column to the right

-102/-131/-137/-127
CPL = reference
RPL: -55 [-78;-32]
RDL: -49 [-72;-26]
TPL: -52 [-75;-29]
<250 um (%) Relative risk
27/53/42/47%
CPL = reference = 1
RPL: 2.00 [1.52;2.64]
RDL: 1.55 [1.13;2.13]
TPL: 1.76 [1.31;2.36]
Adverse events
Events occurring at least
once
CPL/RPL/RDL/TPL
Ocular (1 year fup)
no. of eyes (%)
Endophth 1(1)/1(1)/1(1)/0
Ret detach 0/0/1(1)/0
Vitr hem 15(5)/3(2)/4(2)/2(1)
Catsurg
11(6)/6(5)/8(6)/19(15)
[cat surg over 2 years fup
substantially greater in TPL
compared with CPL or
ranibizumab groups (59% vs
14% respectively; P<0.001
for both comparisons)]
Intraocular pressure (IOP):
Elev IOP (>=10 mm from
basel)
16(5)/10(5)/5(3)/70(38)
Elev IOP (>=30 mm from
basel)
3(1)/2(1)/4(2)/46(25)
IOP medication during fup
9(3)/5(3)/4(2)/41(22)
IOP any of above:
23(8)/12(6)/7(4)/79(42)
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[over 2 years fup: IOP any
events was more frequent in
TPL than in ranibizumab
groups or CPL (93 [50%] vs.
34 [9%] or 32 [11%],
respectively; P<0.001 for
both comparisons)}

Lim 2012

RCT; parallel
design
Setting: South
Korea; Dept
Ophthalm, single
center
Source of funding:
Non-commercial?

Inclusion criteria:
clinically
significant DME
(ETDRS criteria);
CMT >= 300 um by
OCT
Exclusion: (1)
unstable medical

3 groups / interventions:
111 eyes of 105 patients
(6 with 2 study eyes)
BT: 1.25 mg (0.05 ml)
bevacizumab + 2 mg (0.05
ml) triamcinolone
acetonide
B: twice 1.25 mg (0.05 ml)
bevacizumab at 6-weeks

Alternative intervention:
BT: 36 eyes
B: 38
T: 37

End-point of follow-up:
6 months
12 months
[6 weeks and 3 months also
analyzed but not included in
the current evidence table]
For how many participants
were no complete outcome
data available?

Systemic (1 year fup)
No. of participants (%)
CPL/RPL+RDL/TPL
Nonfatal MI 3(2)/1(1)/2(1)
Nonfatal stroke
5(4)/3(1)/1(1)
Vasc death 4(3)/7(2)/2(1)
Any ATC cardiovasc event
10(8)/11(3)/5(3)
all p-values non-sign
[no difference in frequency
among the 4 groups that
could not be attributed to
chance. No indication of
increase in cardiovascular or
cerebrovascular events in
ranibizumab groups; mean
number of systemic AEs per
participant through 2 years
fup was 3+/-3 in CPL, 3+/-3 in
ranibizumab groups
combined, and 3+/-4 in TPL]
BCVA (cont); macular
thickness (cont); adverse
events (ocular; systemic); pvalues
BCVA (prim outcome)
Best-corrected visual acuity
measured by Snellen chart
(logMAR) scale.

Authors conclude that
IVB/IVT and IVT showed
more pronounced effects
during the earlier
postinjection period.
However, levels of visual
acuity or central macular
thickness at 12 months were
comparable in the three
study groups. No beneficial
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status, including
glycemic control
and blood
pressure; any
previous
treatment for
DME, including
intravitreal, subTenon injection or
macular
photocoagulation,
history of
vitreoretinal
surgery,
uncontrolled
glaucoma;
proliferative
diabetic
retinopathy with
active
neovascularization
, previous
panretinal
photocoagulation,
presence of
vitreomacular
traction, history of
systemic
corticosteroids
within 6 months,
contraindications
for bevacizumab
or triamcinolone
acetonide
Mar2008–
Feb2010
N: 120 eyes of 110
patients

interval
T: 2 mg (0.05 ml)
triamcinolone acetonide
Number of injections:
Based on single injection
(in BT and T) and 2
injections (B); but
additional injections based
on CMT >>
Retreatment:
Repeated IVB injections
were administered when
the central macular
thickness appeared more
than 300 um on OCT in at
least 6 weeks (?) in all
three groups; mean
number of additional
injections: 1.28 (BT), 2.54
(B), 1.04 (T)

5 (9 eyes=7.5%) lost to fup;
not differentiated per group
Only patients (eyes) with
complete fup analyzed (111
eyes)

Macular thickness (CMT)
mean thickness on 1-mm
circle centered on the fovea
(central macular thickness)
using a fast macular
thickness map
Adverse events
Cataracts graded by masked
clinical observer using the
Age-Related Eye Diseases
Study photographic
standards
Results: shown here for 6
months and 12 months
followup
BCVA
Continuous
logMAR (SD)
Baseline
BT: 0.64±0.25
B: 0.62±0.23
T: 0.65±0.28
6 months
BT: 0.52±0.29
B: 0.58±0.20
T: 0.44±0.29
12 months
BT: 0.49±0.32
B: 0.46±0.28
T: 0.49±0.19
All p-values non-significant

effect of the combination
injection was observed
Note: only treatment-naïve
eyes (and without active
neovascularization) are
included; small sample size
Note: BCVA not analyzed in
relation to clinically
significant change in vision
(>10 letters, or >15 letters)
Note: low number of
injections
Note: only outcome
assessors and statisticians
were blinded (but ROB
unlikely for relevant outcome
measures)
Note: sample size (power
calculation) unclear, MCID
missing in calculation

CMT
Continuous
µm (SD)
Baseline
BT: 458 (92)

134
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

B: 447(110)
T: 449 (106)
6 months
BT: 358 (89)
B: 357 (98)
T: 329 (109)
12 months
BT: 259 (60)
B: 268 (74)
T: 249 (78)
All p-values non-significant

9 eyes (5 patients)
lost to followup
Study sample =
111 eyes (105
patients)
Important patient
characteristics at
baseline:
BT/B/T
Age
58/61/60
Sex (%male)
47/50/45
HbA1c
7.5/7.4/7.2
Retino severity
(ETDRS scale)
Mild-to-moderate
Nonproliferative
89/87/92%
Severe nonprolifer
8/11/8%
IOP (mm Hg)
14/15/14

Oliveira
Neto 2011

EXCLUDED [so far
study results have
not been
published; meeting
abstract only]

Groups
comparable at
baseline? Yes
EXCLUDED

Adverse events
‘No significant increase in BP,
thromboembolic events or
serious ocular complications
(vitreous hemorrhage,
endophthalmitis and retinal
detachment) was
encountered; IOP (>21 mm
Hg) detected in 3 eyes (8.3%)
in IVB/IVT group and 4 eyes
(10.8%) in IVT group
(controlled with topical
medications); no progression
of cataract by 2 or more AgeRelated Eye Diseases Study
grades noted’

EXCLUDED

EXCLUDED

Update of the systematic review of Ford (2013) – comparison: anti-VEGF versus steroids
Gillies
RCT; parallel
Inclusion criteria:
Describe intervention:
Describe control:
2014
design
DME affecting

EXCLUDED

EXCLUDED

EXCLUDED

End-point of follow-up:
48-50 weeks )’12 months’(

BCVA improvement (cont;
dich at >=10 letters); change

Authors conclude that
dexamethasone achieved
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NCT01298076
Setting: 4 retina
clinics Australia
Source of funding:
Non-commercial
(National Health
and Medical
Research
Council);
unrestricted
educational grant
from Allergan
Pharmaceutical (=
sponsor)

central fovea >= 3
months after >= 1
laser treatment,
or belief
(investigator) that
laser treatment
would be
unhelpful; BCVA
17-72 log (Snellen
20/400 - 20/40)
Exclusion:
uncontrolled
glaucoma or
glaucoma
controlled with >1
medication; loss
of vision because
of
other causes;
intercurrent
severe systemic
disease; any
condition
affecting followup or
documentation
Oct2010-Sept
2012
Important patient
characteristics at
baseline:
N=88 eyes (61
patients): 27/61
patients had both
eyes in study

Bevacizumab 1.25 mg (42)

Dexam implant 0.7 mg (46)
[Ozurdex; Allergan, Inc.,
Irvine, CA]

baseline and every 4weeks unless CMT <300
mm or VA >=79 (20/25)

baseline and every 16
weeks unless CMT <300
mm or VA >=79 (20/25)

Nr injections (12 months)
Mean = 8.6

Nr injections (12 months)
Mean = 2.7

Note: Because correlation
was possible between eyes
of the same patient,
generalized estimating
equation (GEE) methods
were used where
appropriate

follow-up visits every 4
weeks
For how many participants
were no complete outcome
data available?
Overall 8% (eyes) = 6 patients
Bevacizumab: 4 lost (eyes)
Dexameth: 3 lost (eyes)
4/6 patients withdrew
because of difficulty
attending monthly
appointments; 2 patients
withdrew because of
perceived lack of efficacy of
bevacizumab
ITT analysis with LOCF (last
observation carried forward)

in macular thickness (cont);
adverse events (ocular;
systemic)
Participants underwent
dilated fundal examination,
measurement of Logarithm
of the minimum angle of
resolution BCVA, IOP, and
blood pressure (BP); and
grading of anterior and
posterior chamber cells and
cataract.
BCVA (prim outcome)
ETDRS charts using
standardized
procedures by certified
masked research officers;
prim outcome = % with >= 10
ETDRS letter improvement to
baseline (at 1 year)
Macular thickness (CMT)
measured from the central 1mm subfield from spectraldomain ocular coherence
tomography image.s
Adverse events
Intraocular pressure (IOPs)
using Goldman applanation
Tonometry; cataracts graded
using Age-Related Eye
Disease
Study photographic
standards;
significant elevation of IOP =
increase > 5 mmHg
compared with baseline

similar rates of visual acuity
improvement compared with
bevacizumab with superior
anatomic outcomes and
fewer injections. However,
more dexamethasone
treated eyes lost vision,
mainly because of cataract.
Note: 26/88 eyes (29.5%)
were pseudophakic at
baseline, 10 were treated
with bevacizumab, 16 with
dexamethasone; with similar
results (mean change in
BCVA for bevacizumab eyes,
7.7 letters; mean change in
BCVA for dexamethasonetreated eyes, 10.4 letters; P =
0.47, t test for difference in
BCVA change)
Note: only outcome
assessors were blinded (but
ROB unlikely for most
outcome measures)
Note: sample size (power
calculation) based on
assuming as clinically
significant an event rate in
the
order of 50% in one group
compared with 20% in the
second group >> minimum of
35 eyes per group required
for 80% power at 2-sided 5%
level. With loss to follow-up
of 12% of eyes, we aimed to
recruit a minimum of 40 eyes
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B-bevacizum (42)
D-dexameth (46)
B/D
Mean age
62.2/61.4
Women
38%/35%
Mean dur diab
16.7/16.7 years
Mean VA letter
56.3/55.5
CMT
503/474 μm
IOP
14.5/14.8 mm Hg
HbA1c
7.8/7.7%
Groups
comparable at
baseline? Yes

level; significant progression
of cataract = > 2 Age-Related
Eye Disease Study grades;
Worsening of systemic
hypertension = increase BP
to > 150 mmHg systolic or
100 mmHg diastolic and
increased by 20 mmHg on at
least 2 consecutive visits or
addition of new
antihypertensive medication
or increase in dose of
antihypertensive
Results: at 1 year followup
BCVA (change from
baseline)
continuous
B: 8.9 [6.27;11.6]
D: 5.6 [0.90;10.3]
P=0.24
>=10 letters (%)
Improvement
B: 17/42 (40%)
D: 19/46 (41%)
P=0.99
Sens analysis (>= 10 letters):
all eyes lost = event
19/42 (45.2%)
20/46 (43.5%)
P=0.78
none of eyes lost = event
15/42 (35.7%)
17/46 (37%)
P=0.95
>=10 letters (%)
Worsening

per group. >> a difference of
30% in event rate seem very
large for a MCID
Note: it is well established
that steroid-related cataract
generally appears in the
second year after
commencing intravitreal
steroid therapy; steroids may
deliver better anatomic
results (CMT reduction) than
VEGF inhibitors, however,
this did not translate to
better VA outcomes; much
lower treatment intensity
required for dexamethasone
implant (mean 2.7) was
advantage over bevacizumab
(mean 8.6); dexamethasone
implant is not as easy to
administer because it
requires a 22-gauge needle;
number of visits may not be
much less because IOP needs
to be checked; patients are
likely to prefer fewer
injections
Costs: both fewer injections
and fewer visits with steroids
must be weighed against the
substantially greater cost of
dexamethasone implant and
cost and clinical
consequences of cataract
and its removal, which is
more likely in eyes receiving
steroids
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B: 0/42 (0%)
D: 5/46 (11%)
[P=??]
because of increase in
cataract density in 4 cases
and syphilitic chorioretinitis
in 1 eye (infection deemed
related to treatment)
Overall, >=15 letters (%)
Improvement
B: 13/42 (31%)
D: 10/46 (22%)
[P=0.46; i.e. non-significant]
>=15 letters (%)
Worsening
B: 0/42 (0%)
D: 4/46 (9%)
[P=??]

Note: dexamethasone
implant does not provide
therapeutic effects for 6
months, therefore studies in
which dexamethasone
implant is given only 6monthly should be avoided
Note: DME is a chronic
disease that conceivably
could require life-long
treatment in
some patients. RCT’s provide
little to no information on
these long-term outcomes.
There is an urgent need for
postmarketing observational
studies and data linkage to
track long-term outcomes in
patients receiving treatment
for DME

Macular thickness (CMT)
Change from baseline
B: -122 µm
D: -187 µm
P=0.015
Adverse events
No treatment-related cases
of retinal detachment or
endophthalmitis in either
group
IOP up 5 mmHg (any fup
visit)
8 /42 (19%)
21/46 (46%)
IOP up 10 mmHg(any fup
visit)
0/42 (0%)
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9/46 (20%)
12 eyes (dexameth group)
demonstrated an IOP of > 25
mmHg at least once during
follow-up visits. Eyes with
increases in IOP were
managed successfully with
either observation or topical
IOP-lowering medications
cataract up >2 grades(any
fup)
2/42 (4.8%)
6/46 (13%)
Cataract surgery
1/42 (2.4%)
3/46 (6.5%)
Systemic (B/D/B+D)
worsening of hypertension
[see definition above]
B-only: 6.7% (1/15)
D-only: 10.5% (2/19)
B+D: 14.8% (4/27) of patients
(B+D applies to patients with
both eyes treated)
Chest pain: 1/1/1
Angina: 0/1/0
MI: 0/0/1
Cong card failure: 0/0/3
Kidney failure: 0/1/0

(2) Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies

5

Research question: what is the optimal treatment of diabetic macular edema?
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Study

Appropriate and clearly
focused question?1

Comprehensive and
systematic literature search?2

Description of included
and excluded studies?3

Description of relevant
characteristics of
included studies?4

Appropriate adjustment for
potential confounders in
observational studies?5

Assessment of
scientific quality of
included studies?6

Enough similarities
between studies to
make combining them
reasonable?7

Potential risk of
publication bias
taken into account?8

Potential conflicts of
interest reported?9

First author, year

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear/notapplicable

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Virgili 2014

Yes

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes*1

Yes*1

Yes*1

Ford 2013

Yes

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes*2

Yes*2

*1 for some comparisons there was considerable heterogeneity (noted in the text); reporting bias analysed, publication bias could not be assessed because of low number of studies; number of studies was too low
to perform a sensitivity analysis excluding industry-funded studies
*2 reporting bias analysed, publication bias could not be assessed because of low number of studies; number of studies was too low to perform a sensitivity analysis excluding industry-funded studies

5

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined
Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched
Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons
Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported
Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs)
Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.)
Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: assessment of
statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)?
An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test values
or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies.
Sources of support (including commercial co-authorship( should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the
systematic review AND for each of the included studies.

15

9.

20

(3) Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Research question: What is the optimal treatment for diabetic macular edema?

