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Alle rechten voorbehouden.
De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch door fotokopieën of enige andere manier, echter uitsluitend na voorafgaande
toestemming van de uitgever. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk
of per e-mail en uitsluitend bij de uitgever aanvragen.
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is een wetenschappelijke vereniging voor
professionals betrokken bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van patiënten met
oogheelkundige ziekten.
De afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten
adviseert de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling
van richtlijnen, indicatoren en visitatiemethodiek.
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Samenvatting

5

10

In onderstaande samenvatting staat een opsomming van de uitgangsvragen en aanbevelingen
die in de richtlijn zijn beschreven om de zorg voor patiënten die een cataractoperatie ondergaan
te ondersteunen.

Indicatiestelling
Uitgangsvraag 1: welke criteria zijn van belang om over te gaan tot een cataractoperatie?
Op basis van het oogheelkundig onderzoek door een oogarts dient de beslissing tot
cataractoperatie genomen te worden door de patiënt in overleg met de oogarts.
De indicatiestelling tot een cataractoperatie dient gebaseerd te zijn op de beoordeling van de
volgende parameters: aanwezigheid van cataract, gezichtsscherpte, beperking in visueel
functioneren en de mogelijkheid tot verbetering van deze parameters.
Het resultaat van deze beoordeling en de wens van de patiënt tot verbetering van
gezichtsvermogen en visueel functioneren, dient onderdeel te zijn van het informed consent en
vastgelegd te worden door de oogarts in het medisch dossier.
Bij patiënten met cataract en oculaire morbiditeit is het wenselijk de stenopeische visus te
meten om de mogelijke postoperatieve visusverbetering te voorspellen.
Cataractchirurgie is een optie bij de volgende indicaties: het eenvoudiger maken van de
behandeling en/of het bewaken van een aandoening van het achtersegment, zoals diabetische
retinopathie, corrigeren van anisometropie of het behandelen van een door de
lens veroorzaakte oculaire aandoening.
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Patientenvoorlichting
Uitgangsvraag 2: welke informatie dient door welke professional voorafgaande aan de
cataractoperatie verstrekt te worden aan de patiënt?
20
Het is sterk aan te bevelen dat ten behoeve van informed consent de volgende informatie
voorafgaand aan de operatie aan de patiënt wordt verstrekt:
 aard en doel van een cataractoperatie;
 de verwachte visusverbetering en target refractie postoperatief;
 hoe lang het duurt voordat de visus verbetert na operatie;
 welke ernstige complicaties zich kunnen voordoen tijdens en na de operatie;
 aanvullende informatie indien er sprake is van verhoogde algemene en oogheelkundige
risico’s;
 wat er gebeurt als geen operatie plaatsvindt;
 andere mogelijkheden van behandeling, bijv. premium IOLs (multifocale en torische
IOLs).
De operateur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de operatie bovengenoemde informatie
6

aan de patiënt wordt verstrekt en dat een geldige geïnformeerde toestemming (informed
consent) is verkregen en gedocumenteerd.
Het verdient aanbeveling naast verbale informatie schriftelijk of audiovisueel
informatiemateriaal te geven aan patiënten voorafgaand aan de cataractoperatie.

5

Tijdsbestek tussen twee opeenvolgende operaties
Uitgangsvraag 3: welk tijdsbestek dient er minimaal tussen de cataractoperatie van het eerste en
tweede oog te zitten?
Indien het plan is beide ogen van één patiënt te opereren, dient er tenminste twee weken
tussen de twee opeenvolgende operaties te zitten. Er dient vanaf één week na de operatie van
het eerste oog een controle te hebben plaatsgevonden, alvorens het tweede oog geopereerd
wordt.
Simultane bilaterale cataractchirurgie wordt afgeraden.
In specifieke situaties is simultane bilaterale cataractchirurgie een optie; indien dit in het belang
is van de oogheelkundige of algehele gezondheidstoestand van de patiënt.
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Indien om moverende redenen bilaterale simultane cataractoperaties gepland worden, dienen
deze beschouwd en behandeld te worden als twee afzonderlijke procedures.
Bij het optreden van een complicatie bij de eerste operatie moet heroverwogen worden of het
tweede oog aansluitend wordt geopereerd.

15

Anesthesiologie
Uitgangsvraag 4: welke patiënten die een cataractoperatie ondergaan dienen op grond van
medisch-inhoudelijke redenen anesthesiologisch bewaakt te worden?
Het gebruik van locale/regionale anesthesie bij een cataract operatie wordt aanbevolen, tenzij er
sprake is van contra-indicaties.
Bij bijzondere indicaties is sedatie of algehele anesthesie bij een cataract operatie een optie.
De werkgroep adviseert voor patiënten onder lokale/regionale anesthesie bij voorkeur topical
anesthesia (TA) of een subtenon blok (ST).
Het wordt aanbevolen dat alle personen die op een operatiekamer werken regelmatig Basic Life
Support-AED-trainingen volgen volgens de richtlijnen van de NRR/ERC.
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De werkgroep adviseert om bij een cataract operatie tijdens het preoperatieve onderzoek
tenminste de volgende informatie bij de patiënt te achterhalen:
 leeftijd;
 ASA classificatie;
 hypertensie;
7

















instabiele cardiovasculaire condities;
ischemische hartziekte;
hartfalen;
hartklepafwijkingen;
aanwezigheid van een (A)ICD of pacemaker met (A)ICD functie;
(recent) cerebrovasculair accident;
diabetes mellitus;
nierfunctiestoornis;
COPD;
hardhorendheid, taalproblemen;
tremor, lichamelijke beprkingen die de positionering belemmeren;
angst-, paniek- of psychiatrische stoornissen;
medicatie;
allergieen;
MRSA or VRE dragerschap.

Het gebruik van de Lee Cardiac Risk Index om het risico op cardiale complicaties bij nietcardialechirurgie in te schatten, valt bij een cataract operatie te overwegen.
Aanbevolen wordt om instabiele cardiale condities zoals instabiele coronairsyndromen,
decompensatio cordis, ernstige ritmestoornissen en ernstige klepafwijkingen, preoperatief te
evalueren en te behandelen.
Aanbevolen wordt om:
 ruim voordat de cataract operatie wordt uitgevoerd bestaande hypertensie te
behandelen;
 instabiele cardiale condities onder controle te brengen en medicatie die de patiënt
gewoonlijk gebruikt beschikbaar te hebben in de operatiekamer;
 geen electieve chirurgie te verrichten binnen drie maanden na een myocardinfarct;
 de pacemaker en ICD setting onveranderd te laten tijdens bipolair electrocoagulatie. Met
dien verstande dat er ook voor wordt zorggedragen dat er geen andere bronnen voor
electromagnetische storing of interferentie tijdens dergelijke ingrepen aanwezig zijn;
 bij patienten met een pacemaker/ICD een cataract operatie te overwegen zonder
diathermie omdat dit de minste interferentie geeft met de ICD
 bij patiënten met insuline afhankelijke diabetes de bloedsuiker preoperatief te
controleren en/of na te vragen en de normale medicatie in te laten nemen als de patiënt
niet nuchter hoeft te blijven;
 patiënten met COPD te laten profiteren van een ‘open draping’ systeem of een ‘high flow
oxygen enriched air system below the drapes’;
 geen antibioticaprofylaxe bij intraoculaire chirurgie aan patiënten om reden van een
hartklepaandoeningen toe te dienen;
 bij patiënten die vitamine k antagonisten gebruiken zonodig een INR bepalen indien er
twijfel bestaat of de INR binnen de therapeutische grenzen ligt.
 de antistollingsmedicatie te continueren;
 alleen op indicatie lab- en ECG controle uit te voeren.
De werkgroep adviseert om patiënten te informeren over de mate van anesthesiologische
8

bewaking die tijdens de cataract operatie in de instelling wordt geboden.
De werkgroep adviseert om patiënten die peribulbaire en retrobulbaire anesthesie krijgen
tijdens de cataract operatie anesthesiologisch te bewaken.
Bij patiënten met ASA klasse 4 en/of scherpe naaldanesthesie en/of een hoog risico op
cardiovasculaire complicaties onder lokale/regionale anesthesie dient tijdens cataract operaties
de volgende bewaking gegeven te worden:

Anesthesiemedewerker die onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog werkt;

Pijnscore door contact met de patiënt;

Pulsoxymeter;

ECG;

Bloeddrukmeter;

IV toegang.
Het is wenselijk dat tijdens de cataract operatie een persoon op locatie beschikbaar is die
vaardig is in Advanced Life Support danwel een reanimatie team op locatie beschikbaar is.
De werkgroep adviseert om in de landelijke kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG de
complicaties (onderverdeeld in mild en ernstig) die zich hebben voorgedaan in de per- en
postoperatieve fase bij een cataract operatie te registreren.
5
De werkgroep adviseert om een landelijk onderzoek op te zetten naar het voorkomen van milde
en ernstige incidenten tijdens de cataract operatie, de behandeling ervan en de mogelijkheid om
het risico erop te voorspellen bij het preoperatieve onderzoek.

10

Infectiepreventie
Uitgangsvraag 5: welke minimale voorwaarden ten aanzien van infectiepreventie zijn bij een
intra-oculaire ingreep gewenst?
De omstandigheden van de operatiekamer waar een cataract operatie onder locale anesthesie
wordt uitgevoerd dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
 Zone-indeling: drie;
 Structuur: afgesloten van het ziekenhuis;
 Sluizen: drie;
 Verkoeverkamer: hetzij op de operatieafdeling of dichtbij gelocaliseerd;
 Ventilatiesysteem: niet mengend systeem ook wel downflow systeem. Dat wil zeggen
een inblaassysteem waarbij rekening wordt gehouden met het operatiegebied bij de
patient en de positionering van de instrument tafel;
 Ventilatievoud: zes keer per uur dient de ruimte te worden voorzien van verse
binnenkomende lucht;
 Filtering lucht: de toegevoerde lucht moet kiemvrij zijn door middel van het gebruik van
een Hepa-filter;
 Drukhiërarchie: overdruk zone A – B.

9

Aanbevolen wordt de richtlijnen ‘Reiniging desinfectie en sterilisatie oogheelkundig
instrumentarium’ (2007) en ‘Veilig werken in de oogheelkunde’ (2007) van de Werkgroep
Infectiepreventie te volgen.

5

Antibiotica profylaxe
Uitgangsvraag 6: welke profylaxe dient bij een cataractoperatie toegediend te worden om de
kans op postoperatieve endophthalmitis tot een minimum te beperken?
De toediening van intracamerale antibiotica, zoals cefuroxim 1 mg in 0,1 ml, is zinvol indien er
één of meerdere risicofactoren voor het ontwikkelen van endophthalmitis aanwezig zijn:
 chirurgische complicaties (achterste kapsel scheur, zonulolysis);
 “clear corneal temporale hoofdincisie” in plaats van “scleral tunnel superior
hoofdincisie”;
 siliconen lensmateriaal in plaats van acrylaat lensmateriaal.
De werkgroep adviseert om voor de cataractoperatie de huid rondom het te opereren oog met
povidon jood (5-10%) te “poetsen” en een druppel (verdunde) povidonjood (0,3-5%) in de
conjunctivaalzak te laten inwerken. Hierna moeten de ooglidranden en wimpers zorgvuldig
worden afgedekt.
De werkgroep adviseert om bij onderstaande risicogroepen of -factoren het gebruik van
intracamerale antibiotica, zoals cefuroxim, te overwegen:
 immuun gecompromitteerde patiënten;
 atopische patiënten met blepharitis;
 patiënten met rosacea en blepharitis;
 mannelijke patiënten > 80 jaar;
 meer complexe operaties.
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Intra-oculaire lenzen
Uitgangsvraag 7: welke intra-oculaire lenzen (IOLs) dienen bij voorkeur gebruikt te worden bij
een cataractoperatie om het optimale resultaat te behalen?
Bij een patiënt met cataract is de implantatie van een square edge monofocale IOL met een
overlapping capsulorhexis sterk aan te bevelen om de kans op postoperatieve nastaar te
verminderen.
15
Bij een patiënt met cataract en corneaal astigmatisme is implantatie van een torische IOL een
optie.
Bij een patiënt met cataract en een wens tot brilonafhankelijkheid is implantatie van een
multifocale IOL een optie.
Het is wenselijk dat de oogarts de patient informeert over de correctiemogelijkheden van
astigmatisme en brilonafhankelijkheid.
Wanneer de patient heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een multifocale
10

en/of torische IOL implantatie dan dient de oogarts een adequate patiëntenselectie uit te voeren
en de patiënt te informeren over de voor- en nadelen van deze behandeling.

5

Postoperatief beleid
Uitgangsvraag 8: welk postoperatief beleid dient in de tijd (dus wanneer) door welke
professional (dus wie) op welke wijze (dus hoe) toegepast te worden bij een patiënt die een
cataractoperatie heeft ondergaan?
De postoperatieve controle op de eerste dag kan zowel in de instelling als telefonisch uitgevoerd
worden door de oogarts of een ervaren medewerker onder supervisie van de oogarts, mits de
patiënt op een eenvoudige manier toegang heeft tot advies en behandeling.
De laatste controle moet binnen dezelfde instelling plaatsvinden door een oogarts of een
ervaren medewerker onder supervisie van de oogarts.
De oogarts bepaalt het postoperatieve druppelbeleid. Er is geen voorkeur voor een specifieke
medicatie keuze aan te geven.
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Samenstelling werkgroep
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Hoofdstuk 1
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Algemene inleiding

1.1
Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Het is belangrijk een update van de richtlijn Cataract uit 2006 te ontwikkelen, omdat zich
belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan binnen de cataractchirurgie in de afgelopen vijf
jaar. Gezien de tijd die is verstreken sinds het verzamelen van de evidence voor de inhoud van
de vorige richtlijn, is het noodzakelijk om de richtlijn te herzien.
De belangrijkste knelpunten waarover deze richtlijn aanbevelingen geeft zijn:
 indicatiestelling;
 preoperatieve informatie;
 tijd tussen twee opeenvolgende operaties bij eenzelfde patiënt;
 anesthesiologie;
 infectiepreventie;
 antibiotica profylaxe;
 intra-oculaire lenzen;
 postoperatief beleid.

20

De impact op individueel niveau varieert van geen klachten tot maatschappelijke blindheid. Op
maatschappelijk niveau kan cataract grote implicaties hebben voor verminderde
arbeidsparticipatie, zelfstandigheid en hieruit voortvloeiende kosten.

25

1.2
Doel van de richtlijn
Het doel van deze richtlijn is het vaststellen van normen voor goede praktijkvoering, het
opstellen van standaarden voor patiëntenzorg en veiligheid en het bieden van een
referentiepunt voor de beoordeling van de resultaten waarbinnen cataractchirurgie van hoge
kwaliteit kan plaatsvinden. In deze richtlijn wordt de huidige interpretatie van de werkgroep die
de richtlijn heeft ontwikkeld weergegeven.

30

1.3
Afbakening van de richtlijn
Deze richtlijn is bedoeld voor cataractoperaties bij volwassenen.
35
Interventies
De mogelijke interventies zijn intracapsulaire , klassieke extracapsulaire en cataractextractie
door middel van de phacoemulsificatie techniek met of zonder implantatie van een IOL.
40

45

Uitkomstmaten
De belangrijkste uitkomstmaten voor de patiënt zijn:
 herstel van het gezichtsvermogen om aan de behoeften van de patiënt te voldoen;
 bereiken van het gewenste refractieresultaat;
 verbeteren van de kwaliteit van leven;
 veiligheid en tevredenheid van de patiënt.
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Standaard oogheelkundig onderzoek
Standaard oogheelkundig onderzoek dient te bestaan uit:
 best gecorrigeerde visus;
 refractieafwijking;
 oogboldruk;
 spleetlamp onderzoek in mydriasis;
 funduscopie in mydriasis.
Dit onderzoek geldt voor beide ogen.
Aanvullend onderzoek
De volgende aanvullende onderzoeken zijn op indicatie mogelijk:
 oogaslengtemeting(biometrie);
 OCT;
 topografie;
 endotheelceltelling;
 echo-B scan;
 gezichtsveldonderzoek;
 fluorescentie angiografie.
Toezicht Operatief Proces (TOP)
Voor het pre- en peroperatieve proces zijn richtlijnen (Richtlijn preoperatief traject (2010) NVA
en NVvH; Richtlijn peroperatief traject (2011) NVA en NVvH) ontwikkeld en voor het
postoperatieve proces wordt momenteel een richtlijn opgesteld. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) hanteert deze richtlijnen ter verbetering van de veiligheid van het
operatieve proces.
Time-out
De time out uit de richtlijn is een van de zogenaamde stopmomenten vlak voor de start van elke
operatie. De IGZ hanteert de time out als kwaliteitsindicator.
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De time-out procedure bestaat uit de volgende onderdelen:
Procedure:
 alle leden van het OK team, aanwezig op de OK, zijn bekend bij naam en functie;
 de operateur is verantwoordelijk voor de time-out procedure en neemt de items door.
Hij kan dit eventueel delegeren naar een ander lid van het operatieteam.
Items:










patiënt: naam, geboortedatum en geplande operatie;
controle patiënten identificatienummer;
controle pijl boven te opereren oog;
allergieën bekend;
controle preoperatieve checklisten;
benodigde instrumenten aanwezig volgens protocol en aanvraag operateur;
juiste IOL aanwezig;
apparatuur;
positionering patiënt.
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1.4
Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg
voor patiënten met cataract (oogartsen, assistenten in opleiding, optometristen,
verpleegkundigen, Toa’s, anesthesiologen, anesthesiemedewerkers en
recoveryverpleegkundigen, voor zover van toepassing bij de uitoefening van hun werk).
1.5

Referenties

-

Richtlijn preoperatief traject (2010). NVA en NVvH.
Richtlijn peroperatief traject (2011). NVA en NVvH.
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Hoofdstuk 2

5

Methodiek richtlijnontwikkeling

2.1
Inleiding
Deze richtlijn is opgesteld conform de adviezen in het rapport ‘Richtlijnen voor richtlijnen 2.0’
van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten.
Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation) (www.agreecollaboration.org), dat een internationaal breed geaccepteerd
instrument is voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.
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2.2
Werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2011 een werkgroep ingesteld bestaande uit
vertegenwoordigers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Nederlandse
Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen
gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende een periode van één jaar aan
de totstandkoming van de concept richtlijn. De werkgroep heeft de integrale tekst van deze
concept richtlijn geaccordeerd.
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2.3
Belangenverklaring
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen
die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een overzicht hiervan vindt u in
appendix 1.
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2.4
Knelpuntenanalyse
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur
de knelpunten.
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2.5
Patiëntenparticipatie
De patiëntenvereniging Staar en Katarakt heeft via haar patiëntenforum mini-enquêtes uitgezet
onder haar leden. De belangrijkste vragen die gesteld werden hadden betrekking op waardering
van de oogarts en op de minimale gewenste tijd tussen operatie van het linker- en rechteroog.
De resultaten van de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. Tevens is de concept
richtlijn voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging.
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2.6
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.
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2.7
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen en naar
systematische reviews. Ook werd er gezocht naar studies over patiëntenperspectief. Vervolgens
werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar
gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases (PubMed,
Embase, Cochrane), waarbij in eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate
van bewijs. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten
van de geselecteerde artikelen. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden
artikelen op basis van op voorhand opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen
werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de
zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te
vinden in het hoofdstuk van de desbetreffende uitgangsvraag.

2.8
Kwaliteitsbeoordeling van de literatuur
Individuele studies werden systematisch beoordeeld aan de hand van de GRADE methode
(interventie) (GRADE Working Group, 2004) of de EBRO methode (diagnostiek, schade of
bijwerkingen, etiologie en prognose) (van Everdingen et al, 2004). De beoordeling is terug te
vinden in de evidence-tabellen.
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2.9
Samenvatting van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk
weergegeven in evidence-tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn beschreven
in de samenvatting van de literatuur. Uit de literatuur zijn één of meerder conclusies getrokken
waarbij het bewijsniveau van de literatuur weergegeven is.

2.10 Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijke bewijs nog andere aspecten van
belang, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten,
beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische facetten. Deze aspecten zijn, voor zover
niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.
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2.11 Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel het
beschikbare wetenschappelijke bewijs als op de belangrijkste overwegingen.
40
2.12 Indicatorontwikkeling
Bij deze richtlijn zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de
praktijk te volgen en te versterken. In hoofdstuk 12 zijn een drietal indicaotren opgenomen.
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2.13 Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is aandacht geschonken aan lacunes in
wetenschappelijke kennis. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er
17

(aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor
nader of vervolg onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 11 van de richtlijn.
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2.14 Commentaar- en autorisatiefase
De concept richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor
commentaar. De commentaren zijn verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding
van de commentaren isde concept richtlijn aangepast en definitief vastgesteld worden door de
werkgroep. De definitieve richtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen
voorgelegd voor autorisatie.

2.15 Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de
implementatie van de richtlijn 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. De richtlijn wordt digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen.
Daarnaast wordt er een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde en in tijdschriften van de deelnemende wetenschappelijke verenigingen. Ook
is de richtlijn te downloaden via de website van het NOG (www.oogheelkunde.org) en van de
Kwaliteitskoepel: (www.kwaliteitskoepel.nl).

2.16 Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde inzichten
en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te
verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor
optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele
autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan
in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit
– indien relevant – in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen
altijd beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.

2.17 Herziening
Uiterlijk in 2017 bepaalt het bestuur van de NOG of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt
een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn
komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven om een
herzieningstraject te starten.
De NOG is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze
richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers
van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
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Hoofdstuk 3

Indicatiestelling

Uitgangsvraag 1: welke criteria zijn van belang om over te gaan tot een cataractoperatie?
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3.1
Inleiding
De beslissing of tot een operatie moet worden overgegaan, wordt door de patiënt in overleg met
een oogarts genomen. Naast de bevestiging van de diagnose van cataract, de gezichtsscherpte
en de (oculaire) co-morbiditeit, zijn in toenemende mate ook andere parameters voor visueel
functioneren (zoals lichtverstrooiing, contrastsensitiviteit) en de mate van functionele invaliditeit
in overweging te nemen bij de beslissing tot operatie.
Andere indicaties voor cataractchirurgie zijn onder meer het eenvoudiger maken van de
behandeling en/of het bewaken van een (mogelijke) aandoening van het achtersegment, zoals
diabetische retinopathie, corrigeren van anisometropie of het behandelen van een door de lens
veroorzaakte oculaire aandoening.
De vraag is welke criteria uiteindelijk van belang zijn om over te gaan tot een cataractoperatie en
welke wetenschappelijke onderbouwing of consensus daarvoor beschikbaar is. De relevante
uitkomstmaten zijn: gezichtsscherpte en visueel functioneren.
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3.2
Samenvatting van de literatuur
Een zevental studies heeft deze vraag onderzocht, waarbij in zes studies de gezichtsscherpte
en/of het visueel functioneren als uitkomstmaat is gebruikt.
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In een grote Spaanse prospectieve cohortstudie (Quintana, 2010; IRYSS cataract groep) werden
6.107 patiënten op een wachtlijst voor cataractextractie onderverdeeld op grond van de aan- of
afwezigheid van oculaire comorbiditeit en gerandomiseerd over twee groepen; een
derivatiecohort en een validatiecohort. Prognostische modellen voor het succes van
cataractextractie werden ontwikkeld in het derivatiecohort en gevalideerd in het validatiecohort.
Succes was hierbij gedefinieerd als de toename in gezichtsscherpte (best corrected visual acuity),
preoperatief versus zes weken postoperatief of de toename in visueel functioneren (VF-14
vragenlijst), preoperatief versus drie maanden postoperatief. Onder patiënten zonder oculaire
comorbiditeit waren de belangrijkste statistisch significante voorspellende factoren voor een
verbetering van gezichtsscherpte na cataractextractie: lagere preoperatieve gezichtsscherpte,
afwezigheid van chirurgische complexiteit en lagere leeftijd. Bij patiënten met oculaire
comorbiditeit waren de voorspellende factoren, naast lagere leeftijd en lagere preoperatieve
gezichtsscherpte, ook een hogere te verwachten postoperatieve gezichtsscherpte, zoals
ingeschat door de oogarts voorafgaand aan de ingreep. Voor beide diagnostische groepen werd
een regressieboom- of beslisboomanalyse uitgevoerd. Leeftijd werd niet opgenomen in deze
analyses vanwege ethische redenen en omdat is aangetoond dat cataractextractie de kans op
vallen bij oudere patiënten verlaagd (Gillespie, 2009). De minimale klinisch relevante
uitkomstgrootte werd berekend uit de verbetering in gezichtsscherpte en het visueel
functioneren (VF-14) bij patiënten die aangaven dat hun gezichtsvermogen ‘enigszins verbeterd’
was na cataractextractie. De toename in gezichtsscherpte en visueel functioneren werd
vervolgens vergeleken met de minimale klinische relevante uitkomstgrootte per subgroep (met
of zonder oculaire comorbiditeit en in vier categorieën voor preoperatieve gezichtsscherpte).
Op grond van deze vergelijking werd de cataractextractie getypeerd als terecht, onzeker, of
onterecht. De sensitiviteit van de beslisbomen was 83% in beide diagnostische groepen
(respectievelijk 82,8 [80,8-84,8] en 82,8 [78,7-86,9] in de groep zonder en met oculaire
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comorbiditeit). De specificiteit was 36,2% (95% BI [29,7-42,7]) in de groep zonder oculaire
comorbiditeit en 49,1% ( [41,6-56,6] ) in de groep met oculaire comorbiditeit. De oppervlakte
onder de ROC-curves (AUC) was respectievelijk 0,60 [0,56-0,63] en 0,66 [0,62-0,70]. Er zijn geen
beslissingbomen berekend voor de patiëntgerapporteerde uitkomstmaat VF-14, maar de
toename in VF-14 correleerde wel met de typering van de ingreep op grond van voorspelde
gezichtsscherpte (+24,0 in de ‘terecht’ categorie, +18,9 in de ‘onzeker’ categorie en +15,9 in de
‘onterecht’ categorie).
In een vervolgstudie van de IRYSS groep (Perea-Milla, 2011) werd een klinisch scoringssysteem
ontwikkeld om de toename in gezichtsscherpte en visueel functioneren (VF-14) te voorspellen
op grond van algemeen beschikbare patiëntgegevens en preoperatieve klinische data. Aan de
statistisch significante predictor variabelen werd een gewicht (score) toegekend evenredig aan
de betacoëfficient in het uiteindelijke multivariate regressiemodel. De voorspellende factoren
voor toename in gezichtsscherpte waren preoperatieve gezichtsscherpte (≤0,1 *gewicht=18+; 0,2
- 0,4 *14+; ≥0,5 *0+), leeftijd (≤65 *8+; 65-69 [6]; 70-74 [4]; 75-79 *0+; ≥80 *0+), oculaire
comorbiditeit (afwezig [6]; aanwezig [0]), en chirurgische complexiteit (positief [12]; neutraal [8];
negatief [0]). De voorspellende factoren voor toename in visueel functioneren (VF-14) waren
preoperatieve VF-14 score (<45 [10]; 45-70 [7]; >70 [0]), beter ziend oog (geopereerde oog [1];
contralateraal oog [0]; gelijk [0]), en chirurgische complexiteit (positief [4]; neutraal [2]; negatief
[0]). De beste combinatie van sensitiviteit en specificiteit wordt verkregen bij een afkappunt van
26 voor de totaal score voor gezichtsscherpte en 6 voor visueel functioneren. De sensitiviteit,
specificiteit en AUC van het scoringssysteem voor een klinisch relevante toename in
gezichtsscherpte in het validatiecohort zijn respectievelijk 72,2 [69, 7-74, 7], 48.1 [44, 1-52, 2] en
0,60 [0,58 - 0,63]. De sensitiviteit, specificiteit en AUC van het scoringssysteem voor een klinisch
relevante toename in visueel functioneren zijn respectievelijk 79,5 [77,0-82,0], 75,9 [72,3-79,3]
en 0,78 [0,76-0,80].
In een derde studie van de IRYSS groep (Las Hayas, 2010) worden twee veel gebruikte
prioriteringssystemen voor cataractextractie getest, de Canadese WCWL (Western Canadian
Waiting List) en de Spaanse CCPS (Catalan Agency for Health Technology Assessment and
Research Cataract Priority System). De WCWL omvat zeven prioriteringscriteria gebaseerd op de
mening van 12 experts: preoperative gezichtsscherpte, gezichtsscherpte in het contralateral oog,
glare, oculaire comorbiditeit, visueel disfunctioneren, overig ernstig disfunctioneren en het
vermogen om zelfstandig te leven en werken of zorgtaken te verrichten. De CCPS is eveneens
gebaseerd op expert opinion en omvat zes criteria ontwikkeld door focusgroepen.
Patiëntgegevens en klinische data werden prospectief verzameld voor 1.432 patiënten op een
wachtlijst voor cataractextractie voorafgaand aan, zes weken na en drie maanden na de ingreep
(zie bovenstaande beschrijving voor Quintana, 2010). De CCPS en WCWL scores werden
berekend en vergeleken met de toename in gezichtsscherpte en visueel functioneren (VF-14) na
cataractextractie. De Spearman correlatie (rho) tussen toename in gezichtsscherpte enerzijds en
CCPS en WCWL scores anderzijds, was respectievelijk 0,18 en 0,07. De correlatie tussen toename
in visueel functioneren (VF-14) en de CCPS en WCWL scores was 0,11. In zowel CCPS als WCWL is
daarmee nauwelijks sprake van een verband tussen prioritering en de klinisch relevante
uitkomstmaten, toename in gezichtsscherpte en visueel functioneren. Deze conclusie geldt ook
voor het New Zealand Priority system, dat nauw verwant is aan de WCWL.
Een kleine Finse prospectieve cohortstudie uitgevoerd in 2003 (Kuoppala, 2010) vergelijkt een
aantal objectieve en subjectieve criteria voor cataractextractie in termen van operatief succes.
De criteria voor cataractextractie worden post hoc toegepast, waarbij het aantal geïncludeerde
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patiënten varieert tussen 17 en 42. De studie concludeert dat het voor de prioritering van
cataractextracties voldoende is om naast het bepalen van de preoperatieve gezichtsscherpte een
algemene vraag te stellen aan de patiënt over de mate van visueel disfunctioneren en een
enkele visus gerelateerde vraag zoals de 15D-visus vraag. Het invullen van een volledige
vragenlijst (VF-14) zou geen meerwaarde bieden. De onderbouwing van deze conclusies is echter
twijfelachtig door ernstige tekortkomingen in studieopzet en het geringe aantal deelnemers.
Een Amerikaanse retrospectieve cohortstudie (Tobacman, 2003) beschrijft de ontwikkeling van
een indicatiestellingsysteem voor cataractextractie en onderzoekt in hoeverre dit systeem een
klinisch relevante verbetering in gezichtsscherpte voorspelt. Een panel van negen experts
beoordeelde 2.905 klinische scenario’s voor cataractextractie volgens de RAND-UCLA
methodiek. Afhankelijk van de panelscores (mediaan) werden de scenario’s getypeerd als
‘terecht’, ‘onzeker’, of ‘onterecht’. Het indicatiestellingssysteem werd toegepast op een random
selectie van 793 patiënten die in 1990 een cataractoperatie hadden ondergaan bij een van de
tien deelnemende academisch medische centra en werd vergeleken met het resultaat van de
operatie. Operatief resultaat is gedefinieerd als een klinisch relevante verandering in
gezichtsscherpte met tenminste 0,2 logMAR (2 Snellen kaartlijnen). Op grond van het
indicatiestellingsysteem waren 91% van de cataractextracties terecht en was in deze groep bij
89% sprake van een klinisch relevante toename in gezichtsscherpte. De indicatiestelling van 7%
van de ingrepen werd beoordeeld als onzeker en in deze groep trad bij 68% een klinisch
relevante toename in gezichtsscherpte op. Bij de 2% ingrepen die werden beoordeeld als
onterecht was bij slechts 36% sprake van een klinisch relevante toename in gezichtsscherpte. De
associatie van het indicatiestellingsysteem met een klinisch relevante verbetering in
gezichtsscherpte is significant (p<0.0001). De studie concludeert dat de RAND-UCLA methode
een valide indicatiestellingsysteem heeft opgeleverd.
Een Engelse prospectieve cohortstudie (Vianya-Estopa, 2009) onderzoekt de meerwaarde van
speciale oogmetingen ten opzichte van de standaard klinische beoordeling in het voorspellen
van de postoperatieve gezichtsscherpte (een belangrijk criterium in de prioritering van
cataractoperaties). De 62 patiënten werden geclassificeerd volgens LOCS III en onderverdeeld in
drie cataract subgroepen; matige cataract (25), matige cataract met oculaire comorbiditeit (18)
en ernstige cataract (19 met of zonder oculaire comorbiditeit). De te verwachten postoperatieve
gezichtsscherpte na cataractextractie werd preoperatief geschat op grond van een klinische
beoordeling (patiëntendossier en standaard oculair onderzoek) en op grond van extra
oogmetingen: SPHd (super-illuminated pinhole distance), SPHn (super-illuminated pinhole near),
PAM (potential acuity meter) en LI (laser interferometer). Een succesvolle voorspelling werd
gedefinieerd als een geschatte postoperatieve gezichtsscherpte binnen 2 Snellen lijnen van de
gemeten postoperatieve gezichtsscherpte. Bij matige cataract bedroeg het succespercentage
92% (klinische beoordeling), 96% (SPHd), 92%( SPHn), 72% (PAM) en 56% (LI). Bij matige cataract
met oculaire comorbiditeit was het succespercentage, 72% (klinische beoordeling), 100% (SPHd),
78% ( SPHn), 67% (PAM), en 61% (LI). Bij ernstige cataract was het succespercentage 58%
(klinische beoordeling), 21% (SPHd), 26%( SPHn), 21% (PAM) en 37% (LI). Bij ernstige cataract
bood geen van de oogmetingen meerwaarde. De meerwaarde van extra oogmetingen bij
patiënten met matige cataract (met of zonder oculaire comorbiditeit), ten opzichte van
standaard klinische beoordeling, werd onderzocht met stapsgewijze multivariate regressie.
Alleen SPHd bleek de voorspelling van de postoperatieve gezichtsscherpte te verbeteren van
46% (klinische beoordeling) naar 74% (klinische beoordeling plus SPHd). Bij de patiënten met
matige cataract en oculaire comorbiditeit bleek SPHd de voorspelling te verbeteren van 52%
naar 90%.
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Tot slot wordt in een Spaanse dwarsdoorsnede studie (Quintana, 2006) de ontwikkeling van een
op RAND gebaseerd prioriteringssysteem voor cataractextracties beschreven en onderzocht
welke patiëntkarakteristieken en klinische variabelen de prioriteringsscore van het panel het
best voorspellen. Een panel van elf experts beoordeelde 765 klinische scenario’s voor
cataractextractie en typeerde de indicaties voor cataractextractie als ‘onterecht’, ‘terecht’ of
‘onzeker’. De als ‘terecht’ of ‘onzeker’ getypeerde indicaties werden door de panelleden
geprioriteerd op grond van de te verwachten verbetering in kwaliteit van leven. Het
prioriteringssysteem werd toegepast op 936 patiënten die tussen oktober 2004 en juli 2005 een
cataractoperatie hadden ondergaan. De determinanten (patiëntkarakteristieken en klinische
variabelen) van de prioriteitsscore werden bepaald met behulp van regressieanalyse en aan de
statistisch significante voorspellende variabelen werd een gewicht (score) toegekend evenredig
aan de betacoëfficient in het uiteindelijke multivariate regressiemodel. De correlatie tussen dit
scoringssysteem en de oorspronkelijke prioriteitsscores van het panel is zeer hoog (Pearson r =
0,97).

3.3

Conclusies
Bij patiënten zonder oculaire comorbiditeit zijn de belangrijkste voorspellende
factoren voor een klinisch relevante toename in gezichtsscherpte: lage
preoperatieve gezichtsscherpte, afwezigheid van chirurgische complexiteit en
Niveau 2
jongere leeftijd.
A2: Quintana, 2010

Niveau 2

Bij patiënten met oculaire comorbiditeit zijn de belangrijkste voorspellende
factoren voor een klinisch relevante toename in gezichtsscherpte: lage
preoperatieve gezichtsscherpte, lagere leeftijd en hogere voorspelde
postoperatieve gezichtsscherpte (ingeschat door de oogarts voorafgaand aan de
operatie).
A2: Quintana 2010
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Niveau 2

Bij patiënten zonder oculaire comorbiditeit heeft een beslisboom voor klinisch
relevante toename in gezichtsscherpte, gebaseerd op preoperatieve
gezichtsscherpte, negatieve chirurgische complexiteit en witte cataract, een
sensitiviteit van ongeveer 83% en een specificiteit van 36%.
A2: Quintana 2010

Niveau 2

Bij patiënten met oculaire comorbiditeit heeft een beslisboom voor klinisch
relevante toename in gezichtsscherpte, gebaseerd op preoperatieve
gezichtsscherpte, negatieve chirurgische complexiteit, voorspelde post-operatieve
gezichtsscherpte, preoperatief visueel functioneren en type oculaire comorbiditeit
(diabetische retinopathie, overige oculaire comorbiditeit), een sensitiviteit van
ongeveer 83% en een specificiteit van 49%.
A2: Quintana 2010
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Niveau 2

Een scoringssysteem voor een klinisch relevante toename in gezichtsscherpte,
gebaseerd op preoperatieve gezichtsscherpte, leeftijd, oculaire comorbiditeit en
chirurgische complexiteit, heeft een sensitiviteit van ongeveer 72% en een
specificiteit van 48%.
A2: Perea-Milla 2011

Niveau 2

Een scoringssysteem voor een klinisch relevante toename in visueel functioneren
(gebaseerd op de VF-14 vragenlijst), gebaseerd op preoperatief visueel
functioneren (VF-14 score), beter-ziend oog (geopereerd, contralateraal, gelijk) en
chirurgische complexiteit, heeft een sensitiviteit van ongeveer 79% en een
specificiteit van 76%.
A2: Perea-Milla 2011

Niveau 3

De Canadeese WCWL en de Spaanse CCPS (consensus prioriteringssystemen voor
cataractextractie) correleren slecht met de klinisch relevante uitkomstmaten,
toename in gezichtsscherpte en toename in visueel functioneren
(correlatiecoëfficiënt ≤ 0,18); deze conclusie geldt waarschijnlijk ook voor het aan
WCWL verwante New Zealand priority system.
B: Las Hayas 2010

Niveau 3

Het Amerikaanse indicatiestellingsysteem, voor cataractextractie ontwikkeld
volgens de RAND-UCLA methode, correleert goed met een klinisch relevante
toename in gezichtsscherpte (p < 0,0001).
C: Tobacman 2003

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat super-illuminated pinhole (distance) de voorspelling van
postoperatieve gezichtsscherpte bij patiënten met matige cataract significant
verbetert ten opzichte van de standaard klinische beoordeling, met name als er
sprake is van oculaire comorbiditeit.
C: Vianya-Estopa 2009
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3.4
Overwegingen
Uit de literatuur blijkt dat er een aantal voorspellende factoren is voor een klinisch relevante
toename in gezichtsscherpte na een cataractoperatie, waaronder lagere preoperatieve
gezichtsscherpte en jongere leeftijd. In onderzoeken waarin een beslisboom of
prioriteringssysteem voor cataractextractie wordt toegepast, blijkt echter dat het discriminerend
vermogen van deze modellen slecht of matig is. In de studie van Quintana et al. (2010) wordt
aangegeven dat andere factoren die niet zijn meegenomen in het model ook een grote invloed
kunnen hebben op de winst in visus na cataractextractie en dat het model geen absolute
leidraad kan zijn in de beslissing tot opereren. Ook andere overwegingen moeten daarom
worden meegenomen in de beslissing om over te gaan tot opereren; bijvoorbeeld de wens van
de patiënt en de bewezen kosteneffectiviteit van de ingreep, ook bij cataractextractie aan het
tweede oog (Agarwa, 2011). Dit is in lijn met aanbevelingen uit buitenlandse richtlijnen (o.a. van
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The American Academy of Ophthalmology, 2011; The Royal College of Ophthalmologists, 2010;
en The Canadian Ophthalmological Society, 2008), zie ook bijlage 1.1.
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Het is bekend dat een cataractoperatie de kwaliteit van dagelijkse activiteiten (autorijden, werk,
zelfredzaamheid, wandelen, sociale activiteiten) van een patiënt aanmerkelijk kan verbeteren.
Ook zijn er aanwijzingen dat cataractoperatie de kans op valincidenten en verkeersongevallen
verlaagt en de kwaliteit van leven in algemene zin verbetert. Deze verbeteringen in kwaliteit van
leven kunnen niet voorspeld en/of beoordeeld worden door het gebruik van een enkele
uitkomstparameter zoals bijvoorbeeld de gezichtsscherpte, aangezien ook andere parameters
zoals problemen met contrastgevoeligheid, strooilicht, binoculariteit en optische aberraties, de
mate van visueel functioneren kunnen beïnvloeden. Dit wordt ondersteund door de wisselende
mate van correlatie tussen prioriteringssystemen voor cataractoperatie en de klinisch relevante
uitkomstmaten (toename in visus en visueel functioneren).
Een cataractoperatie is een veilige en effectieve behandeling, hetgeen resulteert in een
kosteneffectief behandelingstraject vanuit patiënten- en maatschappelijk perspectief.
Er bestaat geen solitaire test die op adequate wijze het effect van cataract op het visueel
functioneren vast kan stellen. Daarom is er geen afzonderlijke methode beschikbaar waarmee
een drempelwaarde bepaald zou kunnen worden voor het verrichten van cataractchirurgie.
Hoewel de Snellen visus vaak wordt geacht een bepalende determinant te zijn voor het stellen
van de indicatie tot cataractchirurgie is het eenzijdige gebruik van deze parameter niet aan te
raden. Het is bekend dat ook in symptomatische patiënten met een nog goede Snellen visus
cataractoperatie tot een significante verbetering van het visueel functioneren kan leiden.
Een gestandaardiseerde preoperatieve evaluatie van de beperking in visueel functioneren en
verrichten van dagelijkse activiteiten kan waardevol zijn. Een correlatie met een verbetering van
de postoperatieve patiëntentevredenheid is aangetoond.

3.5
Aanbevelingen
Op basis van het oogheelkundig onderzoek door een oogarts dient de beslissing tot
cataractoperatie genomen te worden door de patiënt in overleg met de oogarts.
De indicatiestelling tot een cataractoperatie dient gebaseerd te zijn op de beoordeling van de
volgende parameters: aanwezigheid van cataract, gezichtsscherpte, beperking in visueel
functioneren en de mogelijkheid tot verbetering van deze parameters.
Het resultaat van deze beoordeling en de wens van de patiënt tot verbetering van
gezichtsvermogen en visueel functioneren, dient onderdeel te zijn van het informed consent en
vastgelegd te worden door de oogarts in het medisch dossier.
Bij patiënten met cataract en oculaire morbiditeit is het wenselijk de stenopeische visus te
meten om de mogelijke postoperatieve visusverbetering te voorspellen.
Cataractchirurgie is een optie bij de volgende indicaties: het eenvoudiger maken van de
behandeling en/of het bewaken van een aandoening van het achtersegment, zoals diabetische
retinopathie, corrigeren van anisometropie of het behandelen van een door de
lens veroorzaakte oculaire aandoening.
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3.7
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de database Medline is gezocht vanaf 2004 naar de criteria die van belang zijn bij de
prioritering van cataractoperaties. De zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De
literatuurzoekactie leverde 179 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria
zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek, gerandomiseerd
onderzoek (RCT) of ander vergelijkend onderzoek van voldoende omvang, vergelijking van
verschillende strategieën voor indicatiestelling en prioritering van patiënten die op een
wachtlijst staan voor cataractoperatie en gezichtsscherpte (visual acuity), visueel functioneren
(patiëntenvragenlijst), of de mening van een groep experts (expert panel) als uitkomstmaten.
Aan deze selectie is een sleutelstudie uit 2003 toegevoegd (Tobacman, 2003).
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Zoekverantwoording indicatiestelling
Onderwerp
Indicatiestelling

Data-base
Medline
(OVID)
2004-juli
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Zoektermen
7
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or Capsulorhexis or
Phacoemulsification).ti,ab. (38992)
8
exp *Cataract/ (13548)
9
exp *Cataract Extraction/ (17713)
10 7 or 8 or 9 (44218)
17 Utilization Review/ (6524)
19 Decision Trees/ (7644)
20 (indication* or criteria or appropriat*).ti. (70410)
21 sickness impact profile/ (5010)
22 exp Disability Evaluation/ (32805)
23 "sickness impact profile".ti,ab. (946)
24 "decision tree*".ti,ab. (3029)
25 (preoperative adj2 assessment).ti,ab. (4599)
26 "clinical prediction".ti,ab. (880)
27 17 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 (128600)
28 (co-morbidity or comorbidity or co morbidity).ti,ab. (23673)
29 Comorbidity/ (50886)
30 Diabetic Retinopathy/ (16282)
31 Anisometropia/ (562)
32 28 or 29 or 30 or 31 (82617)
33 27 or 32 (208913)
34 11 and 33 (1435)
35 limit 34 to (yr="2004 -Current" and (dutch or english or french or german))
(590)
36 surgery.fs. or surger*.ti. (1488767)
37 35 and 36 (233)
38 exp epidemiological studies/ (1327656)
39 37 and 38 (122)
41 limit 37 to (clinical trial, all or clinical trial or comparative study or consensus
development conference or consensus development conference, nih or
controlled clinical trial or evaluation studies or government publications or
meta analysis or multicenter study or randomized controlled trial or
"research support, american recovery and reinvestment act" or research
support, nih, extramural or research support, nih, intramural or research
support, non us gov't or research support, us gov't, non phs or research
support, us gov't, phs or "review" or validation studies) (147)
42 39 or 41 (184) 5 intern dubbel > 179 refs.
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Aantal hits
179

3.8

Evidence-tabel

Study
reference

Study
characteristics

Patiënt
characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Level of evidence

Comments

Quintana,
2010

Prospective cohort
N=6,107, of which
randomly assigned,
N=3,691
(derivation)
N=2,416
(validation)
recruited Oct 2004 July 2005

Inclusion criteria:
Consecutive patiënts
for cataract removal
by
phacoemulsification
were invited; mean
age 73 year; 42%
male; simple caract
(4657=76%);
retinopathy or other
ocular comorbidities
(1450=24%)

Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:

Endpoint of follow-up:
6 weeks (VA) and 3
months (VF-14) postintervention

Beta coefficients [95% CI]
Sens, Spec, AUC [95% CI]

A2

Main predictors of
significant improvement in
VA, in (1) simple cataract:
preintervention VA and
negative surgical
complexity; (2) cataract and
other ocular comorbidity:
preintervention VA,
negative surgical
complexity, preintervention
visual function, and
expected postintervention
VA; compared with
benchmark based on MCID
of VA: sensitivity for
decision trees was 83% for
both diagnostic groups and
specificities ranged from
36-55%

Setting/country:
17 public teaching
hospitals in Spain
Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Exclusion criteria:
Severe
comorbidities,
such as cancer,
terminal disease, or
psychiatric
conditions,
that rendered them
unable to participate
or to complete the
questionnaires (in
addition, exclusion in
case of second
intervention of same
patiënt,
or diagnosis of
corneal dystrophy)

Clinical data before and at 6
weeks after cataract extraction:
sociodemographic info (gender,
age, social dependency), VA,
expected postoperative VA,
laterality, ocular pathology,
contralateral VA, visual function,
ocular problems associated with
technical complexity of cataract
intervention, surgical technique,
complications during/direcly
after and up to 6 weeks after
surgery;
Visual impairment (based on
patiënt info: no impairment=1,
glare=2, difficulty with
recreational activities=3, and
difficulty with activities of daily
living=4)
VA (Snellen eye-charts, bestcorrected VA) and expected
postoperative VA determined by
ophthalmologist at
preintervention visit; directly
after visit and at 3 months after
intervention, the VF-14
questionnaire was mailed:
validated index (0-100) of
difficulty performing 14 visiondependent activities of daily
living; up to 2 reminder letters,
and telephone calls when
necessary
surgical complexity entered as 2
variables based on 14 possible
ocular problems: patiënts

For how many
participants were no
complete outcome
data available? ~16%
did not respond to
preintervention
questionnaire or had
incomplete clinical
information (relevant
for VA outcome)
6107 patiënts
available: 5512 (90%)
responded to
preintervention
questionnaire and
95% had complete
clinical information;
4335 (82%) of patiënts
with complete
previous information
responded at 3
months (total missing
data = 29%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Yes, mainly nonresponse to
questionnaires

Change in VA (VA gain):
preintervention visit versus 6
weeks post-intervention
Change visual function: VF-14 index
preintervention versus 3 months
post-intervention
Analysis per subgroup:
caract (4657=76%); retinopathy or
other ocular comorbidities
(1450=24%)
Benchmarks:
MCID per subgroup; based on
clinical experience and patiënts’
answers to a transitional question;
desirable VA and VF-14 gain in
relation to preintervention VA
classes
(1) Prognostic models
(multivariate):
statist. significant predictors
derivation cohort
Age (p<0.0001)
-0.003 per year (see comment; not
taken into consideration in
decision-making process)
Simple cataract:
Preinterv VA (p<0.0001)
≤0.1 0.58[0.52-0.65]
0.1-0.3 0.47[0.41-0.53]
0.3-0.6 0.31[0.24-0.37]
>0.6 reference
Visual impairment (p=0.024)

No blinding of
outcome
assessor, but
physicians in each
hospital were
blinded to the
study goals;
adequate length
of follow-up;
acceptable
dropout rate;
confounding was
adequately
controlled
Source of funding:
grants from Dept
Health of Basque
Country, and
thematic
networks Red
IRYSS of the
Instituto de Salud
Carlos III; authors
declare no
proprietary or
commercial
interest in any
materials
discussed in this
article
no statistically
significant
differences in
distribution of
variables across
the
cohorts, except
for white cataract

older age was predictive of
less VA improvement, but
was not considered in the
decisionmaking process; not
appropriate to penalize
patiënts for their age, and
CE reduces falls
missing data (29%), but
comparing responders with
nonresponders, no
differences were observed
in relevant variables (KB:
29% missings includes
missing data from the 3
months questionnaire,
which is not required for
the decision tree analysis;
relevant missing data ~16%)
some authors suggest that
longer follow-up times yield

classified as having 0, 1, 2, or
more negative complexities, and
as with or without white
cataract; univariate linear
regression indicated that White
cataract had a beneficial effect
(classified positive); narrow
anterior chamber, deep-set eyes,
posterior synechiae, poor pupil
dilatation, vitrectomized eye, and
subluxation of crystalline lens
had harmful effect on the
outcome (negative); remaining 7
complexities were classified as
neutral (: brunescent cataract,
dense cataract, extreme myopia
without retinal involvement,
fibrosis of the anterior capsule of
the crystalline lens, posterior
polar cataract, pseudoexfoliation
with mydriasis >3 mm and
without subluxation of the
crystalline lens, small pupil)

No impairment reference
Glare -0.01[-0.04 to 0.02]
Recr diff 0.001[-0.29 to 0.03]
Dliv diff -0.03[-0.06 to 0.001]
Neg surg compl (p<0.0001)
Yes -0.06[-0.10 to -0.03]
No reference
Laterality (p=0.003)
Unilateral 0.03[0.01-0.04]
Bilateral reference
Cataract + oc. comorb:
Preinterv VA (p<0.0001)
≤0.4 0.27[0.21-0.33]
>0.4 reference
Expected VA (p<0.0001)
≤0.1 -0.33[-0.41 to -0.26]
0.2-0.4 -0.16[-0.20 to -0.12]
≥0.5 reference

for simple
cataract (P< 0.03)
no statistically
significant
differences in
distribution
of missing values
between both
cohorts for any
variable

more accurate results
MCID = Minimal Clinically
Important Difference;
calculated as mean
improvement in VA
experienced by patiënts
who reported on
transitional question that
they were slightly better
Transitional question: “How
is vision now compared
with before cataract
surgery?”; possible
responses: “a great deal
better,”quite better,”
“somewhat better,”equal,”
“somewhat worse,” “quite
worse,” and “a great deal
worse”

(2) Decision tree analysis:
obtained in derivation cohort ,
validated in validation cohort;
results
divided into appropriate/
inappropriate indications and
compared with benchmark in
relation to preintervention VA
classes

In the validation cohort,
mean changes in VF-14
scores were +24.0 in the
appropriate category, +18.9
in the uncertain category,
and +15.9 in the
inappropriate category
(P<0.001)

Simple cataract (predictors:
preintervention VA; neg surgical
complexity; white cataract)
Sens = 82.8[80.8-84.8]
Spec = 36.2[29.7-42.7]
AUC = 0.60[0.56-0.63]

Expected postoperative VA:
subjective judgment of the
ophthalmologist based on
preoper. ophthalmologic
examination (3 categories:
≥ 0.5; 0.2–0.4; = 0.1)

Cataract + oc. comorb (predictors:
preintervention VA, neg surgical
complexity, expected post-op VA,
type of ocular comorbidity,
preintervention visual function)
Sens = 82.8[78.7-86.9]
Spec = 49.1[41.6-56.6]
AUC = 0.66[0.62-0.70]

PereaMilla, 2011

Prospective cohort
N=5,512, of which
randomly assigned,
N=3,285(derivation)
N=2,227(validation)
recruited Oct 2004 July 2005 (same
cohort as Quintana,
2010)
Setting/country:
17 public teaching
hospitals in Spain
Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Inclusion criteria:
Consecutive patiënts
for cataract removal
by
phacoemulsification
were invited; mean
age 73 year; 42%
male
Exclusion criteria:
Severe
comorbidities,
such as cancer,
terminal disease, or
psychiatric
conditions,
that rendered them
unable to participate
or to complete the
questionnaires (in
addition, exclusion in
case of second
intervention of same
patiënt,
or diagnosis of
corneal dystrophy)

Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:
Clinical data before and at 6
weeks (for VA) and 3 months (VF14) after cataract extraction: age,
ocular comorbidity, eye with
better VA, contralateral VA
(Snellen), visual impairment,
laterality, anticipated surgical
complexity; VA and VF-14
Ocular comorbidity, in 3 groups:
uncomplicated cataract (without
other ocular pathology in the
operated eye that might affect
visual prognosis); cataract with
diabetic retinopathy (defined
according to Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study
classification); cataract with
other ocular pathologies
(conditions that might affect
visual prognosis,
retinopathies, maculopathies,
vasculopathies, neuropathies,
amblyopia, corneal opacity or
corneal dystrophies, and
leukoma without keratoplasty
indication)
Visual impairment (based on
patiënt info: no impairment=1,
glare=2, difficulty with
recreational activities=3, and
difficulty with activities of daily
living=4)
surgical complexity: patiënts with
any negative complexity factor
(negative), with any positive
complexity factor (positive), and
with no complexity factors
(neutral); based on 14 possible

Endpoint of follow-up:
6 weeks (VA) and 3
months (VF-14) postintervention
For how many
participants were no
complete outcome
data available? 1019
of 6531 patiënts (16%)
did not respond to
preintervention
questionnaire
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Yes, mainly nonresponse to
questionnaires

Sens, Spec, PPV, NPV, AUC [95% CI]
of clinical score
VA gain: preintervention visit
versus 6 weeks post-intervention
VF-14 gain: VF-14 index
preintervention versus 3 months
post-intervention
MCID: mean change in VA and VF14 score for patiënts who answered
“somewhat better” on a
transitional question in
postoperative questionnaire (0.41
for VA; 15.57 for VF-14)
(1) Prognostic models (multivariate
logistic regr):
VA and VF-14 outcome variables
dichotomized around MCID;
statistically significant predictor
variables assigned an integer score
(weight) proportional to beta
coeffient
Outcome = VA gain:
preintervention VA
≤0.1 (weight=18)
0.2-0.4 (14)
≥0.5 (0)
Age
≤65 (8)
65-69 (6)
70-74 (4)
75-79 (0)
≥80 (0)
ocular comorbidity
simple (6)
+comorb (0)
surgery complexity
positive (12)
neutral (8)
negative (0)

A2
No blinding of
outcome
assessor, but
physicians in each
hospital were
blinded to the
study goals;
adequate length
of follow-up;
acceptable
dropout rate;
confounding was
adequately
controlled

predictors of greater VA
postoperative improvement
were lower baseline VA,
age<75, uncomplicated
cataract, and neutral and
positive technical
complexity
predictors of greater VF-14
postoperative improvement
were baseline VF-14
score<70, better vision in
the eye that underwent
surgery, and neutral and
positive technical
complexity

Source of funding:
grants from
Fondo de
Investigación
Sanitaria, the
thematic
networks (Red
IRYSS) of Instituto
de Salud Carlos III,
and Departmento
de Salud Del País
Vasco; authors
declare no
proprietary or
commercial
interest in any
materials
discussed in this
article

Scores for VA and VF-14
gain: AUCs between 6580%; positive predictive
value of 74-85%

no statistically
significant
differences in
distribution of
variables across
the two
cohorts, except

presence of
postintervention
complications slightly
decreased probability of
having an improvement
that exceeds MCID

some authors suggest that
longer follow-up times yield
more accurate results
in comparison to excluded
patiënts, the included group
was younger and had better
scores in preintervention
and contralateral VA
no statistical significance
was observed in AUCs
between the derivation and
validation samples

ocular problems and univariate
linear regression (see Quintana,
2010)

for VA (P< 0.04)
Outcome = VF-14 gain:
preintervention VF-14
<45 (10)
45-70 (7)
>70 (0)
better-seeing eye
operated eye (1)
contralat eye (0)
equal(0)
surgery complexity
positive (4)
neutral (2)
negative (0)

no statistically
significant
differences in
distribution
of missing values
between both
cohorts for any
variable

(2) Clinical prediction Score:
ROC curves developed; cutoff
points (>26 for VA score; >6 points
for VF-14 score) chosen to obtain
best combination of sens and spec);
results in validation cohort:
Outcome = VA gain:
Sens 72.2[69.7-74.7]
Spec 48.1[44.1-52.2]
PPV 74.2[71.6-76.6]
NPV 45.7[41.8-49.6]
AUC 0.60[0.58-0.63]
Outcome = VF-14 gain:
Sens 79.5[77.0-82.0]
Spec 75.9[72.3-79.3]
PPV 85.5[83.1-87.6]
NPV 67.6[63.9-71.2]
AUC 0.78[0.76-0.80]
Las Hayas,
2010

Prospective cohort
N=1432
recruited Oct 2004 July 2005
Setting/country:
5 public teaching
hospitals in Spain
Cataract operation:
phacoemulsification

Inclusion criteria:
> 18 years with
informedconsent;
mean age 74 year;
40% male
Exclusion criteria:
also undergoing
other intraocular
procedures;
malignant processes;

Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:
Clinical data before and at 6
weeks (for VA) and 3 months (VF14) after cataract extraction: data
required for WCWL and CCPS
priorization systems, and IRYSS
‘appropriateness for cataract
surgery tool’; VA (both eyes); VF14 questionnaire (1 week before,

Endpoint of follow-up:
6 weeks (VA) and 3
months (VF-14) postintervention
For how many
participants were no
complete outcome
data available? (17%)
did not respond to 3
months VF-14

WCWL/CCPS scores per VA and VF14 category (mean, SD)
WCWL/CCPS scores per IRYSS
subgroup of appropriateness
(mean, SD)
Correlation between scores and
VA/VF-14 gain (Spearman's rho)
CCPS and WCWL, correlation with

B
No blinding of
outcome
assessor;
adequate length
of follow-up;
acceptable
dropout rate;
confounding not
corrected for (but

Recommend to use neither
WCWL or CCPS
appropriateness tools,
mainly because of lack of
correlation with clinically
important outcomes (VA
and VF-14 gain)
Important question is
whether appropriateness
(based on judgement of

(no details
provided)

serious organic or
psychiatric disorders
that prevent
from collaborating in
the study; serious
difficulties with
reading or
understanding

3 months after surgery), 3
reminder letters to nonresponders; impaired VA defined
as <0.5; visual impairment VF-14
defined as ≤ 80
MCID:
For VA = 0.41
For VF-14 = 15.57 points

questionnaire

VF-14 gain: Rho = 0.11

Reasons for
incomplete outcome
data described?
Yes, non-response to
questionnaire

CCPS, correlation with VA gain: Rho
= 0.18
WCWL, correlation with VA gain:
Rho = 0.07

WCWL: 7 concensus criteria for
prioritizing (validated): VA (both
eyes), glare, ocular comorbidity,
degree of impaired visual
function, other substantial
disability, ability to live
independently (0-100;
100=highest priority)

probably not an
issue)
Source of funding:
Instituto de Salud
Carlos III,
Cooperative Net
Research ICPS;
authors declare
no proprietary or
commercial
interest in any
materials
discussed in this
article

health benefits) and
priorization (which takes
into account other social
variables e.g. ability to
work, or to live
independently) can be
determined with one tool
WCWL = Western Canadian
Waiting List (Canada)
CCPS = Catalan Agency for
Health Technology
Assessment and Research
Cataract Priority System
(Spain)

CCPS: 6 concensus priority
criteria (acceptable validity and
reliability): visual
impairment,limitations activities
of daily living due to cataract,
probability of restoration, work
limitations due to cataract,
availability of a caregiver, need to
care for others (0 to 100;
100=highest priority)
IRYSS: 7 variables for
appropriateness using
RAND/UCLA appropriateness
method: diagnostic groups
(simple cataract vs cataract with
other comorbidities),
preoperative VA in both eyes,
visual function, surgical
complexity, anticipated
postoperative VA, cataract
laterality; algorithm categorizes
the indications as appropriate,
uncertain, or inappropriate
Quintana,
2006

Cross-sectional
N=936 (no details

Inclusion criteria:
No details provided

Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:

Endpoint of follow-up:
Cross-sectional (only

Indirect outcome (expert opinion;
models predict opinion of 11 expert

C

preoperative VA of
cataractous eye, visual

provided, but IRYSS
consortium: see
above)
Setting/country:
6 public teaching
hospitals in Spain
Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Exclusion criteria:
No details provided
See IRYSS

modified RAND appropriateness
method:(1) criteria for
appropriateness: literature
search; list of clinical scenarios
(indications) including as
variables, presence of ocular
comorbidities (simple cataract,
cataract with diabetic
retinopathy, or cataract with
other ocular pathologies), VA in
both eyes, visual function,
expected postop VA, surgical
complexity, and type of cataract;
result = 765 indications; (2) rated
by expert panel (11 experts; 9points scale) using modified
Delphi; appropriate = score 7-9
without disagreement,
inappropriate = 1-3 without
disagreement, uncertain = 4-6 or
if members panel disagreed. (3)
appropriate+uncertain scenarios
(310) subjected to priority round;
variables: appropriateness +
earlier variables + social
dependence score; benefit =
quality-of-life improvement; 3
categories, high = 7-9 without
disagreement, low = 1-3 without
disagreement, intermediate = 4-6
or if panel members disagreed;
method did not attempt to force
agreement on priority
using sum of panel-ratings per
scenario, calculate continuous
priority score for 936 patiënts
(‘scenarios’); model determinants
(preoperative clinical data) of
priority scores with general linear
model; in addition, 2 methods for
rapid estimation of priority score
in practice using 'weights';
compare with original panel
priority scores using correlation

preoperative data)

ophthalmologists)

For how many
participants were no
complete outcome
data available? Not
relevant

Contribution of variables to priority
score (R2)
General linear model
All p-values <0.001

Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not relevant

VA cataract eye (0.136)
Expected post VA (0.390)
Visual function (0.777)
Contralat VA (0.824)
Ocular comorb (0.872)
Social dep (0.881)
Lateraltiy (0.882)
Appropriateness (0.947)
Prioritization scoring system
(weight/catergory)
General linear model
VA cataract eye
0.1 (25)
0.2-0.4 (17)
≥0.5 (0)
Expected post VA
0.1 (0)
0.2-0.4 (18)
≥0.5 (29)
Visual function
Unimpaired (0)
Glare (5)
Recreation diff (11)
Daily living diff (20)
Contralateral VA
0.1 (7)
0.2-0.4 (5)
≥0.5 (0)
Ocular comorbidity
Simple cataract (6)
Diabetic retino (3)
Other pathol (0)
Social dependence
Yes (3)
No (0)
Laterality
Unilateral (0)

Cross-sectional
data
(preoperative
clinical data) were
used to predict
prioritization by
the expert panel;
there is no
followup

function, and anticipated
VA postoperatively were
the most influential
variables, followed by
appropriateness variable
(the latter is not taken into
account in most other
studies); decision tree
(CART) also shows
importance of these same
variables
rate of inappropriate
interventions ranges from
1.3% to 7.7% (i.e. up to 8%
of patiënts should not be
considered for
prioritization)
Note (KB): appropriateness
is based on judgement of
health benefits, while
priorization also takes into
account other social
variables e.g. ability to
work, or to live
independently
Note (KB): Quintana et al.
(2006) Explicit criteria for
prioritization of cataract
surgery. BMC Health Serv
Res 6:24 (an earlier paper
by Quintana et al, 2006,
BMC 6:23, deals with
appropriateness criteria)
Scoring systems show very
high correlation (Pearson)
with the priority scores of
the original panel (e.g. 0.97
for general linear model);
an alternative, using the
real panel scores can be
provided by simple
software (‘we are working

tests; finally, classification and
regression trees (CART) analysis

VianyaEstopa,
2009

Prospective cohort;
N=62
Setting/country:
Leeds Teaching
Hospitals Trust, Eye
Department, UK
Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Inclusion criteria:
unselected sample
of subjects with agerelated
cataract;
informedconsent;
mean age 74 year;
40% male
Exclusion criteria:
unable to speak
English; any physical
or mental disability
that
would make it
arduous to perform
the tests; > 90 years;
eventful surgery
(preoperative
predictions only
apply to visual result
of uneventful
surgery)

Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:
Clinical data 3 weeks (median)
before and at 11 weeks (median)
after cataract extraction: preoperative PVT measurements in
random order, and LOCS III
cataract classification; subjective
refraction, measurement of
optimal VA, and slit lamp
biomicroscopy of fundus in
pre- and postoperative visits; all
PVT tests, pre- and postoperative
VAS, and LOCS III assessment
were made by one clinician
Prediction of post-operative VA:
CJ: clinical judgement prediction
(based on case history and ocular
examination alone)
SPHd: super-illuminated pinhole
distance; consisted of measuring
distance VA using a reversed
polarity ETDRS logMAR chart,
with the subject looking through
a multiperforated pinhole; letters
were seen by retroillumination
(luminance 500 cd/m2) in a
darkened room at a working
distance of 3.2 m
SPHn: super-illuminated pinhole
near (based on test described by
Melki et al,1999)
PAM: potential acuity meter
(standard procedure)

Bilateral (1)
Appropriateness
Appropriate (9)
Uncertain (0)
Endpoint of follow-up:
10-20 weeks postintervention (median
11 weeks)
For how many
participants were no
complete outcome
data available? 8
(11%) lost at follow up
74 patiënts; 3 subjects
had postoperative
complications and
were
excluded ; 1 decided
not to undertake
surgical
procedure; 8 subjects
lost at follow-up;
N=62
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Yes, mainly lost at
follow up visit

Accuracy VA prediction (%)
Added value (on top of CJ)
3 cataract subgroups (LOCS III):
moderate (N=25), moderate with
comorbidity (18), advanced (with/
without comorbidity; 19)
Accuracy VA prediction (%)
Success = prediction of postoperative VA within 2 lines of
measured VA
Moderate cataract
CJ (92); SPHd(96); SPHn(92);
PAM(72); LI(56)
Moderate + comorbidity
CJ (72); SPHd(100); SPHn(78);
PAM(67); LI(61)
Advanced
CJ (58); SPHd(21); SPHn(26);
PAM(21); LI(37)
Added value (on top of CJ)
Stepwise regression analysis;
postoperative VA as outcome; CJ as
forced variable (details of method
not described)
Moderate cataract with or without
comorbidity
CJ alone (46%)
CJ+SPHd (74%)
Other PVTs: no added value
Moderate cataract with
comorbidity
CJ alone (52%)
CJ+SPHd (90%)

on this alternative method’)

C
blinding of
outcome assessor
(information from
PVT results not
available at
postoperative
visits); method of
analysis
(regression) not
properly
described;
adequate length
of follow-up;
acceptable
dropout rate;
confounding not
corrected for; in
patiënts with
second eye
surgery, clinical
information on
first eye surgery
may have
contributed to
correct clinical
prediction; very
small study
(especially
subgroup size)
Source of funding:
Not mentioned;
authors declare
no financial or
proprietary
interest in any
method or
material
mentioned in this

Clinical judgement on its
own provides a good
prediction of postoperative
VA if a clear view of the
fundus can be gained
Compared with clinical
judgement, none of the
potential vision tests (PVT)
was useful in the advanced
cataract group
In moderate cataract, SPHd
provided additional
information (especially in
presence of comorbidity)
PAM and LI were inaccurate
in all subgroups and should
no longer be considered
adequatefor prediction of
postoperative VA

Kuoppala,
2010

Prospective cohort
N=93, recruited Jan
2003 (i.e. before
the Finnish cataract
surgery access
criteria came into
force in 2005)
Note: post hoc
criteria are applied
reducing the
number of patiënts
included
Setting/country:
Oulu University
Hospital, Finland
Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Inclusion criteria:
Consecutive patiënts
for cataract removal
by
phacoemulsification
at Oulu University
Hospital, from five
rural municipalities
were invited; median
age 77 year; 32%
male
Exclusion criteria:
None mentioned

LI: laser interferometer
(Rodenstock Retinometer
interferometer; standard
procedure)
Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:
Clinical data before and at 1
month (for VA) and 9 months
(questionnaires) after cataract
extraction: baseline
characteristics (age, sex,
education, living situation,
chronic disease), best corrected
VA (both eyes), applanation
tonometry, slit lamp
biomicroscopy and dilated
fundus examination, axiallength
and keratometry; cataract graded
using modified LOCS III
classification; New Zealand
priority criteria for cataract
recorded
trained nurse interview before,
and 1 and 9 months post-surgery:
‘question on vision-related
problems’(not specified); VF-14;
15D (vision item); benefit
operation on 4-point scale (:
definitely worth while, helped
somewhat, worth trying, should
not have been done); open
question about patiënt’s vision
after operation; New Zealand
score
Results based on 9 months
phone interview
Post hoc criteria for cataract
surgery:
VA 0.30 logMAR in better and
0.52 in worse eye; 'moderate or
severe' as patiënt’s response to
question vision related problems;

Other PVTs: no added value

study

Endpoint of follow-up:
1 month and 9 months
(median) postintervention

OR [95% CI] ; success rate

C

VA gain (1 month post-op): at least
0.2 LogMAR (2 Snellen chart lines)

poor-quality
cohort study

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
Not mentioned (at
least 5 = 5%)

Opinion on surgery (after 9
months): patiënt’s response
'operation was absolutely worth
going through’

very low number
of participants;
post hoc analysis;
multiple testing;
arbitrary cut-off
ponts (not
properly
discussed in the
text); No blinding
of outcome
assessor;
adequate length
of follow-up;
acceptable
dropout rate;
confounding may
not be adequately
controlled

111 patiënts invited,
96 (86%) responded; 3
excluded: 2 without
visual problems, 1
with acute retinal
detachment; N=93
had cataract
operation; 4 patiënts
died during fup, for
reasons not related to
cataract surgery
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not described (death)

15D-vision item (after 9 months):
improved at least 1 unit
VF-14 score (after 9 months):
improved at least 14 points
Prognostic models (multivariate
logistic regr):
adjusted for age, sex, macular
degeneration and other eye disease
Depending on post hoc criteria for
surgery (OR of criterium; success
rate = % with treatment succes
among those fullfilling criterium for
surgery)
VA-criterium (N=34)
Outcome = VA gain
3.68 [1.12–12.1]
Success rate=82%
VA-criterium (N=40)
Outcome = Opinion
0.68[0.20–2.34]
Success rate=83%
VA-criterium (N=37)
Outcome = 15D-vision
1.32[0.41–4.25]
Success rate=78%
VA-criterium (N=37)
Outcome = VF-14
3.02[1.07–8.51]

Source of funding:
Finnish Office for
Health
Technology
Assessment; no
conflict of interest
statement
Patiënts not
representative of
general Dutch
population (most
particiopants
were farmers or
self-employed)
Most relative risks
(OR) were

Patiënts with VA ≤0.5 in the
better eye and⁄or ≤0.3 in
the worse eye had
successful surgery in 59–
83% of cases depending on
definition of success; adding
subjective judgement,
increased success rates to
65-91% note: paper states
63-91%)
Authors conclude ‘ it seems
sufficient to use two global
questions in addition to VA:
one on the subjective view
on disability, and one on a
more neutral view on visual
function, such as the 15D
item on vision; VF-14 did
not perform better than
single item counterparts’
VF-14:14 five-point
questions regarding visual
performance (score 0-100)
15D: general health-related
quality of life with 15 fivepoint questions, one about
seeing (score 1-5)
New Zealand criteria for
cataract surgery: include
section on visual acuity (0–
40 points) and questions
about symptoms of
cataract, ocular and other
co-morbidity and visual
performance (score of 0100)
validity VF-14 concerning

15D-vision response at least 3;
VF-14 score below 80; New
Zealand score at least 30

Success rate=59%
VA+subj judge (N=17-22)
Outcome = VA gain
Success rate=65-79%
VA+subj judge (N=21-27)
Outcome = Opinion
Success rate=79-81%
VA+subj judge (N=19-23)
Outcome = 15D-vision
Success rate=74-91%
VA+subj judge (N=19-23)
Outcome = VF-14
Success rate=68-84%

Post hoc criteria for diagnositic
success:
modified LOCS: fulfil criteria for
any cataract type (nuclear*≥5+,
cortical*≥4+ or posterior
subcapsular *≥3+)

Tobacman,
2003

Retrospective
cohort; N=793; 40%
male, 22%>80
years, 56%>70
years

Inclusion criteria:
Random selection of
cataract operations
in 1990, up to 130
patiënts/ centre

Setting/country:
10 academic
medical centers, US

Exclusion criteria:
patiënts who
underwent
additional
intraocular
procedures

Cataract operation:
phacoemulsification
(no details
provided)

Post hoc criteria for treatment
success:
VA gain of at least 0.2 LogMAR;
patiënt’s response 'operation
was absolutely worth going
through’; 15D-vision improved at
least 1 unit; VF-14 score
improved at least 14 points
Describe prognostic factor(s) and
method of measurement:
trained nurse abstracters
abstracted medical records; send
to RAND together with pertinent
reports on examinations;
ophthalmologist abstracted
records, reviewed by additional
ophthalmologist; info: VA (incl
method of measurement:
classified ‘any method’, ‘more
stringent criteria’, ‘same test pre
and post’)
Appropriateness classification
(RAND-UCLA method): list of
2905 clinical scenarios based on
literature review; rated by 9
experts (scale 1-9; modified
Delphi approach); appropriate =
median rating 6/8/9; uncertain =
4/5/6; inappropriate = 1/2/3;
scenarios divided in 4 clinical
classifications based on
uni/bilateral and with/without
ocular disease; each scenario

Endpoint of follow-up:
Several months after
surgery (2-4 months,
or at >4 months)
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
22%
Postoperative VA data
available for 793
(78%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Yes; no postoperative
VA data available

statistically nonsignificant (: very
low precision)

VA should not be the only
criterium, and, in some
situations (e.g. in patiënts
with AMD) may even be the
wrong criterium

Success rate

C

VA change (2-4 months post): at
least 2 Snellen chart lines
(improvement or decline)

Retrospective
cohort study

All patiënts
VA change (‘any method’)
2-4 months postoperation
N=768
Appropriate (701=91%)
VA↑ 89%
VA= 8%
VA↓ 3%
Uncertain (53=7%)
VA↑ 68%
VA= 26%
VA↓ 6%
Inappropriate (14=2%)
VA↑ 36%
VA= 57%
VA↓ 7%
P<0.0001

patiënts with mild cataract
has been questioned (Black
et al. 2009); in current
study, 6 subjects scored 100
in the VF-14 before surgery

No blinding of
outcome
assessor, but
physicians were
blinded to the
study goals
(retrospective
analysis of
medical records);
adequate length
of follow-up;
relatively large
number of
particpants
without outcome
data (22%);
confounding not
controlled
Relatively old
study (cataract
operations in

Study shows that
preoperative
appropriateness
ratings have a significant
association with
postoperative
visual acuity outcomes
Previous studies on
reproducibility indicate that
the results of a different
panel would yield similar
results
The alternative, traditional
decision-making process
between physician and
patiënt, has been
demonstrated to vary
widely
Note(KB): a relatively low
percentage of cataract
operations was classified as
inappropriate

included best-corrected VA in
both eyes, and visual function
(difficulties in activities of daily
living)
MCID = change in VA by at least 2
lines on Snellen scale (based on
expert opinion and literature
review)
2 separate analyses: (1) all
patiënts, and (2) excluding
patiënts with pre-oper VA >
20/50 or medical indication for
cataract operation

Similar results after excluding
patiënts with pre-operative VA >
20/50, or medical indication for
cataract operation

1990); medical
practice may not
be representative
of current
situation in NL
Source of funding:
grants from Pew
Foundation
and
Commonwealth
Fund; outside
funding sources
had no role in
data collection,
analysis,
interpretation or
manuscript
preparation

Bijlage 1.1 Indicaties voor chirurgie (uit buitenlandse richtlijnen)

5

10

15

20

Indications for Surgery
The primary indication for surgery is visual function that no longer meets the patiënt's needs and
for which cataract surgery provides a reasonable likelihood of improved vision. Other indications
for a cataract removal include the following:
 clinically significant anisometropia in the presence of a cataract;
 the lens opacity interferes with optimal diagnosis or management of posterior segment
conditions;
 the lens causes inflammation or secondary glaucoma (phacolysis, phacoanaphylaxis);
 the lens induces angle closure (phacomorphic).
Contraindications to Surgery
Surgery for a visually impairing cataract should not be performed under the following
circumstances:
 tolerable refractive correction provides vision that meets the patiënt's needs and
desires;
 surgery is not expected to improve visual function, and no other indication for lens
removal exists;
 the patiënt cannot safely undergo surgery because of coexisting medical or ocular
conditions;
 appropriate postoperative care cannot be arranged;
 the patiënt or patiënt's surrogate decision maker is unable to give informed consent for
nonemergent surgery.