Study
reference
(first
author,
publication
year)
DRCRN
2015
Gillies 2014

Describe method of
randomisation1

centralized
randomization in
permuted blocks
centralized
randomization in

Bias due to inadequate
concealment of
allocation?2

Bias due to inadequate
blinding of participants
to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of care
providers to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of outcome
assessors to treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting on
basis of the results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to violation of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

Unlikely

Unlikely*1

Unlikely*1

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely*2

Unlikely*2

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely
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DRCRN
2010,2011
Lim 2012

5

10

permuted blocks
centralized
randomization in
permuted blocks
computer-generated
randomization in
permuted blocks

Unlikely

Unlikely*3

Unlikely*3

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely*4

Unclear*4

Unlikely

Unlikely

Unclear*4

Unclear*4

*1 Study participants may become unmasked to their treatment group assignment when discussing non-study eye anti-VEGF treatment, but ROB is judged to be low for primary outcome (VA); investigators not
masked to treatment group assignment, but ROB judged to be low for primary outcome (VA); all outcome assessors were blinded
*2 Patients and care providers not blinded, but ROB for primary outcome (BCVA improvement with >= 10 ETDRS letters) and secondary outcomes (except patient-reported Impact of Vision Imparement) unlikely;
outcome assessors were blinded
*3 Participants were blinded in year-1, but participants may become unmasked to their treatment group assignment when discussing non-study eye anti-VEGF treatment, in year-2 participants were no longer
blinded to treatment allocation )‘expanded followup’(, ROB is judged to be low for primary outcome )VA(; investigators not masked to treatment group assignment, but ROB judged to be low for primary outcome
(VA); all outcome assessors were blinded
*4 Patients and care providers not blinded, but ROB for primary outcome (BCVA and CMT) unlikely; outcome assessors and statisticians performing data analysis were blinded; loss to followup (7.5%) not specified
per intervention, no imputation of missing values

7. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation,
according to case record number, date of birth or date of admission.
8. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed
at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
9. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor
records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like
death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” )subjective( outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
10.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared
with those whose results are reported.
11.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not
reported, the risk of bias is unclear
12.
Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

15

20

25
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal Redenen van exclusie
Zoekactie-1: systematische reviews - 26 exclusies
Scottish
Med Geen SR of origineel onderzoek
Consortium 2014
Mitchell 2014
SR van matige kwaliteit; tot juli 2013; voegt niets toe aan Virgili 2013 of
Ford 2012
Regnier 2014
SR van goede kwaliteit; tot feb 2014; voegt niets toe aan Virgili 2013 /
DRCRN 2015
Stefanini 2014
Narrative review
Yanagida 2014
SR van goede kwaliteit; tot mei 2013; safety ranibizumab; voegt weinig toe
aan Virgili 2014
Abouammoh 2013 SR van goede kwaliteit; tot maart 2012; safety ranibizumab; voegt weinig
toe aan Virgili 2014
Evoy 2013
SR van matige kwaliteit; tot feb 2013; voegt niets toe aan Virgili 2013
Fortin 2013
Verkorte versie van Fortin 2012
Fortin 2012
SR van zeer goede kwaliteit; tot juli 2012; voegt weinig toe aan Virgili 2014
Gupta 2013
Geen antw op uitgangsvraag; narrative review
Jorge 2013
Cochrane protocol
Ollendorf 2013
SR; tot juni 2012; voegt weinig toe aan Virgili 2014
Zhang 2013
SR van goede kwaliteit; tot jan 2013; voegt weinig toe aan Ford 2013
Ford 2012
SR van goede kwaliteit; tot sept 2011; voegt weinig toe aan Virgili 2014
Ho 2012
SR; geen meta-analyse; tot sept 2011; voegt niets toe aan Virgili 2014
Qi 2012
Verkeerde PICO
Virgili 2012
Zie update (Virgili 2014)
Wang 2012
SR van goede kwaliteit; tot aug 2011; voegt niets toe aan Virgili 2014
Zechmeister-Koss SR van goede kwaliteit; tot jan 2011; voegt niets toe aan Virgili 2014
2012
DRCRN 2011
Verkeerde PICO (DRCRN studies maken deel uit van Virgili 2014)
Goyal 2011
SR; meta-analyse; tot juli 2009; voegt niets toe aan Virgili 2014
Yilmaz 2011
SR; meta-analyse; tot dec 2009; voegt niets toe aan Virgili 2014 / Ford 2013
Karim 2010
SR; meta-analyse; tot okt 2008; voegt niets toe aan Virgili 2014
Rudnisky 2009
SR; meta-analyse; tot sept 2008; triamcinolone versus laser; voegt niets toe
aan Ford 2013
Yilmaz 2009
SR; meta-analyse; tot sept 2008; voegt niets toe aan Ford 2013
Grover 2008
Cochrane SR; tot juni 2007; voegt niets toe aan Ford 2013
Zoekactie-2: update van Virgili 2014 (selectiecriteria Virgili 2014; relevante vergelijkingen)
Ali 2014
Verkeerde PICO (uitkomstmaat); intraoculaire druk
Avery 2014
Verkeerde PICO (uitkomstmaat); geen RCT
Bandello 2014
Geen RCT maar narrative review
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Bhayana 2014
Boyer 2014
Bressler 2014
Chen 2014
Cheung 2014
Chew 2014
Ciulla 2014
Comyn 2014
Cunha-Vaz 2014
Domalpally 2015
Ekinci 2014
Elman 2015
Gillies 2014
Jeon 2014
Jampol 2014
Jeon 2014
Korobelnik 2014
Kriechbaum 2014
Lazic 2014
Liu 2015
Liu 2014
Liu 2014
Massin 2014
Mathew 2014
Mitchell 2014
Othman 2014
Patelli 2014
Regnier 2014
Romero-Aroca
2014
Schmidt-Erfurth
2014
Simunovic 2014
Stewart 2014
Suner 2014
Takamura 2014
Tao 2014
Thulliez 2014
Virgili 2014
Virgili 2014
Xu 2014
Yanagida 2014

Verkeerde PICO
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO (uitkomstmaat)
SR en meta-analyse; tot juni 2014; voegt niets toe aan Virgili 2014
Geen RCT maar narrative review
Verkeerde PICO
Geen RCT maar narrative review
Geincludeerd in Virgili 2014
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO
Geincludeerd in Virgili 2014
Verkeerde PICO (verkeerde vergelijking)
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO (uitkomstmaat)
Geen RCT maar narrative review
Verkeerde PICO (niet vergelijkend); Geen RCT
Geincludeerd in Virgili 2014
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO (verkeerde interventie; niet vergelijkend); geen RCT
Verkeerde PICO (verkeerde vergelijking voor Virgilli 2014); geen RCT
Geen RCT maar SR (tot November 2013); verkeerde PICO
Geen RCT maar SR (tot November 2013)
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO (verkeerde interventie; niet vergelijkend); geen RCT
Geen RCT maar internationale richtlijn (SR tot Juli 2013)
Verkeerde PICO (verkeerde interventie; niet vergelijkend); geen RCT
Geen RCT maar review
Geen RCT maar SR (zie eerder)
Geen RCT maar SR
Geincludeerd in Virgili 2014
Verkeerde PICO; geen RCT
Geen RCT maar narrative review
Verkeerde PICO
Verkeerde PICO
Geen RCT maar SR; verkeerde PICO
Verkeerde PICO (patientenpopulatie)
Basis SR (al geselecteerd)
Dubbele referentie; basis SR (al geselecteerd)
Verkeerde PICO
Geen RCT maar SR (zie eerder)
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Zoekactie-3: update van Ford 2013 – 34 exclusies (selectiecriteria Ford 2013; relevante
vergelijkingen)
Arevalo 2014
Geen RCT maar narrative review
Azad 2012
Single injection
Bandello 2014
Geen RCT maar narrative review
Bhayana 2014
Aantal ogen per studiearm lager dan 25
Boyer 2014
Verkeerde PICO (vergelijking)
Bressler 2013
Verkeerde PICO (vergelijking)
Callanan 2013
Verkeerde PICO (vergelijking)
Campochiaro
Verkeerde PICO (vergelijking)
2012
Cho 2012
Verkeerde PICO (vergelijking)
Ciulla 2014
Geen RCT maar narrative review
Comyn 2013
Geen RCT maar narrative review
Cunha-Vaz 2014
Verkeerde PICO (vergelijking)
Dempe 2012
Verkeerde PICO (vergelijking)
Dewan 2012
Verkeerde PICO (uitkomstmaat en vergelijking)
Doi 2012
Verkeerde PICO (interventie)
Hooper 2012
Geen RCT maar internationale richtlijn
Isaac 2012
Single injection
Jeon 2014
Verkeerde PICO (niet vergelijkend)
Kiernan 2012
Geen RCT maar narrative review
Kriechbaum 2014 Aantal ogen per studiearm lager dan 25
Kriechbaum 2014 Dubbele referentie
Lazic 2014
Geen RCT; niet vergelijkend
Lim 2012
Liu 2015
Liu 2014
Messenger 2013
Othman 2014
Shoeibi 2013
Simunovic 2014
Smiddy 2012
Soheilian 2012
Stein 2013
Virgili 2014
Xu 2012

Geincludeerd in Ford 2013
Geen RCT maar case series
Verkeerde PICO (vergelijking); geen RCT maar SR
Geen RCT maar narrative review
Verkeerde PICO (niet vergelijkend); geen RCT
Verkeerde PICO (vergelijking)
Verkeerde PICO (interventie); geen RCT maar SR
Verkeerde PICO (uitkomstmaat); geen RCT
Verkeerde PICO (vergelijking)
Verkeerde PICO (uitkomstmaat); geen RCT
Verkeerde PICO (vergelijking)
Verkeerde PICO (vergelijking); geen RCT maar SR

Zoekverantwoording
Database Zoektermen
Medline 1 Diabetic Retinopathy/ (18829)
2 "Macular Edema"/ (4278)
(OVID)

Totaal
62
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2006-aug
2014

3 1 and 2 (1726)
4 (diabet* adj6 "Macular Edema").ti,ab. (1877)
5 (diabet* adj6 "Macular oedema").ti,ab. (401)
6 (diabet* and Macula* and ?edema*).ti. (1143)
7 (diabet* and Macula* and ?edema*).ab. (2282)
8 4 or 5 or 6 or 7 (2847)
9 ("Macular Edema"/ or ((retinal or "central macular") adj3 thickness).ti,ab.)
and diabet*.ti,ab. (2228)
10 DME.ti,ab. (1604)
11 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 9 or 10 (4396)
12 limit 11 to (english language and yr="2006 -Current") (2591)
22 Angiogenesis Inhibitors/ (16332)
23 Ranibizumab.ti,ab. (1619)
24 aflibercept.ti,ab. (296)
25 bevacizumab.ti,ab. (8552)
26 exp Vascular Endothelial Growth Factors/ai [Antagonists & Inhibitors] (4910)
27 lucentis.ti,ab. (252)
28 avastin.ti,ab. (1072)
29 (laser adj3 photocoagulation).ti,ab. (4312)
30 laser therapy/ or laser coagulation/ (38675)
31 (focal adj3 laser*).ti,ab. (453)
32 Steroids/ (29546)
33 exp dexamethasone/ or exp fluocinolone acetonide/ or exp triamcinolone/
(53098)
34 (triamcinolone or dexamethasone or ozurdex or "fluocinolone
acetonide").ti,ab. (50905)
35 or/22-34 (159716)
36 11 and 35 (1577)
39 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (220114)
40 36 and 39 (54) – 50 uniek , 46 vanaf 2007
41 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or DoubleBlind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial,
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not
humans/) (1410230)
42 36 and 41 (539) – aantal RCTs met sensitief filter
45 (randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ or
Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical
trial, phase iii or clinical trial, phase iv or randomized controlled trial or
multicenter study).pt. or random*.ti,ab.) not (animals/ not humans/) (951540)
46 36 and 45 (387) - aantal RCTs met minder sensitief filter
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Cochrane
(Wiley)

Trip
database

47 (randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ or
Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or
randomized controlled trial.pt. or random*.ti,ab.) not (animals/ not humans/)
(840121)
48 36 and 47 (357) - aantal RCTs met specifiek filter
49 48 not 40 (326)
50 40 or 49 (380) – aantal RCTs met specifiek filter en systematische reviews
51 guideline*.ti. (50858)
52 Guideline/ or Practice Guideline/ or guidelines as topic/ or practice
guidelines as topic/ (138375)
53 51 or 52 (153073)
54 12 and 53 (7) not SR (6) – richtlijnen
Vooralsnog alleen SR en richtlijnen
#1
diabet* macula* edema:ti,ab
#2
diabet* macula* oedema:ti,ab
#3
#1 or #2
410 referenties, 11 SR –Cochrane, 20 SR (DARE) – uniek: 1 protocol, 2 SR
359 trials, 13 HTA-studies en 7 economic evaluations
diabet* macula* edema
8 mogelijk relevante referenties

Database Update van review van Virgili (2014)

Medline
(OVID)
Engels
2014feb. 2015

Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema.
[Review][Update of Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD007419; PMID:
23235642]
10 Diabetic Retinopathy/ and "Macular Edema"/ (1753)
11 ((diabet* adj6 "Macular Edema") or (diabet* adj6 "Macular oedema")).ti,ab.
(2330)
12 (diabet* and Macula* and ?edema*).ti. or (diabet* and Macula* and
?edema*).ab. (2547)
13 ("Macular Edema"/ or ((retinal or "central macular") adj3 thickness).ti,ab.)
and diabet*.ti,ab. (2272)
14 DME.ti,ab. (1662)
15 10 or 11 or 12 or 13 or 14 (4515)
17 Angiogenesis Inhibitors/ or Ranibizumab.ti,ab. or aflibercept.ti,ab. or
bevacizumab.ti,ab. (22117)
18 exp Vascular Endothelial Growth Factors/ai or lucentis.ti,ab. or avastin.ti,ab.
or (laser adj3 photocoagulation).ti,ab. (10096)
19 laser therapy/ or laser coagulation/ (38635)
20 (focal adj3 laser*).ti,ab. (465)
21 Steroids/ or exp dexamethasone/ or exp fluocinolone acetonide/ or exp
triamcinolone/ or (triamcinolone or dexamethasone or ozurdex or "fluocinolone
acetonide").ti,ab. (97603)
22 17 or 18 or 19 or 20 or 21 (160256)
23 15 and 22 (1633)
25 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or

Totaal

154
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cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (226513)
27 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or DoubleBlind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial,
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not
humans/) (1416564)
29 23 and 25 (58)
30 23 and 27 (561)
31 limit 30 to yr="2014 -Current" (68)
32 limit 29 to yr="2014 -Current" (12)
33 31 or 32 (68)
34 limit 33 to english language (65) – 64 uniek

Embase
(Elsevier)

'diabetic retinopathy'/exp AND 'diabetic macular edema'/exp OR (diabet* NEAR/6
'macular edema'):ab,ti OR (diabet* NEAR/6 'macular oedema'):ab,ti OR (diabet*:ti
AND macula*:ti AND edema*:ti) OR oedema*:ti OR (diabet*:ab AND macula*:ab
AND edema*:ab) OR oedema*:ab OR dme:ab,ti OR ('macular edema'/exp OR
((retinal OR 'central macular') NEAR/3 thickness):ab,ti AND diabet*:ab,ti)
AND ('angiogenesis inhibitor'/exp/mj OR ranibizumab:ab,ti OR aflibercept:ab,ti OR
bevacizumab:ab,ti OR 'vasculotropin inhibitor'/exp/mj OR lucentis:ab,ti OR
avastin:ab,ti OR (laser NEAR/3 photocoagulation):ab,ti OR 'low level laser
therapy'/exp OR 'laser coagulation'/exp OR (focal NEAR/3 laser*):ab,ti OR
'steroid'/exp/mj OR 'dexamethasone'/exp/mj OR 'fluocinolone acetonide'/exp OR
'triamcinolone'/exp OR triamcinolone:ab,ti OR dexamethasone:ab,ti OR
ozurdex:ab,ti OR 'fluocinolone acetonide':ab,ti)
AND [english]/lim AND [embase]/lim AND [2014-2015]/py
AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR
(meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR
cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal
model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp

Cochrane
(Wiley)

OR ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it),111,17 Feb 2015 (111) – 64 uniek
#1
diabet* macula* edema:ti,ab
#2
diabet* macula* oedema:ti,ab
#3
#1 or #2 Publication Year from 2014 to 2015
47 referenties – 26 uniek
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Database Zoektermen
Totaal
Update van review van Ford (2013) - Current treatments in diabetic macular
Medline
(OVID)
2012feb. 2015

Embase
(Elsevier)

oedema: systematic review and meta-analysis
10 Diabetic Retinopathy/ and "Macular Edema"/ (1753)
11 ((diabet* adj6 "Macular Edema") or (diabet* adj6 "Macular oedema")).ti,ab.
(2331)
12 (diabet* and Macula* and ?edema*).ti. or (diabet* and Macula* and
?edema*).ab. (2548)
13 ("Macular Edema"/ or ((retinal or "central macular") adj3 thickness).ti,ab.)
and diabet*.ti,ab. (2273)
14 DME.ti,ab. (1664)
15 10 or 11 or 12 or 13 or 14 (4517)
16 limit 15 to (english language and yr="2006 -Current") (2716)
21 Steroids/ or exp dexamethasone/ or exp fluocinolone acetonide/ or exp
triamcinolone/ or (triamcinolone or dexamethasone or ozurdex or "fluocinolone
acetonide").ti,ab. (97615)
22 17 or 18 or 19 or 20 or 21 (160289)
23 15 and 21 (643)
24 16 and 22 (1093)
25 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (226750)
26 24 and 25 (53)
27 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or DoubleBlind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial,
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not
humans/) (1417120)
28 24 and 27 (432)
29 23 and 25 (24)
30 23 and 27 (243)
31 limit 30 to yr="2012 -Current" (60)
32 limit 29 to yr="2012 -Current" (9)
33 31 or 32 (63)
34 limit 33 to english language (58) – 50 uniek (ook t.o.v. vorige search SR), dus
ook Ford zelf staat niet meer in de searchresultaten

131

‘diabetic retinopathy'/exp AND 'diabetic macular edema'/exp OR )diabet* NEAR/6
'macular edema'):ab,ti OR (diabet* NEAR/6 'macular oedema'):ab,ti OR (diabet*:ti
AND macula*:ti AND edema*:ti) OR oedema*:ti OR (diabet*:ab AND macula*:ab
AND edema*:ab) OR oedema*:ab OR dme:ab,ti OR ('macular edema'/exp OR
((retinal OR 'central macular') NEAR/3 thickness):ab,ti AND diabet*:ab,ti)
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AND ('steroid'/exp/mj OR 'dexamethasone'/exp/mj OR 'fluocinolone
acetonide'/exp OR 'triamcinolone'/exp OR triamcinolone:ab,ti OR
dexamethasone:ab,ti OR ozurdex:ab,ti OR 'fluocinolone acetonide':ab,ti)
AND [english]/lim AND [embase]/lim AND [2012-2015]/py
AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR
(meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR
cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal
model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) OR
('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it)
114,18 Feb 2015 – 75 uniek ((ook t.o.v. vorige search SR))
#1
diabet* macula* edema:ti,ab
#2
diabet* macula* oedema:ti,ab
#3
#1 or #2 Publication Year from 2012 to 2015
#4
triamcinolone:ab,ti or dexamethasone:ab,ti or ozurdex:ab,ti or
'fluocinolone acetonide':ab,ti
#5
#3 and #4
27 trials, 1 EE, 6 uniek

Algemene gegevens
Korte titel (max 40 tekens)
Volledige titel (max 100 tekens)

behandeling
van
diabetisch
macula oedeem
behandeling
van
diabetisch
macula oedeem bij volwassenen

Versie (eerste versie of herziening van bestaande module 1
op de richtlijnendatabase)
Submodule van: (indien van toepassing)
Referentie stijl
Taal (nederlands/engelse vertaling/engels geautoriseerd)
Methode (evidence/consensus)
Autorisatiedatum
2019
Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, prognose,
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screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)
Aandoening (volgend ICD10)
Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Koppelingen andere aanbevelingen
Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de huidige
richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag juiste
naam en volgorde doorgeven)
Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag juiste
naam en volgorde doorgeven)
Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)

Denk
aan
indicatoren,
kennishiaten
Denk aan www.kennisinstituut.nl,
link naar patiëntenorganisatie
Denk aan stroomschema
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Module 4 Behandeling – vitrectomie bij glasvochtbloeding
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Leeswijzer:
Onderstaande conceptrichtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en
autorisatiefase opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.
Hoe lang moet worden gewacht met een vitrectomie bij een volwassen persoon met
diabetische retinopathie, die een glasvochtbloeding heeft ontwikkeld?
Inleiding
Bij de behandeling van een glasvochtbloeding, ontstaan als gevolg van diabetes mellitus, is het
doorgaans gebruik geweest af te wachten tot de bloeding opheldert en dan vervolgens
aanvullend met de laser te behandelen. Deze werkwijze had als reden dat een vitrectomie een
grote ingreep met aanzienlijke risico’s was en een langdurige herstelperiode had. Doorgaans
moest de operatie onder algehele narcose plaatsvinden.
Echter, gedurende de laatste jaren is een vitrectomie een veel eenvoudiger uit te voeren ingreep
geworden door een verbeterde techniek en door het veel snellere herstel. Bovendien kan deze
ingreep in de meeste gevallen worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, waardoor het
operatie risico aanzienlijk wordt gereduceerd.
Een minder afwachtend beleid lijkt nu aan te bevelen, omdat het wenselijk is de eventuele
oorzaak van de bloeding in een vroeg stadium te behandelen. Niet alleen betekent dit minder
progressie naar ernstiger pathologie, maar het heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit
van leven van de patiënt met diabetes.
De vraag is echter of deze vroegtijdige uitvoering van een vitrectomie het risico op andere
oogheelkundige morbiditeit verhoogt.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
met de volgende zoekvraag: wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van vroege versus late
vitrectomie (afwachtend beleid) bij volwassen personen met diabetische retinopathie die een
glasvochtbloeding hebben ontwikkeld?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte visusdaling (best corrected visual acuity, BCVA), ernstige bijwerkingen of
complicaties (oculaire adverse events [endophthalmitis, rhegmatogene netvliesloslatingen]; en
systemische adverse events [cardiovasculaire events, trombo-embolische processen,
mortaliteit]) voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; milde (minder ernstige)
bijwerkingen of complicaties (cataract, glaucoom, recidiverende glasvochtbloeding, ), belasting
voor de patiënt, en kosten voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
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De werkgroep definieerde een verandering (verbetering of verslechtering) van de visus (BCVA)
met tenminste 15 letters (3 lijnen; 0,3 logMAR; dichotome uitkomstmaat) als een klinisch
(patiënt) relevant verschil. Voor (ernstige) bijwerkingen en complicaties werd niet bij voorbaat
een klinisch relevant verschil vastgesteld.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht vanaf het jaar
2000 naar systematische reviews, RCT’s, en observationeel vergelijkend onderzoek die de
effecten van vroege en late vitrectomie vergelijken bij patiënten met diabetische retinopathie
die een glasvochtbloeding hebben ontwikkeld. De werkgroep acht onderzoek van voor het jaar
2000 thans nog weinig relevant vanwege een inmiddels sterk verbeterde operatietechniek. De
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie
leverde 355 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
(systematisch review van) vergelijkend onderzoek, vergelijking van vroege vitrectomie met
afwachtend beleid (late vitrectomie of geen vitrectomie), bij volwassenen met diabetes type 1 of
2, diabetische retinopathie en een glasvochtbloeding, en met door de werkgroep als relevant
benoemde uitkomstmaten (zie eerder in de tekst).
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 23 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 21 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel
onder het tabblad Verantwoording), en twee studies definitief geselecteerd.
Twee studies, een systematische review (Mohamed 2011) en een observationele studie (Gupta
2012b) zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De systematische review includeert een RCT die
mede is beoordeeld op basis van de originele publicaties. De belangrijkste studiekarakteristieken
en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele
studieopzet (risk of bias) zijn opgenomen in de risk of bias tabellen.
Samenvatting literatuur
De systematische review van Mohamed (2011) dekt de literatuur tot juni 2010 en is van goede
kwaliteit (zie risk of bias tabel). Mohamed (2011) analyseert verschillende behandelopties voor
(complicaties bij) diabetische retinopathie, waaronder het gebruik van vitrectomie bij patiënten
die een glasvochtbloeding hebben ontwikkeld. Voor het bepalen van de effectiviteit wordt
uitsluitend gerandomiseerd onderzoek geïncludeerd, voor bijwerkingen en complicaties worden
ook andere bronnen geraadpleegd (Federal Drug Agency, FDA; Medicines and Healthcare
products Regulatory, MHRA). Mohamed (2011) vindt slechts een RCT waarin de effecten van
vroege en late vitrectomie worden vergeleken bij patiënten met diabetische retinopathie die een
glasvochtbloeding hebben ontwikkeld. Deze RCT van de Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study
(DRVS) onderzoeksgroep is van redelijke kwaliteit (zie risk of bias tabel) maar stamt uit het jaar
1985 (DRVS 1985, 1990), en is daarmee uitgevoerd ruim voor het jaar 2000. De
literatuurzoekactie leverde geen aanvullend gerandomiseerd onderzoek op, maar wel een
recente observationele studie (Gupta 2012b) die enig inzicht geeft in de effectiviteit van vroege
versus late vitrectomie in de huidige medische praktijk.
Visus (kritieke uitkomstmaat)
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De RCT van de Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study groep (DRVS 1985, 1990) is een NoordAmerikaanse multicenter studie bij 594 patiënten (616 ogen) met een gemiddelde leeftijd van 49
jaar en gemiddelde diabetesduur van 20 jaar. De studie includeert patiënten met ernstige
progressieve diabetische retinopathie en een recente ernstige glasvochtbloeding die de visus
verlaagt tot “vingers tellen )1/60-2/60(” of slechter gedurende tenminste een maand. De
patiënten worden gerandomiseerd naar vroege vitrectomie binnen 1-6 maanden na het
optreden van de glasvochtbloeding (308 ogen), of uitgestelde vitrectomie (308 ogen). Patiënten
in de groep met uitgestelde vitrectomie worden alsnog behandeld met vitrectomie als de
glasvochtbloeding persisteert na 12 maanden met een visus van 1/60-2/60 of slechter, of op enig
moment tijdens follow-up als er sprake is van centrale netvliesloslating. In deze groep is bij 61
van de 308 ogen (20%) sprake van spontane remissie van de glasvochtbloeding waardoor
vitrectomie alsnog overbodig wordt.
Behandelsucces wordt gedefinieerd als het bereiken van een visus van 0,5 of beter, dit komt
overeen met een verbetering van de visus ten opzichte van baseline, met tenminste 65 letters
(13 regels). Bij een analyse van de volledige patiëntengroep blijkt een voordeel van vroege
vitrectomie: na twee jaar follow-up bereikt 24,5% van de patiënten een visus van 0,5 of beter,
terwijl dit resultaat slechts wordt bereikt bij 15,2% van de patiënten bij uitstel van vitrectomie
(number needed to treat, NNT=10,8; p=0,01). Na drie jaar bedragen deze percentages
respectievelijk 28.1% en 18.1% (NNT=10; p=0,02), en na vier jaar 29.4% en 23.5% (p=0,2;
statistisch niet significant).
Subgroep analyses suggereren dat het voordeel van een vroege vitrectomie alleen geldt voor
patiënten met type 1 diabetes en in deze patiëntengroep ook aanwezig is bij lange termijn
follow-up (vier jaar). Bij vroege vitrectomie bereikt 35,6% van de patiënten met type 1 diabetes
na twee jaar follow-up een visus van 0,5 of beter, in vergelijking tot 11,7% bij uitgestelde
vitrectomie (NNT=4,2; p<0,05). Bij patiënten met type 2 diabetes wordt geen verschil in
behandelresultaat waargenomen: 15,9% in vergelijking tot 18,1% bij respectievelijk vroege en
uitgestelde vitrectomie (groepsverschil statistisch niet significant). Verdere subgroep analyses
suggereren dat met name patiënten met type 1 diabetes en een diabetesduur van minder dan
twintig jaar profiteren van een vroege vitrectomie: 34,0% behandelsucces bij vroege vitrectomie
versus 1,9% bij uitgestelde vitrectomie, na twee jaar follow-up (NNT=3,1; p<0,05). Bij patiënten
met type 1 diabetes en een diabetesduur van meer dan twintig jaar is het voordeel van een
vroege vitrectomie kleiner en niet langer statistisch significant: 37,3% behandelsucces versus
22,0% (p=0,10). Na vier jaar follow-up wordt geen verschil in behandelsucces waargenomen
tussen vroege en uitgestelde vitrectomie bij patiënten met type 1 diabetes en een diabetesduur
van meer dan twintig jaar (40% behandelsucces in beide behandelgroepen), terwijl vroege
vitrectomie een duidelijk voordeel lijkt te bieden bij patiënten met een diabetesduur van minder
dan twintig jaar: 50% behandelsucces bij vroege vitrectomie versus 10,5% bij uitgestelde
vitrectomie (NNT=2,5; p<0,05). Bij de interpretatie van deze subgroep analyses is van belang dat
de patiënten met type 1 diabetes gemiddeld jonger waren dan de patiënten met type 2
diabetes, 31,8 jaar (SD=8,2) versus 62,6 jaar (SD=7,5), en de ernst van de proliferatieve
retinopathie groter (meer vaatnieuwvorming en vitreoretinale adhesies). Dit suggereert een
verband tussen de relatieve effectiviteit van vroege vitrectomie en de ernst van de proliferatieve
retinopathie, een suggestie die wordt ondersteund door het feit dat de hoogste relatieve
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effectiviteit van vroege vitrectomie werd gevonden bij de groep met de ernstigste (meest
actieve) vorm van de proliferatieve retinopathie, patiënten met type 1 diabetes en een
diabetesduur van minder dan twintig jaar. De RCT van de DRVS (1985, 1990) is het enige
gerandomiseerde onderzoek naar de optimale timing van vitrectomie bij patiënten met
diabetische retinopathie en een glasvochtbloeding, maar is ook gedateerd, omdat de medische
praktijk rondom vitrectomie aanzienlijk is veranderd (zie later in de tekst).
Gupta (2012b) is weliswaar een observationeel onderzoek, maar is wel het enige onderzoek dat
voldoet aan de inclusiecriteria en waarin vitrectomie is toegepast conform de huidige medische
praktijk. Door Gupta (2012b) is een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd in het kader van de
DRIVE-UK studie (Diabetic Retinopathy In Various Etnic groups), de studie includeert 158
patiënten (52% Kaukasisch, 32% Afro-Caraïbisch, 11% Zuid-Aziatisch) uit het NHS
screeningsprogramma voor diabetische oogcomplicaties in Londen, welke een vitrectomie
hebben ondergaan op indicatie van netvliesloslating met of zonder glasvochtbloeding (117
ogen), of een aanhoudende glasvochtbloeding (tenminste drie maanden) als gevolg van
proliferatieve diabetische retinopathie (60 ogen). De gemiddelde leeftijd bedraagt 54 jaar en de
gemiddelde diabetesduur, 23 jaar en 17 jaar voor respectievelijk patiënten met type 1 en type 2
diabetes. De visus op baseline wordt niet gerapporteerd voor de totale studiepopulatie, maar is
met ongeveer 20 ETDRS letters beduidend hoger dan in de DRVS (minder dan 5 ETDRS op
baseline). In een multivariabel model worden de prognostische factoren voor behandelsucces
geanalyseerd, waarbij behandelsucces wordt gedefinieerd als een verbetering van de visus ten
opzichte van baseline met tenminste 15 ETDRS letters (3 lijnen) bij twaalf maanden follow-up.
Uit deze analyse komt o.a. uitstel van de vitrectomie naar voren als een belangrijke negatieve
prognostische factor (odds ratio per maand uitstel, OR=0,60; 95% betrouwbaarheidsinterval,
95%BI=[0,39;0,92]) voor behandelsucces. De gemiddelde wachttijd voor vitrectomie bedroeg
2,24 maanden. Bij de interpretatie van dit resultaat is van belang dat het multivariabele model
beide indicaties voor vitrectomie (netvliesloslating, aanhoudende glasvochtbloeding)
combineert, terwijl er bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil in behandelsucces bestaat
(respectievelijk 46% en 89%). Daarnaast gaat de studie niet in op de redenen voor een eventueel
uitstel van de vitrectomie, en is er mogelijk toch sprake van confounding.
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Bijwerkingen en complicaties (ernstig: kritieke uitkomstmaat; mild: belangrijke uitkomstmaat)
Mohamed (2011) baseert de analyse van bijwerkingen en complicaties (adverse events) in relatie
tot de timing van vitrectomie op de DRVS bij een follow-up van vier jaar (DRVS 1990). Vroege
vitrectomie lijkt het risico op cornea-oedeem of epitheliale abnormaliteit te vergroten (12% bij
vroege versus 7,5% bij uitgestelde vitrectomie: OR=1,74; 95%BI=[1,01; 3,04]), evenals het risico
op neovasculair glaucoom (18% versus 11%: OR=1,73 [1,10; 2,75]). Het risico op netvliesloslating
is daarentegen significant verlaagd na vroege vitrectomie (13% versus 21%; OR=0,57 [0,37;
0,88]). Subgroep analyses (bij twee jaar follow-up) suggereren dat een verhoogd risico op
bijwerkingen en complicaties bij vroege vitrectomie beperkt blijft tot patiënten met type 2
diabetes, terwijl vroege vitrectomie het risico op netvliesloslating alleen lijkt te verlagen bij
patiënten met type 1 diabetes (zie evidencetabel). Er wordt geen statistisch significant verschil
waargenomen in enucleatie, phtisis of retrobulbaire alcoholinjectie (13% versus 10%), en
sympathische ophthalmie of endophthalmitis (1% versus 0,3%; vier jaar follow-up). Bij de
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interpretatie van deze resultaten is van belang dat sinds de DRVS, de medische praktijk rondom
vitrectomie is verbeterd. Voor een betrouwbare analyse van zeldzame, ernstige bijwerkingen en
complicaties zoals sympathische ophthalmie en endophthalmitis is de studieomvang te gering.
Gupta (2012b) analyseert bijwerkingen en complicaties niet in relatie met de timing van de
vitrectomie.
Overige uitkomstmaten (belangrijke uitkomstmaten)
De geïncludeerde onderzoeken rapporteren de uitkomstmaten belasting voor de patiënt en
kosten niet.
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De RCT van de DRVS groep is het enige beschikbare gerandomiseerde onderzoek, maar dit is
gedateerd. Resultaten van de DRVS worden wel bevestigd door recent observationeel onderzoek
(Gupta 2012b; DRIVE UK study 2012b). Deze laatste studie heeft ernstige tekortkomingen in
studieopzet en -uitvoering, maar suggereert wel, in lijn met de resultaten van de DRVS, dat een
latere vitrectomie het behandelsucces (BCVA) verlaagt. Doordat de medische praktijk rondom
vitrectomie sterk is verbeterd sinds de DRVS, is met name de inschatting van het risico op
bijwerkingen en complicaties op basis van de DRVS weinig betrouwbaar. Er is geen recent
onderzoek naar bijwerkingen en complicaties in relatie tot timing van vitrectomie. Tot slot blijkt
uit de resultaten van de DRVS dat uitstel van vitrectomie bij slechts 61 van de 308 ogen (20%)
resulteert in spontane opheldering van de glasvochtbloeding binnen een jaar, en dat de grote
meerderheid van de patiënten alsnog een vitrectomie moet ondergaan. Uitstel van vitrectomie
betekent altijd een extra periode met slechte visus, die moet worden meegewogen bij het
bepalen van de keuze tussen een vroege vitrectomie en een uitgestelde vitrectomie.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat visusverbetering (BCVA) is matig voor zover de
literatuurconclusies geen betrekking hebben op subgroep analyses. De bewijskracht is gebaseerd
op gerandomiseerd onderzoek en start hoog, de bewijskracht is verlaagd met een niveau
vanwege imprecisie (één enkele RCT). Ondanks het feit dat de medische praktijk in de bewuste
RCT is verouderd, is de bewijskracht niet verder verlaagd vanwege indirectheid. De werkgroep is
van mening dat er weliswaar sprake is van indirectheid, maar dat dit het vertrouwen in de
literatuurconclusie met betrekking tot visusverbetering niet verlaagt omdat de verbeteringen in
operatietechniek en overig medisch handelen vrijwel zeker de literatuurconclusie en aanbeveling
versterken (zie Overwegingen). De bewijskracht van de literatuurconclusies die betrekking
hebben op subgroep analyses is laag tot zeer laag, de bewijskracht is verder verlaagd vanwege
de risico’s van subgroep analyses )beperkingen in studieopzet en –uitvoering; risk of bias) en/of
imprecisie (geringe groepsgrootte). De bewijskracht van de literatuurconclusie die gebaseerd is
op observationeel onderzoek is zeer laag. De bewijskracht is verlaagd vanwege beperkingen in
studieopzet en –uitvoering (omdat de redenen voor de variatie in timing van de vitrectomie niet
worden gespecificeerd; risk of bias vanwege confounding), en indirectheid (studiepopulatie
bestaat slechts ten dele uit patiënten met een glasvochtbloeding).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat ernstige bijwerkingen of complicaties is zeer laag. De
bewijskracht is verlaagd met twee niveaus vanwege imprecisie (een enkele RCT, met voor
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zeldzame events een lage studieomvang), en twee niveaus vanwege indirectheid (verouderde
medische praktijk; recente verbeteringen in operatietechniek en overig medisch handelen
hebben naar verwachting geleid tot een sterke daling van bijwerkingen en complicaties). De
bewijskracht voor milde (minder ernstige) bijwerkingen of complicaties (cataract, glaucoom,
recidiverende glasvochtbloeding) is eveneens zeer laag. De bewijskracht is verlaagd met een
niveau vanwege imprecisie (een enkele RCT), en twee niveaus vanwege indirectheid (verouderde
medische praktijk). De overige relevante uitkomstmaten (belasting voor de patiënt en kosten)
worden niet gerapporteerd in de geïncludeerde literatuur.
Conclusies

Matig
GRADE

Een vroege vitrectomie na het optreden van een ernstige glasvochtbloeding heeft
een grotere effectiviteit in het verbeteren van de visus bij patiënten met ernstige
proliferatieve diabetische retinopathie, in vergelijking tot afwachtend beleid
waarbij een vitrectomie alleen wordt uitgevoerd bij een centrale netvliesloslating,
of bij persisteren van de glasvochtbloeding na 12 maanden (en een BCVA van 12/60 of slechter).
Gebaseerd op een enkele RCT uit 1985 en 2 tot 4 jaar follow-up.
Bronnen: Mohamed 2011 [DRVS 1985, 1990]

Laag tot
Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de grotere effectiviteit van een vroege vitrectomie op het
verbeteren van de visus bij patiënten met ernstige proliferatieve diabetische
retinopathie en een ernstige glasvochtbloeding met name geldt voor patiënten
met type 1 diabetes (in vergelijking met type 2 diabetes), en in het bijzonder voor
patiënten met type 1 diabetes en een diabetesduur van minder dan 20 jaar (in
vergelijking tot patiënten met type 1 diabetes en een diabetesduur van meer dan
20 jaar).
Gebaseerd op subgroep analyses in een enkele RCT uit 1985 bij 2 tot 4 jaar followup. Patiënten met type 1 diabetes waren gemiddeld jonger dan patiënten met type
2 diabetes en hadden een ernstiger vorm van proliferatieve retinopathie. De ernst
van de proliferatieve retinopathie bij patiënten met type 1 diabetes was groter bij
een diabetesduur van minder dan 20 jaar dan bij een diabetesduur van meer dan
20 jaar.
Bronnen: Mohamed 2011 [DRVS 1985, 1990]