25
Bron: American Academy of Ophthalmology Cataract and Anterior Segment Panel (2011). Preferred Practice
Pattern Guidelines. Cataract in the Adult Eye. San Francisco, CA. American Academy of Ophthalmology.

30

35

40

Indications for Surgery
Underlying principles:
 the patiënt should have sufficient cataract to account for the visual symptoms;
 the cataract should affect the patiënt’s lifestyle;
 the risks and benefits of surgery should be discussed with the patiënt and relevant
written information supplied;
 the patiënt should wish to undergo cataract surgery.
Patiënts who do not meet all of the criteria should not be overlooked. Patiënts with co-morbidity
who might appreciate only slight benefit from surgery may wish to consult with an
ophthalmologist to discuss their case. Patiënts with lifestyle impairment due to cataract who do
not complain should, if necessary, be encouraged to consider cataract surgery, particularly those
who live alone or act as carers.
Other indications for cataract surgery include facilitating treatment and / or monitoring
posterior segment disease e.g. diabetic retinopathy, correcting anisometropia or treating lens
induced ocular disease.

45
Bron: Royal College of Ophthalmologists. Cataract Surgery Guidelines (2010). London. Royal College of
Ophthalmologists
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Recommendations
 cataract surgery is indicated primarily for the correction of visual impairment that cannot
be adequately improved nonsurgically and that is directly attributable to the presence of
a lens opacity [Level 3];
 even in the absence of functional symptoms, cataract surgery is indicated to meet visual
acuity standards when a patiënt’s visual acuity falls below legal standards for activities
(such as driving, military service, or flying) and the patiënt wishes to continue to perform
these activities [Consensus];
 patiënts who decline surgery, even after consultation with collateral sources of
information, should be made aware that cataract surgery, where indicated, has been
shown to decrease the incidence of motor vehicle accidents [Level 2] and in patiënts at
high risk, to decrease falls and fractures [Level 2];
 cataract surgery is indicated for medical reasons, such as phacomorphic glaucoma, lensinduced uveitis, or treatable posterior segment pathology, that cannot be adequately
managed due to lens opacity [Consensus].
Bron: Canadian Ophthalmological Society Cataract Surgery Clinical Practice Guideline Expert Committee (2008).
Canadian Ophthalmological Society evidence-based clinical practice guidelines for cataract surgery in the adult
eye. Can J Ophthalmo,. 43 Suppl 1, S7-57.
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Hoofdstuk 4

Patiëntenvoorlichting

Uitgangsvraag 2: welke informatie dient door welke professional voorafgaande aan de
cataractoperatie verstrekt te worden aan de patiënt?
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4.1
Inleiding
Voorlichting van een patiënt die een cataractoperatie moet ondergaan is zeer belangrijk.
Informed consent met documentatie in de medische status is bij wet verplicht en is van groot
belang bij medico-legale kwesties. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) (artikel 448 lid 2) noemt vier elementen die aan de patiënt vermeld moeten worden
voorafgaand aan de operatie, te weten:
 de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;
 andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
 de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake.
Op basis van deze informatie kan de patiënt beslissen of hij zich wel of niet wil laten opereren.

4.2
Samenvatting van de literatuur
Er werden drie prospectieve case-series (resp. n=190, n=540 en n=100) gevonden die met
behulp van een vragenlijst onderzochten aan welke informatie patiënten behoefte hebben
voordat ze een cataractoperatie ondergaan (Elder, 2004; Nijkamp, 2002; Tan, 2008). Uit de
onderzoeken kwam naar voren dat patiënten behoefte hadden aan informatie over hoe groot de
kans is op verbetering of verslechtering van visus na operatie, welke ernstige complicaties zich
kunnen voordoen, hoe lang het duurt voordat het zicht verbetert na de operatie, wat er gebeurt
als geen operatie plaatsvindt en wat te doen in een noodsituatie.
Verder zijn er twee randomized controlled trials die beschrijven dat audiovisueel materiaal bij
verbale informatie over een cataractextractie een beter begrip van een cataractextractie, betere
herinnering van feiten en risico’s en een hogere patiënttevredenheid postoperatief geven.
Tevens verminderde het de angst voor de operatie (Pager et al., 2005, Moseley et al., 2006).
Dhingra et al. (2004) beschrijven na een vragenlijstonderzoek, dat minder dan 40 % zich correct
de gegeven schriftelijke en verbale informatie herinnert na twee weken.
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4.3

Conclusies
Audiovisuele informatie als aanvulling op verbale informatie voorafgaand aan de
cataractoperatie kan leiden tot een beter begrip van de cataractextractie, een
betere herinnering van feiten en risico’s, een hogere patiënttevredenheid en
Niveau 2
minder angst.
B: Moseley 2006, Pager 2005

Niveau 3

Patiënten hebben voorafgaand aan een cataractoperatie de meeste behoefte aan
informatie over:
 de kans op visusverbetering of verslechtering;
 welke ernstige complicaties zich kunnen voordoen tijdens en na operatie;
 hoe lang het duurt voordat het zicht verbetert na operatie;
 wat er gebeurt als geen operatie plaatsvindt;
 wat te doen in noodsituaties.
C: Elder 2004, Nijkamp 2002, Tan 2008
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4.4
Overwegingen
4.4.1 Internationale evidence-based richtlijnen
In de meest recente Canadese cataractrichtlijn (2008) wordt weinig gedetailleerd geschreven
over informatieverstrekking. Claims worden met name toegekend op basis van ontbrekende of
onvolledige informed consent en/of documentatie en op basis van slechte communicatie tussen
patiënt en chirurg.
De Britse cataractrichtlijn (Royal College of Ophthalmology) van 2010 vermeldt dat
patiënteninformatie belangrijk is en geeft adviezen die corresponderen met de WGBO-richtlijn.
4.4.2 Patiëntenperspectief
Uit een enquête (n=136) via het patiëntenplatform Staar, van de patiëntenvereniging Staar en
Katarakt, is gebleken dat het overgrote deel van de respondenten heeft aangegeven dat
subjectieve elementen, zoals het wegnemen van angst (40%) en het creëren van vertrouwen en
een persoonlijke band (32%), belangrijkere eigenschappen zijn voor een oogarts dan objectieve
elementen als de werkomgeving (ziekenhuis of privékliniek) (11%) of het aantal complicaties van
de oogarts (17%).
4.4.3 Informed consent
De belangrijkste punten op het gebied van informed consent en WGBO ten aanzien van een
cataractoperatie worden hieronder vermeld.
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De hulpverlener heeft op grond van de WGBO de plicht om zijn patiënt te informeren en om van
de patiënt toestemming te verkrijgen voor een geneeskundig onderzoek en/of een
geneeskundige behandeling. Die combinatie is essentieel. Daarom spreken we van ‘informed
consent’ ofwel ‘geïnformeerde toestemming’. De toestemming is voor de arts voorwaarde om
de behandeling te (laten) starten. Deze toestemming moet de patiënt weloverwogen verlenen,
waartoe adequate informatie van de kant van de hulpverlener onontbeerlijk is. In aansluiting
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hierop bepaalt de wet dat de arts zich bij het toepassen van de informatieplicht (WGBO, artikel
448 lid 2) laat leiden door hetgeen de patiënt ‘redelijkerwijze’1 dient te weten ten aanzien van:
 de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;
 andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
 de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake.
Andere informatie die aan patiënten moet worden gegeven, is onder meer:
 de naam van de arts, die de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling heeft;
 of er artsen in opleiding bij de operatie betrokken zullen zijn;
 of het waarschijnlijk is dat aanvullende procedures onderdeel van de procedure uit
 zullen maken;
 een herinnering dat patiënten op elk moment van gedachten mogen veranderen of om
een second opinion mogen vragen.
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Er zijn enkele vuistregels die de omvang van de informatieplicht bepalen:
 naarmate het onderzoek of de behandeling ingrijpender, ongebruikelijker of
experimenteler is, moet de hulpverlener meer en specifiekere informatie geven;
 naarmate de frequentie van een risico groter en/of de aard van het risico ernstiger is,
neemt de omvang van de informatieplicht toe;
 bij een behandeling die niet medisch geïndiceerd is (zoals vormen van esthetische
chirurgie), worden aan de informatieplicht hogere eisen gesteld;
 de hulpverlener bespreekt ook de mogelijkheid en consequenties van niet-behandelen;
 wanneer daartoe aanleiding is, valt onder de informatieplicht ook het noemen van een
alternatief dat in het buitenland aanwezig is;
 specifieke omstandigheden van de patiënt kunnen aanleiding zijn om uitvoeriger
informatie te geven;
 vragen van de patiënt worden zo veel mogelijk beantwoord.
Verder wordt aangenomen dat de volgende factoren een rol moeten spelen bij de omvang van
de informatieplicht:
 meer of minder noodzakelijk;
 wel of niet conventioneel;
 bevattingsvermogen van de patiënt;
 acuut of niet.

1

: Het in deze bepaling opgenomen begrip ‘redelijkerwijze’ geeft aan dat de informatievoorziening zo goed mogelijk moet worden afgestemd op de

omstandigheden van het geval. De wet kan nu eenmaal geen regels formuleren die voor elke individuele situatie duidelijk maken hoe moet worden gehandeld.
De arts zelf zal de vertaalslag moeten maken tussen de algemene wettelijke bepaling en de concrete situatie, aan de hand van het begrip ‘redelijkerwijze’. Aan
de ene kant geeft dit onzekerheid, omdat niet altijd op voorhand duidelijk zal zijn of conform de wet gehandeld is. Aan de andere kant, valt gelet op de
complexe praktijk aan de noodzaak van een vertaalslag niet te ontkomen, en geeft het begrip ‘redelijkerwijze’ de arts bovendien de ruimte om algemeen
aanvaarde opvattingen uit de beroepsgroep bij de informatieverplichting te betrekken. Als bijvoorbeeld een wetenschappelijke vereniging op zorgvuldige wijze
een standpunt heeft ontwikkeld met betrekking tot de informatieplicht van een arts ten aanzien van een specifieke ingreep of behandeling, dan kan de arts dit
standpunt gebruiken bij het in concrete situaties toepassen van het begrip ‘redelijkerwijze’. De rechter accepteert een dergelijke benadering. De rechtspraak
laat tal van voorbeelden zien van situaties waarin de rechter het standpunt van een wetenschappelijke vereniging benut om een algemene wettelijke regel ‘in
te vullen’.
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Informatie kan mondeling gegeven worden, maar op verzoek ook schriftelijk. Daarnaast blijkt uit
de literatuur dat het verstrekken van aanvullende audiovisuele informatie voorafgaand aan de
cataractoperatie kan leiden tot een beter begrip van de cataractextractie, een betere
herinnering van feiten en risico’s, een hogere patiënttevredenheid en minder angst (Moseley
2006, Pager 2005). Wat betreft het tijdstip wordt aanbevolen om het moment te kiezen dat ook
het traject voor de zorgverlener helder is en eventuele verkregen uitslagen binnen zijn.
Hoeveel informatie de patiënt wil, is individueel verschillend. Als de patiënt duidelijk maakt
(verbaal of non-verbaal) dat hij een bepaald informatieniveau niet wil, dan moet dit worden
genoteerd.
De hulpverlener die verantwoordelijk is voor een behandeling, is degene die verantwoordelijk is
voor de informatieverstrekking. Functies die derden (bijv. verpleegkundigen) kunnen hebben bij
de informatieverstrekking zijn:
 herhalen van reeds gegeven informatie;
 checken of reeds gegeven informatie is begrepen;
 beantwoorden van vragen van de patiënt;
 geven van aanvullende informatie;
 (zelfstandig) geven van informatie (passend bij de eigen taakomschrijving).
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Zorgvuldigheid is hier geboden. Een andere toonzetting of een andere inkleuring van de
boodschap kan de patiënt onzeker maken of anderszins nadelig zijn voor een goede
behandeling. Een goede verslaglegging is ook hier van groot belang. Door middel van een
instructie of een protocol kan in zo’n geval de taakverdeling tussen beiden duidelijk worden
neergelegd.
4.4.4 Toestemming verkrijgen
Aanbevolen wordt in het dossier aan te tekenen dat de patiënt is geïnformeerd conform een
bepaalde richtlijn, brochure of protocol en dat de patiënt toestemming heeft gegeven.
Verder wordt geadviseerd om bepaalde vormen van toestemming te allen tijde te vermelden in
het dossier, zoals:
 off-label;
 uitzondering op richtlijn;
 de patiënt die contrair gaat aan het advies van de oogarts;
 hoog risico ingrepen;
 verschillende visie kind en ouders.
De patiënt moet (wanneer mogelijk ruim) vóór de aanvang van een behandeling daarvoor
toestemming geven. De wet bepaalt niet of de toestemming expliciet of stilzwijgend moet
worden gegeven.
De persoon die de toestemming verkrijgt hoeft niet dezelfde persoon te zijn als degene die de
operatie uitvoert en het hoeft ook niet iemand te zijn die in staat is de procedure uit te voeren.
De persoon moet echter iemand zijn die bekend is met cataract en met cataractchirurgie, die
opgeleid is in effectief communiceren en in het verkrijgen van toestemming en wiens
professionele werkwijze wordt gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de opererend
oogarts ervoor te zorgen dat, voordat er een behandeling wordt gestart, de patiënt de juiste
informatie heeft gekregen en dat voorafgaand aan de operatie een geldige geinformeerde
toestemming (informed consent) is verkregen en gedocumenteerd.
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In het geval dat een volwassen patiënt de geestelijke vermogens mist (tijdelijk of blijvend) om al
dan niet toestemming voor zichzelf te geven, dient men de modelrichtlijn voor hulpverleners
over informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt te volgen, zoals
vastgelegd in bijlage 8 van deel 2 (informatie en toestemming) van het eindrapport WGBO
(2004). Dit eindrapport is te downloaden of op te vragen via www.knmg.nl, onder publicaties.
Tevens gelden er richtlijnen voor minderjarigen en allochtonen/analfabeten.
4.4.5. Risico’s
Met betrekking tot het benoemen van specifieke operatiecomplicaties, is er weinig literatuur.
Een optie zou zijn: alle risico’s van de cataractoperatie te benoemen in de brochure en tijdens
het gesprek af te vinken of de brochure gelezen en begrepen is en zonodig nog de grotere of
meer specifiek voor de patiënt bestaande risico’s te noemen.

15

4.4.6. Hulpmiddelen
Hulpmiddelen voor informatie verstrekking en documentering worden waardevol geacht, zoals
stempel, sticker, checklist of richtlijn.
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4.5
Aanbevelingen
Het is sterk aan te bevelen dat ten behoeve van informed consent de volgende informatie
voorafgaand aan de operatie aan de patiënt wordt verstrekt:
 aard en doel van een cataractoperatie;
 de verwachte visusverbetering en target refractie postoperatief;
 hoe lang het duurt voordat de visus verbetert na operatie;
 welke ernstige complicaties zich kunnen voordoen tijdens en na de operatie;
 aanvullende informatie indien er sprake is van verhoogde algemene en oogheelkundige
risico’s;
 wat er gebeurt als geen operatie plaatsvindt;
 andere mogelijkheden van behandeling, bijv. premium IOLs (multifocale en torische
IOLs).
De operateur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de operatie bovengenoemde informatie
aan de patiënt wordt verstrekt en dat een geldige geïnformeerde toestemming (informed
consent) is verkregen en gedocumenteerd.
Het verdient aanbeveling naast verbale informatie schriftelijk of audiovisueel
informatiemateriaal te geven aan patiënten voorafgaand aan de cataractoperatie.
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4.7
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is vanaf 2004 gezocht naar studies over welke
informatie aan de patiënt verstrekt dient te worden voorafgaand aan de cataractoperatie en
hoe. De zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De literatuurzoekactie leverde 145
treffers op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de
samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd onderzoek (RCT) of ander
geschikt onderzoek van voldoende omvang; en gewenste informatie of manier van voorlichting
geven als uitkomstmaten. Aan deze selectie is een sleutelstudie uit 2002 toegevoegd (Nijkamp,
2002).

10
Zoekverantwoording
Onderwerp
Patiëntenvoorlichting

Data-base
Medline
(OVID)
2004-mei
2011

Zoektermen
7
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or Capsulorhexis or
Phacoemulsification).ti. (20727)
8
exp *Cataract/ (13461)
9
exp *Cataract Extraction/ (17608)
10 7 or 8 or 9 (29223)
11 limit 10 to (dutch or english or french or german) (24744)
15 exp Health Education/ (120331)
21 (educat* or communicat*).ti. (130706)
22 15 or 21 (226747)
23 11 and 22 (109)
28 exp Informed Consent/ (31832)
30 information.ti. or "informed consent".ti,ab. (66607)
32 28 or 30 (90477)
33 11 and 32 (81)
35 23 or 33 (173)
36 limit 35 to yr="2004 -Current" (82)

Aantal hits
145

'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens* NEAR/2
opacit*):ti AND ('patient education'/exp/mj OR 'health education'/mj OR
'informed consent'/exp/mj OR 'informed consent':ab,ti OR educat*:ti OR
communicat*:ti OR information:ti OR 'counseling'/exp/mj OR 'patient
guidance'/exp/mj OR ('counseling'/exp/mj OR 'patient counseling'/exp/mj OR
(counseling:ab,ti OR counselling:ab,ti AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR
[french]/lim OR [german]/lim) AND [embase]/lim AND [2004-2011]/py
Embase: 85 refs > 22 dubbel
Embase
(Elsevier)
2004-mei
2011

Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans
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4.8
Study
reference

Evidence-tabel
Study characteristics

Patiënt
characteristics

What information should be provided?
Elder,
Type of study:
Inclusion criteria:
2004
Prospective case
Not reported, but
series
consecutive patiënts
booked to undergo
Country:
elective routine
New Zealand
cataract surgery were
asked.
Source of funding:
The authors have no
Exclusion criteria:
commercial interests
Not reported
in any aspects of this
paper
N=203 consecutive
patiënts invited to
participate, 190
completed
questionnaire

Nijkamp,
2002

Type of study:
Prospective case
series
Country:
Netherlands
Source of funding:
None of the authors
has a financial or
proprietary interest in

Inclusion criteria:
Not reported, but
cataract patiënts
from the
Departments of
Ophthalmology at
University Hospital
Maastricht (UHM),
University Hospital
Groningen (UHG) and
the Rotterdam Eye

Intervention

Control

Follow-up

Outcome measures and effect size

Level of
evidence

Questionnaire with 13 items about aspects of
cataract surgery.
Rating on a 1-5 Likert Scale (1=not important,
5=very important).
Completion of questionnaire before the start of
preoperative assessment visit. This was before any
formal information had been given by department
staff,
other than the verbal discussion leading to their
booking some months previously.

No
control

Endpoint of followup:
No follow-up

The most important information wanted
(>70% of patiënts rated topic as very
important on 1-5 Likert scale):
 the chances of the patiënt’s vision
improving after surgery (85.6%).
 when the vision would improve (80.8%).
 the risk of losing vision (78.2%).
 the consequences of not having the
operation (73.1%).
 the types of serious complications
(70.3%).

C
noncomparative
study

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%): 13/203 (6%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
13 did not
participate either
because of a
conscious decision
not to, or because
they were too
physically
or intellectually
disabled

QUOTE Catract Questionnaire with 31 quality-ofcare aspects.
Questionnaires were were distributed in different
ways.
At UHM, the questionnaires were hand delivered to
patiënts at the hospital, whereas patiënts at UHG
and
REH received them by mail.

No
control

Endpoint of followup:
No follow-up
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%): 7% (UHM),
35% (UHG), 26%
(REH)

Differences between males and females
(p<0.05):
females placed higher importance on
knowledge of the anaesthetic details, the
overall risk of losing vision from the
operation, and the types of serious
complications (although all were still
important to males as the majority
awarded high scale grades).
Differences between patiënts having first
or second surgery (p<0.05):
those about to have their second
operation placed less importance on
knowing the chance of their vision
improving, the types of serious
complications, and all of the possible
complications.
Patiënts scored aspects concerning
patiënt education as the most important
quality aspects. The top 3 quality-impact
factors were to inform patiënts what to
do in emergency situations (Q=3.39),
inform patiënts about the risks of
treatment (Q=3.00), and minimize the
number of ophthalmologists to 1 per
patiënt (Q=2.79).

C
noncomparative
study

any material
or method
mentioned.

Tan, 2008

Type of study:
Pprospective case
series
Country:h
UK
Source of funding:
The authors have not
received financial
support for the study
and have no
proprietary interest in
any products
mentioned.

Hospital (REH).
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported

Exclusion criteria:
Not reported
N=540
Inclusion criteria:
Not reported, but
consecutive patiënts
from dedicated
cataract
surgery preassessment clinics of
2 hospitals in South
West
Wales, UK.
Exclusion criteria:
Not reported
N=106 consecutive
patiënts recruited,
100 participated

Interview.
The survey was administered in 2 parts. The first
consisted of preliminary questions to determine
patiënts’ knowledge of cataract, risk perception,
and the level of information desired prior to giving
consent. Those who wanted further information
pertaining to the surgery and wished to proceed to
the second part of the survey were guided through
a narrated Microsoft Power-Point audio-visual
presentation that served the dual purpose of
standardized information package and
questionnaire. Aspects covered in the presentation
included explanation of what a cataract is,
indications for surgery, progression of cataract
without treatment, the surgical procedure itself,
postoperative course, chances of visual
improvement, and a
detailed discussion of specific complications which
included explanation in lay terms, an illustrated or
animated figure, specific consequences, and
incidence. Following description of each
complication, patiënts were asked to rate each
complication for its relevance to their giving of
informed consent.

No
control

Endpoint of followup:
No follow-up
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%): 6/106 (6%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
excluded as being
unable to complete
the study due to
deafness or
disorientation

Information desired:
46/100 (46%) wished to know overall
rates for improvement/worsening of
vision.
25/46 (54%) wished to further
discuss specific risks of surgery and
underwent formal questionnaire survey
+ audiovisual package.
Of these 25 patiënts, 18 wished to be
informed of posterior capsular tearing, 17
of endophthalmitis, 16 each of dropped
lens, retinal detachment and corneal
clouding, and 15 of bleeding, sympathetic
ophthalmia, and posterior capsular
opacification

C
noncomparative
study
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How should information be provided?
Moseley,
Type of study:
Inclusion criteria:
2006
RCT
Not reported, but
freshmen medical
Country:
students from the
USA
University of
Arkansas for
Source of funding:
Medical Sciences.
This work was
supported in part by
Exclusion criteria:
unrestricted grants
Not reported
from Research to
Prevent Blindness and
N=90
the Pat & Willard
Walker Eye Research
Center.

Group A: verbal presentation without the
use of visual aids

No control

Group C: verbal presentation without the
use of visual aids

Endpoint of
follow-up:
One week
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 7/90 (8%)

At the completion of the talk, Group A was
excused from the room, and group C was
shown a 13 minute video presentation
produced by the American Academy of
Ophthalmology entitled ‘‘Understanding
Cataract Surgery.’’ The informational content
of the video presentation covered the same
information as the scripted talk.

Reasons for
incomplete
outcome data
described?
Not reported

Group B: same verbal presentation as Group
A and C, but were also shown diagrams
during the talk.

Results quizz:
Immediate post-test:
Significant difference (p=0.006)
between three groups with group C
having significant higher mean
score than group A (6.39 vs 7.7).
Delayed post-test (one week later):
Significant difference (p=0.001)
between three groups with group C
having significant higher mean
score than group A and group B
(6.96 vs 5.15 and 5.54).

B
RCT with serious
limitations (unclear how
randomisation was
done, no blinding of
patiënt possible, unclear
if outcome assessor was
blinded)

To avoid providing unequal amounts of
information between groups, no questions
were entertained from the participants.

Pager,
2005

Type of study:
RCT
Country:
Australia
Source of funding:
This study was
supported in part by
the National Health
and Medical
Research Council of

Inclusion criteria:
Not reported, but
160 consecutive
patiënts
undergoing daystay cataract
surgery at Sydney
Private Hospital
were invited to
participate
in this study when
first registering at

To assess the effectiveness of the informed
consent process, students received a 10 item,
multiple choice quiz immediately after the
presentation. One week later, without any
presentation, the same quiz was readministered (delayed post-test) to all three
groups.
Group A: 9-minute ‘expectations’ videotape
The ‘‘expectations’’ video described the
experience of undergoing cataract surgery, as
well as mention of the potential risks. One
patiënt was followed from arrival at the
hospital through to discharge, including
registration, donning a hospital gown,
instillation of eye drops, transfer to the
operation theatre, anaesthetics, drapes, and
a short view of the surgery itself.

Group B: 9minute
‘placebo’
videotape
video
contained no
information at
all about what
patiënts should
expect from
cataract

Endpoint of
follow-up:
Until discharge
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 19/160
(12%)

Preoperative expectations:
Patiënts in group A had significantly
more uncomfortable or painful
expectation (p=0.008) and
dangerous or risky expectation
(p=0.009) than patiënts in group B.

B
RCT with serious
limitations (unclear how
randomisation was
done, no blinding of
patiënt possible)

Postoperative impression:
Patiënts in group A were more
likely to think they understood
what was happening to them
(7p<0.001) and be satisfied with
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Australia.

the hospital were
invited to
participate.
Exclusion criteria:
Not reported
N=141

Both videotapes were of similar length and
style, professionally produced and edited,
and complied from patiënt education videos
produced by pharmaceutical companies, with
occasional voiceover added.
After the completion of the videotape,
patiënts were asked to rate their satisfaction
with current vision and their expectations for
the upcoming cataract surgery with regard to
anxiety, discomfort, and risk. Answers to all
of these questions were recorded on a 12
centimetre visual analogue scale.

surgery, but
instead was
exclusively
concerned with
the anatomy of
the crystalline
lens and the
causes and
nature of
cataracts.

Reasons for
incomplete
outcome data
described?
Not reported

the overall experience (p=0.036). In
addition, they were less likely to
report having felt nervous or
uneasy during the surgery
(p<0.001).

Before discharge, the patiënt was asked to
rate his or her experience of the cataract
surgery in terms of anxiety, discomfort, and
risk using identical visual analogue scales.In
addition, patiënts were also asked about how
the
experience compared with what they were
expecting, level of understanding, and overall
satisfaction. Answers to these questions were
also recorded on visual analogue scales.
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Hoofdstuk 5

Tijdsbestek tussen twee opeenvolgende operaties

Uitgangsvraag 3: welk tijdsbestek dient er minimaal tussen de cataractoperatie van het eerste
en tweede oog te zitten?
5

10
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5.1
Inleiding
Indien het plan is een cataractoperatie aan beide ogen van een patiënt te verrichten, wordt op
dit moment een minimale periode van vier weken gehanteerd tussen beide ingrepen. Dit is nu
een kwaliteitsindicator voor de cataractchirurgie. Er zijn geen wettelijke kaders of andere
(Europese) richtlijnen op van toepassing. Het risico op endophthalmitis, een cornea
decompensatie, een Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS) en een onverwachte uitkomst in
refractie na de cataractoperatie zijn argumenten om een bepaalde periode te laten bestaan
tussen opeenvolgende cataractoperaties. Indien overeengekomen is dat beide ogen geopereerd
worden, kunnen patiënten nadeel ondervinden van een langere periode tussen de twee
operaties, bijvoorbeeld indien sprake is van anisometropie ten gevolge van de eerste
cataractextractie. De tijd tot het kunnen aanpassen van een bril voor optimale gezichtsscherpte
is langer.
Omringende landen hanteren geen duidelijke richtlijn voor wat betreft de periode tussen twee
opeenvolgende cataractoperaties. Een belangrijke vraag is dan ook of er voor de Nederlandse
situatie een richtlijn gegeven kan worden voor de ideale of gewenste tijd tussen de twee
cataractextracties bij dezelfde patiënt. De relevante uitkomstmaten zijn: de tijd tot stabiele
refractie van het eerste geopereerde oog (binnen ± 1.00 diopter van target refractie) en het
risico op ernstige complicaties, zoals endophthalmitis, cornea decompensatie en/of TASS.
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5.2
Samenvatting van de literatuur
5.2.1 Tijd tot stabiele refractie van het eerste geopereerde oog (binnen ± 1.00 diopter van target
refractie)
Er waren geen studies die minimale tijd tot stabiele refractie van het eerste geopereerde oog
onderzochten.
5.2.2 Risico op ernstige complicaties, zoals endophthalmitis, cornea decompensatie, TASS
Er zijn geen studies bekend die onderzochten of er een verband is tussen het tijdsbestek tussen
twee cataractoperaties en het risico op ernstige complicaties.

5.3

Conclusie
Er zijn geen wetenschappelijke studies beschikbaar die het minimale tijdsbestek
Niveau 4
tussen cataractoperatie van het eerste en van het tweede oog onderzochten.
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5.4
Overwegingen
Er zijn geen studies voorhanden die het minimale tijdsbestek tussen de eerste en tweede
cataractoperatie onderzochten. Buitenlandse evidence-based richtlijnen komen tot eenzelfde
conclusie. De richtlijn van de Canadian Ophthalmological Society (2008) doet als aanbeveling dat
het tijdsinterval tussen twee cataractoperaties voldoende lang moet zijn om postoperatieve
complicaties zoals endophthalmitis vroegtijdig op te sporen en te behandelen en om de
postoperatieve refractiefout in het eerste oog te kunnen bepalen. De richtlijn van The Royal

College of Ophthalmologists (2010) vermeldt dat er geen consensus is over de timing van de
tweede operatie.
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Uit de literatuur blijkt dat als beide ogen geopereerd worden, de uitkomst na het eerste oog
geen reden is om de lenssterkte voor het tweede oog aan te passen (Jabbour et al., 2006). De
stabilisatie van de refractie is afhankelijk van o.a. de incisie grootte, lokalisatie en lenstype, maar
hier is geen standaard termijn voor te geven (Percival, 2002). Het lijkt daarom niet zinvol de
termijn van de operatie aan het tweede oog af te laten hangen van volledige stabilisatie van de
refractie, een periode korter dan vier weken tussen beide ogen zou daarom ook mogelijk zijn. Uit
een enquête (n=95) via het patiëntenplatform Staar van de patiëntenvereniging Staar en
Katarakt, is gebleken dat, op de vraag wat men vindt van een periode van minimaal vier weken
tussen de staaroperatie van linker- en rechteroog, 46% van de respondenten deze periode veel
te lang vindt, 27% deze periode prettig vindt en 18% deze periode een beetje lang vindt.
Het is niet gebruikelijk om beide ogen op dezelfde dag te opereren (simultane bilaterale
cataractchirurgie) vanwege het mogelijke risico op bilaterale endophthalmitis en omdat het dan
niet mogelijk is om de uitkomst van het eerste oog mee te nemen in de beslissing om het
tweede oog te opereren. Het risico op endophthalmitis bij een oog zonder verhoogde risico’s
met de huidige operatietechniek en gebruik van medicatie is erg laag (0,05%).
Het is nog onvoldoende duidelijk of het risico op endophthalmitis wordt verhoogd door twee
operaties op dezelfde dag. Er zijn studies die sequentiële operaties met simultane operaties
vergelijken (Lundstrom et al., 2006; Sarikkola et al., 2011; Chung et al., 2009; Nassiri et al., 2009).
In geen van de studies kwam endophthalmitis voor, maar de patiëntenaantallen in deze studies
zijn te klein om te kunnen zeggen of er wel of geen verschil is in risico op endophthalmitis tussen
sequentiële of simultane operaties, omdat het zo’n zeldzame complicatie is. In deze studies
werden de operaties aan de verschillende ogen beschouwd en behandeld als twee verschillende
procedures. Bij het tweede oog werd opnieuw opgedekt/gedesinfecteerd en een nieuwe set
medische hulpmiddelen (vb. irrigatievloeistoffen, visco-elastica) en instrumentarium gebruikt.
Er bestaan enkele case reports over het optreden van bilaterale endophthalmitis na simultane
bilaterale cataractchirurgie (BenEzra et al., 1978; Kashkouli et al., 2007; Özdek et al., 2005;
Puvanachandra et al., 2008). Bij drie van deze cases werd voor beide ogen hetzelfde
instrumentarium gebruikt zonder sterilisatie, zelfde irrigatie vloeistof en/of geen antibiotica
profylaxe gebruikt (Ainsworth, 2006; Arshinoff, 2008).
Indien er een bilaterale endophthalmitis optreedt, kan dit leiden tot blindheid. Het risico op het
optreden van een ernstige endophthalmitis is de eerste week na de operatie het grootst. Ook
een cornea decompensatie en TASS blijkt in het algemeen binnen de eerste week na de operatie.
In het algemeen zal daarom binnen twee weken na de operatie duidelijk zijn of er geen ernstige
complicaties zijn opgetreden die een eventuele operatie aan het volgende oog in de weg staan.
Omdat het risico op endophthalmitis in het algemeen laag is, kan in speciale gevallen simultane
bilaterale cataractoperatie overwogen worden (als de voordelen opwegen tegen de risico’s).
Voorbeelden hiervan zijn belangrijke peri-operatieve medische risico’s bij patiënten die onder
narcose moeten voor de operatie of een bilateraal acuut kamerhoekafsluitingsglaucoom ten
gevolge van de cataract. De richtlijn van The Royal College of Ophthalmologists (2010) raadt
simultane bilaterale chirurgie in speciale gevallen niet af en geeft enkele relatieve indicaties voor
simultane chirurgie en verder extra voorzorgsmaatregelen indien gekozen wordt voor simultane
bilaterale phacoemulsificatie. De Canadese richtlijn (2008) raadt bilaterale simultane chirurgie af
als standaard procedure, maar in speciale gevallen kan het wel. Belangrijk is om de mogelijke
risico’s goed te bespreken met de patiënt indien simultane bilaterale chirurgie wordt
51

overwogen; een patiënt moet zich bewust zijn van een mogelijk risico op ernstige complicaties in
beide ogen.