Laag tot
Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat het voordeel van een vroege vitrectomie bij het verbeteren
van de visus bij patiënten met ernstige proliferatieve diabetische retinopathie en
een ernstige glasvochtbloeding toeneemt met de ernst van de proliferatieve
diabetische retinopathie. Met name patiënten met zeer ernstige (uitgebreide,
actieve) proliferatieve retinopathie lijken baat te hebben bij een vroege
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vitrectomie.
Gebaseerd op subgroep analyses in twee RCTs uit 1985 bij 4 jaar follow-up.
Bronnen: Mohamed 2011 [DRVS 1985, 1988, 1990]

Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat uitstel van een vitrectomie bij patiënten met diabetische
retinopathie en een netvliesloslating en/of glasvochtbloeding, de kans op een
klinisch relevante verbetering van de visus verkleint. Uitstel is een negatief
prognostische factor.
Gebaseerd op recent observationeel onderzoek. De redenen voor variatie in de
timing van vitrectomie worden niet gespecificeerd, er is mogelijk sprake van
confounding.
Bronnen: Gupta (2012b)

5

10

15

20

25

Overwegingen
Sinds de DRVS (1985, 1990) – welke tot op heden het enige gerandomiseerde onderzoek is naar
de timing van een vitrectomie – is de uitvoering van een vitrectomie, als onderdeel van de
behandeling van diabetische retinopathie, sterk veranderd: niet alleen de techniek is verbeterd,
maar ook het algehele risico voor de patiënt is duidelijk verminderd, omdat deze ingreep
doorgaans onder plaatselijke verdoving plaatsvindt en niet langer onder algehele narcose, zoals
dat destijds de gewoonte was. In de hedendaagse praktijk wordt dan ook gezien dat bij een
glasvochtbloeding op basis van diabetes mellitus veel vroeger de indicatie wordt gesteld tot het
verrichten van een vitrectomie. De vraag is nu of hiervoor ook ondersteuning in de literatuur kan
worden gevonden, waarbij enerzijds is gekeken naar de winst voor de patiënt en anderzijds naar
de eventuele risico’s die een vroege ingreep betekent.
Een kanttekening die hier ook moet worden gemaakt is dat met ‘vroeg’ in de DRVS wordt
bedoeld een periode van 1-6 maanden na het optreden van een glasvochtbloeding. Gezien de
veranderde praktijk wordt anno 2015 naar de mening van de werkgroep met ‘vroeg’ een periode
van 1-2 maanden na het optreden van de glasvochtbloeding bedoeld. Beschikbare recente
literatuur (Mohamed 2011; Gupta 2012a; El Annan 2014) hanteert eveneens 1-2 maanden als
maat van vroege vitrectomie. De werkgroep neemt deze indicatie van vroege vitrectomie dan
ook over.
De DRVS concludeert dat een vroege vitrectomie vooral voordeel biedt bij type 1 diabetes en bij
een diabetesduur van minder dan 20 jaar en Gupta (2012b) komt op basis van zijn
observationeel onderzoek tot de conclusie dat uitstel een belangrijke negatieve prognostische
factor is. Bijwerkingen en gevolgen worden bij de DRVS systematisch bekeken en daaruit blijkt
dat het risico op een ablatio retinae is verlaagd bij een vroege vitrectomie, maar dat
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daarentegen wel het risico op cornea oedeem en neovascularisatie toeneemt vergeleken met
een late vitrectomie. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat ten tijde van de DRVS de
operatieduur beslist langer was en wide angle operatiesystemen nog niet voorhanden waren,
waardoor de periferie niet goed kon worden behandeld. Cataract als gevolg van een vitrectomie
dient ook overwogen te worden; cataract ontstaat op termijn evenwel ook zonder vitrectomie
en bovendien is dit gevolg in tweede instantie ook goed te behandelen.
Hoewel de kern van de behandeling van diabetische retinopathie toch een laserbehandeling
blijft, wordt nergens teruggevonden hoe een eerdere behandeling zich verhoudt tot het effect
van een vroege vitrectomie op de visus, noch wat dit betekent voor de kans op complicaties. De
werkgroep is van mening dat een eerdere panretinale laserbehandeling van het betreffende oog
een rol speelt bij de beslissing tot een vroege vitrectomie. Immers: een eerdere panretinale
behandeling maakt enerzijds het risico op complicaties bij een operatie kleiner en anderzijds
impliceert een eerdere panretinale laserbehandeling dat er toch nog steeds sprake is van een
bloedingsbron, die kennelijk niet tot staan is gebracht door de eerdere behandeling.
Een tractie ablatio, rubeosis van iris en ernstige ischemie op basis van perifere ischemie worden
door de werkgroep geduid als ernstige bijwerkingen; beide situaties vragen om een snelle
beslissing tot het verrichten van een vitrectomie, aangezien niet-behandelen kan leiden tot
ernstige en onomkeerbare visusdaling. Minder ernstig )“mild”( zijn glaucoom, hetgeen nog
medicamenteus te behandelen is en cataract, hoewel dit de controle van de retinopathie lastiger
maakt.
Tenslotte is voor de keuze tussen een vitrectomie of een afwachtend beleid van belang te weten
wat de situatie is in het andere oog. Het feit of een oog bij een eerdere gelegenheid panretinaal
werd behandeld met de laser speelt een belangrijke rol bij deze beslissing, omdat dit belangrijke
invloed kan hebben op de aanwezigheid van ernstige complicaties (tractie ablatio; ernstige,
perifere ischemie). Een verdere overweging is de visus in het andere oog: bij een heel slechte
visus zal eerder worden overgegaan tot een vitrectomie, terwijl een goede visus meer ruimte
laat voor een afwachtend beleid.
Een vroege vitrectomie heeft als voordeel dat snel duidelijk wordt welke pathologie zich achter
de bloeding afspeelt en door het verwijderen van het bloed in een vroeg stadium is een
eventuele neovascularisatie of een ablatio toegankelijk voor behandeling. Echografie kan
worden overwogen ter uitsluiting van een netvliesloslating en om nader inzicht te krijgen in de
achterliggende pathologie. Afwachten, zonder goed inzicht te hebben in de achter de bloeding
schuil gaande oorzaak, impliceert een risico op verdere schade.

Aanbeveling
Overweeg bij een glasvochtbloeding een vroege vitrectomie binnen 1-2 maanden; de precieze
timing is afhankelijk van een aantal factoren, zoals eerdere behandelingen, rubeosis van iris,
toestand van het andere oog en de voorkeur van de patiënt.
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Evidencetabellen
1. Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)
Research question: what is the optimal timing of vitrectomy in adult patients with diabetic retinopathy and a vitreous haemorrhage?
Study
reference

Study
characteristics

Patient
characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Outcome measures and
effect size

Comments

Mohamed
2011

SR of RCTs

Inclusion criteria
SR: published SRs
of RCTs and RCTs
in any language, at
least single
blinded, >20
individuals, >80%
followed up. For
harms, harms
alerts (FDA,
MHRA) were also
taken into account

Early vitrectomy

Deferral of vitrectomy

End-point of follow-up:

A: 1-6 months
308 eyes
performed 1–6 months
after the onset of
haemorrhage (VH)

A: 1 year
308 eyes
performed if persistent VH
present and VA was 5/200
or worse after 12 months,
or if retinal detachment
(RD) involved centre of
macula at any time during
follow-up

A: 2 years, 3 years, 4 years (1
RCT, 2 publications)

Visual acuity (BCVA)
Proportion of eyes with
visual
acuity of at least 10/20 (pvalue for group difference)

Authors SR conclude that
early vitrectomy seemed to
be clearly advantageous only
in people with type 1
diabetes, and this advantage
was greater when the
duration of diabetes was <20
years, and in people with
more severe levels of
proliferative retinopathy

[DVRS
1985,
1990]
PS. study
characteris
tics and
results are
extracted
from the
SR and
supplemen
ted with
relevant
data from
the
original
publicatio
ns

Literature search
up to june 2010
A: DRVS 1985,
1990 (2
publications on
same RCT at
increasing
followup times);
DRVS 1988
[excluded]
Note: Mohamed
includes DRVS
1988, but this is a
separate RCT with
patients that have
severe
proliferative
retinopathy and
useful vision, i.e.
these patients do
not necessarily
have a vitreous
haemorrhage >>
excluded from the

Exclusion criteria
SR: "open", "open
label", or not
blinded unless
blinding was
impossible
1 study included
relevant to timing
of vitrectomy
Important patient
characteristics at
baseline:
594 people

proliferative retinopathy;
recent severe VH
haemorrhage of no more
than 6 months' duration
reducing VA to interval
between 5/200 and light
perception at 2 follow-up
visits at least 1 month
apart (i.e. VH for at least
1 month)

proliferative retinopathy;
recent severe VH
Note that in deferral
group:
61/308 (20%) had VH
cleared and vitrectomy
was not needed (at 1-y
visit)
31/308 (10%) had
vitrectomy in 1st year
because of RD; 7/308 (2%)
had vitrectomy for other
reasons; in 15/308 (5%)

For how many participants
were no complete outcome
data available?
(intervention/control)
A:
At 2 years: 55/64 (36/39
died; 20/25 missed fup) =
18/21%
At 3 years: not mentioned
At 4 years: not mentioned

Harms (adverse effects)
Visual acuity (BCVA)
Total group
2 years followup
I: 24.5%
C: 15.2%
P=0.013
[no light perception: I/C
24.9/19.3%; p=0.16]
3 years followup
I: 28.1%
C: 18.1%
P=0.016
[no light perception: I/C
26.0/23.1%; p=0.55]
4 years followup
I: 29.4%
C: 23.5%
P=0.224 (not significant)
[no light perception: I/C
26.4/22.5%; p=0.43]

Note: relatively old RCT
(randomization was carried
out between November 1976
– May 1983) not reflecting
current medical practice (see
above(: ‘performed before
advances in vitreoretinal
surgery — such as
endoscopic laser
photocoagulation — and
modern instrumentation,
which have yielded more
favourable results ..’
Note: T1 diabetes patients
were on average younger
and had more severere
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current analysis
Study design: RCT
Setting and
Country:
A: USA;
multicenter trail,
supported by
National Eye
Institute
Source of funding:
[commercial / noncommercial /
industrial coauthorship]

616 eyes
Age 48.9
>90% white
I/C
Age 49.3/48.5y
% female
48.7/55.2
Durdiab
20.1/19.6y
Agediagn
29.1/29.0
T1 37.7/38.0 %
T2 34.7/33.1 %
Mix 27.6/28.9 %
Dif VH 60.7/67.9
Post 23.7/16.9
Preret 15.6/15.3
VH = 1st VH
31.8/30.2 %
History photocoag
52.3/46.1
DurVH 15.3/15.1
w
Baseline BCVA
5/200: 10.1/6.8 %
2/200: 20.1/17.2
Handmov 59.7/63
Lightper 10.1/13.0
Groups
comparable at
baseline? Yes

vitrectomy was not
advised
132/308 (43%) had
vitrectomy at 1-year visit

Subgroups
(1) T1
2 years followup
I: 35.6%
C: 11.7%
[P<0.05]
4 years followup
Results not reported (4-year
data are shown for T1
subgroups only; see T1 <20
yrs vs >20 yrs)
(2) T2
2 years followup
I: 15.9%
C: 18.1%
[P=0.72]
4 years followup
I: 16.5%
C: 18.5%
[P= not stat significant;
estimated from graph; pvalue not reported; absolute
number of patients not
reported]
(3) T1 with <20 yrs diab
2 years followup
I: 34.0%
C: 1.9%
[P<0.05]
4 years followup
I: 50%
C: 10.5%
[P<0.05; estimated from
graph; p-value not reported;
absolute number of patients
not reported]

proliferative retinopathy
than T2 patients: ‘new
vessels, visible membranes,
vitreoretinal adhesions,
bridging bands, epiretinal
membranes, and RD were
more extensive in T1 than
T2’, and ‘more extensive in
T1 with <20 years diab
durations than T1 with >20
years durations’
Note: results from deferral
group indicate that at 1-year
visit, only ~20% had
spontaneous clearing of VH
and a vitrectomy was not
required
Note: data on harm (adverse
events) are not correctly
reported in Mohamed 2011
(incidence data were added
up as number of events;
length of followup was
incorrect; data at 4 year
followup were often
incorrect). The current
evidence table shows the
correct data based on DRVS
1985 and 1990
Note: authors of DRVS 1990
comment on DRVS (1988):
'Similar results in eyes with
very severe proliferative
diabetic retinopathy and
useful vision. The advantage
of early vitrectomy increased
with increasing severity of
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(4) T1 with >20 yrs diab
2 years followup
I: 37.3%
C: 22.0%
[P=0.10]
4 years followup
I: 40%
C: 40%
[P= not stat significant;
estimated from graph; pvalue not reported; absolute
number of patients not
reported]

new vessels. In the group
with the least severe new
vessels, no advantage of
early vitrectomy was
apparent.'

Harms (adverse effects)
Total group, 4-years (unless
stated otherwise)
[below the results from
DRVS 1990; the data in
Mohamed 2011 are not
correct; odds ratio, OR
calculated using OpenEpi]
Proportion of eyes with
enucleation, phthisis, or
retrobulbar alcohol injection
I: 39/308 (13%)
C: 30/308 (10%)
[OR=1.34 [0.81;2.24]]
Proportion of eyes with
sympathetic uveitis or
endophthalmitis
I: 3/308 (1.0%)
C: 1/308 (0.3%)
[OR=3.02 [0.32; 79.8]]
Proportion of eyes with
corneal oedema, or epithelial
abnormality
I: 38/308 (12%)
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C: 23/308 (7.5%)
[OR=1.74 [1.01; 3.04]]
Proportion of eyes with
neovascular glaucoma
I: 56/308 (18%)
C: 35/308 (11%)
[OR=1.73 [1.1; 2.75]]
Any of the above 'that might
be expected to be caused by
vitrectomy' (serious AEs)
I: 94/308 (31%)
C: 60/308 (19%)
[OR=1.81 [1.25; 2.64]]
Subgroups (2-y followup):
T1 diab: 21.6/21.4%
T2 diab: 35.5/14.7%

Gupta
2012b

Retrospective
cohort
‘Retrospective
case-note review’
Diabetic
Retinopathy In
Various Ethnic
groups (DRIVE-UK)
Study
Setting: Dept
Ophthalmol, UK

Inclusion criteria:
diab patients with
vitrectomy
Jan2007-Dec2009;
3 main
indications:
A=TRD
with/without
haemorrhage,
B=NCVH (>=3
months duration)
secondary to
proliferative

Standard three-port 20G
PPV without use of a
chandelier

Length of follow-up:
12 months

Multivariable model
including 'timing of
vitrectomy’: Logistic
regression analysis using
data from groups A+B [i.e.
majority of patients had
vitrectomy because of
TRD]

Loss-to-follow-up:
Not mentioned
Incomplete outcome data:
Not mentioned
[Note: possibly, the study
only included patients with
complete outcome data]

Proportion of eyes with
retinal detachment
I: 40/308 (13%)
C: 64/308 (21%)
[OR=0.57 [0.37; 0.88]]
Subgroups (2-y followup):
T1 diab: 9.5/26.5%
T2 diab: 14.0/11.8%
Visual acuity (BCVA)
Proportion of eyes with >=15
letters gained from baseline
VA at 12 months follow-up;
OR [95%CI]
Harms (adverse effects)
rate retinal detachment,
cataract, and glaucoma;
post-vitrectomy vitreous
heamorrhage (PVVH)
Visual acuity (BCVA)

Authors conclude that 50%
of eyes with TRD and NCVH,
and 87% of eyes with NCVH
improved >= 3 ETDRS lines at
12 months; poor predictors
of visual success (>= 3ETDRS
lines) included longer
duration of diabetes (OR:
0.69), use of insulin (OR:
0.04), presence of ischaemic
heart disease (OR: 0.04),
delay in surgery (OR: 0.59),
and failure to attend clinic
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Source of funding:
non-commercial;
authors declare
‘no conflict of
interest’

diabetic
retinopathy
(PDR), C= Others
(tractional
diabetic macular
oedema,
epiretinal
membrane, etc)
Exclusion criteria:
none mentioned
N total at
baseline:
158 patients
185 eyes:
A=117 ‘TRD’
B=60 ‘NCVH’
C=8 ‘Other’
Important
prognostic factors:
Indication vitrect
A=117 ‘TRD’
B=60 ‘NCVH’
Race
Caucasian 52%
Afro-Carib 32%
South Asian 11%
54% Male
Diab T1/T2
37/63%
Age 54.1 (SD 14.2)
Durdiab
T1 23.1 (SD 8.8)
yrs
T2 17.1 (SD 8.1)
yrs
Baseline VA

Note: method of model
builiding not reported
Note: study carried out in
two main teaching
hospitals in the UK that
have well-established
vitreo-retinal services and
hence a shorter mean
waiting time of 2.24
months, which may not be
achievable in smaller
single surgeon units

Mulitvar model for ‘visual
succes of operation’ )>= 15
ETDRS letters)
Covariables:
Age 0.95 [0.85;1.07]
Male 2.18 [0.41;11.7]
Type I 5.22 [0.09;316]
Duration 0.69 [0.52;0.92]
HbA1c 1.01 [0.63;1.60]
Hypert 0.09 [0.01;1.20]
SystBP 1.06 [1.01;1.12]
DiaBP 0.90 [0.81;1.01]
ischaem HD 0.05 [0.01;0.48]
Total chol 7.39 [0.84;64.8]
CVA 0.74 [0.03;17.4]
Appointments not attended
by patient 0.58 [0.40;0.86]
Bevacizumab 0.41 [0.07;2.43]
Interval (months) for
clinician to make the
decision to operate 0.60
[0.39;0.92]
Cox and Snell R2 = 0.506
Nagelkerke R2 = 0.700
[Note: analysis using data
from both group A and B;
i.e. majority of patients had
vitrectomy because of TRD]
Harms (adverse effects)
Redo-vitrectomy, redetachment of retina,
phthisis, reoperations,
cataract, glaucoma, postvitrectomy haemorrhage
(PVVH) are reported, but not
in relation to timing of
vitrectomy (i.e. a

appointments (OR: 0.58)
Note: ‘delay in surgery’
appears identical to ‘interval
for clinician to make decision
to operate’and ‘time interval
in months from decision to
operate by physician, to date
of operation’ )..(; mean
‘delay’ appears = ‘mean
waiting time’ = 2.24 months
(..)
Note: not clear where
OR=0.04 for ‘use of insulin’
comes from )in Table, ‘Type 1
diabetes’ is mentioned, with
OR=5.22[0.09;316], i.e.
statistically not significant)
Note: multivariable analysis
used data from groups A and
B, i.e. majority had
vitrectomy because of TRD.
For variable ‘appointment
not attended’, results are
also presented for NCVH
group )group B(: ‘for each
missed appointment /
cancellation by patients in
group B )‘NCVH’ group( there
was an estimated letter loss
of 2.40 letters )p=0.033(’
Note: in Discussion, authors
compare their results with
those of earlier studies
(DRVS 1988; Steel 2010;
Yorston 2008) and conclude
that ‘visual outcomes are
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For Caucasians
A=19.7 ± 18.8
B=23.2 ± 18.5

multivariable analysis with
harms as outcome variable
was not reported)

continuing to improve’ >> ‘In
our study 60.5% of all eyes
showed >=3 ETDRS line
improvement and 38.4% of
all cases had a final VA of
>=6/12 (20/40), which
represents a marked
improvement from the
recently published series by
Yorston [11%] and earlier
reported studies by
Thompson and the Diabetic
Retinopathy Vitrectomy
Study [15-20%]’ [but note
that study populations and
time-points of measurement
differ!]

(1) Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies
Research question: what is the optimal timing of vitrectomy in adult patients with diabetic retinopathy and a vitreous haemorrhage?

5

10

15

Study

Appropriate and clearly
focused question?1

Comprehensive and
systematic literature search?2

Description of included
and excluded studies?3

Description of relevant
characteristics of
included studies?4

Appropriate adjustment for
potential confounders in
observational studies?5

Assessment of
scientific quality of
included studies?6

Enough similarities
between studies to
make combining them
reasonable?7

Potential risk of
publication bias
taken into account?8

Potential conflicts of
interest reported?9

First author, year

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear/notapplicable

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Mohamed 2011

Yes

Yes

Unclear*1

Yes

Not applicable

Unclear*1

Not applicable*1

Not applicable*1

No*1

*1 solid selection procedure but studies excluded at final selection not mentioned; only overall study quality reported (GRADE); a single RCT included (: 3 publications; note that inclusion of DRVS 1985 is
questionnable) i.e. meta-analysis and assessment of risk of publication bias not feasible; potential conflicts of interest (SR and individual studies) not mentioned but unlikely, non-commercial funding
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined
Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched
Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons
Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported
Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs)
Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.)
Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: assessment of
statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)?
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5

17. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test values
or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies.
18. Sources of support (including commercial co-authorship( should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the
systematic review AND for each of the included studies.

(2) Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Research question: what is the optimal timing of vitrectomy in adult patients with diabetic retinopathy and a vitreous haemorrhage?
Study
reference

Describe method of
randomisation1

Bias due to inadequate
concealment of
allocation?2

Bias due to inadequate
blinding of participants
to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of care
providers to treatment
allocation?3

Bias due to inadequate
blinding of outcome
assessors to treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting on
basis of the results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to violation of
intention to treat
analysis?6

(first
author,
publication
(unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear)
year)
DVRS 1985,
‘randomized’ )method
Unclear*
Unlikely*
Unlikely*
Unlikely*
unclear
unlikely
unlikely
1990
not stated)
*risk of bias due to inadequate concealment of allocation is unclear, but baseline characteristics of treatment groups are identical; treatment (vitrectomy because of vitreous hemorrhage) can not be blinded but this
10
is unlikely to affect outcome (BCVA); loss to followup is relatively low and comparable among treatment groups
13.
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by
alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
14.

Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation

15(performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..

15.
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome
assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures,
like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” )subjective( outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
16.

Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared

20with those whose results are reported.

17.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not
reported, the risk of bias is unclear
18.
Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

25
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(3) Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies)
Research question: what is the optimal timing of vitrectomy in adult patients with diabetic retinopathy and a vitreous haemorrhage?
Study reference

(first author, year of
publication)

5

10

Bias due to a non-representative or illdefined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or
incomplete follow-up, or differences in
follow-up between treatment groups?2

Bias due to ill-defined or inadequately
measured outcome?3

Bias due to inadequate adjustment for all
important prognostic factors?4

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

(unlikely/likely/unclear)

Gupta 2012b
Unlikely
Unclear*1
Unlikely
Unclear
*1 loss to followup / missing data are not mentioned (possibly only patients with complete data were included in the retrospective study); details of the multivariable model (methods used) were not reported (in
addition, some of the variables were not clearly defined)
1.

Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and unexposed from different populations.

2.

2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or length of follow-up differs
between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported.

3.

Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection or information bias). If a
study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” )subjective( outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of
outcome assessment is necessary.

4.

Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.

15
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal Redenen van exclusie
Broe 2015
Verkeerde PICO; risicofactoren en incidentie vitrectomie bij T1 diabetes
Parikh 2014
Verkeerde PICO; risicofactoren en incidentie vitrectomie
Ostri 2014a
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Ostri 2014b
Verkeerde PICO; risicofactoren en incidentie vitrectomie bij T1 diabetes
Teke 2013
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Zhou 2013
Chinees; geen full tekst beschikbaar
Hwang 2013
Verkeerde PICO; risicofactoren en incidentie vitrectomie
Guthrie 2013
Verkeerde PICO; geen inzicht in timing vitrectomie
Sato 2013
Verkeerde PICO; geen inzicht in timing vitrectomie
Gupta 2012a
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Shi 2012
Verkeerde PICO; risicofactoren postoperatieve glasvochtbloeding
Ratnarajan 2011
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Jiramongkolchai
Verkeerde PICO; geen inzicht in timing vitrectomie
2011
Tewari 2008
Verkeerde PICO; geen inzicht in timing vitrectomie
Mohamed 2007
Voegt niets toe aan Mohamed 2011 (zie samenvatting literatuur)
Mendrinos 2007
SR is geüpdated in Mohamed 2011
Ferreira 2006
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Luan 2005
Verkeerde PICO; niet-vergelijkend; geen inzicht in timing vitrectomie
Cooper 2004
Verkeerde PICO; behandeling van recidiverende glasvochtbloeding
Fong 2002
Verkeerde PICO; geen inzicht in timing vitrectomie
Saxena 2000
Narrative review

5

Zoekverantwoording
Database Onderwerp: Hoe lang moet worden gewacht met een vitrectomie bij
een patiënt met diabetische retinopathie, die een glasvochtbloeding
heeft ontwikkeld?
Medline 4 "Diabetic Retinopathy"/ (19541)
5 (Diabetic adj3 Retinopath*).ti,ab. (16395)
(OVID)
2000-mei
2015
Engels

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Totaal

355

4 or 5 (24941)
"Vitreous Hemorrhage"/ or (vitreous adj3 h?emorrhag*).ti,ab. (3644)
6 and 7 (799)
(diabetic adj3 Vitreous adj3 H?emorrhag*).ti,ab. (145)
8 or 9 (837)
limit 10 to (english language and yr="2000 -Current") (384)
Diabetic Retinopathy/su [Surgery] (3022)
Vitrectomy/ (10888)
Vitrectomy/ or Vitrectom*.ti,ab. (15133)
12 or 14 (17040)
11 and 15 (295)
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Embase
(Elsevier)

17 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (236697)
18 16 and 17 (11) – 10 uniek
19 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or DoubleBlind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial,
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not
humans/) (1459653)
20 16 and 19 (56)
21 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or
Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or
studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or
studies)).tw,kw. or (observational adj (study or studies)).tw,kw. or
Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross
sectional.tw,kw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled study/ or
interrupted time series analysis/ [Onder exp cohort studies vallen ook
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2141129)
22 16 and 21 (170)
23 18 or 20 (60)
24 22 not 23 (124)
25 18 or 20 or 22 (184)
26 20 or 22 (184)
27 26 not 18 (173) – 168 uniek
'diabetic retinopathy'/exp OR (diabetic NEAR/3 retinopath*):ab,ti AND ('vitreous
hemorrhage'/exp OR (vitreous NEAR/3 h?emorrhag*):ab,ti) OR (diabetic NEAR/3
vitreous NEAR/3 h?emorrhag*):ab,ti AND ('vitrectomy'/exp OR vitrectom*:ab,ti
OR 'diabetic retinopathy'/exp/dm_su) ) AND [english]/lim AND [2000-2015]/py
'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR cinahl:ab OR

medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR
'systematic review'/de (14) 9 uniek
AND ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp
OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it OR 'major clinical study'/exp (227) –
168 uniek

Algemene gegevens
Korte titel (max 40 tekens)

Timing

vitrectomie

na
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Volledige titel (max 100 tekens)

glasvochtbloeding
Timing van vitrectomie na
glasvochtbloeding
bij
volwassenen met diabetische
retinopathie

Versie (eerste versie of herziening van bestaande module 1
op de richtlijnendatabase)
Submodule van: (indien van toepassing)
Referentie stijl
Taal (nederlands/engelse vertaling/engels geautoriseerd)
Nederlands
Methode (evidence/consensus)
Evidence
Autorisatiedatum
2021
Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, prognose, Behandeling
screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)
Aandoening (volgend ICD10)
Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Koppelingen andere aanbevelingen
Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de huidige
richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag juiste Denk
aan
indicatoren,
naam en volgorde doorgeven)
kennishiaten
Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag juiste Denk aan www.kennisinstituut.nl,
naam en volgorde doorgeven)
link naar patiëntenorganisatie
Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)
Denk aan stroomschema
Kennishiaten

Onvoldoende onderzocht is wat de optimale termijn is voor
het uitvoeren van een vitrectomie na het optreden van een
glasvochtbloeding. Er zijn aanwijzingen dat een vroege
vitrectomie (binnen 6 maanden) voordelen biedt, maar
onduidelijk is of een termijn van een maand dan wel enkele
maanden moet worden gehanteerd. Een RCT van
voldoende omvang waarin vitrectomie binnen een maand
na optreden van een glasvochtbloeding wordt vergeleken
met vitrectomie na enkele maanden zou antwoord kunnen
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Indicatoren

Geldigheid en Onderhoud

geven op deze vraag. Daarnaast is onduidelijk hoe de
patiënt uitstel van een vitrectomie ervaart. Belangrijk is om
onderzoek te doen naar ervaringen en voorkeuren van de
patiënt m.b.t. de timing van vitrectomie na het optreden
van een glasvochtbloeding, en de uitkomsten te gebruiken
ter ondersteuning van shared decision making bij het
bepalen van de timing van de vitrectomie.
Er zijn geen nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld omdat
er voor diabetes al voldoende indicatoren bestaan, onder
andere behorend bij de NDF Zorgstandaard Diabetes (NDF
2015).
2021

Implementatie
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Module 5 Behandeling – tijdspad voor cataractextractie

5

10

15

20

Format Uitgangsvraag / module voor richtlijnendatabase
Leeswijzer:
Onderstaande conceptrichtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en
autorisatiefase opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.
Wat is het optimale tijdspad voor een cataractextractie bij volwassen personen met
diabetische retinopathie?
Inleiding
Een belangrijke oorzaak van visusdaling bij patiënten met diabetes mellitus is cataract. Er is veel
discussie over het ideale tijdspad om een cataractextractie bij iemand met diabetische
retinopathie en/of diabetisch macula oedeem te verrichten. Er zijn studies die progressie laten
zien van diabetische retinopathie en/of macula oedeem postoperatief (Hong 2009). Een
mogelijke verklaring is het vrijkomen van ontstekingsmediatoren tijdens de cataractextractie.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende zoekvraag: wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van een
cataractextractie in vergelijking tot niet of later ingrijpen bij volwassen personen met diabetische
retinopathie (DRP) en/of diabetisch macula oedeem (DME)?

25

30

35

40

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte verschil in visus (best corrected visual acuity, BCVA), en progressie van DRP
en/of DME, voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; milde bijwerkingen of complicaties,
kwaliteit van leven (HRQoL), belasting voor de patiënt, kosten (inclusief tijdsinvestering
behandelaar) zijn bij de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde een verandering (verbetering of verslechtering) van de visus (BCVA)
met tenminste 15 letters (3 lijnen; 0,3 logMAR; dichotome uitkomstmaat) als een klinisch
(patiënt) relevant verschil. Voor progressie van DRP en DME werd een toename met tenminste
een graad op de ETDRS schaal als klinisch relevant gedefinieerd. Voor de overige uitkomstmaten
werd niet bij voorbaat een klinisch relevant verschil vastgesteld.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht vanaf het jaar
1995 naar systematische reviews, RCT’s, en observationeel vergelijkend onderzoek die de
effecten van vroege en late cataractextractie vergelijken bij patiënten met diabetische
retinopathie en/of diabetisch macula oedeem. De werkgroep acht onderzoek van voor het jaar
1995 niet relevant vanwege de sterk verbeterde operatietechniek met de introductie van phacoemulsificatie. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De
173
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

5

10

15

20

25

30

literatuurzoekactie leverde 328 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de
volgende selectiecriteria:
(systematisch review van) vergelijkend onderzoek, vergelijking van vroege cataractextractie met
afwachtend beleid (late cataractextractie of geen cataractextractie), bij volwassenen met
diabetes type 1 of 2, diabetische retinopathie en/of diabetisch macula oedeem, en met door de
werkgroep als relevant benoemde uitkomstmaten (zie eerder in de tekst).
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 34 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 33 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel
onder het tabblad Verantwoording), en een studie definitief geselecteerd.
Een studie, een RCT (Suto 2008) is opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabel. De beoordeling van de
individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias tabel.
Samenvatting literatuur
Suto (2008) is een Japanse RCT van overwegend goede kwaliteit (zie risk of bias tabel) maar
heeft een geringe studieomvang. Suto (2008) vergelijkt de effecten van vroege en late
cataractextractie bij patiënten met type 2 diabetes, bilateraal cataract en ernstige nietproliferatieve of milde proliferatieve DRP. Bij vroege cataractextractie vindt eerst
cataractextractie (kleine incisie; phaco-emulsificatie) plaats en wordt laserbehandeling
(panretinale fotocoagulatie) drie maanden uitgesteld tenzij er sprake is van DME. Eventueel DME
wordt behandeld voorafgaand aan panretinale fotocoagulatie. Bij late cataractextractie wordt
eerst met laser behandeld en vindt de cataractextractie plaats 1-3 maanden na de laatste
laserbehandeling. Alle patiënten (n=29) krijgen beide behandelingen: de behandeling is
gerandomiseerd naar een van beide ogen, en het contralaterale oog ontvangt de alternatieve
behandeling. De ernst van de bilaterale cataract en (onbehandelde) DRP op baseline was
vergelijkbaar in beide ogen. Diagnose en behandeling vinden plaats op basis van fluorescentie
angiografie (FAG), optische coherentietomografie (OCT) wordt niet gedaan. De RCT hanteert
stringente inclusie- en exclusiecriteria, patiënten met ernstige comorbiditeit (o.a. aan nieren,
lever, longen, hart en hersenen) worden uitgesloten. De studieomvang is gebaseerd op een
powerberekening die niet uitgaat van een minimaal klinisch relevant verschil maar van de
effectgrootte bepaald in een kleine niet nader gedefinieerde pilotstudie: een verschil in
behandelsucces (proportie patiënten die een BCVA van 20/40 of beter bereiken) van 40%. Voor
de secundaire uitkomstmaten, progressie van DRP en DME, is de studieomvang (statische
power) onvoldoende.

35

40

Visus (kritieke uitkomstmaat)
In Suto (2008) wordt de primaire uitkomstmaat, behandelsucces, gedefinieerd als het bereiken
van een visus van 20/40 of beter een jaar na cataractextractie. De baseline BCVA wordt niet
gerapporteerd, maar omdat alle patiënten ernstige niet-proliferatieve DRP of vroege
proliferatieve DRP hadden en tenminste NC/NO 2 (LOCS III classificatie) cataract, is het
aannemelijk dat bij alle ogen die na behandeling een visus van 20/40 bereiken sprake is van een
klinisch relevante verbetering van de visus (tenminste 15 letters ETDRS). De kans op
behandelsucces blijkt klinisch relevant en statistisch significant groter na een vroege
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cataractextractie dan na late cataractextractie: respectievelijk 28 van de 29 ogen (97%) en 20
van de 29 ogen (69%; p-waarde, p=0,01; number needed to treat, NNT=3,6).
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Progressie van DRP en/of DME (kritieke uitkomstmaat)
Suto (2008) definieert progressie van DRP en DME als een toename in ernst met tenminste een
gradatie op de ETDRS schaal. Diagnose vindt plaats op basis van fluorescentie angiografie (FAG),
de retinale dikte wordt niet bepaald. Tussen de behandelgroepen wordt een mogelijk klinisch
relevant, maar statistisch niet significant verschil gevonden in progressie van DRP: 41% bij
vroege cataractextractie, en 28% bij late cataractextractie (p=0,27). Wel wordt een statistisch
significant verschil in progressie van DME waargenomen, in het nadeel van late
cataractextractie: 28% bij vroege cataractextractie, en 52% bij late cataractextractie (p=0.03;
number needed to harm, NNH=4,1). Bij interpretatie van de resultaten m.b.t. progressie van DRP
en DME moet rekening worden gehouden met de geringe studieomvang (onvoldoende
statistische power; zie eerder in de tekst), zo kan niet worden uitgesloten dat bij een grotere
studieomvang wel een statistisch significant verschil in progressie van DRP zou zijn
waargenomen.
Overige uitkomstmaten (belangrijke uitkomstmaten)
De uitkomstmaten, Bijwerkingen en complicaties, kwaliteit van leven (HRQoL), belasting voor de
patiënt, en kosten (inclusief tijdsinvestering behandelaar) worden niet gerapporteerd.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat visusverbetering (BCVA) is matig. De bewijskracht is
gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek en start hoog, de bewijskracht is verlaagd met een
niveau vanwege imprecisie (een enkele RCT). De bewijskracht voor de uitkomstmaten,
progressie van DRP, en progressie van DME is laag. De bewijskracht is met twee niveaus verlaagd
vanwege ernstige imprecisie (een enkele RCT met onvoldoende statistische power).
Conclusies

Matig
GRADE

Bij type 2 patiënten met ernstige niet-proliferatieve DRP of milde proliferatieve
DRP lijkt een vroege phacoprocedure, voorafgaande aan panretinale
fotocoagulatie, de kans op behandelsucces (BCVA 20/40 of beter, een jaar na de
operatie) te vergroten, in vergelijking met een phaco, uitgevoerd na eerdere
panretinale fotocoagulatie.
Gebaseerd op één enkele RCT van geringe omvang, en met stringente inclusie- en
exclusiecriteria; en een tijdsinterval tussen cataractextractie en laserbehandeling,
afhankelijk van de behandeling: 3 maanden (volgend op vroege cataractextractie),
of 1-3 maanden (voorafgaand aan late cataractextractie).
Bronnen: Suto 2008