5

5.5
Aanbevelingen
Indien het plan is beide ogen van één patiënt te opereren, dient er tenminste twee weken
tussen de twee opeenvolgende operaties te zitten. Er dient vanaf één week na de operatie van
het eerste oog een controle te hebben plaatsgevonden alvorens het tweede oog geopereerd
wordt.
Simultane bilaterale cataractchirurgie wordt afgeraden.
In specifieke situaties is simultane bilaterale cataractchirurgie een optie, indien dit in het belang
is van de oogheelkundige of algehele gezondheidstoestand van de patiënt.
Indien om moverende redenen bilaterale simultane cataractoperaties gepland worden, dienen
deze beschouwd en behandeld te worden als twee afzonderlijke procedures.
Bij het optreden van een complicatie bij de eerste operatie moet heroverwogen worden of het
tweede oog aansluitend wordt geopereerd.
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5.7
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004
naar artikelen die het minimale tijdsbestek tussen cataractoperatie van het eerste en van het
tweede oog onderzochten met als uitkomstmaten tijd tot stabiele refractie van het eerste oog
en het risico op ernstige complicaties. De zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De
literatuurzoekactie leverde 139 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria
zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd
onderzoek (RCT) of ander vergelijkend onderzoek van voldoende omvang; minimale tijdsbestek
tussen eerste en tweede oog; en tijd tot stabiele refractie van het eerste geopereerde oog en
het optreden van ernstige complicaties als uitkomstmaten.
Zoekverantwoording
Onderwerp
Tijdsbestek

Data-base
Medline
(OVID)
2004-juli
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Embase
(Elsevier)
2004-mei
2011

Zoektermen
7
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or capsulorhexis or
phacoemulsification).ti. (20693)
8
exp *Cataract/ (13447)
9
exp *Cataract Extraction/ (17566)
10 7 or 8 or 9 (29174)
13 Time Factors/ (884377)
14 10 and 13 (1390)
48 ((simultaneous or timing or "same day" or sequential or immediate or
delayed) adj5 (cataract or surgery)).ti,ab. (7321)
49 13 or 48 (890136)
50 10 and 49 (1679)
51 limit 50 to (yr="2004 -Current" and (english or dutch)) (401)
52 42 and 51 (3) zoekfilter SR
79 "bilateral cataract".ti,ab. (422)
80 (immediate or delayed).ti,ab. (266501)
81 48 or 79 or 80 (269971)
82 51 and 81 (122)
83 74 and 82 (15)
84 exp epidemiological studies/ (1304575)
85 82 and 84 (57)
86 83 or 85 (64)
87 53 and 86 (0)
88 11 or 12 (1)
89 ((simultaneous or timing or "same day" or sequential or immediate or
delayed) adj5 (cataract or surgery)).ti. (1425)
91 82 and 89 (32)
92 86 or 91 (78)
93 92 not 40 (68) (=not animalstudies)
94 Endophthalmitis/ (4518)
97 Endophthalmitis.ti,ab. (4683)
98 94 or 97 (6035)
99 82 and 98 (15)
100 limit 99 to (yr="2004 -Current" and (english or dutch)) (15)
101 52 or 93 or 100 (73)

Aantal hits
139

Embase: ('cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens* NEAR/2
opacit*):ti AND [embase]/lim AND [2004-2011]/py AND ('time'/de OR
(((simultaneous OR timing OR 'same day' OR sequential OR immediate OR
delayed) NEAR/5 (cataract OR surgery)):ab,ti AND [2004-2011]/py)) AND
('endophthalmitis'/exp/mj OR endophthalmitis:ab,ti)) AND [embase]/lim AND
[2004-2011]/py Verder beperkt op SR, RCT en major clinical studies
99 refs. > 47 dubbel

Cochrane
(Wiley)
2004-mei
2011

#1 (bilateral cataract surgery):ti,ab,kw
#4 "same day":ti,ab,kw
#5 (simultaneous*):ti,ab,kw
#6 (timing):ti,ab,kw
#9 (#6 OR #5 OR #4)
#10 (#9 AND #1)
22 refs > 8 dubbel
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Hoofdstuk 6

Anesthesiologie

Uitgangsvraag 4: welke patiënten die een cataractoperatie ondergaan dienen op grond van
medisch-inhoudelijke redenen anesthesiologisch bewaakt te worden?
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6.1
Inleiding
De operatietechniek van de cataractoperatie is sterk verfijnd in de afgelopen decennia. De
ingreep is daardoor veel minder pijnlijk geworden en de systemische reacties per- en
postoperatief zijn sterk gereduceerd. Anesthesie is in het algemeen noodzakelijk om de gevolgen
van een ongecontroleerde stressrespons te beperken. De benodigde anesthesievorm is in die tijd
minder intensief geworden en verschoven van algehele anesthesie naar infiltratieve vormen van
verdoving (retrobulbair (RB), peribulbair (PB) en subtenon (ST)) en nu zelfs naar topicale
anesthesie (TA). De laatste jaren is er een toenemende diversiteit in de behandelingslocaties en
de betrokkenheid van de anesthesioloog bij het traject van de behandeling van cataract
opgetreden. Uit veiligheidsoverwegingen en op medisch inhoudelijke gronden is het belangrijk
om te weten welke vorm van bewaking minimaal gewenst is en welke patiënten in ieder geval
anesthesiologische zorg verdienen.
Om antwoord op de uitgangsvraag te geven zijn de volgende deelvragen onderzocht:
 Is pijn tijdens de operatie bij de diverse anesthesievormen een reden voor bewaking;
 Is het optreden van complicaties een reden voor bewaking;
 Zijn preoperatief risicofactoren te identificeren die bewaking nodig maken.
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6.2
Pijn tijdens operatie
6.2.1 Samenvatting van de literatuur
Het literatuuronderzoek naar het optreden van pijn tijdens operatie ten gevolge van anesthesie
leverde drie referenties op. Dit waren drie Cochrane reviews (Alhassan et al., 2008; Davison et
al., 2007; Ezra et al., 2007).
De eerste review vergeleek PB met RB (Alhassan et al., 2008) en includeerde zes RCTs (n=1438
patiënten). Twee daarvan (N=221 patiënten) rapporteerden pijn tijdens de operatie gemeten op
een schaal van 0-4. De gemiddelde pijnscore was 0,03 punten (95% betrouwbaarheidsinterval
(BI) [-0,17-0,11]) lager met PB (gemiddelde pijnscores 3,26-3,71) vergeleken met RB (gemiddelde
pijnscores 3,12-3,76), maar dit verschil was statistisch niet significant.
De tweede review (Davison et al., 2007) (7 studies, N=617 patiënten) vergeleek ST met TA. Vier
studies (N=507) rapporteerden pijn tijdens de operatie gemeten met een 10-punts Visual
Analogue Scale (VAS). Drie studies (N=307), waarbij één oog van de patiënt vergeleken werd met
het oog van een andere patiënt, lieten zien dat ST lagere pijnscores (gemiddelde pijnscores 0,32,42) geeft dan TA (gemiddelde pijnscores 1,65-3,44) (gewogen gemiddelde verschil 1,28 (95% BI
[0,83-1,72]), P=0,000). Eén studie (N=200), waarbij één oog ST kreeg en het andere oog van
dezelfde patiënt TA, liet eenzelfde resultaat zien: lagere gemiddelde pijnscore (0,57) bij ST (0,57)
versus TA (1,13) (gemiddelde verschil 0,56 (95% BI [0,16-0,96]), P=0,006).
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De derde review (Ezra et al., 2010) includeerde acht RCTs (N=1281 patiënten) die TA in
combinatie met intracamerale lidocaine vergeleken met TA alleen bij cataractoperatie. In vijf van
deze studies (N=825) werd pijn tijdens de operatie gemeten met een 10-punts VAS. Deze studies
laten zien dat patiënten, waarbij de combinatie van TA in combinatie met intracamerale
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lidocaine was toegediend, een lagere pijnscore (gemiddelde pijnscores 0,37-1,86) hadden dan
patiënten die alleen TA hadden gekregen (gemiddelde pijnscores 0,63-2,1) (gewogen
gemiddelde verschil -0,27 (95% BI [-0,43; -0,11]), P=0,001). In de overige drie studies (N=456)
werd pijn tijdens de operatie weergegeven als het percentage patiënten met pijn. De resultaten
van deze studies laat eveneens zien dat bij de combinatie van TA met intracamerale lidocaine
het percentage patiënten met pijn (23-33%) lager was dan bij topicale anesthesie alleen (4352%) (odds ratio (OR) 0,42 (95% BI [0,28-0,62]), P=0,000).
6.2.2

Conclusies
Het is aannemelijk dat de gemiddelde pijnscore tijdens de operatie lager is bij
topicale anesthesie in combinatie met intracamerale lidocaine vergeleken met
topicale anesthesie alleen.
Niveau 2
B: Ezra 2007 (gebaseerd op acht studies van matige kwaliteit)
10

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat de gemiddelde pijnscore tijdens de operatie lager is bij
subtenon anesthesie vergeleken met topicale anesthesie (zonder intracamerale
lidocaïne).
C: Davison 2007 (gebaseerd op vier studies van lage kwaliteit)
Er zijn aanwijzingen dat er geen significant verschil is tussen peribulbaire en
retrobulbaire anesthesie wat betreft ervaren pijn tijdens de operatie.

Niveau 3
C: Alhassan 2008 (gebaseerd op twee studies van lage kwaliteit)
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6.2.3 Overwegingen
Pijn
In de Canadese richtlijn (2008) wordt gesteld dat pijn als het vijfde vitale kenmerk wordt
beschouwd en dat een pijnvrije operatie goed is voor de patiënt en de operateur. Ondanks
moderne technieken meldt toch 12% van de patiënten milde pijn en 9% matige tot ernstige pijn
al dan niet in samenhang met een chirurgisch probleem.
Algehele anesthesie
Volgens de Engelse richtlijn (2010) behoort algehele anesthesie voor de cataractoperatie ook in
dagbehandeling nog steeds tot de mogelijkheden, maar het is geen eerste keus. Algehele
anesthesie voor de cataractoperatie wordt niet op grond van per- of postoperatieve pijn, maar
op grond van contra-indicaties voor regionale/lokale anesthesie, toegepast. Algehele anesthesie
komt in aanmerking voor patiënten die:

zelfs na zorgvuldige voorlichting weigeren om onder locale/regionale anesthesie
geopereerd te worden;

niet in staat zijn instructies op te volgen of niet kunnen communiceren en van wie de
veiligheid niet gegarandeerd kan worden of die zichzelf in gevaar kunnen brengen tijdens
de ingreep;

een oncontroleerbare tremor hebben in wakkere toestand;

door een lichamelijke beperking niet voor de operatie gepositioneerd kunnen worden;

een jonge leeftijd hebben;

eerder een ernstige reactie of complicatie hebben doorgemaakt met lokaal anesthestica.
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Sedatie
Volgens de Engelse richtlijn (2010) ondergaat een patiënt idealiter de cataractoperatie onder
een vorm van locale/regionale anesthesie bij vol bewustzijn, pijnvrij en zonder angst en
ongemak. Goede eenduidige voorlichting, vriendelijke benadering en verbale ondersteuning
gedurende de hele behandeling zijn voorwaarden om dit te bereiken. Toch heeft een klein aantal
patiënten op voorhand behoefte aan sedatie (1,4% in 2009), hoewel uit literatuur blijkt dat er
geen significant betere uitkomst wat betreft pijn of acceptatie werd gevonden in het voordeel
van sedatie (Kallio et al., 2001; Erdurmus et al., 2008). Algemeen wordt aanbevolen sedatie niet
door de operateur, maar onder supervisie van een anesthesioloog uit te voeren (zie Nederlandse
richtlijn Sedatie buiten de operatiekamer, de Engelse en Canadese richtlijn).
Sedatie dient alleen te worden toegepast om angst te reduceren en niet om een inadequaat
block te maskeren.
6.2.4 Aanbevelingen
Het gebruik van locale/regionale anesthesie bij een cataract operatie wordt aanbevolen, tenzij er
sprake is van contra-indicaties.

15
Bij bijzondere indicaties is sedatie of algehele anesthesie bij een cataract operatie een optie.
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6.3
Optreden van complicaties
6.3.1 Samenvatting van de literatuur
In de drie Cochrane reviews werden complicaties gerapporteerd.
In de review van Alhassan et al. (2008) kwam een conjunctivabloeding vaker voor na een PB
(relatief risico (RR) 2,11 (95% BI [1,46-3,05]) dan na een RB. Ooglid hematomen kwamen vaker
voor na een RB (RR 0,36 (95% BI [0,15-0,88]) dan na een PB. Retrobulbaire bloedingen waren
zeldzaam en kwamen slechts één keer voor bij een patiënt die een RB had gekregen.
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De review van Davison et al. (2007) vond dat ST vaker een subconjunctivale bloeding
veroorzaakte vergeleken met TA. Deze complicaties zijn echter puur esthetisch en van tijdelijke
aard. De meer ernstige complicatie achterkapselscheur en glasvocht verlies kwam twee keer zo
vaak voor na toediening van TA dan na ST (4,3% versus 2,1%). Dit resultaat komt echter uit
slechts één studie.
In de review van Ezra et al. (2007) werd er geen verschil (OR 1,21 (95% BI [0,36-4,02]) gezien
tussen TA vergeleken met TA in combinatie met intracamerale lidocaine wat betreft het
optreden van intraoperatieve complicaties (vb. iris prolaps, achterkapselscheuren met of zonder
glasvocht verlies, de noodzaak van het hechten van de cornea en de plaatsing van een sulcus
fixated lens).
Drie studies registreerden complicaties bij verschillende vormen van anesthesie bij
cataractchirurgie.
In één studie (El-Hindy et al., 2009) werden complicaties geregistreerd bij 38.058 cases in de
periode 2001-2006. Topicale en intracamerale anesthesie werden niet meegenomen in de
analyse, omdat de registratie hiervan niet volledig was. In totaal werden bij 1660 ogen (4,36%)
complicaties gezien. Hiervan waren 25 complicaties (0,066%) beoordeeld als ernstig. Een
ernstige complicatie werd gedefinieerd als visus- of levensbedreigend. Visusbedreigende
complicaties bestaan uit oogbolperforaties, ernstige bloedingen en levensbedreigende
complicaties uit ``brainstemanesthesia``, overlijden en neurologische en cardiale gebeurtenissen
56
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met blijvende schade voor de patiënt. De overige complicaties (4,3%) waren mild van aard.
Onder milde complicaties werd verstaan: chemose van de conjunctiva, ooglid of
subconjunctivale hemorrhage, pijn, onrust, angst, misselijkheid, duizeligheid, hypoxie,
behandelbare hartritmestoornissen en hypo- of hypertensie, die de voortgang van de operatie
niet belemmeren. Scherpe naald technieken (PB, RB ) gaven een 2,5 maal zo hoog risico op
ernstige complicaties als de subtenon (stompe naald) techniek (P=0,026). Milde complicaties
kwamen 2,3 keer zo vaak voor na ST vergeleken met scherpe naald technieken (P<0,001).
De studie van Stupp et al. (2006) vergeleek complicaties bij PB en TA bij in totaal 2020 cases met
anesthesiologische bewaking. Significant meer complicaties werden gezien na peribulbaire (27%)
dan na topicale anesthesie (24%) zowel intra-operatief (p<0,0001) als postoperatief (p=0,022).
De meest voorkomende complicaties waren: hypertensie, hartritmestoornissen en onrust.
Verder kwam in de peribulbaire groep drie keer dyspneu voor, één keer een myocardinfarct
peroperatief en één keer postoperatief en één reanimatie door asystolie. Deze complicaties
kwamen niet voor in de topicale anesthesiegroep. De overige postoperatieve complicaties waren
gelijk verdeeld over beide anesthesie vormen.
In de studie van Sharwoord et al. (2009) werden 393 patiënten geincludeerd die topicale
anesthesie met lichte sedatie kregen. Intraoperatieve complicaties werden gezien bij vier
patiënten (1%) (drie patiënten met persisterende bradyarrythmieën en één patiënt met
hypotensie). Kortdurende veranderingen in hartfrequentie, bloeddruk en zuurstofsaturatie
kwamen voor bij 35 (9%) patiënten.
In vier retrospectieve onderzoeken studies werd gekeken naar het verband tussen het optreden
van complicaties en interventie door een anesthesioloog bij cataractchirurgie.
De studie van Gemma et al. (2010) vergeleek hoe vaak interventie door een anesthesioloog
nodig was bij anesthesiologische bewaking tijdens de operatie door een getrainde
verpleegkundige. In deze studie werden 97 patiënten die TA kregen gematcht met 97 patiënten
die PB kregen, omdat ze het oog niet stil konden houden. De anesthesioloog werd 37 keer
(38,1%) opgeroepen in de peribulbaire groep en 27 keer (27,8%) in de topicale groep (p=0,12),
meestal voor onrust en hypertensie. Alleen het optreden van onrust verschilde significant tussen
de groepen: negen patiënten (9,3%) in de topicale anesthesie groep versus 24 (24,7%) in de
peribulbaire anesthesie groep (p=0,004).
Het onderzoek van Erie et al. (2011) bestudeerde hoe vaak er sprake was van intraoperatieve
interventie door een anesthesioloog bij bewaking tijdens de operatie door een geregistreerde
verpleegkundige. Er werden 3656 cataractoperaties met peribulbaire anesthesie met sedatie
onder supervisie van een anesthesioloog geëvalueerd. Bij 54 operaties (1,5%) was
intraoperatieve interventie door een anesthesioloog nodig. Behandeling van hypertensie (40
keer, 74%) was de meest voorkomende reden voor anesthesiologische interventie.
Een andere studie (Zakrewski et al., 2010) bestudeerde hoe vaak een anesthesioloog
geconsulteerd werd bij perioperatieve bewaking door geregistreerde ‘respiratory therapists~
speciaal opgeleid als anesthesie assistent. De studie evalueerde 15.459 patiënten bij wie TA met
sedatie werd toegediend. Een totaal aantal van 395 (2,6%) patiënten vereiste consultatie door
een anesthesioloog, waarbij 257 (1,7%) preoperatief bij de screening, 140 (0,91%) intraoperatief
(met name hypertensie, bradycardie en hartritmestoornissen) en vijf (0,03%) postoperatief.
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In de studie van Tantri et al. (2006) werd nagegaan hoe vaak consultatie door een
anesthesioloog nodig was bij bewaking door een getrainde verpleegkundige. Er werden 270
patiënten die locale anesthesie kregen, geëvalueerd . De anesthesioloog werd 24 keer (8,9%)
geconsulteerd, meestal vanwege een niet begrepen ECG afwijking (10 keer) of het inbrengen van
een infuus (vijf keer). Bij slechts één patiënt (ASA 3) werd de bewaking volledig overgenomen
door een anesthesioloog.
6.3.2

Conclusies
Bij verschillende vormen van anesthesie bij cataractchirurgie kunnen complicaties
optreden. Milde complicaties die beschreven zijn: chemose van de conjunctiva,
ooglid of subconjunctivale hemorrhage, pijn, onrust, angst, misselijkheid,
duizeligheid, hypoxie, behandelbare hartritmestoornissen en hypo- of hypertensie,
die de voortgang van de operatie niet belemmeren.
Ernstige complicatie die zijn beschreven: visusbedreigende complicaties:
Niveau 3
oogbolperforaties, ernstige bloedingen en levensbedreigende complicaties:
``brainstemanesthesia``, overlijden en neurologische en cardiale gebeurtenissen
met blijvende schade voor de patiënt.
B: El-Hindy et al., 2009

Niveau 2

Het is aannemelijk dat bij topicale anesthesie het al dan niet geven van
intracamerale lidocaine geen invloed heeft op het optreden van intraoperatieve
complicaties.
B: Ezra 2007 (gebaseerd op vijf studies van matige kwaliteit)
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Er zijn aanwijzingen dat scherpe naald technieken (peribulbair, retrobulbair) een
verhoogd risico op ernstige complicaties geven vergeleken met subtenon
anesthesie (stompe naald techniek).
Niveau 3

Milde complicaties daarentegen komen vaker voor na subtenon anesthesie dan na
scherpe naald technieken.
B: El-Hindy 2009
Er zijn aanwijzingen dat er, zowel intra- als postoperatief, meer complicaties
worden gezien na peribulbaire dan na topicale anesthesie.

Niveau 3
B: Stupp 2006

Niveau 2

Het is aannemelijk dat cardiovasculaire incidenten de meest voorkomende reden
zijn dat een anesthesioloog tijdens de cataractoperatie geconsulteerd wordt.
B: Erie 2011, Gemma 2010, Tantri 2006, Zakrewski 2010
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6.3.3 Overwegingen
Complicaties
De complicaties of incidenten, ten gevolge van of tijdens de anesthesie bij de cataractoperatie,
vinden hun oorzaak in de aard van de operatie, de anesthesievorm en de comorbiditeit van de
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patiënt. In onderzoeken worden deze oorzaken veelal niet onderscheiden. De indeling in
ernstige en milde complicaties is in de literatuur ook niet eenduidig. In deze richtlijn wordt met
een ernstige complicatie bedoeld een levensbedreigende of visusbedreigende complicatie.
Visusbedreigende complicaties bestaan uit oogbolperforaties, ernstige bloedingen en
levensbedreigende complicaties uit ``brainstemanesthesia``, overlijden en neurologische en
cardiale gebeurtenissen met blijvende schade voor de patiënt. Er zijn aanwijzingen dat
levensbedreigende complicaties voorkomen in 6-43 op 100.000 en visusbedreigende
complicaties door de anesthesie in 13-46 op 100.000 cataractoperaties onder regionale/topicale
anesthesie (Elke, 2007; El Hindy, 2009).
Milde complicaties betreffen in deze richtlijn pijn, onrust, angst, misselijkheid, duizeligheid,
hypoxie, behandelbare hartritmestoornissen en hypo- of hypertensie, die de voortgang van de
operatie niet belemmeren. Er zijn aanwijzingen dat milde complicaties voorkomen in 1,4 tot 15%
van de cataractoperaties onder regionale/topicale anesthesie (Barberis, 2007; Erie, 2011; Rocha,
2007; Sharwood, 2009; Tantri, 2006; Zakrewski, 2010).
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Monitoring
Continue monitoring van de vitale functies is essentieel om een adverse event onmiddellijk te
herkennen, zowel door klinische observatie als met behulp van apparatuur. De bewaking dient
te worden aangesloten voor het toedienen van de anesthesie en pas te worden ontkoppeld na
beeindigen van de ingreep.
Het doel van de monitoring is (Engelse richtlijn 2010; Canadese richtlijn 2008):

een pijnvrije operatie;

minimaliseren van het risico op systemische complicaties;

het mogelijk maken van de operatie;

minimaliseren van het chirurgische risico.
Hoewel ernstige systemische complicaties zeldzaam zijn bij cataractchirurgie kunnnen zij
optreden bij alle vormen van lokale/regionale anesthesie. Milde complicaties zijn niet zeldzaam,
maar vragen om prompte adequate behandeling. De patiënt moet ervan verzekerd zijn dat daar
nauwkeurig op wordt gelet.
De bewaking dient uitgevoerd te worden door een daarvoor opgeleide persoon, die als enige
verantwoordelijkheid de monitoring van die patiënt heeft en die continu bij de patiënt blijft.
Internationaal zijn de minimale vereisten aan degene die bewaakt: getraind in Basic Life Support
(BLS), herkennen van ongewenste effecten/complicaties en de kennis om deze te behandelen en
de mogelijkheid tot het consulteren van een anesthesioloog, die snel ter plaatse kan zijn.
De vorm van monitoring van de patiënt onder lokale/regionale anesthesie tijdens een
cataractoperatie verschilt internationaal. In Groot Brittannie bijvoorbeeld wordt de lijfelijke
aanwezigheid van een anesthesioloog niet noodzakelijk geacht bij topicale, subconjunctival of
bluntcannula subtenon’s techniques zonder sedatie (Engelse richtlijn 2010). Norregaard
onderzocht middels een survey uitgevoerd in 1993 en 1994 de praktijk van de cataractoperatie
in de VS, Canada, Spanje (Barcelona) en Denemarken (Norregaard, 2007). De anesthesioloog was
in respectievelijk 78%, 79%, 84% en 1% van de cataractoperaties aanwezig in de operatiekamer.
In Denemarken kon echter wel een daarvoor vrijgestelde anesthesioloog ingeroepen worden
indien nodig. Vooralsnog is niet aangetoond dat helemaal geen bewaking veilig is.
Milde pijn bij 12% en matige tot ernstige pijn bij 9% van de patiënten die een cataractoperatie
ondergaan, kan een reden zijn voor bewaking.
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6.3.4 Aanbevelingen
De werkgroep adviseert voor patiënten onder lokale/regionale anesthesie bij voorkeur topical
anesthesia (TA) of een subtenon blok (ST).
Het wordt aanbevolen dat alle personen die op een operatiekamer werken regelmatig Basic Life
Support-AED-trainingen volgen volgens de richtlijnen van de NRR/ERC.
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6.4
Risicofactoren
6.4.1 Samenvatting van de literatuur
Leeftijd
De studie van Stupp et al. (2006) vergeleek complicaties bij peribulbaire en topicale anesthesie
bij in totaal 2020 cases met anesthesiologische bewaking. De incidentie van postoperatieve
complicaties was significant hoger bij patiënten >65 jaar (p < 0,001).
Een andere studie (Zakrewski et al., 2010) vond dat interventie door een anesthesioloog vaker
voorkwam bij patiënten van 75 jaar of ouder (3,0%) dan bij patiënten jonger dan 75 jaar (2,2%)
(P<0,0001).
ASA score
De studie van Zakrewski et al. (2010) vond ook een associatie tussen de gemiddelde ASA-score
en de noodzaak van een anesthesiologische interventie. Patiënten die een anesthesiologische
interventie vereisten hadden vaker een hogere ASA-score (2,6) dan patiënten die geen
interventie nodig hadden (2,2) (P<0,0001).
De studie van Tantri et al. (2006) liet zien dat anesthesiologische interventie vaker voorkwam bij
ASA drie patiënten (79%) dan bij ASA twee patiënten (21%) (P<0,001).
Uit de studie van Barberis et al. (2007) kwam naar voren dat complicaties (met name
hypertensie, angst en rusteloosheid) bij 7,8% van de ASA één patiënten, bij 10% van de ASA twee
patiënten en bij 22% van de ASA drie patiënten voorkwamen.

25
ASA-classificatie
ASA 1:
ASA 2:
ASA 3:
ASA 4:
ASA 5:
ASA 6:

Normale, gezonde patiënt.
Patiënt met een milde systemische ziekte, die niet tot beperkingen leidt.
Patiënt met een ernstige systemische ziekte, die tot beperkingen leidt.
Patiënt met een ernstige systemische ziekte die een constante bedreiging is voor
het leven.
Patiënt die, ongeacht de ingreep, verwacht wordt binnen 24 uur te overlijden.
Hersendode patiënt (orgaandonor).

Bron: American Society of Anesthesiologists
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Antistolling
Twee studies onderzochten of het gebruik van vitamine K antagonisten (VKA) en
plaatjesremmers geassocieerd was met het optreden van complicaties bij cataractoperaties.
Benzimra et al. (2009) evalueerden het gebruik van medicatie bij 48.862 cataractoperaties. In
34,7% van de gevallen werden plaatjesremmers en/of VKA gebruikt. Er was een verhoogd risico
op milde complicaties bij patiënten die clopidogrel (8,0%; P < 0,0001) of warfarine (6,2%;
P=0,0026) kregen ten opzichte van niet-gebruikers (4,3%). Het risico op visusbedreigende
bloeding was echter niet verhoogd door gebruik van deze medicatie.
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Een review van 19.238 cataractoperaties gerapporteerd in 2003 (Katz et al., 2003) kwam tot
dezelfde conclusies. Daarbij moet worden opgemerkt dat zelfs studies van deze omvang nog niet
voldoende power hebben om sterke conclusies te kunnen trekken over deze zeldzame
gebeurtenissen.
Een tweede studie (N=1842 patiënten) onderzocht het effect van VKA en of plaatjesremmers op
het optreden van complicaties (Hirschman et al., 2006). Bij 53% van de patiënten werd deze
medicatie gebruikt. Zeventien patiënten (waarvan er negen antistolling gebruikten) hadden
enige vorm van bloeding die gerelateerd was aan regionale anesthesie. Er werden geen ernstige
complicaties gezien ten gevolge van de antistolling ten tijde van de chirurgie en één week
postoperatief.
6.4.2

Conclusies
Het is aannemelijk dat hogere leeftijd (> 65 jaar) en hogere ASA-score een verhoogd
risico geven op complicaties met de noodzaak van een anesthesiologische
interventie.
Niveau 2
B: Barberis 2007, Stupp 2006, Tantri 2006, Zakrewski 2010
Het is aannemelijk dat het gebruik van vitamine K antagonisten of plaatjesremmers
de kans op een visusbedreigende bloeding niet verhoogt.
Niveau 2
B: Benzimra 2009, Hirschman 2006
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6.4.3 Overwegingen
Preoperatieve onderzoek
Het preoperatieve onderzoek heeft, naast het geven van informatie en het verkrijgen van
informed consent, tot doel de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart te brengen en
eventueel te optimaliseren. Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de belangrijkste onderdelen
van het preoperatieve consult.
Routinematig preoperatief laboratorium en klinisch fysisch onderzoek lijken de kans op een
perioperatieve complicatie niet te beïnvloeden (Keay, 2009; Schein, 2000).
Cardiovasculaire morbiditeit
De meest gemelde perioperatieve incidenten zijn van cardiovasculaire aard bij 1,5-9,7% van de
cataractoperaties in retrospectieve studies. Het betreft met name hypertensieve en
hypotensieve perioden, hartritmestoornissen; bradycardie, asystolie en minder frequent
tachycardieen, atriumfibrilleren en het optreden van een acuut coronair syndroom.
In de negentiger jaren analyseerden Lee et al. (1999) in een grote prospectieve cohort studie de
kans op belangrijke cardiale complicaties bij 4315 patiënten ouder dan 50 jaar die een electieve
niet-cardiale operatie ondergingen. Dit heeft geleid tot de Lee index; een modificatie van de
oorspronkelijke Goldman index. In de Lee cardiac risk index wordt voor elk van de zes
geïdentificeerde risicofactoren 0 of 1 punt toegekend. Aan de hand hiervan worden de patiënten
verdeeld in vier klassen (0 punten is klasse 1, 1 punt is klasse 2, 2 punten is klasse 3 en 3 of meer
punten is klasse 4). Bijlage 6.1 geeft een overzicht van de Lee cardiac risk index.
In de Richtlijn Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie
(2009) van de NVA wordt gesteld dat het routinematig maken van een ECG bij een laagrisico
ingreep geen toegevoegde waarde heeft, ondanks het feit dat een abnormaal ECG geassocieerd
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is met een hoger risico op een cardiaal event. Aanbevolen wordt wel om onstabiele cardiale
condities zoals onstabiele coronairsyndromen, decompensatio cordis, ernstige ritmestoornissen
en ernstige klepafwijkingen, preoperatief te evalueren en te behandelen voor een niet-cardiale
ingreep.
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Locaal anesthetica hebben, wanneer ze op juiste wijze en in juiste dosis worden toegediend, een
veilig cardiovasculair profiel. Mulroy beschrijft de incidentie van systemische toxische reacties:
1,2-11 per 10.000 voor epidurale anesthesie en 0-16 per 10.000 voor perifere zenuwblokkades
(Mulroy 2002). Van alle lokaal anesthetica heeft bupivacaïne de grootste cardiotoxiciteit, maar
de exacte incidentie van cardiovasculaire complicaties is onduidelijk.
Bij cardiale patiënten met een pacemaker of een ICD is gebruik van monopolaire
electrocoagulatie ongunstig in verband met oversensing met onterechte inhibitie van pacing of
onterechte shock therapie. Bij de in de oogheelkunde gebruikelijke bipolaire elektrocoagulatie is
de kans op interactie echter minimaal, aangezien elektrische stroom zeer klein is, het betrokken
coagulatieveld beperkt terwijl het bovendien niet in de buurt van de pacemaker/ICD wordt
toegepast. Overeenkomstig het consensus standpunt van de Heart Rhythm Society en de
American Society of Anesthesiologists (ASA), is het advies van de NVVC derhalve de pacemaker
en ICD setting onveranderd te laten tijdens bipolair electrocoagulatie. Met dien verstande dat er
ook voor wordt zorg gedragen dat er geen andere bronnen voor electromagnetische storing of
interferentie tijdens dergelijke ingrepen aanwezig zijn.
Het lijkt logisch als de cataract operatie zonder diathermie kan worden uitgevoerd dit de minste
interferentie geeft met de ICD.
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Pulmonale morbiditeit
Hypoxie wordt sporadisch beschreven. In veel onderzoeken krijgt de patiënt echter profylactisch
zuurstof toegediend gedurende de ingreep. Oncontroleerbaar hoesten is niet verenigbaar met
de cataractoperatie onder lokale/regionale anesthesie.
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Diabetes mellitus
Diabetes mellitus en andere endocriene afwijkingen worden niet beschreven als comorbiditeit
die de cataractoperatie in de weg staat.
6.4.4 Aanbevelingen
De werkgroep adviseert om bij een cataract operatie tijdens het preoperatieve onderzoek
tenminste de volgende informatie bij de patiënt te achterhalen:
 leeftijd;
 ASA classificatie;
 hypertensie;
 instabiele cardiovasculaire condities;
 ischemische hartziekte;
 hartfalen;
 hartklepafwijkingen;
 aanwezigheid van een (A)ICD of pacemaker met (A)ICD functie;
 (recent) cerebrovasculair accident;
 diabetes mellitus;
 nierfunctiestoornis;
 COPD;
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hardhorendheid, taalproblemen;
tremor, lichamelijke beprkingen die de positionering belemmeren;
angst-, paniek- of psychiatrische stoornissen;
medicatie;
allergieen;
MRSA or VRE dragerschap.

Het gebruik van de Lee Cardiac Risk Index om het risico op cardiale complicaties bij nietcardialechirurgie in te schatten, valt bij een cataract operatie te overwegen.
Aanbevolen wordt om instabiele cardiale condities zoals instabiele coronairsyndromen,
decompensatio cordis, ernstige ritmestoornissen en ernstige klepafwijkingen, preoperatief te
evalueren en te behandelen.
Aanbevolen wordt om:
 ruim voordat de cataract operatie wordt uitgevoerd bestaande hypertensie te
behandelen;
 instabiele cardiale condities onder controle te brengen en medicatie die de patiënt
gewoonlijk gebruikt beschikbaar te hebben in de operatiekamer;
 geen electieve chirurgie te verrichten binnen drie maanden na een myocardinfarct;
 de pacemaker en ICD setting onveranderd te laten tijdens bipolair electrocoagulatie. Met
dien verstande dat er ook voor wordt zorggedragen dat er geen andere bronnen voor
electromagnetische storing of interferentie tijdens dergelijke ingrepen aanwezig zijn;
 bij patienten met een pacemaker/ICD een cataract operatie te overwegen zonder
diathermie omdat dit de minste interferentie geeft met de ICD
 bij patiënten met insuline afhankelijke diabetes de bloedsuiker preoperatief te
controleren en/of na te vragen en de normale medicatie in te laten nemen als de patiënt
niet nuchter hoeft te blijven;
 patiënten met COPD te laten profiteren van een ‘open draping’ systeem of een ‘high flow
oxygen enriched air system below the drapes’;
 geen antibioticaprofylaxe bij intraoculaire chirurgie aan patiënten om reden van een
hartklepaandoeningen toe te dienen;
 bij patiënten die vitamine k antagonisten gebruiken zonodig een INR bepalen indien er
twijfel bestaat of de INR binnen de therapeutische grenzen ligt.
 de antistollingsmedicatie te continueren;
 alleen op indicatie lab- en ECG controle uit te voeren.
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6.5

Bewaking

6.5.1 Overwegingen
Er bestaat geen eenduidig antwoord op de uitgangsvraag welke patiënten die een
cataractoperatie ondergaan op grond van medisch-inhoudelijke redenen anesthesiologisch
bewaakt dienen te worden. De werkgroep heeft geen literatuur gevonden die het bewaken van
alle patiënten die een cataractoperatie ondergaan rechtvaardigt of overbodig maakt. Uit de
literatuur en andere internationale richtlijnen blijkt dat patiënten met de volgende
risicofactoren: hart- en vaatlijden, diabetes mellitus, nierfunctiestoornis, longlijden,
psychiatrische stoornissen en bepaalde medicatie, zoals MAO remmers en lithium, bewaking
overwogen dient te worden.
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De werkgroep is van mening dat bij een cataract operatie patiënten met een ASA klasse 4 en/of
scherpe naaldanesthesie en/of een risico op cardiovasculaire complicaties anesthesiologisch
bewaakt dienen te worden. Deze anesthesiologische bewaking dient door een deskundige
medewerker uitgevoerd te worden. In Nederland betreft dit de anesthesiemedewerker die
onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog werkt. Internationaal zijn de minimale
vereisten aan degene die bewaakt: getraind in Basic Life Support (BLS), herkennen van
ongewenste effecten/complicaties en de kennis om deze te behandelen en de mogelijkheid tot
het consulteren van een anesthesioloog. Daarnaast dient de bewaking minimaal te bestaan uit:
pijnscore door contact met de patiënt, pulsoxymeter, ECG, bloeddrukmeter, iv toegang.
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Bij patiënten met een ASA klasse 1, 2 of 3 en zonder de genoemde risicofactoren is geen
onderbouwing en overeenstemming over de mate van bewaking. De patiënten met ASA klasse 3
zijn zeer divers en lastig om ten aanzien van de risico’s bij een cataractoperatie onder één
noemer onder te brengen.
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Vanuit de literatuur blijkt dat leeftijd >65 jaar een mogelijk verhoogd risico geeft op
complicaties. De werkgroep is echter van mening dat patiënten die ouder zijn dan 65 jaar en in
goede gezondheid verkeren op grond van alleen die leeftijdgrens niet in een hogere risicoklasse
vallen.
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Vanuit het oogpunt van de patientveiligheid én afgezet tegen efficiënte inzet van mensen en
middelen adviseert de werkgroep om in de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG een vraag
op te nemen over complicaties die zich hebben voorgedaan in de per- en postoperatieve fase,
onder te verdelen in mild en ernstig.
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De werkgroep is van mening dat het wenselijk is dat patiënten geïnformeerd worden over de
mate van anesthesiologische bewaking die tijdens de Cataract operatie in de instelling wordt
geboden. Patiënten zijn hierdoor in de gelegenheid om zelf een keuze maken.
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Het is belangrijk dat van alle patiënten in de preoperatieve fase een risicoanalyse wordt
gemaakt, zoals genoemd bij aanbeveling 6.4.4.
Door wie, hetzij de anesthesioloog of oogarts, deze inschatting verricht dient te worden
verschillen de meningen. Indien de oogarts besluit de screening en operatie zonder
medewerking van de anesthesioloog te verrichten dan dient de oogarts op de hoogte te zijn van
de conditie van de patiënt en hij dient bij onverwachte veranderingen in de toestand van de
patiënt prompt te kunnen handelen. Het is belangrijk dat de oogarts adequate hulp kan inroepen
en dat de oogarts op locatie de beschikking heeft over een persoon die vaardig is in ALS, danwel
over een intern reanimatie team.
De werkgroep is van mening dat een cataract operatie buiten een operatiecomplex strenge
veiligheidsnormen vereist, zoals een strikte selectie van de patiënten.
De werkgroep is van mening dat patiënten die peribulbaire en retrobulbaire anesthesie krijgen
tijdens de cataract operatie anesthesiologisch bewaakt dienen te worden. Voor de verdere
onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf 6.2.
6.5.2 Aanbevelingen
De werkgroep adviseert om patiënten te informeren over de mate van anesthesiologische
bewaking die tijdens de cataract operatie in de instelling wordt geboden.
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De werkgroep adviseert om patiënten die peribulbaire en retrobulbaire anesthesie krijgen
tijdens de cataract operatie anesthesiologisch te bewaken.
Bij patiënten met ASA klasse 4 en/of scherpe naaldanesthesie en/of een hoog risico op
cardiovasculaire complicaties onder lokale/regionale anesthesie dient tijdens cataract operaties
de volgende bewaking gegeven te worden:

Anesthesiemedewerker die onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog werkt;

Pijnscore door contact met de patiënt;

Pulsoxymeter;

ECG;

Bloeddrukmeter;

IV toegang.
Het is wenselijk dat tijdens de cataract operatie een persoon op locatie beschikbaar is die
vaardig is in Advanced Life Support danwel een reanimatie team op locatie beschikbaar is.
De werkgroep adviseert om in de landelijke kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG de
complicaties (onderverdeeld in mild en ernstig) die zich hebben voorgedaan in de per- en
postoperatieve fase bij een cataract operatie te registreren.
5
De werkgroep adviseert om een landelijk onderzoek op te zetten naar het voorkomen van milde
en ernstige incidenten tijdens de cataract operatie, de behandeling ervan en de mogelijkheid om
het risico erop te voorspellen bij het preoperatieve onderzoek.
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6.6
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004
naar studies die anesthesiologische bewaking bij cataractoperaties onderzochten. De
zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De literatuurzoekactie leverde 129 treffers
op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting
van de literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd onderzoek (RCT) of ander (vergelijkend)
onderzoek van voldoende omvang; vergelijking van verschillende anesthesievormen; en ervaren
pijn, optreden van complicaties en risicofactoren als uitkomstmaten.
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Zoekverantwoording anesthesie
Onderwerp
Anesthesie

Data-base
Medline
(OVID)
2004-mei
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Cochrane
(Wiley)
2004-mei
2011

Embase
(Elsevier)
2004-mei
2011

Zoektermen
7
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia*).ti. (19713)
8
exp *Cataract/ (13447)
9
exp *Cataract Extraction/ (17566)
10 7 or 8 or 9 (30005)
17 *exp anesthesia/ or *anesthesia, local/ (7724)
19 *Anesthesiology/ or exp Anesthetics/ (199356)
20 an?esthesi*.ti,ab. (155679)
21 17 or 19 or 20 (305630)
22 10 and 21 (1411)
23 limit 22 to (yr="2004 -Current" and (dutch or english or german)) (399)
24 monitoring, physiologic/ or monitoring, intraoperative/ (52685)
25 exp risk/ or risk*.ti,ab. (1265416)
26 Safety/ (29578)
28 safe*.ti,ab. (384968)
29 monitoring.tw. or monitor*.ti,ab. (416968)
32 25 or 26 or 28 (1577547)
33 31 and 32 (134)
62 zoekfilter SR (2)
63 exp epidemiological studies/ (1304576)
64 31 and 63 (64)
65 zoekfilter RCT 49)
88 62 or 64 or 87 (92)
#12
#13
#14
#48
#49
#50

Aantal hits
129

MeSH descriptor Cataract Extraction explode all trees
(cataract):ti,ab,kw
(#12 OR #13)
(#47), from 2004 to 2011
MeSH descriptor Anesthesia and Analgesia explode all trees
(#49 AND #14)

4 systematic reviews, 3 dubbel
Embase: 'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens* NEAR/2
opacit*):ti AND ('anesthesia'/exp/mj OR 'anesthesiology'/exp OR 'anesthetic
agent'/exp/mj OR an?esthesi*:ab,ti) AND (risk*:ab,ti OR comorbidit*:ab,ti OR
safe*:ab,ti OR save:ab,ti OR monitor*:ab,ti OR 'patient monitoring'/exp/mj OR
'comorbidity'/exp/mj) AND [embase]/lim AND [2004-2011]/py
In Embase verder gelimiteerd op SR, RCT en major clinical studies > 72 refs. > 36
dubbel met Medline/Cochrane
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6.7
Pijn
Study
reference
Ezra, 2007

Evidence-tabellen
Study characteristics

Patiënt characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Type of study:
Systematic review of
RCTs comparing
topical anaesthesia
alone with topical
anaesthesia and
intracameral
lidocaine, either in
two eyes of the
same patiënt or in
different patiënts.
Also studies were
included studies
which used oral or
intravenous sedation
in addition to local
anaesthesia

Inclusion criteria: RCTs.
Trials were included were
participants underwent
phacoemulsification for
age-related cataract
under topical anaesthesia
with or without
intracameral lidocaine.
Trials were included
involving the
administration of topical
anaesthesia alone or
topical anaesthesia
combined with
intracameral lidocaine for
phacoemulsification.

Describe intervention
(treatment/procedure/test):

Describe control
(treatment/procedure/test):

Topical anesthesia alone

Topical anesthesia with
intracameral lidocaine for
phacoemulsification

Country: UK
Source of funding:
Moorfields Eye
Hospital NHS
Foundation trust

Exclusion criteria:
We excluded studies
which were biased by
exclusion of more difficult
operative cases, for
example excluding
patiënts with hard lens
nuclei or with small
pupils.We also excluded
studies assessing only
patiënts with Fuch’s
endothelial dystrophy.
The main exclusion
criteria of the included
studies reflected barriers
in communication such as
hearing impairment, poor
native language skills,
dementia and confusion.
Other exclusion criteria
included ophthalmic risk
factors such as nystagmus
and previous intraocular
surgery and patiënt

Four different types of topical
anaesthesia were employed.
Amethocaine was used in one
trial (Roberts 2002), tetracaine
was used in four trials (Boulton
2000; Carino 1998; Gillow 1999;
Tseng 1998), bupivacaine in one
trial (Crandall 1999) and
combinations of anaesthesia in
two trials (proparacaine and
lidocaine inMartin 1998, and
proparacaine and bupivacaine in
Gills 1997).

In contrast to the topical
anesthesia, the choice of
intracameral anaesthesia was
consistent. All trials employed the
use of 1%preservative-free
lidocaine as the intracameral
anaesthetic agent, although the
point of administration varied.
Three studies (Boulton 2000;
Carino 1998; Crandall 1999)
administered the intracameral
anaesthetic immediately after the
corneal section. Martin 1998;
Roberts 2002 introduced the
intracameral anaesthesia prior to
capsulorhexis whereasGillow
1999 and Tseng 1998 applied it
immediately after capsulorhexis.
Gills 1997 applied the
intracameral anaesthesia one
minute before the
phacoemulsification.

Follow-up

Outcome measures
and effect size
Primary outcome
measures: pain and
patiënt satisfaction
Secondary outcome
measures: advesre
effects and
complications
attributable to
anesthesia and
need for additional
anesthesia
Five of the studies
employed a 10point visual
analogue pain
scale. These data
demonstrated that
there was a
statistically
significant benefit
resulting from the
use of intracameral
preservative-free
1% lidocaine -0,27
(95% confidence
interval (CI) [-0,43; 0,11]), (P = 0.001).
Postoperative no
difference in pain
scores was
observed 0,01 (95%
CI [-0,27; 0,24]).
No significant
difference was
demonstrated
between the
groups receiving
topical anaesthesia

Level of
evidence
Moderate:
RCTs with
serious
limitations or
wellperformed
observational
studies
yielding large
effects

Comments
Cochrane
review
The included
studies were
heterogenous
in their drop
application
regimen.

specific factors such as
involuntary movement
disorders and ASA score
above three. Some
studies also excluded
patiënts undergoing
cataract surgery when
combined with other
procedures

alone and topical
combined with
intracameral
anaesthesia in
terms of the need
for supplemental
anaesthesia,
intraoperative
adverse events or
corneal toxicity.

N= 8 trials of 1281
patiënts

Alhassan,
2008

Type of study:
Systematic review of
RCTs comparing
peribulbar
anesthesia to
retrobulbar
anesthesia
Country: USA and
Nigeria
Source of funding:
Internal sources:
National Eye Centre,
Kaduna Nigeria
External sources:
Cochrane Anesthesia
Review Group
Denmark, UK
Cochrane Centre UK,
Cochrane Eye and
Vision Group UK

Groups comparable at
baseline? unknown
Inclusion criteria: trials
comparing peribulbar
block to retrobulbar block
for cataract surgery.
Peribulbar block included
all its various
modifications, as
described by Ali-Melkkila
1993 and Davis 1989.
We included trials with
unclear allocation
concealment if the other
methodological qualities
were adequate.

Exclusion criteria:
We excluded trials
comparing peribulbar or
retrobulbar anaesthesia
with any others forms of
anaesthesia for cataract
surgery.
4. We excluded trials in
which cataract surgery
was combined with any
other ocular surgery.
N=6 trials involving 1438
patiënts

Describe intervention
(treatment/procedure/test):

Describe control
(treatment/procedure/test):

Endpoint of
follow-up:

Peribulbar anesthesia

Retrobulbar anesthesia

All the studies were hospital
based.One study used lidocaine
alone
as anaesthetic agent while the
others used a combination of
lidocaine
and either bupivacaine or
mepivacaine and bupivacaine
(see
’Characteristics of included
studies’). Sedation was given
before
injection of the local anaesthetic
in two trials (Ali-Melkkila 1992;
Weiss 1989).

All the studies were hospital
based.One study used lidocaine
alone
as anaesthetic agent while the
others used a combination of
lidocaine
and either bupivacaine or
mepivacaine and bupivacaine
(see
’Characteristics of included
studies’). Sedation was given
before
injection of the local anaesthetic
in two trials (Ali-Melkkila 1992;
Weiss 1989).

For how
many
participants
were no
complete
outcome
data
available?
Intervention
group:
N (%):
Control
group:
N (%):
Reasons for
incomplete
outcome
data
described?
Significant
differences
between
groups?

Outcome measures
and effect size
(include 95%CI and
p-value if available):
Pain scores, ocular
akinesia, patiënt
acceptability and
ocular and systemic
complications

Low: RCTs
with very
serious
limitations or
observational
studies
without
special
strengths or
important
limitations

Three of the six
trials had
adequate
sequence
generation
while all the
trials had
unclear
allocation
concealment

Pain control during
surgery (globe
anaesthesia) was
no different
between
retrobulbar
anaesthesia and
peribulbar
anaesthesia. Two
trials involving 221
participants
reported on pain
scores.The pooled
summary effect
was a weighted
mean difference
(WMD) of - 0.03
(95% CI -0.17 to
0.11). There was no
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Groups comparable at
baseline? unknown

significant
heterogeneity (Chi2
= 0.63, P = 0.43).
There was no
evidence of any
difference in
complete akinesia
or the need for
further injections of
local anaesthetic.
Conjunctival
chemosis was more
common after
peribulbar block
(relative risk (RR)
2.11, 95%
confidence interval
(CI) 1.46 to 3.05)
and lid haematoma
was more common
after retrobulbar
block (RR 0.36, 95%
CI 0.15 to 0.88).
Retrobulbar
haemorrhage was
uncommon and
occurred only once,
in a patiënt who
had a retrobulbar
block.
There was no
difference in the
number of
participants who
reported the block
to be acceptable
between the two
anaesthetic
techniques (see
Analysis 1.5). Two
studies reported
acceptability of the
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Irle, 2005

Type of study:
Prospective cohort
study
Country: Germany
Source of
funding:unknown

Inclusion criteria: Patiënts
who underwent cataract
surgery using topical
anesthesia by two
surgeons as
pahcoemulsification with
implantation of a foldable
posterior chamber lens.
Preoperative tetracaine
drops were applied three
times. Additionaly, nonpreserved lidocaine 1%
was injected into the
anterior chamber.

Exclusion criteria:
N= 1010
Groups comparable at
baseline? There is only
one group
Age: 73,4

Describe intervention
(treatment/procedure/test):

Describe control
(treatment/procedure/test):

Topical anesthesia

none

Endpoint of
follow-up:
unknown
For how
many
participants
were no
complete
outcome
data
available?
unknown
Reasons for
incomplete
outcome
data
described?
No

block for the two
interventions. In
the peribulbar
group 98.5%
(345/350) accepted
the block whilst in
the retrobulbar
group 96.8%
(242/250) accepted
the block. The RR
(fixed-effectmodel)
was 1.01 (95%CI
0.98 to 1.03).
Outcome measures
and effect size
(include 95%CI and
p-value if available):
Patiënts assessed
pain intensity by
checking off a visual
analog scale (VAS)
of 1 to 10. Intraoperative
complications were
recorded by the
surgeons.

Low: RCTs
with very
serious
limitations or
observational
studies
without
special
strengths or
important
limitations

There is no
control group.
In German.

The evaluation of
intra-operative pain
showed an overall
mean pain score of
1.62. The pain was
described as minor
and light by 98.8%
of all patiënts.
Complications
happened in not
more than 0,5% of
the cases related to
the single
complication.
Complications did
not lead to a higher
rating of pain.
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Erdurmus,
2008

Type of study:
Prospective cohort
study
Country: Turkey
Source of
funding:unknown

Inclusion criteria: patiënts
undergoing clear corneal
phacoemulsification
surgery under topical
anesthesia
Exclusion criteria: mature
cataract, previous ocular
surgery, inflammation or
injury, pharmacologic
mydriasis less than 5 mm,
shallow anterior chamber,
nystagmus, muscle spasm
around the eye,
orthopnea, breakdown in
communication or
cooperation such as
deafness, senile
dementia, and
claustrophobia, sensitivity
to study drugs,
uncontrolled
hypertension, and history
of hepatic disaeses.
N=44
Age

N=22

N=22

Perioperative dexmedetomidine
(Dex) sedation

Control group received 0,9%
saline infusion.

Endpoint of
follow-up:
unknown
For how
many
participants
were no
complete
outcome
data
available?
unknown
Reasons for
incomplete
outcome
data
described?
No

There was no
significant
difference between
the groups in terms
of baseline
characteristics
including age, sex,
eye side, pupil
diameter and vital
signs (p>0,05) for
all).

Is het relevant
dit artikel op te
nemen in de
samenvatiing?
Wordt dit
gebruikt in NL?

Patiënt comfort and
surgeon satisfaction
in Dex group was
better than in
control group
p=0,042 and
p=0,003,
respectively. The
mean pain
perception score
was lesser in the
Dex group (1,23 +/1,72) than control
group (3,64 +/1,43), (P>0,05).
There was no
significant effect of
the Dex sedation on
vital signs
perioperatively
(P>0,05) for all.
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Complicaties
Study
reference

Study
characteristics

Patiënt characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

Outcome measures and
effect size

Comments

Erie, 2011

Type of study:
retrospective review

Inclusion criteria: all cataract surgeries
consecutively performed at the newly
opened Mayo Clinic Outpatiënt Surgery
Center between August 1, 2004, and
July 31, 2006.

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup:-

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

Outcome measures included
anesthesiology interventions rates,
intraoperative medical complications, and
patiënt age, sex, and ASA PS scores.
Anesthesiologist intervention was
defined as (1) any instance in which the RN
consulted the attending anesthesiologist
after the anesthesiologist had transferred
anesthesia care to the RN and had left the
operating room, regardless of whether this
resulted in medical or procedural action or
(2) prolonged need (R10 minutes) of
anesthesiologist care after
IVsedationandinjectionanesthesia.

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):-

All RNs who participated in
the combined
anesthesiologist– RNmodel
were trained using
competencymodels for
moderate sedation and
were certified in advanced
life support techniques.

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup: 7 days
postoperatively

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

For how many
participants were no

Intraoperative adverse
medical events were

Setting: outpatiënt
surgery center
Country: USA
Source of funding:
Mayo foundation

Exclusion criteria: Cases were excluded
if the cataract surgery was combined
with another procedure
(trabeculectomy, trabectome, glaucoma
shunt procedure, penetrating
keratoplasty, or Descemet stripping
endothelial keratoplasty) or if the case
was cancelled before the start of
surgery for any reason.
N=3656

Reasons for
incomplete outcome
data described? no

Mean age ± SD:
Sex: % M / % F
Other important characteristics:

Sharwood,
2009

Type of study:
retrospective
analysis
Setting: private
ophthalmic day

Inclusion criteria: clear corneal
phacoemulsification and implant
surgery under topical anesthesia by a
single surgeon (TR) in a specialized
private ophthalmic day surgery during
the period January 2004 to December

There were no serious
medical complications
leading to postoperative
hospitalization. Fifty-four
cases (1.5%) required
subsequent intraoperative
anesthesiologist
intervention. Evaluation of
systolic hypertension (40 of
54 cases, 74%) was the most
common reason for
anesthesiologist
intervention. There was no
correlation between
anaesthesiologist
intervention and patiënt age
or sex (P=.77 and P=.41,
respectively). The risk for
anesthesiologist intervention
increased 2.2-fold for every
1 unit increase in the
American Society of
Anesthesiologists Physical
Status score (P=.007).

Cataract surgeries were
performed using a
personnel model of
combined anesthesiologist
and RN anesthesia care. In
this model, cataract
surgeries were performed
with peribulbar injection
anesthesia combined with
anesthesiologist-supervised
intravenous IV propofol
sedation. In general, 20 to
100 mg of propofol was
administered intravenously,
depending on the patiënt’s
age, size, and comorbidities.
Once deep sedation was
obtained, a single injection
of 3 to 6 mL of lidocaine 2%
(18.3 mg/mL) combined
with 150 U/mL
hyaluronidase (12.5 U/mL)
was given in the
inferotemporal periorbital
space by an
ophthalmologist using a 1¼inch, 25-gauge needle.

Systemic adverse events
Adverse medical events included: (i)
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surgery clinic
Country: Australia
Source of funding:
unknown

2005; only one procedure (that being
the procedure associated with the
greatest morbidity) was included in the
analysis
Exclusion criteria:
N= 393
Mean age ± SD: 73 ± 11

deaths from any cause;
(ii) myocardial infarction or ischaemia; (iii)
arrhythmia
requiring new treatment; (iv) hypertensive
and hypotensive
episodes requiring treatment; (v) new or
worsened oxygen
saturation requiring intervention; and (vi)
stroke or transient
ischaemic attack

complete outcome
data available?
N (%):-

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup:-

ASA classification of the patiënt, need for
anesthesia consultation and complications

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):-

Reasons for
incomplete outcome
data described?-

Sex: % M / % F unknown
Other important characteristics: 75%
had at least one comorbidity and 18%
had three or more comorbidities

Tantri,
2006

Type of study:
retrospective chart
review
Setting: cataract
surgery monitored
by registered nurses
Country: USA
Source of funding:
unknown

Inclusion criteria: Institutional Review
Board approval was obtained. A
retrospective review of all cataract
surgeries performed with topical or
retrobulbar anesthesia between April 1,
2002, and April 1, 2003 was conducted
at the Iowa City VA Medical Center.
Only cases of phacoemulsification were
included with the same attending
surgeon (T.A.O.).
Exclusion criteria: Surgeries performed
in conjunction with other surgeries,
such as trabeculectomy, were excluded.
N=273
Mean age ± SD: unknown
Sex: % M / % F unknown
Other important characteristics:

Reasons for
incomplete outcome
data described?-

observed in only four
patiënts (1%). Three patiënts
demonstrated persistent
bradyarrythmias requiring
intravenous atropine and
one suffered hypotension
that required intravenous
metaraminol. All four
patiënts were stable in the
postoperative period and
discharged home without
further incident. The
intraoperative and 7-day
mortality rate was zero. No
patiënt experienced an
adverse medical event
within 7 days of surgery.
Minor changes in vital signs
that did not require
intervention by the
anaesthetist were observed
in 38 patiënts.
Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):
2 surgeries were performed
under general anesthesia
and 1 surgery was
performed under monitored
anesthesia care (MAC). The
remaining 270 surgeries
were performed under local
anesthesia with monitoring
by registered nurses. Local
anesthesia included
surgeries performed with
topical and intracameral
anesthesia as well as those
performed with retrobulbar
anesthesia. Midazolam was
administered rarely as an
intraoperative sedative at
the discretion of the
ophthalmologist.
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Barberis,
2007

Type of study:
retrospective chart
review
Setting: division of
ophtalmology
Country: Italy
Source of funding:
unknown

Inclusion criteria: Between January and
December 2004, we studied 1,000
patiënts who had undergone phaco/iol
in the First Division of Ophthalmology of
the Fatebenefratelli and Ophthalmic
Hospital in Milan; only surgical
procedures requiring topical
anaesthesia were selected
Exclusion criteria: Patiënts not admitted
on a day-case basis, presenting for
surgery on the second operative eye
when with bilateral cataract, operated
on using techniques other than
phaco/iol, undergoing cataract
extraction combined with surgery for
another other ophthalmologic condition
significantly lengthening the average
duration of surgery were not

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup:-

All patiënts’ initials, age, gender, ASA
score, ongoing disease and current
medication was recorded by the attending
anaesthesiologist who entered the date of
all surgery sessions and all intraoperative
adverse events.

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):-

The following adverse events were
considered for the purpose of the study:
A. Hypertensive crisis was defined as SBP >
180 mm Hg and/or DBP > 95 mm Hg;
B. Anxiety crisis, or better defined as
“anxiety/restlessness” crisis, referred to
any psychomotor condition of such
severity that the patiënt was unable to lay
still on the operating table for the time

Reasons for
incomplete outcome
data described?-

The anesthesiology
department was consulted
24 times. Nineteen
consultations involved
patiënts who were ASA 3
(16% of all ASA 3 patiënts),
and 5 (3% of all ASA 2
patiënts) consultations
involved patiënts who were
ASA 2 (P<.001). In most
cases (23 of 24), the
anesthesia service provided
a consultation (eg, increase
oxygen flow rate,
clarification of
electrocardiogram, start
intravenous line, equipment
repair) and left the nurses to
continue to monitor the
patiënt. In only 1 case (ASA
3), the anesthesia service
converted the case to
monitored anesthesia care
and relieved the nurse to
monitor the patiënt.
Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Out of 165 patiënts with an
ASA score of 1, thirteen (or
7.8%) developed adverse
events (hypertensive crisis (n
= 8); anxiety/ restlessness (n
= 4); cough (n = 1). Among
the 762 patiënts classified
with an ASA score of 2, the
adverse event rate was 10.2
percent (n = 78;
hypertensive crisis [n = 55];
anxiety/restlessness [n =
23]). The 16 adverse
reactions (or 21.9%) which
occurred among the 73

76

considered.
N=1000
Mean age ± SD: 73.4 (range 34-94)
Sex: 56.5 % M /43.5 % F

necessary for surgery;
C. Coughing (uncomplicated, without
respiratory insufficiency;
D. Symptomatic hypoglycaemic crisis;
E. Acute respiratory insufficiency so severe
as to require ventilation support;
F. Any adverse medical event requiring
intraoperative treatment

Other important characteristics:

Zakrewski,
2010

Type of study:
Prospective
observational
cohort study
Setting: surgical
center
Country: Canada
Source of funding:
unknown, the
author’s have no
proprietary or
commercial
interests in any
materials discussed
in this article

Inclusion criteria: standard
phacoemulsification cataract surgery
and intraocular lens implantation under
topical anesthesia with RRTs providing
monitored anesthesia care at Mount
Sinai Hospital (Toronto, Canada)
between November 2001 and June
2007, and the Kensington Eye Institute
(Toronto, Canada) between January
2006 and June 2007.
Exclusion criteria: Patiënts undergoing
cataract extractions combined with
other
procedures such as trabeculectomy or
vitrectomy during the aforementioned
period of time were excluded from the
study because
these combined operations take longer
and may be associated with
higher complication rates.
N=15459
Mean age ± SD: 71.3 ± 10.6
Sex: % M / % F unknown
Other important characteristics:

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup: time of discharge

RRCP was instructed to consult the
supervising anesthesiologist should any of
the following conditions arise: bradypnea
(<10/minute), decreased oxygen
saturation (<93%), bradycardia
(<50/minute), systolic hypotension (<100
mmHg), systolic hypertension (>200
mmHg), diastolic hypertension (>110
mmHg), electrocardiography changes
suggesting arrhythmia, ischemia or
infarction, obstructed airway, decreased
level of consciousness with failure to
arouse, a disoriented or restless patiënt, or
any other significant adverse event.

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):57 cases were
cancelled before
onset of surgery
(0,3%); in 21 cases
there were
missing/incomplete
orders (0,14%)

The data collected included patiënt age;
ASA risk class18 (Table 1); type(s) and
dosage(s) of IV sedation used; number of
interventions performed by the
supervising anesthesiologist, along with
reasons; and any serious medical
complications that may have occurred.

Reasons for
incomplete outcome
data described?-

patiënts with an ASA score
of 3 were hypertensive (n
=13) and anxiety/
restlessness (n =3) crises. A
single patiënt developed an
uncontrolled cough. There
were no records of
hypoglycaemic crisis,
respiratory insufficiency or
of any other medical event
requiring treatment in the
operating room. The switch
to general anaesthesia with
intubation was necessary in
a single patiënt.
Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):

Sequel to Zakrewski, 2005

There were no serious
perioperative medical
complications leading to
death, endotracheal
intubation, or postoperative
hospitalization. A total of
395 cases (2.6%) required
anesthesia intervention,
with 257 (1.7%) occurring
preoperatively, 140 (0.91%)
occurring intraoperatively,
and 5 occurring (0.03%)
postoperatively. Seven cases
required interventions at 2
different stages of surgery.
Mean patiënt age in the
anaesthesiology intervention
group (73.2 years) was
greater than in the nonintervention group (71.2
years) (P = 0.0002), whereas
patiënt age of >= 75 years
correlated with a greater
need for intervention (3.0%)
than <75 years (2.2%) (P <
0.001). The mean ASA PS
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Rocha,
2007

Type of study:
retrospective
interventional case
series
Setting: regional
health centre
Country: Canada
Source of funding:
unrestricted grant
from Bausch &
Lomb Canada Inc

Inclusion criteria: cases conducted
between May 17, 2001, and May 1,
2003. All surgeries
(phacoemulsification)employed topical
anesthesia and oral sedation; no
anesthetist was present in the
operating room; good general health
(ASA class I [healthy] or class II [mild
systemic disease]), good dilation,
moderate cataracts, cooperation with
in-office tests and procedures, and
understanding of cataract surgery. A
routine physical examination within the
past year was necessary, but no
preoperative examination or blood
work was required. Only willing patiënts
with minimal anxiety were considered
for participation in this study.

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup:?

heart rate, systolic
and diastolic blood pressure, oxygen
saturation, intraoperative
complications and medical adverse events
necessitating
anesthetist intervention. Heart rate,
systolic and
diastolic blood pressure, and oxygen
saturation were
recorded 1 hour preoperatively,
monitored intraoperatively,
and recorded immediately
postoperatively, using a
Datex-Ohmeda S/5 anesthetic monitoring
machine

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%): 69 (13%) had
not complete
perioperative data
but medical adverse
event and
complication rates
were available for all
cases
Reasons for
incomplete outcome
data described? -

score was higher for cases
requiring anesthesiology
intervention (2.6) than for
those not requiring
intervention (2.2)
(P<0.0001), and the
intervention rate was
significantly greater for cases
with ASA ratings >=3 (5.9%)
compared with <=2 (1.3%)
(P<0.0001).
Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):
No medical adverse events
were reported in 454 cases
(84.4%); 84 patiënts (15.6%)
experienced adverse events,
classified as mild in 13.5%,
moderate in 1.1%, and
severe in 0.9% (5 cases).The
most common adverse event
was mild pain, experienced
in 69 procedures (12.8%).
Moderate pain, necessitating
use of intracameral 1%
lidocaine, occurred in 3
procedures (0.6%).

Exclusion criteria: Systemic exclusion
criteria included age less than 35 years
or greater than 95 years, any history of
heart disease or cardiac surgery,
respiratory problems, dementia,
debility, deafness and inability to
provide informed consent; systolic
blood pressure higher than 160 mm Hg,
diastolic blood pressure higher than 90
mm Hg and heart rate greater than 90
beats per minute, measured in the
office; criteria related to ocular status
included reduced ocular fissure,
extreme hyperopia, corneal scarring
associated with diminished visibility,
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small pupil, dense cataract, and macular
degeneration with poor fixation.
N=538 eyes of 373 patiënts
Mean age ± SD:
Sex: % M / % F
Other important characteristics:
Gemma,
2010

Type of study:
prospective
database
Setting: day-surgery
monitored
anesthesia care
setting (monitoring
provided by nurses
with the
anaesthesiologist
available on an oncall basis)

Inclusion criteria: all consecutive
patiënts submitted to
phacoemulsification and intraocular
lens implantation under RA or PA at the
San Raffaele Hospital of Milan from
January 2008 to January 2009
Exclusion criteria:
the 97 PA patiens were matched with
an equal number of patiënts selected
among the 2005 TA patiënts in the
database
N=2*97

Country: Italy
Mean age ± SD: 67 ± 14
Source of funding:
none

Sex: 53 % M / 47 % F:
Other important characteristics:

Hirschman,
2006

Type of study:
retrospective (or
prospective?) chart
review

Inclusion criteria: consecutive
consenting cataract surgery patiënts
who took ACT or showed ASA class III
physical status

Setting: cataract
ambulatory surgery
center

Exclusion criteria: The only exceptions
to consecutive cataract operations were
those who declined to participate, had
physical status other than ASA class II,,
or were to undergo concurrent surgery
such as glaucoma filtering, pterygium,

Country: USA

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:
The ASA physical status score was
determined and the presence or absence
of the following was assessed: history of
antihypertensive therapy administered
also on the day of surgery; history of
antihypertensive therapy not administered
on the day of surgery; cardiologic history
(previous diagnosis of cardiac ischemic
disease, arrhythmia valvulopathy, cardiac
failure); neurologic history (previous
diagnosis of chronic cerebral ischemia,
epilepsy, Parkinson disease, amyotrophic
lateral sclerosis, multiple sclerosis,
dementia, neuromyopathie, migraine);
psychiatric history (previous diagnosis of
major mood disorder, psychosis, neurosis);
anxiolytic assumption; and history of
diabetes mellitus (either type I or type II).

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:
Our data collection tool recorded surgery
date, procedure specific anticoagulation
therapy data, date last taken, dose, age,
sex, and type of anesthesia. Significant
bleeding affecting anesthesia as well as
surgical and clinical observations from
perioperative and 1-day and 1-week
follow-ups were recorded. Postoperative

Endpoint of followup: 2-3 hours after
surgery (?)

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

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%): unknown

The anaesthesiologist was
called in 37 (38.1%, p=0,12)
cases in the PA group and in
27 (27.8%, p=0,12) cases in
the TA group. Only the
occurrence of agitation
differed significantly
between groups (9 (9.3%)
patiënts in the TA group
versus 24 (24.7%) patiënts in
the PA group, p=0,004.

Reasons for
incomplete outcome
data described? no

Endpoint of followup: 1 week after
surgery

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

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):-

The overall rate of
miscellaneous ACT in this
group was 10,6%.
There was a 53% incidence
of previous ACT among the
1,842 individuals sampled.
During 2,241 procedures,

Reasons for

TA is the standard
anesthesia for cataract
surgery and PA is
administered only to
patiënts incapable of
keeping the operating eye in
the primary position or with
incoercible blinking,
photophobia, or
phacodonesis.
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Source of funding:
unknown

or foreign body removal
N= 2456
Mean age ± SD: 72.5

thromboembolic events were noted. The
patiënt cohort included those who had
cataract removal from both eyes on
different dates, and those who had
surgery on one eye only. In

incomplete outcome
data described?-

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of followup: ?

Sex: 44.5 % M / 55.5 % F
Other important characteristics:

Stupp,
2006

Type of study:
retrospective study
Setting: eye surgery
in hospital
Country: Germany
Source of funding:
unknown

Inclusion criteria: Between 1998 and
1999, PBA was the LA technique applied
consecutively on 1,010 eyes, which
formed one study group. In 1999, the
technique of LA was changed to TA and
applied to another consecutive 1,010
eyes, which formed the comparative
study group.
Exclusion criteria: All LA was exclusively
performed by the surgeon himself.
Patiënts who were treated between
May and December 1999 were excluded
because of the surgeon’s transition to
the new technique and the associated
possible complementation of TA with
the injection technique in some cases.
The percentage of patiënts (originally
assigned to one of the two groups) who
declined LA or had contraindications to
LA (e.g. lack of compliance, any medical
condition which prevented proper
positioning, history of allergic reaction
against local anaesthetic drugs) was less
than 2% in both groups. These patiënts
underwent general anaesthesia and
were consequently excluded from this
study.
N=2020

Topical anesthesia versus peribulbar
anesthesia

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):Reasons for
incomplete outcome
data described?-

only two patiënts (one on
ACT) experienced abnormal
surgical bleeding, noted as
hyphemas. Seventeen
(0.9%), nine on ACT and
eight not on it, had some
type of bleeding related to
regional anesthesia; of
these, nine had bruising and
eight had subconjunctival
hemorrhage. No major
complications were noted in
the ACT group during
surgery, or at visits 1 day and
1 week postoperatively.
Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Complications are
significantly less frequent in
TA (24%) than in PBA (27%)
in the intra-operative (p <
0.001) and postoperative (p
= 0.022) courses.
Arterial hypertension and
various types of cardiac
dysrhythmia were the most
frequent complications in
both groups, whereas the
incidence was significantly
higher in the PBA than in the
TA group (p <= 0.001–0.004).
Furthermore, in the PBA
group, 3 patiënts
complained of dyspnoea or
tachypnoea, one showed
symptoms of angina
pectoris, and another
became asystolic and had to
be resuscitated. None of the
patiënts in the TA group
showed any of these severe
systemic adverse events. The
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incidence of uneventful
anaesthesia was significantly
higher in the TA than in the
PBA group (p < 0.001).

Mean age ± SD: 73.7 ± 7.8
Sex: 32 % M / 68 % F
Other important characteristics:

There were no statistically
significant differences in the
rate of individual
complications between the
PBA and TA group, except
agitation which was more
frequent in the PBA group.
However, in the PBA group,
there was one case of
myocardial infarction and
one case of cardiovascular
failure. An uneventful
postoperative course was
significantly more likely in
the TA than in the PBA group
(p = 0.022).
The incidence of intraoperative complications is
higher in elderly patiënts ( >
65 years of age) than in
younger patiënts (p < 0.001).