30
Laag

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met ernstige niet-proliferatieve DRP of milde
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GRADE

proliferatieve DRP, een vroege cataractextractie, voorafgaande aan panretinale
fotocoagulatie, de kans op progressie van DME in het eerste jaar na operatie
verkleint, in vergelijking met late cataractextractie waarbij eerst panretinale
fotocoagulatie wordt uitgevoerd. De effecten op progressie van DRP zijn
onduidelijk.
Gebaseerd op een enkele RCT van geringe omvang, en met stringente inclusie- en
exclusiecriteria; en een tijdsinterval tussen cataractextractie en laserbehandeling,
afhankelijk van de behandeling: 3 maanden (volgend op vroege cataractextractie),
of 1-3 maanden (voorafgaand aan late cataractextractie).
Bronnen: Suto 2008
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Overwegingen
Bij de beslissing om een phaco-emulsificatie te verrichten bij een persoon met diabetes blijft de
belangrijkste factor – net als bij individuen zonder diabetes – dat er sprake is van subjectieve
hinder door de betrokkene, een klinisch relevant cataract en dat de visusdaling redelijkerwijs
door het cataract veroorzaakt wordt.
Om tot die beslissing te komen moeten behandelaar en patiënt erop kunnen vertrouwen dat de
visus inderdaad toeneemt en dat er geen sprake is van versnelde progressie van de diabetische
retinopathie.
De literatuur biedt slechts één enkele RCT, die slechts van beperkte omvang is en welke alleen
een uitspraak doet over type 2 diabetes patiënten met ernstige NPDRP en milde PDRP. Uit die
studie blijkt dat de visusresultaten beter zijn wanneer eerst een cataract operatie plaatsvindt en
pas in tweede instantie een panretinale fotocoagulatie. Daarbij moet echter worden aangemerkt
dat na een phacoprocedure de pupil minder goed wijd wordt en het dus lastiger is de perifere
retina goed te behandelen.
Observationele studies kunnen wel nog van advies dienen voor aanbevelingen:
Fong (2010) rapporteert dat in hun serie van 1192 patiënten er na een jaar sprake is van een
visusverbetering van twee regels of meer bij alle patiënten, ongeacht of ze diabetes hebben of
niet, inclusief patiënten met DRP zonder eerdere laserbehandeling. Hong (2009) rapporteert dat
één jaar na een phaco-emulsificatie twee keer zoveel kans bestaat op progressie van de DRP,
maar dat dit aanzienlijk minder is dan dit het geval was bij intracapsulaire of extracapsulaire
extracties. Mozzafarieh (2005) rapporteert ook over een objectieve visusverbetering bij diabetes
patiënten in het algemeen na een cataract extractie, maar dat de functie weinig verbetert. Ostri
(2011) bevestigt deze visusverbetering bij diabetes patiënten in het algemeen, ook weer
ongeacht de mate van DRP. Deze auteurs wijten de progressie aan het feit dat bij mensen met
cataract de fundusbeoordeling te wensen overlaat. Shah (2010) vindt in zijn overzichtsartikel ook
geen steun in de literatuur voor progressie na een phaco-procedure; wel geeft deze aan dat het
nuttig kan zijn om bij DME perioperatief triamcinolon en/of bevacizumab te overwegen.
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In samenvatting kan dus alleen de Australische studie van Hong (2009) na één jaar een versnelde
progressie melden, maar duidelijk minder na phaco-emulsificatie dan na de twee oudere
technieken.
5

10

15

Tenslotte zijn er aanwijzingen dat mild diabetisch macula oedeem toe kan nemen na phacoemulsificatie (DRCRN 2013). Goede diagnostiek van de macula met tenminste een OCT, dient
overwogen te worden bij het zien van diabetes gerelateerde afwijkingen in de macula. Bij het
aanwezig zijn van enkele intra-retinale cysten kan worden overwogen om in de perioperatieve
(phaco-emulsificatie) periode intravitreaal anti-VEGF of steroïden toe te dienen ter preventie of
ter vermindering van mogelijke progressie, indien laser niet meer mogelijk is. Indien er klinisch
significant macula oedeem aanwezig is, dient dit eerst behandeld te worden, alvorens de phacoemulsificatie te laten plaatsvinden. In 2017 zullen de eerste resultaten van de ESCRS PREMED
studie (zie http://escrs.org/) hier mogelijk wat meer helderheid in geven.
Aanbeveling
Overweeg een phaco-emulsificatie bij subjectieve hinder, klinisch relevant cataract en de
visusdaling moet verklaard kunnen worden door het cataract, ongeacht de mate van DRP.
Maak voor een cataractextractie bij aanwezige DRP, altijd een OCT van de macula.
Overweeg bij milde intraretinale cysten in de macula, behandeling met intravitreaal anti-VEGF of
steroïden in de perioperatieve periode, indien laser niet mogelijk is.
Behandel klinisch significant macula oedeem voorafgaand aan de cataractextractie
Licht de patiënt voor over mogelijke progressie van de retinopathie en macula oedeem
Bedenk dat er in elk geval bij type 2 diabetes patiënten aanwijzingen zijn dat eerst een phacoprocedure en in tweede instantie een laserbehandeling (indien de retinopathie behandeling
behoeft) het beste resultaat geeft voor wat betreft de visus; nadeel is dat bij pseudofakie de
periferie moeilijk te behandelen is.
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Bijlagen module Timing cataractextractie bij retinopathie

5

Geldigheid en Onderhoud
De richtlijnmodule dient uiterlijk 2019 te worden herbeoordeeld. Hierbij zijn de resultaten van
de ESCRS PREMED studie (zie http://escrs.org/) die verwacht worden in 2017 mogelijk van
belang.

Module25

Regiehouder(s)26

Jaar van
autorisatie

Eerstvolgende
beoordeling
actualiteit
richtlijn27

Timing
cataractextractie
bij retinopathie

NIV en NOG

2017

2019

Frequentie
van
beoordeling
op
actualiteit28
eens in de
twee jaar

Wie houdt
er toezicht
op
actualiteit29

Relevante
factoren voor
wijzigingen in
aanbeveling 30

[NIV, NOG
of de
werkgroep]

lopend
onderzoek

10

Naam van de module
Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere
regiehouders)
27 Maximaal na vijf jaar
28 (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar
29 regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in
stand blijft
30 Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen
25
26
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Kennislacunes
De effecten van interventies ter preventie van macula oedeem na een cataractextractie bij
patiënten met DRP (en meer algemeen bij patiënten met diabetes) zijn onvoldoende onderzocht.
Een uitspraak kan hierover worden verwacht bij de thans lopende PREMED studie.
5
Indicatoren
Er zijn geen nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld omdat er voor diabetes al voldoende
indicatoren bestaan, onder andere behorend bij de NDF Zorgstandaard Diabetes (NDF 2015).
10

Implementatie
Zie implementatieplan
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Evidencetabellen
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)

5

Research question: what is the optimal timing of cataract surgery in patients with diabetic retinopathy or diabetic macular edema?
Study
Describe method of
Bias due to inadequate
Bias due to inadequate
Bias due to inadequate
Bias due to inadequate
Bias due to selective
Bias due to loss to
Bias due to violation of
reference
randomisation1
concealment of
blinding of participants blinding of care
blinding of outcome
outcome reporting on
follow-up?5
intention to treat
allocation?2
to treatment
providers to treatment
assessors to treatment
basis of the results?4
analysis?6
(first
allocation?3
allocation?3
allocation?3
author,
publication
(unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear) (unlikely/likely/unclear)
year)
Suto 2008
envelope method with
Unlikely*
Unlikely*
Unclear*
Unlikely*
Unlikely
Unlikely
Unlikely
permutated block
method*
*further details on randomization procedure are lacking; all patients receive both treatments, one in each eye, and treatments (laser treatment, cataract extraction) cannot be blinded for care provider or participant;
the lack of blinding could potentially influence laser treatment and confound the study results; outcome assessors were unaware of study’s objectives

19.

Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by

10alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.

20.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation
(performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
21.
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome
assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures,
like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” )subjective( outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
22.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared
with those whose results are reported.
23.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not
reported, the risk of bias is unclear
24.
Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.
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Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series])
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat strategy – otherwise the
evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.

5

Research question: what is the optimal timing of cataract surgery in patients with diabetic retinopathy or diabetic macular edema?
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison (C)
Follow-up
reference
characteristics
characteristics

Suto 2008

Type of study:
RCT
Setting: Japan
Source of
funding: noncommercial;
authors declare
‘no conflicts of
interest’

patients requiring
simultaneous
panretinal
photocoagulation
(PRP) for diabetic
retinopathy and
cataract extraction
(CE)
March 2002 – Feb
2014
Inclusion criteria:
type 2 diab;
untreated severe
NPDR or early PDR
of similar severity
in both eyes;
similar cataract
grade in both eyes;
>=50 years old
Exclusion criteria:
high lens opacity
(LOCS III: N05N06); zonulolysis;
synechias; hist of
serious coex ocul
diseases; serious

PRP-first = late CE
Cataract surgery (smallincision phacoemulsification) performed
1-3 months after final PRP
session
patients with bilateral DR
and cataract: one eye
randomized, contralateral
eye receiving the
alternative treatment
Cataract extraction: same
surgeon; topical
anesthesia, nonsuture
sclerocorneal incision (3.8
mm), continuous circular
capsulorrhexis, phacoemulsification, acrylic
foldable IOL; topical
antibiotics, corticosteroids,
and diclofenac sodium 4times daily for 1 month
after surgery both eyes
Laser photocoagulation
(PRP): according to ETDRS
guidelines using results

Surgery-first = early CE
Cataract surgery
performed before PRP; PRP
starting 3 months after
cataract surgery, or earlier
in case of CSME (ETDRS)

Outcome measures and
effect size

Comments

Length of follow-up:
12 months (after cataract
surgery)

Visual acuity (BCVA) 12
months; DR progression; ME
progression

Loss-to-follow-up:
None

Visual acuity (BCVA)
Proportion of eyes with BCVA
20/40 or better [primary
outcome]

Authors conclude that order
in which PRP and cataract
surgery were performed had
no effect on postoperative
retinopathy, but BCVA was
better and rate of
progression of ME was
decreased in surgery-first
group

Incomplete outcome data:
None? [not mentioned]

ME progression
Proportion of eyes with
increase of 1 or more grades (
severity was classified into 4
grades: absent and ETDRS
stages 1, 2, and 3) [Note: Suto
2008 classified DME using
only FAG i.e. retinal thickness
(OCT) not assessed]
DR progression
Proportion of eyes with
increase over preop of 1 or
more grades on ETDRS scale
Visual acuity (BCVA)
N (%)20/40 or better
I: 20 (69.0%)
C: 28 (96.6%)
P=0.012

‘if small-incision cataract
surgery is performed first,
PRP can be performed in time
to prevent DR from
worsening’
'If uneventful cataract
surgery is performed with a
small incision, it could lower
the risk for postoperative
edema, although this
hypothesis must be further
examined' [authors refer to
their study as ‘interventional
pilot study’]
Note: authors also mention
potential disadvantages of
performing cataract surgerey
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renal, hepatic,
endocrine,
pulmonary,
cardiac,
neurologic,
rheumatic,
psychiatric, or
cerebral
dysfunction; post
capsule rupture
during surgery;
laser capsulotomy
for post caps
opacif during
observation period
[see Suto 2008 for
additional
exclusion criteria]
N total at baseline:
Intervention: 29
Control: 29
29 patients, 58
eyes
Important
prognostic
factors2:
31% male
age (SD): 66 (7.5)
dur diab 12.2 (3.7)
y
treatment
diet only 31%
oral hypoglyc 34%
insulin 59%
preop HbA1c 7.4%
comorb
nephrop 52%
hypert 55%

FAG for reference
laser parameters: 200 mm,
0.12 to 0.16 W, and 0.2 to
0.4 second [Note: PRP-first
group required additional
treatment of lesions
hidden by the cataract]

[Note: baseline BCVA is not
reported in this study]
laser parameters: 200 mm,
0.08 to 0.12 W, and 0.2 to
0.4 second

ME progression
N (%)
I: 16 (51.7%)
C: 8 (27.6%)
P=0.033
DR progression
N (%)20/40 or better
I: 8 (27.6%)
C: 12 (41.4%)
P=0.27 [not stat sign]

first >> ‘much more difficult
to achieve mydriasis after
surgery than before surgery.
When
the extent of ischemic
damage to the fundus
increases,
neovascular glaucoma can
occur if PRP is inadequate.
Furthermore, because
improved visual acuity is
achieved, it is possible that
patients will assume that
their diabetic retinopathy has
also been cured and stop
attending the clinic’
Note: power calculation =
study size estimated using
prelim data suggesting BCVA
20/40 or better 50% in PRPfirst group and 90% in
surgery-first group, i.e. using
a large effect size; to detect
stat sign difference in rate
BCVA 20/40 with alpha 5%,
beta 80% (1-b), 48 eyes (24
patients)
calculated >> taking loss to
fup into account, 58 eyes (29
patients) required
Note: aqueous flares were
also measured (: an indicator
of intraocular inflammation);
before PRP, before cataract
surgery, and 1, 3, 6, and 12
months after surgery >> PRPfirst group had significantly
higher levels of aqueous flare
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I/C number of eyes

intensity than surgery-first
group until 3 months postop

Cataract severity
LOCS III
NC,NO2: 8/8 eyes
NC,NO3 13/18
NC,NO4 3/3
OC4 6/6
OP4 9/13
DR severity
ETDRS
Level53: 21/22
Level61: 8/7
ME grade
ETDRS
Absent: 11/9
Grad1: 6/5
Grad2: 9/13
Grad3: 3/0
Groups
comparable at
baseline? Yes
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur
en Redenen van exclusie
jaartal
Tzelikis 2015
Verkeerde PICO; betreft preventie DME met NSAIDs
Liu 2015
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van cataractextractie
(CE)
Silva 2014
Verkeerde PICO; vergelijkt vitrectomie met en zonder CE
Praveen 2014
Verkeerde PICO; betreft posterior capsule opacification na CE
DRCRN 2013
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Katsimpris 2012 Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Shah 2010
Narrative review (geen beschrijving zoek- en selectiecriteria, geen
kwaliteitsbeoordeling van de literatuur)
Takamura 2009
Verkeerde PICO; betreft anti-VEGF; geen vergelijking van timing van
CE
Mozaffarieh
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
2009
Birinci 2004
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Squirrell 2003
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Dowler 2000
Verkeerde PICO; vergelijkt phacoemulsificatie met extracapsulaire
extractie; geen vergelijking van timing van CE
Dowler 1999
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Samanta 2014
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Gallego-Pinazo
Verkeerde PICO; betreft anti-VEGF; geen vergelijking van timing van
2014
CE
Wahab 2013
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Fong 2012
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Suto 2011
Niet peer-reviewed; kort verslag (een pagina) kan niet op kwaliteit
worden beoordeeld
Ostri 2011
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Eriksson 2011
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Hong 2009
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Hayashi 2009
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Kim 2007
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Degenring 2007 Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Mozaffarieh
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
2005
Hauser 2004
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Liao 2003
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Somaiya 2002
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Chung 2002
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
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Mittra 2000
Sadiq 1999
Kato 1999
Wagner 1996

Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE
Verkeerde PICO; geen vergelijking van timing van CE

Zoekverantwoording
Database
Zoektermen
7 Diabetic Retinopathy/ and "Macular Edema"/ (1901)
Medline
8 ((diabet* adj6 "Macular Edema") or (diabet* adj6 "Macular
(OVID)
oedema")).ti,ab. (2509)
1995-juni
9 (diabet* and Macula* and ?edema*).ti. or (diabet* and Macula*
2015
zoekdatum:
04-06-2015

Totaal
328

and ?edema*).ab. (2751)
10 ("Macular Edema"/ or ((retinal or "central macular") adj3
thickness).ti,ab.) and diabet*.ti,ab. (2453)
11 DME.ti,ab. (1746)
12 Diabetic Retinopathy/ (19628)
13 exp Diabetes Mellitus/ and "Macular Edema"/ (1992)
14 (Diabetic adj3 Retinopath*).ti,ab. (16478)
15 or/7-14 (26675)
16 "Phacoemulsification"/ (7601)
17 (Cataract adj3 Surg*).ti,ab. (15074)
18 (Phacoemulsification* or (Phaco adj2 emulsification*)).ti,ab.
(6470)
19 "Cataract Extraction"/ (22306)
20 16 or 18 (9746)
21 15 and 20 (297)
22 limit 21 to (english language and yr="1995 -Current") (252)
23 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj
analy$).tw. or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or
(systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/
or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or
((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/))
(239228)
24 22 and 23 (1)
25 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical
trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or
(clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or
clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized
controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb*
or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.)
not (animals/ not humans/) (1469085)
26 22 and 25 (53)
27 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort
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studies/ or Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. or
(cohort adj (study or studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or
(Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or (observational adj (study
or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or
Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or Cross-sectional
studies/ or historically controlled study/ or interrupted time series
analysis/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale,
prospectieve en retrospectieve studies] (2157346)
28 22 and 27 (168) – 124 uniek
29 24 or 26 or 28 (177)
30 26 or 24 (53) – 51 uniek

Embase
(Elsevier)

'diabetic retinopathy'/exp AND 'diabetic macular edema'/exp OR
(diabet* NEAR/6 'macular edema'):ab,ti OR (diabet* NEAR/6 'macular
oedema'):ab,ti OR (diabet*:ti AND macula*:ti AND edema*:ti) OR
oedema*:ti OR (diabet*:ab
AND macula*:ab AND edema*:ab) OR oedema*:ab OR dme:ab,ti OR
('macular edema'/exp OR ((retinal OR 'central macular') NEAR/3
thickness):ab,ti AND diabet*:ab,ti) OR ('diabetes mellitus'/exp/mj AND
'macular edema'/exp) OR (diabetic NEAR/3 retinopath*):ab,ti
AND ('phacoemulsification'/exp OR phacoemulsificat*:ab,ti OR (phaco
NEAR/2 emulsification*):ab,ti OR ('cataract extraction'/exp OR
(cataract NEAR/3 (surg* OR extract*)):ab,ti AND timing:ti))
AND [english]/lim AND [embase]/lim AND [1995-2015]/py
('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti
OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de OR
('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind
procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover
procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR
rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised
controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti NOT 'conference abstract':it (87) – 45 uniek
AND 'clinical study'/exp NOT 'conference abstract':it (191) – 108 uniek

Algemene gegevens
Korte titel (max 40 tekens)
Volledige titel (max 100 tekens)