Nouvellon,
2004

Type of study:
cohort study
Setting: eye
operations in
institutions with
anaesthesiologists

Inclusion criteria: patiënts scheduled for
elective ophthalmic procedures with an
expected duration of less than 60
minutes were eligible for this
prospective observational study.
Exclusion criteria: Contraindications for
regional

Country: France
N= 2031
Source of funding:
unknown

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:
Akinesia score filled out on a standardized
form by an anesthesiologist

Endpoint of followup: not specified:
until at least
postoperative day 1
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
N (%):94% of forms
were fully completed

Mean age ± SD: 76
Sex: 57% Female, 43% Male

Reasons for
incomplete outcome
data described? no

Outcome measures and
effect size (include 95%CI
and p-value if available):
The most frequent surgical
procedures performed were
phacoemulsification and
posterior chamber artificial
lens implantation (91.0%). A
total of 66 complications
(3.3%) occurred in 60
patiënts. One patiënt had a
retrobulbar hemorrhage,
and 59 had one or two more
minor incidents or
pain/discomfort with the
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procedure. The
complications consisted of
subconjunctival hematoma
(1.3%), ocular hypertonia
(0.4%), and chemosis
(0.30%). Statistical analysis
revealed that inexperience in
the technique represented a
risk factor for complications.
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Risicofactoren
Study
reference

Study
characteristics

Patiënt characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Benzimra,
2009

Type of study:
retrospective
cohort study

Inclusion criteria: cataract
operations between
November 2001 and July 2006
from 12 NHS trusts that all
used the same electronic
patiënt record; for this study
only data from the eight sites
that routinely recorded a drug
history as part of the nursing
pre-assessment were included
in the analysis

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of follow-up:
not specified

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

Use of anticoagulantia

Patiënts on antiplatelet or anticoagulant
medications are compared to non-users

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N (%):not reported

Setting:cataract
national dataset
Country: UK
Source of funding:
Cataract Do Once
and Share Initiative
and the EPR users
group

Exclusion criteria:N=48862 eyes
Mean age ± SD:75.5 (range 5104)
Sex: 38 % M /62 % F

Anaesthetic or operative complications
were defined by the authors as serious as
they were considered to be potentially lifethreatening (systemic) or sight threatening
(ocular/orbital) and minor if worthy of
recording but not in the serious category.
The haemorrhagic complications of
anesthesia available on the EPR were
subconjunctival haemorrhage, eyelid
haemorrhage/bruising, and
retrobulbar/peribulbar haemorrhage. The
haemorrhagic operative complications
available were hyphaema and
choroidal/suprachoroidal haemorrhage

Reasons for incomplete
outcome data
described? no

Other important
characteristics: diabetes 14%;
copathology predictive of poor
visual outcome 28%

Kumar,

Type of study:

Inclusion criteria: patiënts

Describe prognostic factor(s) and method

Endpoint of follow-up:

41006 (83.9%) were recorded as
taking one or more medications
preoperatively with 16961 or 34.7%
taking one or more antiplatelet or
anticoagulant medications.
Aspirin was used in 28.1%, warfarin in
5.1%, clopidrogel in 1.9% and
diprydamole in 1.0%. In all, 1.3% of
operations were performed on eyes of
patiënts who were taking more than
one of these medications.
The recording of any complication of a
sharp needle or subtenon’s cannula
local anaesthetic block was increased
in patiënts taking clopidogrel, 8.0%
(P<0.0001) or warfarin, 6.2%
(P=0.0026) vs non-users, 4.3%, but no
increase in potentially sightthreatening complications was
identified. The incidence of
subconjunctival haemorrhage was
increased in patiënts taking
clopidogrel, 4.4% (P<0.0001) or
warfarin, 3.7% (P<0.0001) vs nonusers, 1.7%. The recording of any
operative complication was increased
in those taking clopidogrel, 7.3%
(P=0.0002) vs non-users, 4.4%, but the
haemorrhagic operative complications
of choroidal/ suprachoroidal
haemorrhage and hyphaema were not
significantly increased. The nonhaemorrhagic complication of
posterior capsular rupture (PCR) was
increased in those taking clopidogrel,
3.23% (P=0.0057) vs non-users, 1.77%.
Outcome measures and effect size

Details on methodology
are described in Jaycock
P et al., 2007 The
cataract national dataset
electronic multi-centre
audit of 55567
operations: updating
benchmark standars of
care in the UK and
internationally. Eye

Beantwoord dit artikel
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2006

prospective cohort
study
Setting: cataract
ambulatory surgery
center

having routine
phacoemulsification at St
James’s University Hospital,
Leeds UK. Only patiënts who
had sub-tenons blocks
performed by one authos
were included.

Country: UK
Source of funding:
unknown

Exclusion criteria: Patiënts
having cataract surgery
combined with other
procedures were excluded
because their anticoagulant
treatment is routinely changed
based on departmental
protocols.

of measurement:

unclear

All patiënts had standard clear corneal
phacoemulsification with posterior
chamber intraocular lens implantation
(foldable acrylic) under a sub-Tenon’s
block. The blocks were performed by an
experienced anaesthesiologist (HM); who
performs more than 250 blocks per year.

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N (%):-

Patiënts were divided into 4 groups: those
who were on aspirin, warfarin, clopidrogel
and or no anticoagulant treatment.

Reasons for incomplete
outcome data
described?-

N=255
Mean age: 76
Sex (Male:Female): 1:1.1 or
1.2
Other important
characteristics

Ling, 2004

Type of study: casecontrole study,
cases were
prospectively
collected by the
British
Ophthalmological
Surveillance Unit.
Controls underwent
cataract extraction
in 13 control
centers.

Inclusion criteria: Cases had
haemorrhage in the
suprachoiroidal space during
cataract surgery, diagnosed by
the surgeon.
Exclusion criteria: Combination
of cataract surgery with
another intraocular procedure.
N= 109 cases and 449 controls.
Mean age: 81.5 in cases and

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:
Systemic. Age, sex, diabetes, HbA1C and
blood glucose (if diabetic), hypertension,
preoperative blood pressure (BP), heart
failure, ischaemic heart disease, cerebral
vascular accident, peripheral vascular
disease, hyperlipidaemia, respiratory
disease, bleeding diathesis, anaemia,
medications (specifically cardiovascular
medications, aspirin and warfarin).
Ophthalmic. Glaucoma, ocular comorbidity
(specifically uveitis, past trauma), previous

Endpoint of follow-up:
unclear
For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N (%):-unknown
Reasons for incomplete
outcome data
described?-no

(include 95%CI and p-value if
available):

de uitgangsvraag wel?

Of the 255 patiënts in this audit, 180
were on anticoagulant medication: 75
taking aspirin (75 mg daily), 65
warfarin, and 40 clopidrogel.
In no group surgery was cancelled or
postponed due to an anesthetic
complication. No potentially sightthreatening complications, such as
retrobulbar hemorhage, were noted
in any group. Subconjunctival
hemorrhage occurred in 19% in the
control group, 40% in the clopidogrel
group, 35% in the warfarin group and
21% in the aspirin group. The highest
incidence of subconjunctival
hemorrhage was in the warfarin and
clopidogrel groups (P<0,05).
Hemorrhages involving more than 1
quadrant occurred in 10% in the
clopidogrel group, 6% in the warfarin
group, 4% in the aspirin group and 2%
in the control group. The highest
incidence of haemorrhages involving
more than 1 quadrant was in the
clopidogrel and warfarin groups;
however, this did not achieve
statistical significante (P=0,37, Fisher
excat test).
Statistically significant risk factors for
SCH in univariate analysis included:
older age (p<0.001), taking at least
one cardiovascular medication
(p<0.001), peripheral vascular disease
(p = 0.014), hyperlipidaemia (p =
0.005), glaucoma (p<0.001), elevated
preoperative intraocular pressure
(p<0.001), sub-Tenon's local
anaesthesia (LA) (p<0.001), topical LA
(p<0.001), the lack of orbital
compression following LA (p<0.001),
posterior capsule (PC) rupture before

Beantwoord dit artikel
de uitgangsvraag wel?
Study quality: Low: RCTs
with very
serious limitations or
observational studies
without special
strengths or important
limitations
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Setting: cataract
ambulatory surgery
center

77,0 in controls

Country: UK

Other important
characteristics

Sex (Male:Female): unknown

Source of funding:
British
Opthalmological
Surveillance Unit

Wirbelauer,
2004

Type of study:
prospective study
Setting: eye surgery
in hospital

Inclusion criteria: patiënts
presenting for cataract surgery
under oral anticoagulation
were included

intraocular procedure, axial length,
intraocular pressure (IOP) prior to cataract
surgery, and preoperative visual acuity.
Operative. Eye (right/left), surgeon grade,
anaesthetist grade, type of anaesthesia,
anaesthetic complications, orbital
compression following local anaesthesia
(LA), peak intraoperative pulse and BP,
operative procedure (phacoemulsification,
elective ECCE, or phacoemulsification
conversion), section (corneal/scleral),
posterior capsule (PC) rupture, and the
timing of PC rupture in relation to SCH in
the cases.
Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:
Anticoagulant

Exclusion criteria: unknown
Country: Germany
N= 128
Source of funding:
unknown

Mean age ± SD: 77 ± 7

SCH (p<0.001), elective extracapsular
cataract extraction (ECCE) (p = 0.038),
and phacoemulsification conversion
(p<0.001). Logistic regression analysis
identified the following significant
independent risk factors: older age,
taking at least one cardiovascular
medication, glaucoma, elevated
preoperative intraocular pressure, the
lack of orbital compression, PC
rupture before SCH, elective ECCE,
and phacoemulsification conversion.

Endpoint of follow-up:
unknown
For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N (%):- unknown

In 9 patiënts (7%) an ocular
hemorrhagic event was observed.
These were not sight-threatening and
resorbed spontaneously within a few
days. Only one patiënt had a slight
hemorrhage within a few days

Reasons for incomplete
outcome data
described?- unknown

Sex: % M / % F: unknown

In the time period of the
study in total 6428
cataract surgeries were
performed and 128 were
included in this study.
Patiënts were selected
because they were on
bloodthinning agents.
Relevant voor deze
uitgangsvraag???

Other important
characteristics: The mean
prothrombin time was 39 ± 18.
Most patiënts (81%) continued
their anticoagulation
(prothrombin time 34 ± 13)
El-Hindy,
2009

Type of study:
retrospective
cohort study
Setting: cataract
national dataset

Inclusion criteria: data from 12
trusts were used
Exclusion criteria: we have
excluded topical and topical/
intracameral anaesthesia from
the analysis of complications

Country: UK
N=55.567 eyes
Source of funding:
unknown

Mean age ± SD:

Describe prognostic factor(s) and method
of measurement:

Endpoint of follow-up:
not specified

Information on the professional group and
grade of the
person administering the anaesthetic,
anaesthetic
technique, anaesthetic and sedative drugs,
and

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N (%): 1.8%, except for
the local anesthetic
complications field
where it was 100% for

Outcome measures and effect size
(include 95%CI and p-value if
available):
Anaesthesia was administered by an
ophthalmologist in 56.7% of the cases,
a career anaesthetist in 42.1% of the
cases, a clinical assistant anaesthetist
in 0.3% of the cases, and staff were
not recorded in 0.9% of the cases.
Local anaesthesia (LA) was used in

Details on methodology
are described in Jaycock
P et al., 2007 The
cataract national dataset
electronic multi-centre
audit of 55567
operations: updating
benchmark standars of
care in the UK and
internationally. Eye
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anaesthetic complications was available.
Sex: % M / % F
Other important
characteristics:

cases performed under
sharp needle and
subtenons cannula
anaesthesia, but was of
unknown completeness
for cases performed
using local anesthetic
techniques and 4.5%
under general
anesthesia
Reasons for incomplete
outcome data
described?

95.5%, with topical anaesthesia alone
in 22.3% (range by site, 0–99.8%),
topical and intracameral in 4.7%
(range, 0–24.1%), subtenons in 46.9%
(range, 0–81.8%), peribulbar in 19.5%
(range, 0–63.4%), and retrobulbar in
0.5% (range, 0–5.3%). One or more
minor complications occurred in 4.3%
of 38 058 local blocks administered by
either sharp needle or subtenons
(blunt) cannula. Minor complications
were 2.3 times more common with
subtenons blocks (P<0.001). Serious
complications, defined as sight or life
threatening occurred in 25 eyes,
0.066%, undergoing sharp needle or
subtenons cannula blocks. Sharp
needle techniques had a 2.5-fold
increased risk of serious complications
compared with subtenons cannula
techniques (P=0.026).
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Bijlage 6.1 Lee Cardiac Risk Index
Tabel 1. Lee cardiac risk index (1 punt wordt toegekend aan de volgende factoren)
Hoogrisico chirurgie
Intra-abdominale chirurgie
Intra-thoracale chirurgie
Suprainguinale vaatchirurgie
Ischemische hartaandoening
Myocard infarct,
Positieve inspanningstest,
Angina pectoris,
Nitraat therapie,
ECG met pathologische Q golf
Hartfalen/decompensatio cordis Hartfalen
Longoedeem
Nachtelijk dyspnoe/Orthopnoe
S3 gallop
Pulmonaire vasculaire redistributie
Cerebrovasculaire aandoening
TIA of herseninfarct
Nierinsufficiëntie
Creatinine > 177 μmol/L
Diabetes Mellitus
Insuline-afhankelijk
5

Tabel 2. Indeling in Lee klasse 1 t/m 4 met bijbehorende kans op cardiale complicaties
Klasse
% cardiale complicatie % van populatie
Klasse 1 : 0 punten
0,4
36
Klasse 2 : 1 punt
1,1
39
Klasse 3 : 2 punten
4,6
18
Klasse 4 : ≥ 3 punten 9,7
7
Tabel 3. Indeling in Lee klasse 1 t/m 4 met bijbehorende gecorrigeerde kans op cardiovasculaire
mortaliteit
Klasse
% cardiale mortaliteit Odds ratio (95% BI)
Klasse 1 0,3
1 (referentie)
Klasse 2 0,7
2,0 (1,7-2,4)
Klasse 3 1,7
5,1 (3,8-6,7)
Klasse 4 3,6
11,0 (7,7-15,8)

Hoofdstuk 7

Infectieprefentie

Uitgangsvraag 5: welke minimale voorwaarden ten aanzien van infectiepreventie zijn bij een
intra-oculaire ingreep gewenst?
5

10

15

20

7.1
Inleiding
Tijdens een cataractoperatie kan het kwetsbare intra-oculaire weefsel onbedoeld blootgesteld
worden aan toxische en infectieuze invloeden. Dit kan leiden tot ernstige, irreversibele schade
met mogelijk blindheid ten gevolge. De maatregelen die genomen moeten worden om dit risico
te beperken zijn gericht op het voorkomen van peroperatieve contaminatie. Enerzijds gebeurt
dit door het creëren van een kiemvrije omgeving, anderzijds door adequate decontaminatie van
het niet-disposable instrumentarium. Richtlijnen hiervoor zijn opgesteld door de Werkgroep
Infectiepreventie (WIP). De relevante uitkomstmaat is de incidentie van complicaties die het
gevolg zijn van contaminatie ontstaan tijdens een cataractoperatie.

7.2
Samenvatting van de literatuur
Achttien studies zijn relevant voor de beantwoording van deze uitgangsvraag, bij elf studies
betreft het onderzoek naar de waarschijnlijke oorzaak van postoperatieve endophthalmitis,
terwijl een zevental studies de mogelijke oorzaken van TASS onderzocht. In alle gevallen betreft
het retrospectieve observationele studies, met name case series waarin een verband wordt
gelegd tussen een waarschijnlijke bron van contaminatie en een uitbraak van endophthalmitis of
TASS. Studiekwaliteit en bewijskracht zijn derhalve laag.
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De perioculaire flora lijkt verantwoordelijk voor het merendeel van de postoperatieve
infectieuze endophthalmitis cases. Bij 14 van de 17 (82%) patiënten met sporadische
endophthalmitis werd een genetisch identiek micro-organisme geïsoleerd van het ooglid,
conjunctiva of uit de neusholte (Speaker, 1991). Naast de gebruikelijke sporadische vorm van
endophthalmitis, zijn er zeldzame kleinschalige uitbraken van endophthalmitis. In een aantal
studies is de waarschijnlijke oorzaak voor de endophthalmitis uitbraak vastgesteld en lijkt deze
gelegen in microbiële contaminatie van medische producten of chirurgische apparatuur, in
gebreken in het luchtbehandelingsysteem, in contaminatie van de oculaire irrigatievloeistof
(Akcakaya, 2011; Horster, 2009), in de zoutoplossing gebruikt voor intracamerale injectie van
cefuroxim (Cakir, 2009), in de trypaan blauw oplossing (Mateos, 2006), in de (interne
irrigatiekanalen en tubing van de) phacoemulsifier (Pinna, 2009; Robert, 2008; Kenchappa,
2005), in contaminatie als gevolg van stofdeeltjes vrijgekomen bij verbouwingswerkzaamheden
(Saracli, 2007; Gibb, 2006) of in reparatiewerkzaamheden aan het luchtverversingssysteem
(Tarkkanen, 2004).
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Op vergelijkbare wijze is een groot aantal factoren in verband gebracht met het optreden van
TASS: onvoldoende doorspoelen van phaco-apparatuur; het gebruik van enzymatische reinigers,
glutaaraldehyde of een te hoge concentratie detergentia; contaminatie van zoutoplossingen,
injectienaalden, of autoclaaf en het gebruik van een zeer hoge dosis intracameraal cefuroxim als
gevolg van een verdunningsfout (Cutler Peck, 2010; Ness, 2010; Kutty, 2005; Centers for Disease
Control and Prevention, 2007; Hellinger, 2006; Unal, 2006; Delyfer, 2011).
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7.3

Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk een verband is tussen microbiële contaminatie
en uitbraken van endophthalmitis of TASS.

Niveau 3
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C: Akcakaya 2011, Cakir 2009, Centers for Disease Control and Prevention 2007,
Cutler Peck 2010, Delyfer 2011, Gibb 2006, Hellinger 2006, Horster 2009, Kenchappa
2005, Kutty 2005, Mateos 2006, Ness 2010, Pinna 2009, Robert 2008, Saracli 2007,
Tarkkanen 2004, Unal 2006

7.4
Overwegingen
De Werkgroep Infectiepreventie heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot omstandigheden
bij kleine chirurgische ingrepen, reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundig
instrumentarium en veilig werken in de oogheelkunde.
7.4.1 Luchtbehandeling
Endophthalmitis is een van de meest gevreesde complicaties van cataractchirurgie. Maatregelen
zoals joderen, steriel afdekken, luchtbehandeling en instrumentsterilisatie zijn evenals een
zorgvuldige chirurgische techniek van invloed op de incidentie van endophthalmitis. De
incidentie in Nederland is ongeveer 0,05%. Doordat de incidentie van endophthalmitis statistisch
gezien laag is, is het relatieve aandeel van ieder van deze maatregelen moeilijk aan te tonen.
Echter gezien de ernstige consequenties, is het belangrijk duidelijke voorwaarden op te stellen
voor het verrichten van een cataract operatie om endopthalmitis te voorkomen.
Voor de inrichting van een oogheelkundige operatiekamer is de richtlijn ‘Omstandigheden
(kleine) chirurgische en invasieve ingrepen’ (2006) van de Werkgroep Infectiepreventie als basis
aangehouden. Volgens deze richtlijn moet een inhoudelijke afweging worden gemaakt onder
welke omstandigheden cataract operaties moeten plaatsvinden. Deze afweging moet worden
gemaakt op basis van zes criteria. Namelijk grootte en diepte van de incisie, duur van de ingreep,
implantatie van lichaamsvreemd materiaal, openen van steriele holten, botten of grote
gewrichten en gevolgen van een wondinfectie voor de patiënt. Volgens de WIP richtlijn zouden
cataractoperaties verricht moeten worden onder omstandigheden zoals in operatiekamer klasse
I. De argumenten die hiervoor pleiten zijn het implanteren van lichaamsvreemd materiaal, het
openen van steriele holten, en de vergaande gevolgen van een infectie voor de patient. De
werkgroep wil hier tegenover stellen dat een cataract operatie een kortdurende operatie is en
dat de incisie klein is.
Om deze redenen stelt de werkgroep voor de omstandigheden volgens operatiekamer klasse I
op een tweetal punten te wijzigen namelijk het aantal sluizen (niet vier maar drie) en de
ventilatievoud (niet 20 maal maar zes maal).
Samengevat kunnen cataractoperaties verricht worden in een operatiekamer voorzien van een
niet-mengende verdringings- of downflow systeem. Dat wil zeggen een inblaassysteem waarbij
rekening wordt gehouden met het operatiegebied bij de patiënt en de positionering van de
instrument tafel. De luchtkwaliteit dient te voldoet aan een klasse I operatiekamer. Een klasse I
operatieafdeling bestaat uit drie zones:
 Zone A, “steriel”: operatiekamers en steriele opdekruimtes;
 Zone B, “schoon”: in- en uitleidkamers, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag etc.;
 Zone C, “niet schoon”: patiëntenwachtruimte, verkoeverkamer, kleedkamers, toiletten etc.
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De richting van de luchtbeweging moet verlopen van zone A, waar de hoogste eisen aan de
steriliteit worden gesteld, naar respectievelijk zone B en C waarvoor de eisen minder hoog zijn.
Overdruk heeft tot doel te verhinderen dat kiemen van buitenaf de OK's in komen. Het is
derhalve onjuist om bij operaties bij patiënten met infectie de overdruk te laten wegvallen. Er
dient bij een cataractoperatie sprake te zijn van overdruk van zone A naar zone B.
Een gevalideerd luchtbehandelingssysteem dient de binnenkomende lucht rechtsstreeks naar
het operatiegebied te leiden. Dit zogenaamde niet-mengende verdringings- of downflow
systeem dient te zorgen voor een luchtwisseling (ventilatievoud) van tenminste zes keer per uur
bij cataractoperaties die onder locale anesthesie plaatsvinden. De toegevoerde lucht moet
kiemvrij worden gehouden met HEPA filters (High Efficiency Particulate Airfilters) welke ieder
jaar gecontroleerd en zo nodig vervangen dienen te worden.
De operatieafdeling dient afgesloten te zijn van het ziekenhuis en het is wenselijk gebruik te
maken van drie sluizen. Te weten een patienten-, personeels en een gecombineerde
goederensluis waarbij het vuile materiaal afgesloten getransporteerd wordt.
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7.4.2 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundig instrumentarium
Naast endophthalmitis is Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS) een mogelijk gevolg van
contaminatie tijdens een cataractoperatie. Deze contaminatie wordt veroorzaakt door
verontreiniging van gebruikte vloeistoffen en/of instrumentarium.
Oogheelkundig instrumentarium is kwetsbaar en de kleine holle ruimtes zijn vaak moeilijk te
reinigen. Zelfs minimale verontreinigingen kunnen echter ernstige gevolgen hebben voor het
kwetsbare oogweefsel. De Werkgroep Infectiepreventie heeft mede om deze redenen een
drietal aanbevelingen geformuleerd:
 waar nodig dan wel mogelijk worden disposable materialen en instrumenten gebruikt;
 machinale reiniging dient altijd boven handmatige reiniging verkozen te worden, waarbij
in geval van desinfectie thermische desinfectie de voorkeur geniet;
 de richtijnen van de leverancier betreffende reiniging, desinfectie en sterilisatie dienen te
worden opgevolgd.
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Voor uitgebreidere informatie betreffende dit onderwerp wordt verwezen naar de richtlijnen
‘Reiniging desinfectie en sterilisatie oogheelkundig instrumentarium’ (2007) en ‘Veilig werken in
de oogheelkunde’ (2007) van de Werkgroep Infectiepreventie.
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7.5
Aanbevelingen
De omstandigheden van de operatiekamer waar een cataract operatie onder locale anesthesie
wordt uitgevoerd dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
 Zone-indeling: drie;
 Structuur: afgesloten van het ziekenhuis;
 Sluizen: drie;
 Verkoeverkamer: hetzij op de operatieafdeling of dichtbij gelocaliseerd;
 Ventilatiesysteem: niet mengend systeem ook wel downflow systeem. Dat wil zeggen
een inblaassysteem waarbij rekening wordt gehouden met het operatiegebied bij de
patient en de positionering van de instrument tafel;
 Ventilatievoud: zes keer per uur dient de ruimte te worden voorzien van verse
binnenkomende lucht;
 Filtering lucht: de toegevoerde lucht moet kiemvrij zijn door middel van het gebruik van
een Hepa-filter;
 Drukhiërarchie: overdruk zone A – B.
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Aanbevolen wordt de richtlijnen ‘Reiniging desinfectie en sterilisatie oogheelkundig
instrumentarium’ (2007) en ‘Veilig werken in de oogheelkunde’ (2007) van de Werkgroep
Infectiepreventie te volgen.
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7.7
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de database Medline is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004 naar peroperatieve
contaminatie en het optreden van een infectie of ontsteking na een cataractoperatie. De
zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De literatuurzoekactie leverde 55 treffers
op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting
van de literatuur: onderzoek naar de oorzaak van post-operatieve infecties of onstekingen; bij
patiënten die een cataractoperatie ondergaan; en het optreden van post-operatieve
endophthalmitis of TASS als uitkomstmaat. Aan de literatuurselectie werd een tweetal
sleutelpublicaties toegevoegd (Speaker et al, 1991; Delyfer et al, 2011)
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Zoekverantwoording infectiepreventie
Onderwerp
Infectiepreventie

Data-base
Medline
(OVID)
2004oktober
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Zoektermen
1
exp Cataract/ (21620)
2
exp Cataract Extraction/ (25558)
3
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or Capsulorhexis or
Phacoemulsification).ti,ab. (40205)
4
1 or 2 or 3 (52126)
5
Air Microbiology/st [Standards] (95)
10 environmental microbiology/ or air microbiology/ (10193)
12 exp Environmental Monitoring/ (61545)
13 exp Infection Control/ (45840)
14 Operating Rooms/ (9621)
15 Particle Size/ (43453)
17 Drug Contamination/ (7911)
18 Ventilation/ (4273)
19 Disease Outbreaks/ (57159)
21 exp Equipment Contamination/ (8521)
22 exp Inflammation/ep, et, pa, pc [Epidemiology, Etiology, Pathology,
Prevention & Control] (64806)
23 exp Endophthalmitis/ep, et, pc [Epidemiology, Etiology, Prevention &
Control] (2140)
24 exp Eye Infections, Bacterial/ep, et, pc [Epidemiology, Etiology, Prevention &
Control] (3494)
25 exp Postoperative Complications/ (376442)
26 Disease Outbreaks/ (57159)
27 Surgical Wound Infection/et, pc [Etiology, Prevention & Control] (15035)
28 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 (495326)
29 4 and 28 (8745)
30 10 or 12 or 13 or 14 or 15 or 17 or 18 or 19 or 21 (232538)
31 29 and 30 (136)
40 limit 31 to (yr="2004 -Current" and (dutch or english or french or german))
(55)

Aantal hits
55

Hoofdstuk 8

Antibiotica profylaxe

Uitgangsvraag 6: welke profylaxe dient bij een cataractoperatie toegediend te worden om de
kans op postoperatieve endophthalmitis tot een minimum te beperken?
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8.1
Inleiding
Endophthalmitis is een weinig voorkomende, maar potentieel ernstige complicatie van een
cataract(staar)operatie of phaco-emulsificatie. De incidentie in Nederland is ongeveer 0,05%. De
vraag is hoe de kans op postoperatieve endophthalmitis tot een minimum te beperken.
Uiteraard moet ook worden nagegaan of er nadelige effecten zijn van de toediening van
antibiotica en povidon. De relevante uitkomstmaat is de incidentie van postoperatieve
endophthalmitis. De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
1) welke peroperatieve antibiotica zorgen voor een zo laag mogelijke incidentie van
postoperatieve endophthalmitis en hoe en wanneer moeten deze antibiotica worden
toegediend?
2) welke concentratie en toedieningsvorm van povidonjood zorgt voor een zo laag
mogelijke incidentie van postoperatieve endophthalmitis?
3) zijn er patiënten met een verhoogd risico op endophthalmitis en moet de antimicrobiële
profylaxe dan worden aangepast, zo ja hoe?

8.2
Peroperatieve antibiotica
8.2.1 Samenvatting van de literatuur
Een RCT (ESCRS, 2007) en twee cohortstudies (Garcia-Saenz, 2010; Garat, 2009) hebben deze
vraag gedeeltelijk onderzocht (zie evidence-tabel). De grote Europese multicentertrial van de
ESCRS studiegroep heeft een twee keer twee factorieel design waarin:
1) intracameraal cefuroxime (1 mg in 0,1 ml fysiologisch zout) wordt vergeleken met geen
intracamerale injectie (niet geblindeerd);
2) peroperatief levofloxacin (0,5% druppels; 30 en 60 min voorafgaand aan en 0, 5 en 10
minuten na de operatie) wordt vergeleken met placebo druppels (geblindeerd).
Alle patiënten werden behandeld met povidonjood (5%; conjunctivaal en op de cornea
gedurende tenminste drie minuten) voorafgaand aan de operatie en werden verzocht
levofloxacin (0,5% druppels) te gebruiken viermaal daags gedurende zes dagen startend op de
dag na de operatie. Toen de RCT vroegtijdig werd gestopt vanwege een vermeend groot effect
van cefuroxime, waren 16.603 patiënten geïncludeerd en 29 gevallen van postoperatieve
endophthalmitis geconstateerd. Bij de ruim 8103 patiënten die geen intracameraal cefuroxime
kregen, traden 24 gevallen van endophthalmitis op (0,30%), tegen vijf gevallen bij de 8108
patiënten die wel met cefuroxime waren behandeld (0,06%). Na multivariabele correctie bleek
intracameraal cefuroxime het risico op endophthalmitis te verlagen, ten opzichte van geen
injectie, met een factor 4,9 (95% BI = 1,9-12,9), terwijl topisch levofloxacin het risico verlaagde
met een factor 1,4 (95% BI = 0,7-3,0; statistisch niet significant). Opvallend is de relatief hoge
incidentie van endophthalmitis in de controlegroep (0,35%). Uitgaande van bovenstaande
risicoreducties en een incidentie van endophthalmitis van 0,05%, in de Nederlandse situatie,
zouden 2510 patiënten (95% BI = 2168-4299) moeten worden behandeld met intracameraal
cefuroxime om één geval van endophthalmitis te voorkomen.
In twee Spaanse prospectieve cohortstudies wordt de incidentie van postoperatieve
endophthalmitis vergeleken voor en na de introductie van intracamerale antibiotica injectie,
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cefuroxime (1 mg in 0,1 ml; Garcia-Saenz, 2010) of cefazoline (2,5 mg in 0,1 ml; Garat, 2009). In
deze niet-gerandomiseerde studies worden relatieve risico’s berekend zonder te corrigeren voor
eventuele confounders. Alle patiënten werden behandeld met povidonjood voorafgaand aan de
operatie en in veel gevallen met antibiotica druppels na de operatie. De ongecorrigeerde
relatieve risico’s suggereren een reductie van endophthalmitis door intracameraal cefuroxime
met een factor 13,9 (95% BI = 4,3-45,5) en door intracameraal cefazoline met een factor 8,9
(95% BI = 3,7-21,7).
8.2.2

Conclusies
Het is aannemelijk dat intracameraal cefuroxime de kans op postoperatieve
infectieuze endophthalmitis verlaagt.

Niveau 2

A2: ESCRS 2007
C: Garcia-Saenz 2010, Garat 2009

10
Er zijn aanwijzingen dat preoperatief gebruik van topicaal levofloxacin de kans
op postoperatieve infectieuze endophthalmitis verlaagt.
Niveau 3
B: ESCRS 2007
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8.2.3 Overwegingen
Meerdere soorten en toedieningsvormen van antibiotica verlagen mogelijk de kans op een
endophthalmitis. Uit de ESCRS studie uit 2007 blijkt onder andere dat intracameraal cefuroxime
de kans op postoperatieve infectieuze endophthalmitis verlaagt. Hoewel het jammer is dat de
studie voortijdig werd afgebroken, lijkt het effect van cefuroxime niet door toeval verklaard. Het
is ook in lijn met eerdere studies op dit gebied in Zweden (Montan et al. 2002a,b). De vertaalslag
naar de Nederlandse praktijk is niet zonder meer te maken. Het meest opvallende in de studie is
de hoge incidentie van endophthalmitis in de onbehandelde groep (0,3%) ten opzichte van de
incidentie in Nederland (0,05%).
Bij elke patiënt moet daarom de afweging worden gemaakt door de oogarts of antibiotica
geindiceerd is.
Het peroperatief toedienen van cefuroxim (0,1 ml in 10mg/ml oplossing) aan het einde van een
cataractoperatie is veilig. De oogarts kan aan het eind van de operatie beslissen of een bolus met
intracamerale antibiotica nodig is.
8.2.4 Aanbeveling
De toediening van intracamerale antibiotica, zoals cefuroxim 1 mg in 0,1 ml, is zinvol indien er
één of meerdere risicofactoren voor het ontwikkelen van endophthalmitis aanwezig zijn:
 chirurgische complicaties (achterste kapsel scheur, zonulolysis);
 “clear corneal temporale hoofdincisie” in plaats van “scleral tunnel superior
hoofdincisie”;
 siliconen lensmateriaal in plaats van acrylaat lensmateriaal.
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8.3
Povidonjood
8.3.1 Samenvatting van de literatuur
Er zijn geen studies gevonden die verschillende concentratie en toedieningsvorm van
povidonjood ter voorkoming van postoperatieve endophthalmitis vergeleken, met als directe
uitkomstmaat endophthalmitis.
8.3.2 Overwegingen
Preoperatieve desinfectie met povidonjood lijkt van groot belang voor de preventie van
postoperatieve endophtalmitis (Ciulla et al, 2002). Gangbaar in Nederland is het poetsen van de
huid met povidonjood 5-10% en het toedienen van een druppel 5% povidonjood in de
conjunctivaalzak. Er zijn indirecte aanwijzingen, verkregen in experimenteel onderzoek aan
bacteriecultures, die suggereren dat sterker verdunde povidonjood oplossingen (tot
honderdmaal verdunning van een 10% stockoplossing) een hogere antibacteriële werking
hebben (Berkelman et al, 1982). Er zijn echter geen studies die antwoord geven op de vraag of
toediening van 5%, 1%, of een lager percentage povidonjood in de conjunctivaalzak optimaal is
binnen het geheel van antimicrobiële maatregelen (en met endophthalmitis als uitkomstmaat).
De klinische effectiviteit van een lage concentratie povidonjood in de conjunctivaalzak, gemeten
als een reductie in bacteriële contaminatie van het oog, wordt aannemelijk gemaakt in een
recent gepubliceerd Japans onderzoek (0,25% povidonjood; Shimada et al, 2011), maar enigszins
wordt tegengesproken in een eerdere Engelse studie (1% versus 5% povidonjood; Ferguson et al,
2003). De werkgroep is van mening dat er onvoldoende bewijs is om af te wijken van de meest
gangbare toepassing van 5% povidonjood, maar acht ook een concentratie van 1% acceptabel.
Omdat de antimicrobiële werking van povidonjood snel afneemt in de tijd vooral bij hoge
verdunningen, is het gebruik van een verse verdunning (op de dag van de operatie), en ruime
dan wel herhaalde toediening op het oculaire oppervlak van groot belang. Indien een patiënt
allergisch is voor povidonjood kan een alternatief worden gebruikt zoals daar is voor de huid:
chloorhexide (0,05%).
Na het joderen moeten de oogleden en wimpers zorgvuldig worden afgedekt met steriele
materialen.