Timing cataractextractie bij
retinopathie
Het optimale tijdspad voor een
cataractextractie
bij
volwassenen met diabetische
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retinopathie
Versie (eerste versie of herziening van bestaande 1
module op de richtlijnendatabase)
Submodule van: (indien van toepassing)
Referentie stijl
Taal
(nederlands/engelse
vertaling/engels
geautoriseerd)
Methode (evidence/consensus)
Autorisatiedatum
2019
Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling,
prognose, screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)
Aandoening (volgend ICD10)
Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Koppelingen andere aanbevelingen
Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de
huidige richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag Denk
aan
indicatoren,
juiste naam en volgorde doorgeven)
kennishiaten
Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag Denk
aan
juiste naam en volgorde doorgeven)
www.kennisinstituut.nl,
link
naar patiëntenorganisatie
Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)
Denk aan stroomschema
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Module 6 Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
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Wat zijn de randvoorwaarden voor optimale zorg van patiënten met diabetische
retinopathie?
Deelvraag
• Hoe moet de screening op diabetische retinopathie worden georganiseerd en
uitgevoerd?
Algemene inleiding
De oogheelkundige zorg rond de patiënt met diabetes is aanzienlijk complexer
geworden door de toegenomen mogelijkheden enerzijds, maar ook door de langere
levensverwachting, de hogere eisen aan de visuele behoefte en de stijging van het
aantal personen met diabetes mellitus. Kosteneffectiviteit mag daarbij niet uit het oog
worden verloren.
Dit maakt dat screening op voorkomen van diabetische retinopathie inmiddels is
verschoven naar de eerste lijn, waarbij screening niet langer door alleen artsen wordt
gedaan, maar ook door getrainde paramedici, zoals optometristen. Controle intervallen
worden eveneens kritisch beschouwd, omdat ook daarin winst valt te behalen om de
steeds toenemende aantallen patiënten adequaat te kunnen vervolgen en tijdig
pathologie die nadere behandeling behoeft, te herkennen.
Mogelijkheden van behandeling reiken verder dan fotocoagulatie: biologicals
(angiogenese remmers) hebben ook hun intrede gedaan bij de behandeling van
diabetische retinopathie, en dan met name bij de behandeling van diabetisch macula
oedeem. Het betreft hier doorgaans dure geneesmiddelen, die o.a. ook door hun
frequentere gebruik bij één individu tot grote kostenstijgingen leiden. Een kritische
houding ten aanzien van het gebruik van deze middelen is belangrijk, waarbij zowel het
starten van deze middelen alsook een helder stopmoment goed moeten worden
vastgelegd, en de patiënt in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid goed
moet worden voorgelicht ook over kosten van behandeling. De kostenstijging die met
het gebruik van biologicals gepaard gaat is onvermijdelijk, maar kosteneffectiviteit kan
en mag hierbij niet uit het oog worden verloren.
Voor een patiënt met diabetische retinopathie zijn de behandelopties duidelijk
toegenomen en deze opties hebben geleid tot een daadwerkelijke verbetering van de
resultaten. Toch blijft een goede instelling van de diabetes het meest cruciale
uitgangspunt in de hele behandeling.
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Deelvraag: Hoe moet de screening op diabetische retinopathie worden georganiseerd
en uitgevoerd?
Het is gewenst dat alle mensen met diabetes die voor screening in aanmerking komen,
ook daadwerkelijk tijdig en adequaat worden gescreend en zo nodig verwezen naar een
oogarts. Hierbij is het essentieel dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan
met betrekking tot de verdeling van verantwoordelijkheden, de verslaglegging en
uitwisseling van gegevens, en vastlegging in het EPD.
1.1 Samenvatting literatuur
Voor deze uitgangsvraag is geen systematische literatuuranalyse uitgevoerd omdat het
onderwerp specifiek is voor de Nederlandse situatie en nauwelijks onderzoekbaar is.
Voor een onderbouwing van de randvoorwaarden bij de uitvoering van screening op
diabetische retinopathie wordt verwezen naar de module Screening op diabetische
retinopathie.
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20

25

1.2 Overwegingen
Voor een tijdige en adequate screening op en follow-up bij diabetische retinopathie is
het nodig dat:
• de diabetes-hoofdbehandelaar de verantwoordelijkheid neemt voor het
aanbieden van diabetische oogscreening.
• de bij de screening betrokken professionals een protocol voor de organisatie van
screening en berichtgeving hanteren, waarbij verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd.
• de screenende partij van iedere screeningssessie een gespecificeerd verslag
inclusief follow-up advies aan de hoofdbehandelaar doet toekomen.
• producenten van Huisarts Informatiesystemen passende software voor
dataregistratie van retinopathiescreening ontwikkelen.
• de hoofdbehandelaar toeziet op correcte verwerking van screeningsuitslagen in
het EPD.

30

35

De beoordeling van de fundusbeelden moet door adequaat opgeleide graders worden
uitgevoerd. Formele opleidingseisen en certificering van graders zijn hiervoor
noodzakelijk. Om de kosten van een adequate screening op diabetische retinopathie zo
beperkt mogelijk te houden is digitale fundusfotografie zonder verder oogheelkundig
onderzoek de meest gewenste initiële procedure.
1.3 Aanbevelingen
Neem bij de organisatie van screening op diabetische retinopathie de volgende
randvoorwaarden in acht:
• De diabetes-hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het aanbieden van de
diabetische oogscreening.
• De bij de screening betrokken professionals hanteren een protocol voor de organisatie
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•
•

van screening en berichtgeving waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
De screenende partij stuurt na iedere screeningssessie een gespecificeerd verslag
inclusief follow-up advies aan de hoofdbehandelaar.
De hoofdbehandelaar ziet toe op een correcte verwerking van screeningsuitslagen in het
EPD.

Neem bij de uitvoering van screening op diabetische retinopathie de volgende randvoorwaarden
in acht:
• De beoordeling van de fundusbeelden vindt plaats door adequaat opgeleide graders
onder supervisie van een oogarts.
• Graders hebben voldaan aan formele opleidingseisen en zijn gecertificeerd voor het
screenen op diabetische retinopathie.
• De digitale fundusfotografie wordt initieel uitgevoerd zonder verder oogheelkundig
onderzoek tenzij er indicaties bestaan voor aanvullend onderzoek.

Producenten van Huisarts Informatiesystemen dienen passende software voor dataregistratie
van retinopathiescreening te ontwikkelen.
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Bijlage 1 Verslag invitational conference
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Datum: 19 mei 2014
Tijd: 16:30-19:00 uur
Plaats: Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht
Aanwezig:
Mw. P.H.L.M. Geelhoed-Duyvestijn (NIV, voorzitter), Dhr. Y. Groeneveld (DiHAG),
Mw. E. Barents (DVN), Mw. J. Hensbergen (EADV), Mw. M. Schouten (EADV), Dhr. J.
M. van den Berg (IGZ), Dhr.
H. de Beer (KNOV), Dhr. A. van Velzen (Menzis), Dhr. J. Oltvoort (Nefarma), Mw. L. de
Boer (Nefarma), Dhr. J.H. de Vries (NFU), Dhr. J. Kroon (NHG), Dhr. M. van Nunen
(NHG), Dhr. G.J. Izaks (NIV), Dhr. N. Schaper (NIV), Dhr. P. Ringens (NOG), Mw. J.
Teodorczyk (NVA), Mw. M. Ronday (NVA), Mw. E. Pekel (NVD), Mw. N. Janssen
(NVD), Dhr. W. de Waal (NVK), J.F.H. Wold (NVKG), Mw. E. van Houten (NVKG), Dhr. J.
Jongen (NVN), Mw. P. Hajenius (NVOG), Mw. I. Evers (NVOG), Mw. M. van Leeuwen
(NVOG), Mw. L. Stoeldraaijers (NVvDP), Dhr. D. Cohen (NVvP), Mw. C.P. HogerhuisKlein (OVN), Mw. L.A. Lemmens (ProVoet), Mw. D. Telgenhof (V&VN), Dhr.
H. de Jong (Verenso), Mw. V. Oostendorp (WCS Kenniscentrum Wondzorg), Dhr. A.
Versteegde (ZN), Mw. P. Mullenders (Zorginstituut Nederland), Dhr. H. Gaasbeek
Janzen (Zorginstituut Nederland), Mw. M.A. Pols (KiMS), Mw. S.B. Muller-Ploeger
(KiMS), Dhr. S. Ranke (KiMS), Dhr.
K.N.J. Burger (KiMS).
1.
Opening
Margreet Pols (KiMS) opent de bijeenkomst omdat de voorzitter iets verlaat is. Zij
licht het doel van de bijeenkomst toe.
2.
Proces richtlijnontwikkeling
Margreet Pols schetst wat er tot nu toe in de voorbereidende fase is gebeurd. Er is
een kerngroep gevormd en voor een aantal onderwerpen is ook al een werkgroep
samengesteld. Alleen voor kinderen en psychiatrie is deze subwerkgroep nog niet
compleet. De subwerkgroepen hebben een voorstel gedaan voor knelpunten/
uitgangsvragen die in de richtlijn aan de orde zouden moeten komen. Deze
voorstellen zijn verwerkt in het rondgestuurde raamwerk, wat nu wordt besproken.
3. Discussie raamwerk, zie bijlage
Diabetes en zwangerschap
De subwerkgroep heeft een aantal concept-uitgangsvragen geformuleerd maar geeft
aan dat wat de werkgroep betreft diabetes gravidarum voor deze richtlijn
belangrijker is dan zwangerschap bij diabetespatiënten. De aanwezigen steunen deze
wens. De KNOV geeft aan graag betrokken te worden bij dit onderdeel. De
subwerkgroep vindt dat ook belangrijk. De subwerkgroep zal aangepaste
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uitgangsvragen formuleren (waarbij verwijzing en terugverwijzing tussen eerste en
tweede lijn belangrijke elementen zijn). Van de in het raamwerk voorgestelde vragen
is met name de vraag over orale antidiabetica belangrijk. De vraag over het
medicamenteus behandelen van micro-albuminurie zal vervangen worden door een
vraag over diabetes gravidarum. De diabetesverpleegkundigen en diëtisten zouden
ook graag betrokken worden net als de huisarts. Er zal gekeken worden op welke
manier dat het beste vormgegeven kan worden.
Acties:
- subwerkgroep betrekt diabetes gravidarum bij de uitgangsvragen in
plaats van medicamenteus behandelen van micro-albuminurie;
- KNOV wordt betrokken bij de subwerkgroep;
- verwijzing en terugverwijzing en orale antidiabetica relevante knelpunten;
- nagaan hoe diabetesverpleegkundigen en diëtisten (en eventueel
huisarts) het best betrokken kunnen worden.

15

20

25

Diabetische retinopathie
Het voorstel van de subwerkgroep wordt ondersteund. Frequentie van periodieke
controle (identificatie van risicogroepen) is een knelpunt.
Er bestaan algoritmes om risicogroepen te identificeren; een onderzoek van ZonMw
loopt; in het kader van doelmatigheid zou het goed zijn als er een algoritme zou zijn
met betrekking tot risico, zodat de frequentie van screening gebaseerd kan worden op
het risico.
Recente NHG standaard roept vragen op met betrekking tot frequentie controles bij
oogartsen. Huisarts (NHG) benadrukt dat proliferatieve retinopathie zeldzaam is, en
meldt dat publicatie aanstaande is met aanpassing frequentie controles; wordt
wellicht twee of drie jaarlijks. Huisartsen willen graag betrokken worden.
Belangrijk knelpunt is ook de implementatie van aanbevelingen met betrekking tot
frequentie van controles. IGZ geeft aan het belangrijk te vinden dat aanbevelingen
gemonitord kunnen worden.

30
Acties:
- frequentie controles maakt deel uit van de uitgangsvragen,
implementatie is een aandachtspunt;
- huisarts (Ymte Groeneveld) wordt opgenomen in de werkgroep.
35

40

Ouderen met comorbiditeit
Een belangrijk aspect in deze patiëntengroep is het vaststellen van behandeldoelen.
De NDF is bezig met het opstellen van patiëntenprofielen, dit past goed bij deze vraag.
Voor wat betreft de keuze voor de behandeling en cardiovasculair risicomanagement
moet gebruik gemaakt worden van de bestaande richtlijn van Verenso.
Screening op complicaties: goed afstemmen met de andere subwerkgroepen en met
de richtlijn PAV die net opgestart wordt. Wat is het doel van screening op diabetische
voet bij bijvoorbeeld patiënten met gevorderde dementie (behandeldoelen)?
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Aanvullend wordt genoemd dat het belangrijk is om ook pijn, depressie en cognitieve
symptomen mee te nemen.
Bij de vraag over organisatie van zorg zouden ook verpleegkundigen betrokken
moeten worden. Eigenlijk is dat niet alleen bij de ouderen van belang. De kerngroep
heeft voorgesteld om apart een keer met de verpleegkundigen te spreken hoe zij het
beste input kunnen leveren voor de hele netwerkrichtlijn. Voor organisatie van zorg
zou gebruik gemaakt moeten worden van goede praktijkvoorbeelden, want er zal niet
veel wetenschappelijk bewijs zijn. Daarnaast moet ook worden voorkomen dat de
zorg teveel verzuilt. Er moet dus niet alleen gekeken worden op ziekenhuisniveau
maar ook in de transmurale zorg.
De NVD geeft aan dat voedingstoestand in deze patiëntengroep erg belangrijk is.
Acties:
- bij vraag over behandeldoelen worden patiëntenprofielen van NDF betrokken;
- bij vraag over keuze voor de behandeling en cardiovasculair
risicomanagement gebruik maken van richtlijn van Verenso;
- afstemmen met andere subwerkgroepen bij vraag over complicaties,
hierbij ook pijn, depressie en cognitieve symptomen meenemen;
- organisatie van zorg: inbreng van verpleegkundigen en gebruik maken
van goede praktijkvoorbeelden;
- voedingstoestand is aandachtspunt en kan worden meegenomen in de organisatie
van zorg.
Diabetische neuropathie
Richtlijn moet draaien om pijnlijke diabetische neuropathie, waaronder ook
onaangename gevoelsgewaarwordingen zoals pijnlijke tintelingen worden verstaan.
Met betrekking tot diagnostiek: vraag 1 gaat over patiënten met diabetes met pijn:
hoe stel je vast of het diabetische neuropathie is?
Naast medicamenteuze behandeling zou er ook aandacht moeten worden besteed aan
niet-medicamenteuze behandeling (electrostimulatie, TENS). Het opnemen van een
uitgangsvraag hierover zal worden overwogen maar hangt af van de prioritering (er is
een beperking in het aantal uitgangsvragen dat kan worden bewerkt).
Verwijzingsbeleid is een knelpunt. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van
medisch specialisten, is kennis en expertise met betrekking tot diabetische
neuropathie aanwezig in verschillende medisch specialistische disciplines, bij bepaalde
neurologen, internisten etc. Wat kan de huisarts zelf? Mogelijk opnemen als
onderdeel van uitgangsvraag zes.
Acties:
- de titel van de subrichtlijn wordt aangepast naar ‘pijnlijke diabetische neuropathie’;
- in de richtlijn wordt pijn gedefinieerd als ‘een onaangename gevoelswaarwording’;
- opnemen van een uitgangsvraag met betrekking tot niet-medicamenteuze
behandeling zal worden overwogen;
195
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

- er zal aandacht worden besteed aan het verwijzingsbeleid.

5

10

15

20

25

Diabetische voet
De subwerkgroep heeft al een uitgebreid startdocument gemaakt. De kunst is om geen
leerboek te maken maar wel zoveel mogelijk de belangrijke knelpunten te benoemen.
Indicatoren: de indicatoren uit de eerdere richtlijn diabetische voet zijn nog actueel.
Deze zouden kunnen worden uitgebreid met structuur- en procesindicatoren (naar
Duits/Belgisch voorbeeld), verbetering van de processen kan namelijk leiden tot een
drastische verlaging van het percentage amputaties. De subwerkgroep wil graag dat
de richtlijn aanbevelingen doet voor accreditatie/certificatie van voetcentra die aan
kwaliteitscriteria voldoen.
Er wordt aandacht gevraagd voor schoenaanpassingen: deze zijn al opgenomen in de
uitgangsvragen.
Ook voedingsstatus wordt benoemd als belangrijk punt. Mogelijk moeten we hier in de
overkoepelende vragen aandacht aan besteden.
Acties:
- indicatoren benoemen;
- subwerkgroep denkt na over kwaliteitscriteria voetcentra;
- voedingsstatus meenemen als overkoepelende vraag;
- schoenaanpassingen zijn een aandachtspunt.
Kinderen
De subwerkgroep is nog niet samengesteld. Vanuit de NVK is aangegeven dat de
richtlijn aandacht zou moeten besteden aan sensoren en pompen. Aandachtspunten
die in de bijeenkomst worden genoemd zijn:
- welke eisen stelt het gebruik van sensoren en pompen aan het behandelende
team?;
- welke vragen spelen specifiek bij de overgang naar volwassenheid?.

30

35

Eetstoornissen (relatie met betreffende richtlijn): knelpunten zijn het ontdekken
hiervan, slechte voeding, vaak beperkte steun in omgeving. Suggestie om dan Pouwer
(Universiteit Tilburg) of Snoek (VU) te betrekken en een psychiatrisch
verpleegkundige.
De rol van de patiëntenvereniging wordt besproken: voorstel van de voorzitter is om
die met name bij het formuleren van de overwegingen te betrekken om met name te
achterhalen wat de mantelzorger als essentiële zorg zou willen zien. Een suggestie is
ook om een enquête uit te zetten om te vragen naar knelpunten en relevante
uitkomstmaten.

40
Acties:
- samenstellen subwerkgroep kinderen;
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benoemen uitgangsvragen waarbij mee te nemen in de prioritering:
- sensoren en pompen: eisen aan het team;
- overgang naar volwassenheid;
- eetstoornissen;
overwegen betrekken patiëntenvereniging bij benoemen vragen en
uitkomstmaten.

Diabetes en psychiatrie
Voor dit onderwerp is ook nog geen werkgroep samengesteld.
De vertegenwoordiger van de NVvP geeft aan dat DM vaker lijkt voor te komen bij
patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, de zogeheten EPA-groep. Een
andere benadering is dat er in deze groep sprake is van vroegtijdige veroudering. De
implicaties zijn:
a. dat er geen leeftijdsgrens is waaronder geen controle op hyperglycemie of DM
hoeft plaats te vinden. Controle op hyperglycemie of DM is met andere woorden
bij alle EPA-patiënten, ongeacht hun leeftijd, geïndiceerd;
b. behandeling: gezien de verkorting van de levensverwachting met 15 tot 20 jaar in
de groep patiënten met EPA, loopt de kalenderleeftijd bij deze groep patiënten
niet parallel met hun biologische leeftijd en de bijbehorende kans op CVmorbiditeit en mortaliteit. Sterker nog: het CV-risico kan het beste worden
ingeschat wanneer bij patiënten met EPA bij de kalenderleeftijd 15 jaar wordt
opgeteld, net zoals dat bij patiënten met DM.
Een knelpunt van een andere orde is de medische verantwoordelijkheid voor
diagnostiek en therapie bij de EPA-groep. Moet de psychiatrie de psychiatrische
bemoeizorg uitbreiden met somatische bemoeizorg of mag de psychiatrie somatische
zorg, zo nodig somatische bemoeizorg op het gebied van diagnostiek en therapie van
DM en CV-risicofactoren, van de eerste lijn verwachten?
Vanuit het NHG wordt aangegeven dat niet alleen zwaardere psychiatrie moet
worden meegenomen maar dat ook aandacht besteed moet worden aan de mildere
psychiatrische
aandoeningen:
milde
depressie
en
gedragsen
persoonlijkheidsstoornissen als ADHD/ADD etc. Ook hier is aandacht voor
eetstoornissen belangrijk.
Acties:
- contact met NVvP over werkgroepsamenstelling;
- uitgangsvragen formuleren waarbij meenemen:
- screening op complicaties;
- bejegening en uitwisseling expertise tussen somatische en psychiatrische zorg;
- ook aandacht voor mildere psychiatrie en eetstoornissen.
Overkoepelende vragen
Vragen/knelpunten die zijn benoemd en die meer algemeen zijn:
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- aandacht voor voedingsstatus;
- afbakening van de verantwoordelijkheden van de behandelaar met betrekking tot
de ‘complexe patiënt’: waar houdt de verantwoordelijkheid van de zorgverlener
op en begint die eigen verantwoordelijkheid van de patiënt? Op dit punt lijken er
grote verschillen te bestaan tussen individuele zorgverleners;
- in tweedelijns consult moet aandacht zijn voor alle factoren die kunnen
leiden tot een problematische behandeling: kan een oorzaak worden
geïdentificeerd, bijvoorbeeld analfabetisme, psychiatrische aandoeningen
(ADHD, depressie, etc.), persoonlijkheid, (problematisch) alcoholgebruik
etc.;
- diagnostiek bij de complexe patiënt.

4.
Vervolgafspraken
Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst, dat zal worden rondgestuurd naar
de aanwezigen, die nog kunnen reageren. Nefarma zal schriftelijk knelpunten
aanleveren. De subwerkgroepen zullen vervolgens de definitieve uitgangsvragen
vaststellen. Het raamwerk zal ter informatie worden toegestuurd aan de aanwezigen.
Ook zullen de voor de invitational uitgenodigde partijen in de commentaarronde de
richtlijn krijgen.
5.

Sluiting
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Bijlage 2 Kennislacunes
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Inleiding
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn Diabetische retinopathie is systematisch gezocht
naar onderzoeksbevindingen die relevant zijn voor het beantwoorden van de
uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het resultaat
van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te
maken van de evidence-based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat op het
terrein van screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie nog
belangrijke lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van mening dat
(vervolg)onderzoek wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen
geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep de belangrijkste
lacunes in kennis geprioriteerd en vervolgens per module aangegeven op welke vlakken
nader onderzoek gewenst is.
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De werkgroep Diabetische retinopathie heeft de volgende top drie van lacunes in kennis
geprioriteerd, waarvoor nader onderzoek het meest dringend is:
1. Biologicals (angiogenese remmers; anti-VEGF’s(; met name gewenst is een
betere kennis van deze biologicals met mogelijk een langere werkingsduur, en
daarnaast ook welke behandelstrategieën effectiever zijn: “treat as needed”
versus “ treat and extend”
2. Gepersonaliseerde screeningsintervallen, teneinde het aantal onnodige
screeningen verder terug te dringen of bij hoog-risico patiënten eerder
pathologie te herkennen
3. Beter inzicht verkrijgen in de waarde en het effect voor de patiënt van
behandelen op geleide van uitsluitend een (niet invasieve) OCT versus
behandelen op geleide van OCT gecombineerd met Fluorescentie Angiografie.
De werkgroep kent de hoogste prioriteit toe aan nader onderzoek naar biologicals
(angiogenese remmers), zowel de ontwikkeling van nieuwe middelen, met een mogelijk
langere werkingsduur, alsook naar de inzet van de reeds voorhanden zijnde middelen.
De werkgroep kent hier de hoogste prioriteit aan toe omdat door deze behandeloptie de
mogelijkheden niet alleen aanzienlijk zijn uitgebreid, maar ook omdat juist aan het
gebruik van deze biologicals de grootste stijging in de kosten valt toe te schrijven. Om
dezelfde reden is ook nader onderzoek gewenst naar het effectiever screenen op een
meer personaliseerde basis (prioriteit 2).
Overzicht van kennislacunes per uitgangsvraag

40

Screening
• Kennislacunes:
➢ Onderbouwing van het screeningsinterval. Retrospectieve interpretatie van
de beschikbare grote gegevensbestanden van screeningsprogramma’s kan
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bijdragen aan betrouwbaar advies over een optimaal gestratificeerd interval.
Op den duur zal het in Nederland mogelijk zijn een individueel advies te
geven op basis van persoonlijke, retinopathie-gerelateerde eigenschappen.
Inmiddels is gestart met de validatie van een algoritme dat op basis van
persoonlijke eigenschappen een individueel screeningsinterval kan
adviseren. Componenten van dit advies zijn de uitslag van eerdere screening,
waarbij geen retinopathie (R0), een- of tweezijdige geringe retinopathie (R1),
diabetesduur en HbA1c een rol spelen. Mogelijk is het zinvol de leeftijd van
de patiënt en het gebruik van insulinetherapie in het algoritme te betrekken
(van der Heijden 2014). Op deze wijze kunnen Indicaties worden verkregen
voor meer of minder frequente screening, en bijvoorbeeld het optimale
screeningsinterval worden bepaald voor patiënten met een ernstig
ontregelde glykemische regulatie.
➢ Kennis over de kwaliteit van het screeningsproces. Er zijn geen gegevens over
de kwaliteit (sensitiviteit en specificiteit) van de screening op retinopathie in
Nederland. Deze factoren spelen een belangrijke rol in het bepalen van het
optimale screeningsinterval. In de literatuur wisselt de kwaliteit van graders
sterk, en kan worden verbeterd door training. Daarnaast lijkt automatisering
van de beoordeling van fundusbeelden tot de mogelijkheden te behoren. Het
is zinvol de kwaliteit van het graderingsproces in Nederland te beoordelen,
en de mogelijkheden voor automatisering te onderzoeken. Indien daartoe
aanleiding is, moet certificering en passende en verplichte (na)scholing
worden ontwikkeld.
➢ Onderbouwing van non-mydriatische fundusfotografie. Nonmydriatische
fundusfotografie kan de doorlooptijd van de patiënt bekorten. Echter, indien
er (nog onbekende) mediatroebeling bestaat, moeten de fundusfoto’s
opnieuw gemaakt worden. De contra indicaties voor het gebruik van een
mydriaticum zijn zeldzaam. Er is geen onderzoek bekend over de waarde van
nonmydriatische fundusfoto’s in routinematige retinopathiescreening.
➢ Geen onderbouwing van automatische classificatie bij screening.
Automatische classificatie van retinabeelden kan een deel van de
handmatige beoordeling vervangen. Gezien de resultaten is deze software
nog niet geschikt voor brede implementatie. In één studie (33.535 patiënten)
was de sensitiviteit van de automatische classificatie voor ernstige
retinopathie 100% en voor referable maculopathie 97,3% (Fleming 2010). Bij
12.185 patiënten vond de software met zekerheid geen micro aneurysmata.
Hun fundusfoto’s behoefden niet meer door een grader te worden
gecontroleerd. De inzet van automatische grading reduceerde de werklast
van graders met 36,5%. Het is te verwachten dat automatische classificatie
van screening gerelateerde fundusbeelden een deel van de handmatige
grading zal gaan overnemen (Fleming 2010). Het is zinvol rekening te houden
met een grotere rol voor automatische grading. De werkgroep is van mening
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dat automatische screening een deel van de beoordelingen van fundusfoto’s
kan overnemen en zo kosten besparen.
Onderzoeksvragen:
➢ Wat is het optimale screeningsinterval voor de individuele patiënt?
➢ Wat is de accuratesse van screening op retinopathie in Nederland, en
hoe kan de kwaliteit van screening verder worden verbeterd door
scholing en certificering, en door automatisering?
➢ Wat is de waarde van nonmydriatrische fundusfoto’s in routinematige
retinopathiescreening?
➢ Wat is de waarde van automatische classificatie van screening
gerelateerde fundusbeelden?

Diagnostiek
• Kennislacunes:
➢ Het is onvoldoende onderzocht wat de meerwaarde is van een diagnosebehandelstrategie gebaseerd op een combinatie van OCT en FAG. Een
gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarin patiëntrelevante uitkomsten
worden vergeleken tussen een diagnose-behandelstrategie gebaseerd op
alleen OCT en een diagnose-behandelstrategie gebaseerd op een combinatie
van OCT en FAG ontbreekt. Omdat FAG algemeen gezien wordt als een
belangrijk onderdeel in de diagnose-behandelstrategie, is het twijfelachtig of
een RCT, die de uitgangsvraag kan beantwoorden, haalbaar is
➢ Het is onvoldoende onderzocht wat de waarde is van OCTangiografie (OCTA).
OCTA is een nieuwe beeldvormende techniek. Het geeft binnen een paar
seconden informatie over de retinale/choroïdale bloedstroom zonder
injectie van een kleurstof. De bloedstroom is in de verschillende diepe en
oppervlakkige lagen fraai zichtbaar te maken. In tegenstelling tot de
standaard FAG geeft OCTA geen informatie over vaatlekkage. Meerdere
prototypes zijn in gebruik in klinische trials. De nieuwe, niet invasieve
technologie zal ongetwijfeld een grote rol gaan spelen in de diagnostiek en
behandeling van diabetische retinopathie.
• Onderzoeksvragen:
➢ Wat is de meerwaarde van een diagnose-behandelstrategie gebaseerd
op een combinatie van OCT en FAG, in vergelijking met een diagnosebehandelstrategie gebaseerd op alleen OCT, op patiëntrelevante
uitkomsten (visuswinst, complicaties/bijwerkingen, belasting van de
patiënt, kosten)?
➢ Wat is de meerwaarde van een diagnose-behandelstrategie gebaseerd
op OCTA, in vergelijking met een diagnose-behandelstrategie gebaseerd
op een combinatie van OCT en FAG, of een combinatie van OCTA en
FAG?
Behandeling
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Kennislacunes:
➢ Behandeling van DME met antiVEGF. Onvoldoende duidelijk zijn: onderlinge
verschillen tussen anti-VEGF medicaties, de optimale behandel en follow-up
strategie in de praktijk )‘PRN )behandel als nodig(’ versus ‘treat-and-extend’(,
de lange termijn effecten van behandeling, de systemische bijwerkingen van
anti-VEGF injecties met name bij personen met diabetes, de mogelijke intraoculaire bijwerkingen zoals verhoogde oogdruk na multipele anti-VEGF
injecties, de effectiviteit van nieuwe, langer werkende, anti-VEGF medicatie
➢ Vitrectomie bij glasvochtbloeding. Onvoldoende onderzocht is wat de
optimale termijn is voor het uitvoeren van een vitrectomie na het optreden
van een glasvochtbloeding. Er zijn aanwijzingen dat een vroege vitrectomie
(binnen 6 maanden) voordelen biedt, maar onduidelijk is of een termijn van
een maand dan wel enkele maanden moet worden gehanteerd. Een RCT van
voldoende omvang waarin vitrectomie binnen een maand na optreden van
een glasvochtbloeding wordt vergeleken met vitrectomie na enkele maanden
zou antwoord kunnen geven op deze vraag. Daarnaast is onduidelijk hoe de
patiënt uitstel van een vitrectomie ervaart. Belangrijk is om onderzoek te
doen naar ervaringen en voorkeuren van de patiënt m.b.t. de timing van
vitrectomie na het optreden van een glasvochtbloeding, en de uitkomsten te
gebruiken ter ondersteuning van shared decision making bij het bepalen van
de timing van de vitrectomie.
➢ Timing van cataractextractie. De effecten van interventies ter preventie van
macula oedeem na een cataractextractie bij patiënten met DRP (en meer
algemeen bij patiënten met diabetes) zijn onvoldoende onderzocht. Een
uitspraak kan hierover worden verwacht bij de thans lopende PREMED
studie.
Onderzoeksvragen:
➢ wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van de beschikbare antiVEGF medicaties (inclusief langer werkende anti-VEGF medicaties) bij
behandeling van (klinisch significant) macula oedeem bij patiënten met
diabetes?
➢ Wat is de optimale behandel en follow-up strategie bij toepassing van
anti-VEGF medicatie in de praktijk, ‘PRN )behandel als nodig(’ of ‘treatand-extend’?

35
Literatuur
Fleming AD, Goatman KA, Philip S, Prescott GJ, Sharp PF, Olson JA. Automated grading
for diabetic retinopathy: a large-scale audit using arbitration by clinical experts. Br J
Ophthalmol. 2010 Dec;94(12):1606-10. doi: 10.1136/bjo.2009.176784. Epub 2010 Sep
21. PubMed PMID: 20858722.
van der Heijden AA, Walraven I, van 't Riet E, et al. Validation of a model to estimate
personalised screening frequency to monitor diabetic retinopathy. Diabetologia.
2014;57(7):1332-1338. doi: 10.1007/s00125-014-3246-4. Epub 2014 Apr 26. PubMed
202
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

PMID: 24763851.

203
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

Bijlage 3 Implementatietabel
Aanbeveling

Screening
Moment van screening
en
screeningsfrequentie

Classificatie
diabetische
retinopathie

van

Tijdspad voor
implementatie:
<1 jaar,
1-3 jaar of
3-5 jaar

Verwacht
effect op
kosten

Randvoorwaarden voor
implementatie (binnen
aangegeven tijdspad)

Mogelijke barrières
voor implementatie1

Te ondernemen
acties voor
implementatie2

Verantwoordelijken
voor acties3

Overige
opmerkingen

1-3 jaar

verlaging

zorgverleners en
graders meer
vertrouwd maken met
optimale moment van
screening en optimale
screeningsfrequentie

Voorlichting,
scholing;
registratie (beter)
mogelijk maken in
HIS; verbetering
van ICT
communicatie van
huisartspraktijken
en screeningsinstantie

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties

Automatische
beoordeling zou
implementatie
bevorderen: er is
behoefte aan
onderzoek naar de
bruikbaarheid van
automatische
beoordeling van
een groot deel van
de fundusfoto’s

1-3 jaar (1 jan
2022)

geen

adequate (bij)scholing
over
classificatiesysteem

screening op
retinopathie is niet
systematisch
georganiseerd
waardoor een
sluitende uitvoering
van oproep en
follow-up wordt
bemoeilijkt;
bereidheid om
frequentie af te
stemmen op
resultaten van
eerdere screening
(variabele
screeningsfrequentie);
adequate registratie
van screeningsresultaten en
volgende
screeningstermijn
huidig gebruik van
andere classificatiesystemen

Voorlichting,
scholing,
certificering

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties
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Uitvoering
screening
diabetische
retinopathie

van
op

1-3 jaar (1 jan
2022)

geen

adequate (bij)scholing
over correcte
uitvoering van
screening

Informatievoorziening <1 jaar
geen
adequate registratie en
en aanvullend beleid
follow-up
rondom screening op
diabetische
retinopathie
Diagnostiek – meerwaarde FAG bij diagnostiek en behandeling
Juist gebruik van OCT
<1 jaar
neutraal
geen
en de combinatie van
OCT met FAG
Behandeling – (1) behandeling van diabetisch macula oedeem
Behandeling met anti- 3-5 jaar
hoog
voldoende capaciteit
VEGF
voor het uitvoeren van
intravitreale injecties;
adequate inrichting van

huidige veelvuldige
gebruik van
funduscopie i.p.v.
digitale fotografie
voor screening

Voorlichting,
scholing,
certificering

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties

geen

geen

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties

geen

geen

n.v.t.

onvoldoende
capaciteit voor het
uitvoeren van
intravitreale

Paramedisch
opleiden voor het
uitvoeren
intravitreale

Oogartsen, NOG

Kwaliteit van het
graderen is
onvoldoende in
kaart gebracht: er
is behoefte aan
onderzoek naar de
kwaliteit van het
graderen door
optometristen en
andere graders, en
indien nodig het
stellen van
opleidingseisen,
en invoering van
certificering en
nascholing van
graders

205
Richtlijn Diabetische retinopathie [autorisatiefase]

het zorgproces om aan
de grote zorgvraag te
voldoen op zodanige
wijze dat andere
oogheelkundige zorg er
niet door wordt
verdrongen; toereikend
budget
beschikbaarheid
(laatste generatie) OCT
apparatuur]

injecties;
onvoldoende budget

injecties; NOG in
overleg met
beleidsmakers

geen

geen

n.v.t.

neutraal

geen

geen

geen bijzondere
acties nodig

n.v.t.

Behandeling – (3) tijdspad voor cataractextractie
<1 jaar
neutraal
Optimale tijdspad

geen

geen

geen bijzondere
acties nodig

n.v.t.

Lokale afspraken
over organisatie
van screening en
onderlinge
rapportage

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties

Voorlichting,
scholing,
certificering

Huisarts,
optometrist,
beroepsorganisaties

Overige aanbevelingen

<1 jaar

neutraal

Behandeling – (2) vitrectomie bij glasvochtbloeding
Timing van vitrectomie

<1 jaar

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
Organisatie
van 1-3 jaar
geen
screening
op
retinopathie:
hoofdbehandelaar,
registratie,
en
verslaglegging

Uitvoering
screening
retinopathie

1

van
op

1-3 jaar

geen

adequate (bij)scholing
over correcte
uitvoering van
screening

huidige veelvuldige
gebruik van
funduscopie i.p.v.
digitale fotografie
voor screening

Zie ook bovenaan
in de tabel onder
‘Screening’;
passende software
voor
dataregistratie kan
de implementatie
bevorderen
Zie ook bovenaan
in de tabel onder
‘Screening’

Barriëres kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk
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bijvoorbeeld aan onenigheid in het land m.b.t. de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten,
slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, etc.
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens
kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling,
maken van samenwerkingsafspraken.
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de
professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de
ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang.
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Bijlage 4 Lijst met afkortingen
AGREE II (-instrument): Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II (instrument)
anti-VEGF: VEGF remmer
BCVA: best gecorrigeerde gezichtsscherpte )‘best corrected visual acuity’(
BI: betrouwbaarheidsinterval
DME: diabetisch macula oedeem
DR (DRP): diabetische retinopathie
ETDRS (-test): Early treatment diabetic retinopathy study (-test)
FAG: fluorescentie-angiografie
GRADE (-methodiek): Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (-methodiek)
HR: hazard ratio
MD: gemiddeld groepsverschil )‘mean difference’(
NNH: number-needed-to-harm
NNT: number-needed-to-treat
NPDR: niet-proliferatieve DR
OCT: optische coherentietomografie
PDR: proliferatieve DR
RoB: risk of bias
RR: relatief risico )‘risk ratio’(
SD-OCT: spectraal domein OCT
STDR: visusbedreigende DR
TD-OCT: tijdsdomein-OCT
VEGF: vasculaire endotheliale groeifactor
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