30
Voor de mate van concentratie van povidonjood is geen evidence voor.

8.3.3 Aanbeveling
De werkgroep adviseert om voor de cataractoperatie de huid rondom het te opereren oog met
povidon jood (5-10%) te “poetsen” en een druppel (verdunde) povidonjood (0,3-5%) in de
conjunctivaalzak te laten inwerken. Hierna moeten de ooglidranden en wimpers zorgvuldig
worden afgedekt.
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8.4
Verhoogd risico op endophthalmitis
8.4.1 Samenvatting van de literatuur
Een RCT (ESCRS, 2007), een prospectieve en twee retrospectieve cohortstudies (Lundstrom et al,
2007; Li et al, 2004; Garcia-Arumi et al, 2007) hebben deze vraag onderzocht (zie evidencetabel).
In de Europese multicenter trial van de ESCRS studiegroep (zie beschrijving onder 6.1), zijn ruim
veertig potentiële risicofactoren gescreend, met als resultaat een multivariaat prognostisch
model voor postoperatieve endophthalmitis (klinische diagnose) met daarin, naast de
gerandomiseerde behandelopties (cefuroxime, levofloxacin, placebo): leeftijd (OR = 1,02 [0.981,06]; per jaar), mannelijk geslacht (OR = 1,79 [0,86-3,75]), grotere chirurgische ervaring (OR =
96
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2,01 [1,02-4,0]; per ervaringsniveau), plaats van incisie (OR = 5,88 [1,34-25,9]; clear corneal
versus scleral tunnel), aanwezigheid van chirurgische complicaties (OR = 4,95 [1,68-14,6]) en
siliconen lensmateriaal (OR = 3,13 [1,47-6,67]; versus acryl). Diabetes status, ziekenhuisopname
(versus ambulante behandeling) en lensontwerp komen niet als risicofactor naar voren. Als de
analyse wordt beperkt tot microbiologisch-bewezen endophthalmitis, zijn mannelijk geslacht (OR
= 2,70 [1,07-6,8]) en siliconen lensmateriaal (OR = 4,10 [1,66-10,1]; versus acryl) statistisch
relevante risicofactoren. Omdat niet is gerandomiseerd op de individuele risicofactoren, kan
residuele confounding niet worden uitgesloten. Zo wordt de corneasclerale (scleral tunnel)
incisie slecht in twee van de 24 centra routinematig gebruikt en is het daarmee geassocieerde
verminderde risico op endophthalmitis mogelijk het gevolg van onbekende (niet gemeten)
verschillen ten opzichte van de overige centra. De associatie tussen chirurgische ervaring en het
risico op endophthalmitis wordt mogelijk verklaard doordat ervaren chirurgen vaker betrokken
zijn bij risicovollere ingrepen.
Een grote retrospectieve cohortstudie onderzocht het risico op endophthalmitis bij alle
cataractoperaties uitgevoerd in West Australië tussen 1980 en 2000 (Li et al, 2004). In deze
periode deden zich 210 gevallen van endophthalmitis voor (0,18%). Uit het multivariaat
prognostisch model komen als relevante risicofactoren vooral naar voren: leeftijd boven 79 jaar
(OR = 1,50 [1,13-1,99]) en aanvullende oogchirurgie (vitreoretinale procedure, OR = 2,71 [1,186,23]; lacrimale en ooglid-procedures, OR = 23,5 [8,5-65,0]). Residuele confounding kan niet
worden uitgesloten, vooral omdat geen rekening is gehouden met mogelijke variaties in
antimicrobiële profylaxe.
Een prospectieve cohortstudie onderzocht het risico op endophthalmitis bij alle
cataractoperaties uitgevoerd in Zweden tussen 2002 en 2004 (Lundstrom et al, 2007). In deze
periode werd in Zweden al routinematig intracameraal cefuroxime gebruikt (99,1% van de
ingrepen), en deden zich 109 gevallen van endophthalmitis voor (0,048%). Uit multivariate
analyse komen als relevante risicofactoren naar voren, naast het niet gebruiken van cefuroxime
(P < 0,001): leeftijd boven 84 jaar (P < 0,001) en communicatie tussen anterior compartment en
vitreous (P < 0,001). De bijbehorende relatieve risico’s zijn slechts vermeld voor univariate
analyses: leeftijd boven 84 jaar (ongecorrigeerde OR = 1,77 [1,33-2,37]) en communicatie tussen
anterior compartment en vitreous (ongecorrigeerde OR = 5,10 [3,13-8,32]).
8.4.2

Conclusies
Plaats van incisie (clear corneal in plaats van scleral tunnel), lensmateriaal (siliconen
in plaats van acrylaat) en chirurgische complicaties verhogen mogelijk de kans op
endophthalmitis.
Niveau 2
B: ESCRS 2007, Lundstrom, 2007, Li 2004
Mannelijk geslacht en hoge leeftijd (≥ 80 jaar) verhogen mogelijk de kans op
endophthalmitis.
Niveau 2
B: ESCRS 2007, Lundstrom 2007, Li 2004
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8.4.3 Overwegingen
Uiteenlopende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van endophthalmitis na een
cataractextractie. Uit de literatuur komen een aantal zaken naar voren zoals de plaats van incisie
(clear corneal temporaal i.p.v. scleral tunnel superior), het lensmateriaal (siliconen i.p.v. acrylaat)
en chirurgische complicaties (achterste kapsel scheur, glasvocht, zonulolysis) verhogen mogelijk
de kans op endophthalmitis.
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Ook zouden mannen met een hoge leeftijd (≥ 80 jaar) meer risico hebben op het ontwikkelen
van een endophthalmitis. Topicale anesthesie zou de kans op een endophthalmitis mogelijk ook
vergroten. Het gebruik van een cartridge om de lens te implanteren zou het risico juist kunnen
verminderen, daar de lens dan niet in aanraking komt met het oogoppervlak, de conjunctiva.
Wellicht is er bij meer complexe operaties een verhoogd risico op een infectie. Ook als er sprake
is van een (onbehandelde) blepharitis kan het risico verhoogd zijn. Atopische patiënten en
patiënten met rosacea hebben dientengevolge ook meer kans op het ontwikkelen van een
endophthalmitis. Als laatste groep risico patiënten zijn er de immuun gecompromitteerde
patiënten en diegene die immunosupressiva gebruiken (ESCRS guideline, 2007).

10
8.4.4 Aanbeveling
De werkgroep adviseert om bij onderstaande risicogroepen of -factoren het gebruik van
intracamerale antibiotica, zoals cefuroxim, te overwegen:
 immuun gecompromitteerde patiënten;
 atopische patiënten met blepharitis;
 patiënten met rosacea en blepharitis;
 mannelijke patiënten > 80 jaar;
 meer complexe operaties.
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8.6
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004
naar het gebruik van peroperatieve profylaxe (antibiotica, povidonjood) bij cataractoperaties ter
voorkoming van post-operatieve infectieuze endophthalmitis. De zoekstrategie is weergegeven
in de tabel hieronder. De literatuurzoekactie leverde 128 treffers op. Studies die voldeden aan
de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel
onderzoek; gerandomiseerd onderzoek (RCT) of ander vergelijkend onderzoek van voldoende
omvang; vergelijking van verschillende peroperatieve antimicrobiële strategieën (deelvragen 6.1
en 6.2) of risicofactoren op endophthalmitis (deelvraag 6.3) bij patiënten die een
cataractoperatie ondergaan middels phacoemulsificatie en de plaatsing van een intraoculaire
lens; en het optreden van postoperatieve endophthalmitis als uitkomstmaat.
Zoekverantwoording
Onderwerp
Antibiotica profylaxe

Data-base
Medline
(OVID)
2004-mei
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Cochrane
(Wiley)

Zoektermen
7
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or Capsulorhexis or
Phacoemulsification).ti,ab. (38668)
8
exp *Cataract/ (13453)
9
exp *Cataract Extraction/ (17588)
10 7 or 8 or 9 (43879)
11 limit 10 to (dutch or english or french or german) (38195)
12 exp *Anti-Bacterial Agents/ad, tu [Administration & Dosage, Therapeutic
Use] (97741)
13 prevention & control.fs. (868125)
14 prophyla*.ti,ab. (108485)
15 cefuroxim*.ti,ab. (3283)
16 antibiotic*.ti,ab. (190335)
17 12 or 15 or 16 (256488)
18 13 or 14 (975784)
19 17 and 18 (25351)
20 Endophthalmitis.ti,ab. (4830)
21 exp Endophthalmitis/pc [Prevention & Control] (500)
22 exp Endophthalmitis/ (4535)
23 20 or 22 (6195)
24 18 and 23 (641)
25 21 or 24 (641)
26 19 or 25 (25734)
27 11 and 26 (365)
28 limit 27 to yr="2004 -Current" (173)
63 zoekfilter SR (2)
64 zoekfilter RCT (42)
90 exp epidemiological studies/ (1306379)
91 28 and 90 (65)
92 64 or 91 (79)
95 92 not 63 (78)

Aantal hits
128

#11 MeSH descriptor Anti-Bacterial Agents explode all trees
#12 MeSH descriptor Cataract Extraction explode all trees
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2004-mei
2011

#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#23
#24
#25
#26

(cataract):ti,ab,kw
(#12 OR #13)
antibiotic* or cefuroxime
(#15 OR #11)
(#16 AND #14)
(profyla*):ti,ab,kw
(prophylaxis):ti,ab,kw
(#19 AND #17)
(#20), from 2004 to 2011
(endophthalmitis):ti,ab,kw
MeSH descriptor Endophthalmitis explode all trees
(#23 OR #24)
(#25 AND #17)

25 refs > 12 dubbel
Embase
(Elsevier)
2004-mei
2011

Onderwerp
Risico
endophthalmitis

Data-base
Medline
(OVID)
2004-juli
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens* NEAR/2
opacit*):ti AND ('endophthalmitis'/exp/dm_pc OR (endophthalmitis:ab,ti AND
('antibiotic prophylaxis'/exp OR prophylaxis:ab,ti)) OR ('antibiotic prophylaxis'/exp
OR prophylaxis:ab,ti AND ('antibiotic agent'/exp/mj/dd_do,dd_dt,dd_cr,dd_ad OR
cefuroxim*:ab,ti OR antibiotic*:ab,ti))) AND [embase]/lim AND ([dutch]/lim OR
[english]/lim OR [french]/lim OR [german]/lim) AND [2004-2011]/py
66 refs. > 30 dubbel
Zoektermen
1
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia* or Capsulorhexis or
Phacoemulsification).ti,ab. (39015)
2
exp *Cataract/ (13549)
3
exp *Cataract Extraction/ (17714)
4
1 or 2 or 3 (44241)
5
limit 4 to (dutch or english or french or german) (38543)
6
exp Endophthalmitis/ (4578)
7
exp *Endophthalmitis/ (3681)
8
Endophthalmitis.ti. (2979)
9
7 or 8 (3997)
10 5 and 9 (937)
11 risk factors/ (454535)
12 risk*.ti. (227886)
13 11 or 12 (561818)
14 10 and 13 (120)
15 limit 14 to yr="2004 -Current" (71)
16 age factors/ or sex factors/ or age distribution/ or sex distribution/ or
comorbidity/ (529403)
17 9 and 16 (19)
18 limit 17 to yr="2004 -Current" (13)
19 15 or 18 (79)

Aantal hits
79

100

8.7
Evidence-tabellen
Welke peroperatieve antibiotica zorgen voor een zo laag mogelijke incidentie van postoperatieve endophthalmitis en hoe en wanneer moeten deze antibiotica
worden toegediend?
Study
reference

Study characteristics

Patiënt characteristics

Intervention (I)

Comparison /
control (C)

Follow-up

Outcome measures

Level of evidence

Comments

ESCRS,
2007 (for
study
desing see
Seal, 2006)

RCT
N=16,603 recruited
Sept 2003- Jan 2006
(stopped)

Inclusion criteria:
All patiënts, including
diabetics, having routine
cataract surgery; 58%
women; median age 75 (f),
73 (m)

2X2 factorial design
4 groups (A,B,C,D)

2X2 factorial
design
Multivariate
adjustment

Typically 3-6 weeks
after surgery; active
monitoring of latepresenting cases (>6
weeks after surgery)

OR and NNT [95% CI]
Intention To Treat (ITT)
29 cases (20 proven)

Cefuroxime: A2
Lovafloxacin: B

Power calculations
indicated required
study size of 35000;
stopped early
because of
significant results of
one of the
antibiotics
(unethical to
continue)

Setting/country:
European
multicenter; 24
ophthalmology units
and eye clinics, 9
countries: Austria
(1), Belgium (5),
Germany (1), Italy
(2),
Poland (1), Portugal
(1), Spain (4), Turkey
(1), and UK (8)
Source of funding:
ESCRS; Santen
GmbH (levofloxacin
and placebo drops;
unrestricted
educational grant);
authors declare no
financial or
proprietary interest
in any material or
method mentioned

Exclusion criteria:
allergic to penicillins,
cephalosporins, povidone
iodine or any other known
hypersensitivity to
components of the study
medications; those in longterm nursing homes,
pregnant, < 18 years,
severely ‘‘at risk’’ for
infection ( atopic
keratoconjunctivitis or active blepharitis);
complicated cataracts such
as traumatic or subluxated;
combined operations with
cataract surgery such as
trabeculectomy or corneal
graft; patiënts with severe
thyroid disease
Groups comparable at
baseline? Not mentioned
But should not be a
problem given
randomization and the
large number of
participants, and the
multivariate analysis

Cefuroxime, intracameral;
anterior chamber at end of
surgery; 1 mg in 0.1 mL normal
saline
Levofloxacin, topical; 0.5%; 1
drop 1 h before, 1 drop 30 min
before, and 3 drops at 5-min
intervals after surgery
A: Placebo drops, no
intracameral injection
B: Placebo drops, intracameral
cefuroxime
C: levofloxacin drops, no
intracameral injection
D: levofloxacin drops,
intracameral cefuroxime
Cataract operation:
phacoemulsification
cataract surgery with
placement of an intraocular
lens (IOL) as a single procedure
without additional surgery
Additional antimicrobial
treatment:
All patiënts received povidone–
iodine 5% drops (Betadine) into
the conjunctival sac and onto
the cornea for a minimum of 3
minutes before surgery, and
were requested to use
levofloxacin 0.5% eyedrops
(Oftaquix) 4 times daily for 6 d

N (ITT [PP])
A: N=
4054[3990]
B: N=
4056[3997]
C:
N=4049[3984]
D:
N=4052[4000]

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
324 (2%) lost to
follow-up;
68 did not have
planned surgery or
withdrew their
consent (total 2.4%
excluded postrandomization)
Recruited=16603
ITT = 16211
PP = 15971

Total endophthalmitis: clinical
diagnosis, proven and unproven
cases; excluding toxic anterior
segment syndrome (TASS) and
noninfective uveitis
Proven infective
endophthalmitis: clinical
diagnosis, and aqueous and
vitreous positive on ≥ 1 of
following tests, Gram staining,
culture, PCR using nonspecific
microbial primers
Incidence
Tot (proven)/N=Tot (%)
A: 14(10)/ 4054=0.345
B: 3(2)/ 4056=0.074
C: 10(7)/ 4049=0.247
D: 2(1)/ 4052=0.049
Multivariate analysis Total
endophthalmitis
Cefuroxime (intracam; present,
absent)
4.92[1.87-12.9]
NNT (CEE=0.3%)=418[361-716]
NNT (CEE=0.1%)=1255[10842149]
NNT (CEE=0.05%)=2510[21684299]
Levofloxacin (topical; present,
absent)

adequate conceilment
of allocation; partial
blinding (levofloxacin
masked, but
cefuroxime not;
unlikely to influence
outcome); no
evidence for selective
outcome reporting
Stopped early (no info
on stopping rules)
Low loss to follow-up
(2%); ITT analysis; very
similar results with PP
analysis (data not
shown);
Adequate study size
(power analysis);
adequate length of
follow-up; imprecize
effect estimates (low
number of cases,
<300; broad CIs);
relatively large
(clinically significant)
effects

Relatively high
incidence in control
group (0.35%); but
reasonable overall
incidence (0.18%;
0.12% for proven
cases)
flanking
antimicrobial
treatment: preoperative povidone–
iodine, and postoperative
levofloxacin
Multivariate analysis
with ~3 cases per
covariate, i.e. risk of
overfitting;
stratification on
country/ centre not
possible
RCT lacks a
subconjunctival
cefuroxime arm

starting day after surgery

1.41[0.67-2.95]
NNT (CEE=0.3%)=1146[-677504]
NNT (CEE=0.1%)=3439[-20301513]
NNT (CEE=0.05%)=6878[-40613026]

Very similar results
using per-protocol
analysis ( data not
shown)
Proven cases:
absence of
cefuroxime, use of
silicone IOL, and
male sex,
significantly
associated with
increased risk:
cefuroxime
5.86[1.72-20.0]
levofloxacin
1.51[0.62-3.7]
sex 2.70[1.07-6.8]
IOL material
4.10[1.66-10.1]

Risk factor analysis:
Age(y)
1.02[0.98-1.06]
Sex((f/m)
1.79[0.86-3.75]
Surgeon exp level(1,2,3)
2.01[1.02-4.0]
Site of incision(sclera tunnel,
clear corneal)
5.88[1.34-25.9]
Any surg compl (abs/pres)
4.95[1.68-14.6]
IOL optic material (acrylic,
silicone)
3.13[1.47-6.67]

Scleral tunnel
technique only used
in 2 centers:
reduced risk may be
due to residual
confounding
association of
surgeon experience
with increased risk
may be due to being
involved in more
complicated cases

GarcıaSaenz,
2010

Prospective cohort
(historic control);
N=13652

Inclusion criteria:
All patiënts referred for
cataract surgery; mean age

Late period (T): Oct 2005 – Dec
2008

Early period
(C): Jan 1999 –
Sept 2005

Not defined; all
patiënts were given
instructions to seek

Incidence, RR and NNT [95% CI]

Cefuroxime: C

42 cases (27 proven)

Observational study,

non- significant risk
factors: age, diabetic
status, outpatiënt
versus inpatiënt
surgery, IOL design,
topical levofloxacin
data on presumed
infectious
endophthalmitis
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Recruited Jan 1999 –
Dec 2008
Setting/country:
patiënts referred to
University Hospital;
Madrid, Spain
Source of funding:
Not mentioned;
authors declare no
financial or
proprietary interest
in any material or
method
mentioned

76 years
Exclusion criteria:
None mentioned
Groups comparable at
baseline? No; 2 periods are
compared (historic control);
no information on
(potential) confounders

intracameral cefuroxime or
vancomycin
Intracameral antibiotics:
Cefuroxime, 1.0 mg in 0.1 mL
normal saline; at end of
surgery; patiënts allergic to
betalactamic antibiotics were
given vancomycin (1.0 mg/0.1
mL)

no
intracameral
antibiotics

urgent medical
attention in event of
symptoms of
postoperative
endophthalmitis,
such as pain or loss
of vision
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
Unknown (but likely
to be low)

Cataract operation:
All cataract
procedures, including
extracapsular ( <0.5%),
phacoemulsification,
and combined cataract
surgeries; 95% had
topical anesthesia; ‘most
patiënts had
phacoemulsification and IOL’

Prospective cohort
(historic control);
N=18579
Recruited Jan 2002 –

Inclusion criteria:
Patiënts having
phacoemulsification
cataract surgery with

Late period (T): Jan 2004 – Dec
2007
intracameral Cefazoline

Proven infective
endophthalmitis: culturepositive cases

historical control, no
adjustment for
potential
confounders, large
study but low number
of cases, unknown
loss to follow-up (but
likely low), imprecize
effect estimates (low
number of cases,
<300; broad CIs);
relatively large
(clinically significant)
effects

Incidence
Tot (proven)/N=Tot (%)
Overall
42(27)/ 13652
0.30[0.26-0.35]

Additional antimicrobial
treatment:
standardized surgical scrub
with povidone–iodine 5%
(Betadine)before surgery;
postoperative antibiotic and
steroid eyedrops with or
without nonsteroidal
antiinflammatory drops,
depending on physician’s
preference, patiënt’s clinical
history, or both (: ofloxacin,
ketorolac, prednisolone
acetate); use of these agents
did not change(data not
shown)

Garat,
2009

Total endophthalmitis: clinical
diagnosis (pain, hypopyon,
cloudy anterior chamber,
vitritis, or loss of vision
attributed to infection), proven
and unproven cases; excluding
toxic anterior segment
syndrome (TASS) and
noninfective uveitis

were recorded in
electronic database
collection system
established
in 1999 (name,
record number, date
of presenting
infection, date of
initial surgery, and
intraoperative
complications);
reports were sent to
the hospital’s
epidemiology
department,
analyzed, and
entered into the
electronic
nosocomial
database
More than 40% of all
endophthalmitis
cases involved
contributing
comorbidity factors
(data not shown)

C: 39(27)/ 6595 = 0.590[0.500.70]
T: 3(0)/ 7057 =
0.043[0.02-0.06]
Cefuroxime (intracam; present,
absent), total endophthalmitis
Non-adjusted RR =
13.9[4.33-45.5; P<0.05]
NNT (CEE =0.6%)=180[170-217]
NNT (CEE =0.3%)=359[341-433]
NNT (CEE=0.1%)=1078[10221300]
NNT (CEE=0.05%)=2155[20452601]
Early period
(C): Jan 2002 –
Dec 2003

Not defined

Incidence, RR and NNT [95% CI]

For how many
participants were no

31 cases (24 proven)

Cefazoline: C

Observational study,

One outbreak
detected in period-A
due to fungi (failure
of air-conditioning
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Dec 2007
Setting/country:
patiënts referred to
general acute-care
Hospital; Barcelona,
Spain
Source of funding:
Not mentioned;
authors declare no
financial or
proprietary interest
in any material or
method
mentioned

placement of IOL; mean age
74 years; 40% male
Exclusion criteria:
None mentioned
Groups comparable at
baseline? No; 2 periods are
compared (historic control);
no information on
(potential) confounders,
except age and sex

Intracameral antibiotics:
Cefazoline, intracameral; 0.1
mL (2.5 mg/0.1 mL Ringer’s
lactate) injected through the
paracentesis at end surgery;
except for patiënts with
penicillin allergy (did not
receive intracameral
antibiotics?)
Cataract operation:
phacoemulsification cataract
surgery with placement of IOL;
using clear corneal tunnel
incision; predominantly
sutureless
Additional antimicrobial
treatment:
washing eyelid and periorbital
skin with povidone–iodine 10%,
topical povidone–iodine 5% in
conjunctival sac just before
surgery, dexamethasone–
chloramphenicol ointment at
end of surgery, followed by
oxofloxacin 0.3%,
diclofenac,and tobramycin–
dexamethasone eyedrops upto
1 month after surgery
; use of these agents did not
change(data not shown)

no
intracameral
antibiotic

complete outcome
data available?
Unknown (but likely
to be low);
microbiological data
were not available
for 3 out of 31 cases
(attended
emergency room at
other hospitals)

Total endophthalmitis: clinical
diagnosis within 6 weeks from
surgery according to prescribed
signs and symptoms
Proven infective
endophthalmitis: culturepositive cases
Incidence
Tot (proven)/N=Tot (%)
Overall
31(24)/ 18579
0.17[0.12-0.24]
C: 25(20)/ 5930 = 0.422[0.2790.613]
T: 6(4)/ 12649 =
0.047[0.019-0.099]
Cefazoline (intracam; present,
absent), total endophthalmitis)

historical control, no
adjustment for
potential
confounders, large
study but low number
of cases, unknown
loss to follow-up (but
likely low), imprecize
effect estimates (low
number of cases,
<300; broad CIs);
relatively large
(clinically significant)
effects
Intervention
(cefazoline) is similar
but not identical to
cefuroxime used in
the other 2 studies

surgery room);
conclusion not
affected by
exclusion of these 3
cases
2 of 4 strains causing
endophthalmitis
during period 2 of
the study
were resistant to
cefazolin
cefazolin is used
almost exclusively
for surgical
prophylaxis while
cefuroxime is also
widely applied as a
therapeutic option;
therefore, hospital
pathogens are more
commonly resistant
to cefuroxime than
to cefazolin

Non-adjusted RR =
8.89[3.65-21.65]
NNT (CEE =0.4%)=282[262-344]
NNT (CEE =0.3%)=376[349-459]
NNT (CEE=0.1%)=1127[10481377]
NNT (CEE=0.05%)=2253[20972755]
Proven endophthalmitis:
Non-adjusted RR =
12.27[4.24-35.45]
Exclusion of 3 fungal cases, total
endophthalmitis:
Non-adjusted RR =
10.67[3.65-31.19]

104

Zijn er patiënten met een verhoogd risico op endophthalmitis en moet de antimicrobiële profylaxe dan worden aangepast, zo ja hoe?
Study
reference

Study characteristics

Patiënt characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

Outcome measures and effect
size

Level of evidence

Comments

ESCRS,
2007 (for
study
desing see
Seal, 2006)

RCT
N=16,603 recruited Sept
2003- Jan 2006 (stopped)

Inclusion criteria:
All patiënts, including
diabetics, having routine
cataract surgery; 58%
women; median age 75
(f), 73 (m)

Describe prognostic factor(s) and method of
measurement:

Endpoint of followup:
3-6 weeks after
surgery; active
monitoring of latepresenting cases
(>6 weeks after
surgery)

Incidence and OR [95% CI]
Intention To Treat (ITT)
29 cases (20 proven)

B: Retrospective
cohort study or
controls from a RCT
or lesser-quality
prospective cohort
study

Relatively high
incidence in control
group (0.35%)

2X2 factorial design;
intracameral cefuroxime
versus topical
levofloxacin versus
placebo;
4 groups (A,B,C,D);
multivariate logistic
model
Setting/country:
European multicenter; 24
ophthalmology units and
eye clinics, 9 countries
Cataract operation:
phacoemulsification
cataract surgery with
placement of an
intraocular lens (IOL) as a
single procedure without
additional surgery
Additional antimicrobial
treatment:
All patiënts received
povidone–iodine 5%
drops (Betadine) into the
conjunctival sac and onto
the cornea for a
minimum of 3 minutes
before surgery, and were
requested to use
levofloxacin 0.5%
eyedrops (Oftaquix) 4
times daily for 6 d
starting day after surgery

Exclusion criteria:
allergic to penicillins,
cephalosporins,
povidone iodine or any
other known
hypersensitivity to
components of the study
medications; those in
long-term nursing
homes, pregnant, < 18
years, severely ‘‘at risk’’
for infection ( atopic
keratoconjunctivitis or
active blepharitis);
complicated cataracts
such as traumatic or
subluxated;
combined operations
with cataract surgery
such as trabeculectomy
or corneal graft; patiënts
with severe thyroid
disease

> 40 potential risk factors extracted from
study-specific data-entry forms; screened
individually, and included in multivariable
logistic regression model if likelihood ratio test
P value < 0.25; age and sex as forced
covariates along with key design factors:
models constructed using backward
elimination; co-variates: age, sex, intracameral
cefuroxime, topical levofloxacin, surgeon
experience level(<100, 100–500 , >500
cataract operations
in career), site of incision (Clear corneal,
scleral tunnel), any surgical complications
(yes/no), IOL optic material (Acrylic, silicone,
PMMA, unknown)

For how many
participants were
no complete
outcome data
available?
324 (2%) lost to
follow-up; 68 did
not have planned
surgery or
withdrew their
consent (total 2.4%
excluded postrandomization)
Reasons for
incomplete
outcome data
described?
Yes, failure tot
attend scheduled
appointments,
death, and
incomplete data
reports

Total endophthalmitis: clinical
diagnosis, proven and
unproven cases; excluding
toxic anterior segment
syndrome (TASS) and
noninfective uveitis
Proven infective
endophthalmitis: clinical
diagnosis, and aqueous and
vitreous positive on ≥ 1 of
following tests, Gram staining,
culture, PCR using nonspecific
microbial primers
Incidence (control group)
14/ 4054=0.345
Multivariate analysis Total
endophthalmitis
Cefuroxime (intracam;
present[ref], absent)
4.92[1.87-12.9]
Levofloxacin (topical;
present[ref], absent)
1.41[0.67-2.95]
Age(y)
1.02[0.98-1.06]
Sex((f[ref],m)
1.79[0.86-3.75]
Surgeon exp level (1,2,3)
2.01[1.02-4.0]

No blinding of
outcome assessor
(but unlikely to
influence outcome);
relatively high
incidence of
endophthalmitis
(indirectness); low
number of cases
(imprecision)
Source of funding:
ESCRS; Santen GmbH;
authors declare no
financial or
proprietary interest in
any material or
method mentioned
Adequate length of
follow-up; acceptable
dropout rate;
confounding was
adequately controlled

Multivariate analysis
with ~3 cases per
covariate, i.e. risk of
overfitting;
stratification on
country/ centre not
possible
Very similar results
using per-protocol
analysis ( data not
shown)
Proven cases: absence
of cefuroxime, use of
silicone IOL, and male
sex, significantly
associated with
increased risk:
cefuroxime 5.86[1.7220.0]
levofloxacin 1.51[0.623.7]
sex 2.70[1.07-6.8]
IOL material 4.10[1.6610.1]
Scleral tunnel
technique only used in
2 centers: reduced risk
may be due to residual
confounding
association of surgeon
experience with
increased risk may be
due to being involved
in more complicated
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Site of incision (sclera
tunnel[ref], clear corneal)
5.88[1.34-25.9]

cases
non- significant risk
factors: age, diabetic
status, outpatiënt
versus inpatiënt
surgery, IOL design,
topical levofloxacin

Any surg compl (abs[ref],pres)
4.95[1.68-14.6]
IOL optic material (acrylic[ref],
silicone)
3.13[1.47-6.67]
Li, 2004

Retrospective cohort

N=117083

All cataract operations
1980-2000 (76424
patiënts)

Inclusion criteria:
All cataract operations;
operations are confined
to licended hospitals,
required by law to
submit morbidity data;
patiënts who underwent
cataract surgery were
identified using record
linkage

Country: Western
Australia; public and
private hospitals

Exclusion criteria:
None mentioned

Describe prognostic factor(s) and method of
measurement:
patiënt discharge data and record linkage
(Western Australian Data Linkage System)
Multivariate logistic regression of risk factors:
gender, age, cancer history, comorbidity
(defined at index admission for cataract
surgery, or any hospital admission within
previous year, using Charlton index; 17
categories including cardiovascular diseases,
dementia, pulmonary disease, liver disease,
diabetes, renal disease, malignancies, AIDS),
health insurance status (public, private, other),
locality of residence (metropolitan, rural),
hospital type (public, private), hospital
location (metropolitan, rural), total volume of
cataract operations (cumulative over 21-year
period; largest=24,000+ / large=2,000+ /
medium=1000+ / small=<1000)), length of stay
(same day, 1, 2-5, 6-7, 8+ days), surgical
technique (extracapsular+phacoemulsification,
intracapsular, other cataract procedures),
other eye procedures, year of surgery, season

Endpoint of followup: not mentioned;
Data Linkage
System checked for
endophthalmitis
diagnosis codes
For how many
participants were
no complete
outcome data
available?
Not known (likely
to be low)
3 cases excluded
because of
inadequate clinical
data

Incidence, and OR [95% CI]
210 cases
Total endophthalmitis:
morbidity data from licenced
hospitals; cases of
endophthalmitis were based
on ICD-9 codes; verified by
cross-referencing with clinical
databases, by reviewing
surgical logbooks, and by
medical record review
Incidence(%)
210/117083=0.179[0.16-0.21]
Age (>80y; ref <80y)
1.50[1.13-1.99]
Private hospital (ref=public)
2.38[1.32-4.27]
Length of stay (ref= 2-5 d)
Same day 1.42[0.95-2.13]
8+ day 2.08[1.18-3.67]
Surgical technique (ref=
extracapsular/phacoem)
intracapsular 1.67[0.95-2.95]
other cataract proc 1.52[0.952.45]
Other eye procedures during

B: Retrospective
cohort study or
controls from a RCT
or lesser-quality
prospective cohort
study
confounding may not
be adequately
controlled (e.g. no
data on prophylactic
measures); unknown
loss to follow-up (but
likely low); age cut-off
(80 years) not
predefined; relatively
old study (1980-2000;
indirectness)
Adequate length of
follow-up; very large
study with high
number of cases
(although <300),
precize effect
estimates (210 cases,
<300; narrow CIs);
relatively large
(clinically significant)
effects

Relatively high
incidence (0.179%)
In 1990–2000, OR
same-day surgery was
1.62[1.01–2.61]; note
that same-day surgery
was hardly performed
before 1990
higher risk of stay for
8+ days is due to
development and
treatment of
endophthalmitis
during same admission
there was no reduction
in incidence of
endophthalmitis from
the extracapsular to
the
phacoemulsification
technique

Source of funding:
Australian National
Health and Medical
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same admission (ref=none)
Vitreoretinal procedure
2.71[1.18-6.23]
Lacrimal/eyelid procedures
23.5[8.5-65.0]

Research
Council; author
disclosures: none
declared

Season of surgery (ref=spring)
Summer 1.27[0.83-1.93]
Autumn 1.41[0.95-2.08]
Winter 1.48[1.00-2.18]
Lundstrom,
2007

Prospective cohort
All cataract operations
Jan 2002 – Dec 2004
Country: Sweden;
nationwide study
Phacoemulsification
(97.9% ), intracameral
cefuroxime (99.1%),
preoperative
chlorhexidine alcohol
wash of eyelid skin
(100%), chlorhexidine
solution rinsing of
conjunctiva (all but 2
clinics); but pre- and
post-operative antibiotic
use was low (<7%, and
<5%, resp)

N=225471
109 cases

Describe prognostic factor(s) and method of
measurement:

Inclusion criteria:
None mentioned; all
cataract operations

all ophthalmic units report to the National
Cataract Registry (NCR): type cataract
procedure (phacoemulsification with posterior
chamber IOL or other kind); type of IOL
material; conditions that could cause visual
impairment, incision type and location
(sclerocorneal, clear corneal; superior incision,
temporal incision), use of an injector for IOL,
prophylactic intracameral injection of 1 mg of
cefuroxime at end of procedure, presence of
peroperative communication between
anterior chamber (AC) and vitreous; additional
enquiry: prophylactic protocols besides
intracameral injection

Exclusion criteria:
None mentioned

Univariate analyses and multivariate logistic
regression

Endpoint of followup: not predefined
(at end of year, all
clinics were asked
to verify number of
PE cases); median
delay between
surgery and
endophthalmitis
was 7 days
For how many
participants were
no complete
outcome data
available?
Unknown (likely
low)
Missing data for 3
cases (age, gender,
intracam.
cefuroxime, IOL
material, other
parameters)

Incidence, OR [95% CI]
109 cases
Total endophthalmitis: clinical
diagnosis; culture-proven and
presumed (: it is assumed that
patiënts are reported to NCR if
visual recovery is poor or very
slow); reporting with a form
completed upon diagnosis, and
a form 3 months later(type of
isolated organism, prophylactic
regime, present visual acuity)
Incidence(%)
109/225471=0.048
Univariate analysis:
OR[95%CI]
Age (ref<84)
≥85: 1.77 *1.33–2.37]
Sex (ref=f)
Male: 1.08 [0.85–1.38]
Type surgery (ref=phaco)
Other: 3.07[1.41–6.69]
Incision type (ref=scleroc.)
Clear corn: 1.11[1.00–1.24]
Incision site (ref=superior)

B: Retrospective
cohort study or
controls from a RCT
or lesser-quality
prospective cohort
study
confounding not
adequately controlled
in univariate analyses
(in the multivariate
analyses, no effect
sizes are mentioned);
unknown loss to
follow-up (but likely
low); age cut-off (85
years) predefined?;
intracameral
cefuroxime used in
99% (unlike NL;
indirectness)

Low incidence
(0.048%)
Common practice
Sweden: intracameral
cefuroxime (99.1%),
and use of
chlorhexidine wash
(~100%); but low use
of pre-or postoperative antibiotics
(<7%)
Multivariate analyses
are performed, but
effect sizes are not
mentioned (only pvalues); conclusions of
the study were based
on the univariate
analyses

Adequate length of
follow-up; very large
study with relatively
high number of cases
(although <300)
Source of funding:
grants from Stiftelsen
Synfrämjandets Forskningsfond, and
National Board of
Health and
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Temporal: 1.15[0.98–1.35]
IOL injector (ref=yes)
No: 0.95[0.82–1.11]
IOL material (ref=acrylic)
Silicone: 0.35[0.08–1.38]

Welfare, Stockholm,
Sweden; authors
declare no
affiliation with any
manufacturer
concerned in this
project

Intracam cefuroxime (ref=yes)
No: 7.24[3.71–14.11]
Communication with vitreous
(ref=absent)
Present: 5.10[3.13–8.32]
Multivariate analysis:
OR not mentioned
Communication with vitreous:
P<0.001
intracameral cefuroxime:
P<0.001
Age ≥85: P<0.001
Clear corneal versus
sclerocorneal: P=0.14
Temporal versus superior:
P=0.14
IOL material: P=0.33
Type surgery: P=0.41
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Hoofdstuk 9

Intra-oculaire lenzen

Uitgangsvraag 7: welke intra-oculaire lenzen (IOLs) dienen bij voorkeur gebruikt te worden bij
een cataractoperatie om het optimale resultaat te behalen?
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9.1
Inleiding
Bij een cataractoperatie kunnen verschillende soorten kunstlenzen worden geïmplanteerd.
Meestal wordt een monofocale intra-oculaire lens (IOL) gebruikt waarbij de patiënt op één
afstand scherp kan zien. In overleg met de patiënt kan ervoor gekozen worden om de lenzen
voor veraf of dichtbij te berekenen. De patiënt heeft dan voor de andere afstand een bril nodig.
Momenteel zijn IOLs die de patiënt minder brilafhankelijk maken, zoals torische IOLs en
multifocale IOLs, sterk in opkomst. Torische IOLs corrigeren naast de sferische afwijking ook de
cilindrische afwijking. In veel gevallen is na de behandeling dan alleen een leescorrectie nodig.
Met een multifocale IOL kan de patiënt goed in de verte zien en tegelijkertijd (in de meeste
gevallen) dichtbij lezen. In dat geval is ook een leesbril overbodig.
Er wordt veel wetenschappelijke onderzoek gedaan naar effectiviteit en patiënttevredenheid bij
deze categorie IOLs die ook premium IOLs of AT-IOLs (advanced technology IOLs) genoemd
worden, waaruit onder meer blijkt dat grote meerderheid van de patiënten zeer tevreden is over
deze IOL keuze.
De vraag is welke IOLs bij voorkeur gebruikt dienen te worden bij een cataractoperatie om het
optimale resultaat te behalen en hoe tot een juiste patiëntenselectie te komen.
Relevante uitkomstmaten zijn: de ongecorrigeerde visus voor verte afstand (UDVA),
intermediaire afstand (UIVA) en leesafstand (UNVA); restcilinder (voor torische lenzen);
contrastgevoeligheid (CS); brilonafhankelijkheid (multifocale lenzen); optreden van glare en/of
halo klachten (multifocale lenzen).

9.2
Samenvatting van de literatuur
9.2.1 Multifocale versus monofocale lenzen
Er waren vier RCTs die multifocale versus monofocale lenzen voor implantatie bij patiënten met
cataract vergeleken (Alio et al., 2011; Cillino et al., 2008; Martinez Palmer et al., 2008; Zhao et
al., 2010). De kwaliteit van de studies was over het algemeen matig doordat de randomisatie
procedure vaak niet beschreven was en de te vergelijken groepen klein waren (imprecisie van
resultaten). De resultaten van de studies konden niet gepoold worden door variatie in het
rapporteren van uitkomstmaten en het gebruik van verschillende typen lenzen en vergelijkingen.
De resultaten van de studies zullen hieronder per uitkomstmaat besproken worden. Een
overzicht van de studies is te vinden in tabel 7.1.
Ongecorrigeerde visus voor verte afstand (UDVA)
Geen van de studies vond een statistisch significant verschil in UDVA tussen multifocale of
monofocale lenzen.
Ongecorrigeerde visus voor intermediaire afstand (UIVA)
Eén studie (Cillino et al., 2008) vond dat de UIVA statistisch significant beter was met refractieve
multifocale lenzen (ReZoom) in vergelijking met monofocale lenzen (AR40).

Ongecorrigeerde visus voor leesafstand (UNVA)
Drie studies (Alio et al., 2011; Cillino et al., 2008; Zhao et al., 2010) vonden dat de UNVA
statistisch significant beter was met multifocale lenzen dan met monofocale lenzen.
5

Contrastgevoeligheid (CS)
Drie studies (Alio et al., 2011; Martinez-Palmer et al., 2008; Zhao et al., 2010) vonden dat de
contrastgevoeligheid statistisch significant beter was met monofocale lenzen dan met
multifocale lenzen.

10

Brilonafhankelijkheid
Het percentage personen dat brilonafhankelijk was geworden na implantatie van een
multifocale lens (44-88%) was statistisch significant hoger dan na implantatie van een
monofocale lens (4-24%) (Cillino et al., 2008; Martinez-Palmer et al., 2008; Zhao et al., 2010).

15

Optreden van glare en/of halo klachten
Glare klachten traden statistisch significant vaker op bij de multifocale lens ReZoom (33%) dan
bij andere multifocale lenzen (SA40N: 6%, ZM900: 6%) en monofocale lenzen (7%) (Cillino et al.,
2008). De studie van Zhao (2010) vond geen statistisch significant verschil in glare klachten
tussen de multifocale lens (AcrySof ReSTOR SA60D3:7%) en monofocale lens (AcrySof SA60AT:
8%)

20

Halo klachten kwamen statistisch significant vaker voor bij multifocale lenzen versus monofocale
lenzen (Cillino et al., 2008; Zhao et al., 2010).
25

Dysphotopsia klachten kwamen statistisch significant vaker bij de multifocale lens ZM900 (81%)
vergeleken met andere multifocale lenzen (ReZoom:53% en TwinSet: 47%) en monofocale
lenzen (48%) (Martinez-Palmer et al., 2008).
Tabel 9.1 Overzicht van RCTs multifocale versus monofocale lenzen
Studie en aantal
Interventie(s)
Controle
(N)
Alio, 2011
- adopized multifocaal (AcrySof
monofocaal
ReSTOR SN6AD3, Alcon)
(Acri.Smart 48S, Carl Zeiss
N=53
- diffractief multifocaal (Acri.LISA 366D, Meditec AG)
(106 ogen)
Carl Zeiss Meditec AG)
Cilino, 2008
N=68
(136 ogen)
MartinezPalmer, 2008
N=114
(228 ogen)
Zhao, 2010
N=161
(161 ogen)

- refractief multifocaal (Array SA40N,
AMO)
- refractief multifocaal (ReZoom, AMO)
- diffractief multifocaal (Tecnis ZM900,
AMO)
- diffractief multifocaal (Tecnis ZM900,
AMO)
- refractief multifocaal (ReZoom, AMO)
- diffractief multifocaal (TwinSet,
Acri.Tec)
- multifocaal (AcrySof ReSTOR SA60D3,
Alcon)

Follow-up duur

Uitkomstmaten

3 maanden
postoperatief

- UDVA (logMAR)
- UNVA (logRAD)
- CS

monofocaal
(AR40, AMO)

1 jaar postoperatief

monofocaal
(Tecnis Z9000, AMO)

3 maanden
postoperatief

-

monofocaal
(AcrySof SA60AT, Alcon)

6 maanden
postoperatief

UDVA (decimalen)
UIVA (decimalen)
UNVA (decimalen)
Brilonafhankelijkheid
Halos en glares
UDVA (logMAR)
CS
Brilonafhankelijkheid
Dysphotopsia

- UDVA (alleen
grafiek)
- UNVA (alleen
grafiek)
- CS
- Brilonafhankelijkheid
- Halos en glares
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9.2.2

Conclusies
Het is aannemelijk dat er geen verschil in ongecorrigeerde visus voor verte afstand
is tussen multifocale en monofocale lenzen.

Niveau 2

B: Cillino 2008, Martinez-Palmer 2008, Zhao 2010
C: Alio 2011
Het is aannemelijk dat de ongecorrigeerde visus voor leesafstand beter is met
multifocale lenzen dan met monofocale lenzen.

Niveau 2

B: Martinez-Palmer 2008, Zhao 2010
C: Alio 2011
Het is aannemelijk dat de contrastgevoeligheid beter is met monofocale lenzen dan
met multifocale lenzen.

Niveau 2

Niveau 2

B: Cillino 2008, Zhao 2010
C: Alio 2011
Het is aannemelijk dat het percentage patiënten dat brilonafhankelijk is na
implantatie van multifocale lenzen hoger is dan na implantatie van monofocale
lenzen.
B: Cillino 2008, Martinez-Palmer 2008, Zhao 2010

5
Het is aannemelijk dat haloklachten vaker voorkomen bij multifocale lenzen dan bij
monofocale lenzen.
Niveau 2
B: Cillino 2008, Zhao 2010
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9.2.3 Asferische versus sferische lenzen
Er waren vier RCTs die asferische monofocale versus sferische monofocale lenzen voor
implantatie bij patiënten met cataract vergeleken (Luo, Ji, Zhao, & Fan, 2010; Munoz, AlbarranDiego, Galotto, Pascual, & Ferrer-Blasco, 2011; Trueb, Albach, Montes-Mico, & Ferrer-Blasco,
2009; van Gaalen, Koopmans, Jansonius, & Kooijman, 2010). De kwaliteit van de studies was
over het algemeen matig doordat de randomisatie procedure niet beschreven was en de followup duur vrij kort was of variabel (≥ zes weken tot zes maanden postoperatief). De resultaten van
de studies konden niet gepoold worden door variatie in het rapporteren van uitkomstmaten en
het gebruik van verschillende typen lenzen en vergelijkingen. De resultaten van de studies zullen
hieronder per uitkomstmaat besproken worden. Een overzicht van de studies is te vinden in
tabel 7.2.
Contrastgevoeligheid (CS)
Twee studies (Luo et al., 2010; Trueb et al., 2009) vonden dat de contrastgevoeligheid statistisch
significant beter was met asferische lenzen (Acrysof IQ SN60WF) dan met sferische lenzen
(Acrysof Natural). De andere twee studies (van Gaalen et al., 2010; Munoz et al., 2011) vonden
geen statistisch significant verschil in contrastgevoeligheid tussen asferische (Tecnis Z9003) en
sferische (AR40e) lenzen.

25
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Tabel 9.2 Overzicht van RCTs asferische monofocale versus sferische monofocale lenzen
Studie en aantal
Interventie
Controle
Follow-up duur
(N)
van Gaalen,
asferisch monofocaal
sferisch monofocaal
≥ 6 weken postoperatief
2010
(Tecnis ZA9003, AMO)
(SensarAR40e, AMO)
N=38 (76 ogen)
Luo, 2010
N=260
(260 ogen)
Munoz, 2011
N=60 (120
ogen)
Trueb, 2009

Uitkomstmaten
CS (fotopisch; 3 en 6 cpd)

asferisch monofocaal
(Acrysof IQ SN60WF, Alcon)

sferisch monofocaal
(Acrysof Natural, Alcon)

3 maanden postoperatief

CS (fotopisch en
mesopisch; 0,7-6,3
spatiele frequenties)

asferisch monofocaal
(Tecnis Z9003, AMO)

sferisch monofocaal
(AR40e, AMO)

6 maanden postoperatief

CS (fotopisch en
mesopisch;1,5, 3, 6, 12,
18 cpd)

asferisch monofocaal
(Acrysof IQ SN60WF, Alcon)

sferisch monofocaal
(Acrysof Natural
SN60AT, Alcon)

1-3 maanden
postoperatief

CS (fotopisch en
mesopisch;1,5, 3, 6, 12,
18 cpd)

N=262
(524 ogen)

9.2.4

Conclusies
Het is aannemelijk dat de contrastgevoeligheid beter is met de asferische Acrysof IQ
SN60WF lens dan met de sferische Acrysof Natural lens.
Niveau 2
B: Luo 2010, Trueb 2009
Er zijn geen aanwijzingen dat er een verschil in contrastgevoeligheid is tussen de
asferische Tecnis Z9003 lens en de sferische AR40e lens.
Niveau 3

B: Munoz 2011
C: van Gaalen 2010

5

10

9.2.5 Torische versus monofocale lenzen
Er waren twee RCTs die torische versus monofocale lenzen voor implantatie bij patiënten met
cataract vergeleken (Holland et al., 2010; Mingo-Botin et al., 2010). De kwaliteit van de studies
was matig tot laag doordat de randomisatie procedure niet of onvoldoende beschreven was en
er geen sprake was van blindering van de patiënten en/of onderzoekers (niet mogelijk voor de
operateur). De resultaten van de studies konden niet gepoold worden door variatie in het
rapporteren van uitkomstmaten en het gebruik van verschillende typen lenzen en vergelijkingen.
De resultaten van de studies zullen hieronder per uitkomstmaat besproken worden. Een
overzicht van de studies is te vinden in tabel 7.3.

15
Ongecorrigeerde visus voor verte afstand (UDVA)
Beide studies vonden dat de UDVA statistisch significant beter was met torische dan met
monofocale lenzen, ongeacht de mate van preoperatief corneaal astigmatisme (0,75 tot ≥ 2,00
diopter) (Holland et al., 2010; Mingo-Botin et al., 2010).
20
Restcylinder
In beide studies was de gemiddelde absolute refractieve restcilinder statistisch significant kleiner
met torische lenzen dan met monofocale lenzen.
25

Brilonafhankelijkheid
Het percentage personen dat brilonafhankelijk (voor verte) was geworden drie tot zes maanden
na implantatie van een torische lens (61-85%), was (statistisch) significant hoger dan na
implantatie van een monofocale lens (36-55%) (unilaterale resultaten).
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Tabel 9.3 Overzicht van RCTs torische versus monofocale lenzen
Studie en aantal Interventie(s)
Controle
(N)
Holland, 2010
torisch
monofocaal
(AcrySof Toric SA60T3, SA60T4,
(AcrySof spherical SA60AT,
N=517
SA60T5, Alcon)
Alcon)
(517 ogen)
Mingo-Botin,
2010

torisch
(AcrySof Toric SN60T3, SN60T4,
SN60T5, Alcon)

monofocaal
(Acrysof Natural SN60AT,
Alcon)

Follow-up duur

Uitkomstmaten

1 jaar postoperatief

- UDVA (logMAR)
- restcylinder
- brilonafhankelijkheid

3 maanden
postoperatief

- UDVA (logMAR)
- restcylinder
- brilonafhankelijkheid

N=40
(40 ogen)

9.2.6

Conclusies
Het is aannemelijk dat de ongecorrigeerde visus voor verte afstand beter is met
torische lenzen dan met niet-torische monofocale lenzen.

Niveau 2

B: Holland 2010
C: Mingo-Botin 2010

5
Het is aannemelijk dat de refractieve restcilinder kleiner is met torische lenzen dan
met niet-torische monofocale lenzen.
Niveau 2

B: Holland 2010
C: Mingo-Botin 2010
Het is aannemelijk dat het percentage dat brilonafhankelijk is na implantatie van
torische lenzen hoger is dan na implantatie van niet-torische monofocale lenzen.

Niveau 2
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B: Holland 2010
C: Mingo-Botin 2010

9.2.7 Accommoderende versus monofocale lenzen
Er was één meta-analyse van 12 RCTs die accommoderende versus monofocale lenzen voor
implantatie bij patiënten met cataract vergeleek (Takakura, Iyer, Adams, & Pepin, 2010). De
kwaliteit van de 12 studies was matig tot laag doordat de randomisatie procedure niet of
onvoldoende beschreven was, er geen sprake was van blindering van de patiënten en/of
onderzoekers of blindering onduidelijk was en patiëntenuitval niet beschreven of hoog was
(>30% in 4 RCTs). De resultaten van de studies werden gepoold, maar bleken heterogeen (I2
>50%). Er werd geen verklaring gevonden voor deze heterogeniteit. De meta-analyse
rapporteerde geen van de vastgestelde uitkomstmaten. De resultaten van de meta-analyse
zullen hieronder per uitkomstmaat besproken worden. Een overzicht van de meta-analyse is te
vinden in tabel 7.4.
Verte-gecorrigeerde visus voor leesafstand
Het gepoolde resultaat van zes RCTs (N=179 ogen) (I2=43%) leverde geen statistisch significant
verschil op in verte-gecorrigeerde visus voor leesafstand tussen accommoderende en
monofocale lenzen (gestandaardiseerde gemiddelde verschil: -0,16; 95%BI -0,56 tot 0,25).
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Pilocarpine geïnduceerde IOL shift
Het gepoolde resultaat van vier RCTs (N=182 ogen) toonde een statistisch significant grotere
anterior lens shift met accommoderende dan met monofocale lenzen (gewogen gemiddelde
verschil: -0,36; 95%BI -0,47 tot -0,24). De studies waren echter heterogeen (I2=58%).
5
Tabel 9.4 Overzicht van meta-analyse accommoderende versus multifocale versus monofocale lenzen
Studie
Interventie(s)
Controle
Follow-up duur
Takakura, 2010
accommoderend
Monofocaal 4 weken tot 3 jaar
(meta-analyse van 12 RCTs
(1CU, HumanOptics AG;
(divers)
postoperatief
gepubliceerd tussen 1999 en
BioComFold; KH-3500)
2008)

Uitkomstmaten
- Verte-gecorrigeerde visus
voor leesafstand
- Pilocarpine geïnduceerde
IOL shift

N=727 ogen

9.2.8

Conclusies
Het is aannemelijk dat er geen verschil is in verte-gecorrigeerde visus voor
leesafstand tussen accommoderende lenzen en monofocale lenzen.[zie
bovenstaande opmerkingen]
Niveau 2
B: Takakura 2010 (meta-analyse van 12 RCTs van niveau B/C)

Niveau 2

Het is onduidelijk of de anterior lens shift groter is met accommoderende lenzen
dan met monofocale lenzen.
B: Takakura 2010 (meta-analyse van 12 RCTs van niveau B/C)
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9.3
Overwegingen
Multifocale lenzen
Multifocale lenzen verminderen de brilafhankelijkheid voor de verte en dichtbij en resulteren
daarmee in een toename van de brilonafhankelijkheid en een grote patiënten tevredenheid.
Nadelen van implantatie van een multifocale lens kan een verlies aan contrastsensitiviteit en het
voorkomen van optische bijwerkingen (halo’s) zijn. Plaatsing van een monofocale lens aangevuld
met een leesbril blijft de oplossing met de minste bijwerkingen.
Volgens een recent CVZ standpunt van 26 oktober 2011 voldoen multifocale lenzen nu aan de
stand van wetenschap en praktijk en zijn er geen grote veiligheidsrisico’s bij het plaatsen van
multifocale lenzen. De (geringe) bijwerkingen kunnen, mits de patiënt goed geïnformeerd is,
worden afgewogen tegen het nadeel van het moeten dragen van een (lees)bril na een
cataractoperatie met monofocale lenzen. Voor sommige patiënten weegt het voordeel van
brilonafhankelijkheid zwaarder dan de genoemde nadelen en bijwerkingen en is in de praktijk
vaak een beslissende factor.
Op basis van het recente CVZ standpunt is een cataractoperatie met multifocale lenzen een te
verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet.
Torische lenzen
Torische lenzen verminderen de brilafhankelijkheid voor de verte en het postoperatieve
refractie-astigmatisme en verbeteren de ongecorrigeerde vertevisus na cataractoperatie bij
patiënten met corneaal astigmatisme in vergelijking met implantatie van standaard monofocale
lenzen zonder cylindrische component. De implantatie van torische lenzen resulteert doorgaans
in een beter voorspelbare reductie van het cornea astigmatisme dan een correctie met
relaxerende cornea-incisies. Voor een effectief werkingsmechanisme is het noodzakelijk dat de
114
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mate en aard van preoperatief astigmatisme op adequate wijze beoordeeld en gemeten wordt
en de torische IOL peroperatief correct gepositioneerd wordt. In de meeste studies is
aangetoond dat bij correcte intraoperatieve positionering de torische IOL postoperatief
gelokaliseerd blijft in de gewenste positie. Met betrekking tot bijwerkingen en inachtneming van
voorgaande ten aanzien van positionering, zijn er voor torische IOLs geen additionele
bijwerkingen in vergelijking met standaard monofocale IOLs.
Accommoderende lenzen
Met betrekking tot accommoderende IOLs worden er in de literatuur wisselende resultaten in
effectiviteit (toename accommodatief vermogen) en verschillende verklaringen voor hun
werkingsmechanisme (verandering van positie en/of vorm van de IOL) gerapporteerd. Volgens
CVZ geldt voor accommoderende lenzen dat deze lenzen niet voldoen aan de stand van de
wetenschap en praktijk, omdat er een verhoogd risico is op complicaties als nastaar, vergeleken
met een behandeling met monofocale lenzen. Met betrekking tot de keuze in
accommoderende lenzen is van belang dat de Humanoptics IOL, waarop de meta-analyse van
(Takakura, Iyer, Adams, & Pepin, 2010) gebaseerd is, vrijwel niet meer gebruikt wordt.
Monovision
Pseudophake monovision waarbij gestreefd wordt naar een emmetrope refractie in het
dominante oog voor een goede ongecorrigeerde vertevisus en een myope refractie in het nondominante oog voor een adequate ongecorrigeerde leesvisus kan een alternatief vormen voor
het gebruik van multifocale lenzen om de brilafhankelijkheid na cataractoperatie te
verminderen. Er zijn aanwijzingen dat bij een goede patiëntenselectie in pseudophake
monofocale monovision, een ongecorrigeerde verte- en leesvisus bereikt kan worden die
vergelijkbaar is met multifocale lenzen. Zowel multifocale lenzen als monofocale monovision
verbeteren de kwaliteit van leven en brilonafhankelijkheid (Ito, 2009; Zhang, 2011a; Zhang,
2011b).

9.4
Aanbevelingen
Bij een patiënt met cataract is de implantatie van een square edge monofocale IOL met een
overlapping capsulorhexis sterk aan te bevelen om de kans op postoperatieve nastaar te
verminderen.
Bij een patiënt met cataract en corneaal astigmatisme is implantatie van een torische IOL een
optie.
Bij een patiënt met cataract en een wens tot brilonafhankelijkheid is implantatie van een
multifocale IOL een optie.
Het is wenselijk dat de oogarts de patient informeert over de correctiemogelijkheden van
astigmatisme en brilonafhankelijkheid.
Wanneer de patient heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een multifocale
en/of torische IOL implantatie dan dient de oogarts een adequate patiëntenselectie uit te voeren
en de patiënt te informeren over de voor- en nadelen van deze behandeling.
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9.6
Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline en Embase is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004 naar
studies die IOLs bij cataractoperatie vergelijken. De zoekstrategie is weergegeven in de tabel
hieronder. De literatuurzoekactie leverde 118 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende
selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek;
gerandomiseerd onderzoek (RCT); en multifocaal versus monofocaal, asferisch versus sferisch,
torisch versus monofocaal, accommoderend versus monofocaal; en die tenminste één van in de
inleiding genoemde uitkomstmaten evalueren; en gepubliceerd vanaf 2008. In totaal betrof dit
10 RCTs en één meta-analyse van RCTs.
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Zoekverantwoording intra-oculaire lenzen
Onderwerp

Data-base

Zoektermen

intra-oculaire lenzen

Medline (OVID)

1
2
3
4
15
17
18
20
21
22

2004-juni 2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Embase
(Elsevier)
2004-juni 2011

23
24
25
26
27
56
80
87
88

exp Cataract/ (20731)
exp Cataract Extraction/ (24941)
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia*).ti,ab. (36968)
1 or 2 or 3 (50183)
"Lenses, Intraocular"/ (11300)
Lens Implantation, Intraocular/ (6416)
((intraocular or intra-ocular) and lens*).ti,ab. (12659)
14 or 15 or 16 or 17 or 18 (18401)
Eyeglasses/ (5881)
(accommodat* or multi-focal or multifocal or bi-focal or bifocal or
diffractive or refractive).ti,ab. (66384)
4 and 20 (11976)
21 or 22 (71118)
23 and 24 (1687)
limit 25 to (yr="2004 -Current" and (dutch or english or german)) (797)
zoekfilter SR (11)
zoekfilter RCT
limit 77 to yr="2008 -Current" (84)
from 55 keep 1-11 (11) – SR (vanaf 2004)
from 86 keep 1-81 (81) (vanaf 2008)

Aantal
hits
118

'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens*
NEAR/2 opacit*):ti AND ((intraocular NEAR/2 lens*):ab,ti OR (intra:ab,ti AND
(ocular NEAR/2 lens*):ab,ti) OR iol:ab,ti) AND (accommodat*:ab,ti OR 'multi
focal':ab,ti OR multifocal:ab,ti OR 'bi focal':ab,ti OR bifocal:ab,ti OR
diffractive:ab,ti OR refractive:ab,ti OR 'spectacles'/exp/mj OR monofocal:ab,ti OR
toric:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [german]/lim) AND
[embase]/lim AND [2008-2011]/py

Monovisie

Medline (OVID)
2004- jan. 2012
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Cochrane:
Issue 12 of
12, Dec 2011 –
reviews, Trials(Central) Issue 4
of 4, Oct 2011

Embase(Elsevier)
2004-jan. 2012

Filter SR > 2 refs – 1 dubbel
Filter RCTs> 53 refs – 27 dubbel
1
exp Cataract/ (21144)
2
exp Cataract Extraction/ (25382)
3
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia*).ti,ab. (37781)
4
1 or 2 or 3 (51183)
5
(Cataract* or (Lens* adj2 Opacit*) or Pseudoaphakia*).ti. (20127)
6
exp *Cataract/ (13826)
7
exp *Cataract Extraction/ (18013)
8
5 or 6 or 7 (30715)
15 "Lenses, Intraocular"/ (11473)
17 Lens Implantation, Intraocular/ (6673)
18 ((intraocular or intra-ocular) and lens*).ti,ab. (13022)
19 15 or 17 or 18 (18867)
21 (monovision or monofocal or single vision).ti,ab. (1011)
22 4 and 19 (12295)
24 22 and 21 (254)
25 limit 24 to (yr="2004 -Current" and (dutch or english or german)) (128)

75

#12 MeSH descriptor Cataract Extraction explode all trees
#13 (cataract):ti,ab,kw
#14 (#12 OR #13)
#28 (monovision or monofocal or "single vision"):ti,ab,kw
#29 (#14 AND #28)
#30 (#29), from 2004 to 2012
37 referenties, 28 dubbel
'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti AND (monovision
OR monofocal OR 'single vision') AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR
[german]/lim) AND [embase]/lim
and (systematic review (filter) or rct (filter) or major clinical study) vanaf 2004 >
39 refs. > 23 dubbel
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9.7
Study
reference

Evidence-tabel
Study
characteristics

Multifocal versus monofocal IOL
Alio, 2011
RCT
N=53 patiënts (106
eyes)
Country:
Spain
Source of funding:
Not stated

Patiënt characteristics

Intervention (I)

Comparison /
control (C)

Follow-up

Outcome measures

Level of evidence

Inclusion criteria:
cataract (Lens Opacity Classification
System III: NO1, C1, P1, or more severity)
causing a significant reduction in visual
quality, older than 45 years, and a
minimum education level (reading ability).

N=19 group B
N=21 group C

N=13 group A

Endpoint of follow-up:
3 months after surgery

Means ± SD and p-values

C
- Small sample sizes
of the intervention
and control groups
N=13, 19, 21)
(imprecision of
results)
- Short follow-up (3
months)
- UNVA expressed
as logRAD (not as
logMAR)

Exclusion criteria:
active ocular disease and astigmatism >
3.00 diopters
Groups comparable at baseline?
statistically significant differences in
sphere (P=0.02) and binocular logRAD
corrected near visual acuity (CNVA)
(P=0.03) between the groups

Multifocal IOLs:
- AcrySof ReSTOR
SN6AD3 (Alcon
Laboratories, Inc.)
(group B)
-Acri.LISA 366D (Carl
Zeiss Meditec AG)
(group C)
All patiënts received
the same IOL model in
both eyes (ie, no mix
and match)

Monofocal IOL:
- Acri.Smart 48S
(Carl Zeiss
Meditec AG)
(Group A)

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
0

Uncorrected distance
visual acuity (UDVA,
logMAR):
monocular:
group A: 0.09 ± 0.14
group B: 0.13 ± 0.13
group C: 0.10 ± 0.11
p < 0.01
binocular:
group A: 0.03 ± 0.06
group B: 0.05 ± 0.08
group C: 0.05 ± 0.10
p=0.49
binocular uncorrected
near visual acuity (UNVA,
logRAD)
group A: 0.47 ± 0.22
group B: 0.28 ± 0.04
group C: 0.19 ± 0.08
p < 0.01
Photopic contrast
sensitivity (CS) at 3, 6, 12,
18 cpd:
better in Group A (vs. B or
C) (p≤0.03)
Quality of life (NEI VFQ-25
and 39):
Groups B and C had less
difficulty than Group A in
reading the newspaper
and bills (P ≤ 0.04).
Groups B and C had less
difficulty than Group A
performing hobbies that
required near vision (P ≤
0.01).

Cillino,
2008

RCT
N=68 patiënts
(136 eyes)
Country:
Italy
Source of funding:
None stated

Inclusion criteria:
bilateral juvenile or senile cataract, visually
significant
(ie, Snellen visual acuity < 20/30) in at least
1 eye; corneal
astigmatism not > 1.0 diopter, and
capability of understanding
and signing the informed consent.
Exclusion criteria:
age less than 21 years; pre-cataract myopia
or hyperopia > 3 D; history of amblyopia;
fundus abnormalities that could cause
significant vision impairment; previous
surgical intraocular procedures; and ocular
comorbidities, such as previous trauma,
glaucoma, diabetic
retinopathy, pseudoexfoliation syndrome,
chronic uveitis, corneal opacities, senile
miosis or hyporeactive pupil, or alphaantagonist (tamsulosin) treatment, which
might induce floppy iris syndrome.
Intraoperative exclusion criteria were iris
pupillary trauma,
vitreous loss, and inability to place the IOL
in the capsular bag.
Groups comparable at baseline?
No significant intergroup differences in
age, sex, and preoperative spherical
equivalent. Preoperative
photopic and mesopic pupil diameters and
BCVA were
comparable among groups. The mean
preoperative VF-7 scores
did not statistically differ in the 4 groups.

N=15 group 3
N=16 group 4

N=15 group 1
N=16 group 2

Endpoint of follow-up:
1 year after surgery

2 newer-generation
multifocal IOLs:
- multifocal refractive
(ReZoom, AMO) (group
3)
- multifocal diffractive
pupil-independent
(Tecnis ZM900, AMO)
(group 4)

- monofocal IOL
(AR 40, Advanced
Medical Optics
[AMO], Santa Ana)
(group 1)

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
N=6 (16%)

- older-generation
multifocal
refractive IOL
(Array SA40N,
AMO Array)
(group 2)

Four patiënts
withdrew after
randomization or during
the postoperative period.
Two patiënts were
excluded from the
analysis because of the
presence of capsular
fibrosis at 1 week
postoperatively.

Surgery in the second
eye was performed 1
month later, with the
same type of IOL
implanted in the second
eye.

Intention to treat
analysis?
No

Group C had less difficulty
driving at night than
Group B (P=0.01).
Means ± SD and p-values
Monocular uncorrected
distance visual acuity
(UDVA) (Snellen)
Group 1: 0.79 ± 0.29
Group 2: 0.87 ± 0.21
Group 3: 0.86 ± 0.27
Group 4: 0.69 ± 0.16
P=0.134
Monocular uncorrected
intermediate visual acuity
(UIVA) (Snellen)
Group 1: 0.61 ± 0.05
Group 2: 0.67 ± 0.07
Group 3: 0.75 ± 0.13
Group 4: 0.69 ± 0.04
P=0.001

B
- Small sample sizes
of the intervention
and control groups
N=15,16, 15,16)
(imprecision of
results)
- Adequate followup (1 year)
- VA expressed as
decimals (not as
logMAR)

Monocular uncorrected
near visual acuity (UNVA)
(Snellen)
Group 1: 0.42 ± 0.13
Group 2: 0.63 ± 0.09
Group 3:0.61 ± 0.14
Group 4: 0.72 ± 0.18
P<0.0005
Patiënt overall satisfaction
(1 low - 5 high)
Group 1: 4.6 ± 0.3
Group 2: 4.4 ± 0.5
Group 3:4.5 ± 0.4
Group 4: 4.7 ± 0.4
P=0.071
Halos N (%)
Group 1: 0
Group 2: 7 (43.8%)
Group 3: 9 (60%)
Group 4: 2 (12.5%)
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P<0.01
Glares N (%)
Group 1: 1 (6.7%)
Group 2: 1 (6.3%)
Group 3: 5 (33.3%)
Group 4: 1 (6.3%)
P>0.05

Martinez
Palmer,
2008

RCT
N=114
(228 eyes)

Inclusion criteria:
both eyes had to be
healthy, with no disease except cataract

Country:
Spain

Exclusion criteria:
Professional
Drivers

Source of funding:
authors have no
financial interest in
the materials
presented in article

Groups comparable at baseline?
patiënt characteristics in the four study
groups were not statistically significant

Group A n=26:
multifocal IOL,
including diffractive
Tecnis ZM900 AMO)
group B n=32:
multifocal IOL,
including refractive
ReZoom (AMO)

Group D n=24:
monofocal
prolate aspherical
IOL (Tecnis Z9000;
AMO, Santa Ana,
Calif)

Endpoint of follow-up:
3 months postoperatively
For how many
participants were no
complete outcome data
available?
0

RCT

Inclusion criteria:

N=72

UNVA not reported
CS at 1.5, 3, 6, 12, 18 cpd
and under scotopic and
mesopic conditions:
Monofocal significantly
better than multifocals

Group C n=32:
Multifocal IOL, including
diffractive Twin-Set
(Acri.Tec,
Hemmingsdorf,
Germany)

B
- Small sample sizes
of the intervention
and control groups
N=24, 26, 32, 32)
(imprecision of
results)
- Short follow-up (3
months)
- UNVA not
reported

Spectacle independence:
Group A: 77%
Group B: 44%
Group C: 87.5%
Group D: 4%
(No statistical analysis)

Both eyes were
operated within 1 week.

Zhao,

Complete spectacle
independence N (%)
Group 1: 3 (20%)
Group 2: 7 (43.7%)
Group 3: 8 (53.3%)
Group 4: 14 (87.5%)
P<0.05
UDVA (logMAR):
Group A: 0.18 (0.10)
Group B: 0.14 (0.12)
Group C: 0.16 (0.12)
Group D: 0.13 (0.09)
P=0.31

N=89

Endpoint of follow-up:

Dysphotopsia phenomena:
Group A: 81%
Group B: 53%
Group C: 47%
Group D: 48%
P=0.01
UDVA:

B
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2010

N= 161 patiënts
(161 eyes)
Country:
China
Source of funding:
No author has a
financial or
proprietary interest
in any material or
method
mentioned.

corrected distanc visual acuity
(CDVA) and uncorrected distance visual
acuity (UDVA) worse than 10/25, nuclear
hardness from grade II to IV on
the Emery-Little classification,1 corneal
astigmatism less than 1.50 diopters (D),
corneal endothelium cell count
greater than 2000 cells/mm2, and the
ability to understand and sign an informed
consent form

6 months after surgery
AcrySof ReSTOR SA60D3
multifocal IOL (Alcon,
Inc.)
Unilateral cataract
surgery

AcrySof SA60AT
single-piece
monofocal IOL
(Alcon, Inc.)

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
0

No statistically significant
differences between
groups.
UNVA:
multifocal group had
statistically significantly
better UNVA than the
monofocal Group
(p<0.05).

Exclusion criteria:
age younger than 21 years, myopia or
hyperopia greater than 3.00 D, history of
amblyopia, fundus abnormalities that
could cause significant vision impairment,
previous intraocular surgery, ocular
comorbidity (eg, previous trauma,
glaucoma, diabetic retinopathy,
pseudoexfoliation
syndrome, chronic uveitis, corneal opacity,
senile miosis hyporeactive pupil), or aantagonist (tamsulosin) treatment because
of the risk for floppy-iris syndrome.
Intraoperative
exclusion criteria were iris pupil trauma,
vitreous loss, and IOL implantation outside
the capsular bag

contrast sensitivity:
only at 3 cycles per
degree, the monofocal
group had statistically
significantly better
contrast sensitivity than
the multifocal group (P <
0.05)
Halos N (%)
multi: 31 (43.1%)
mono: 18 (20.2%)
P<0.01

Groups comparable at baseline?
no statistically significant differences in any
characteristic between the multifocal
group and the monofocal group

Spectacle independent: N
(%)
multi: 48 (66.6%)
mono: 21 (23.5%)
P < 0.05

- VA results only
illustrated in graph
and not in table
with numbers
(imprecise results)
- Follow-up was 6
months

Glares N (%)
multi: 5 (6.9%)
mono: 7 (7.8%)
P > 0.05
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Asperic versus spherical IOL
Van
RCT
Gaalen,
N=38 patiënts (76
2010
eyes)
Country:
Netherlands
Source of funding:
None stated

Inclusion criteria:
patiënts
who had cataract extraction and
bilateral IOL implantation at the
University Medical Center of Groningen,
postoperative corrected distance visual
acuity (CDVA), determined using an Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study
chart, had to be at least 0.8 (20/25) in
both eyes for the patiënt

- aspheric
Tecnis ZA9003
IOL in 1 eye
Surgery in the
second eye was
scheduled at
least 1 month
after surgery in
the first eye

- spherical
SensarAR40e IOL
in fellow-eye (both
Abbott Medical
Optics, Inc.)

Exclusion criteria:
uveitis, retinal and optic nerve pathology
(eg, macular degeneration, diabetic
retinopathy,
glaucoma), corneal opacities and
irregularities, amblyopia, and
complications during cataract surgery;
that is, any concurrent disease that
might influence the optical or neural
performance
of the eye. Patiënts with a refractive
error of more
than G 2.00 diopters (D) spherical
equivalent after cataract extraction in
either eye were excluded, as were
patiënts with astigmatism greater than
2.50 D.

Luo,
2010

RCT
N=260 patiënts
(260 eyes)
Country:
China
Source of funding:
Shanghai Leading
Academic
Discipline Project

Groups comparable at baseline?
Not reported
Inclusion criteria:
patiënts with age-related cataract, age
between 50 and 80 years old
Exclusion criteria:
any ocular diseases, such as corneal
astigmatism more than 1.5 diopters,
glaucoma, retinal abnormalities, surgical
complications and loss of follow-up
Groups comparable at baseline?

Endpoint of follow-up:
At least 6 weeks after second
eye surgery
For how many participants
were no complete outcome
data available?
8/38 (21%)
Two patiënts were excluded
because they no longer
wished to participate, 3
patiënts because the
postoperative CDVA was
worse than 0.8 in at least 1
eye, and 1 patiënt each
because of a high
postoperative
cylindrical correction,
intraoperative capsule
rupture, or inability to
complete the contrast
sensitivity tests. Unclear if
they were excluded before
or after randomisation

Uncorrected VA not reported
Contrast sensitivity (photopic):
With optimum focus and a 5.0 mm
artificial pupil, there were no statistically
significant differences in vertical sinemodulated gratings (VSG) and Holladay
automated contrast sensitivity testing
system (HACSS) contrast sensitivity
measurements at 3 cpd or 6 cpd between
the aspheric IOL and the spherical IOL.

C
- Small sample
size (N=38)
- Variable
follow-up (at
least 6 weeks
after
surgery)
- Patiënt own
control: one
eye aspheric,
fellow-eye
spherical IOL
- High loss to
follow-up
and no ITT

Intention to treat analysis?
No

N=124

N=136

Aspheric
Acrysof IQ IOL
(SN 60 WF
Alcon)

Alcon Acrysof
Natural IOL

Unilateral
cataract
surgery

Endpoint of follow-up:
90 days after surgery
For how many participants
were no complete outcome
data available?
0

Uncorrected VA not reported
Contrast sensitivity (photopic and
mesopic):
Photopic:
In 4.0–0.7 spatial frequency, the patiënts
implanted with the Acrysof IQ showed
better CS than the control group (p ≤ 0.04).
Mesopic:
In 6.3–0.7 spatial frequency, the patiënts
implanted with the Acrysof IQ showed

B
- Short followup (3
months)
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Munoz,
2011

RCT
N=60
(120 eyes)
Country:
Spain
Source of funding:
The authors report
no proprietary
interest or
financial support.

no significant differences between the
groups in age, IOL power, refractive
power or mean follow-up.
Inclusion criteria:
patiënts needing bilateral
cataract surgery
Exclusion criteria:
potential visual acuity worse than 20/40,
history of uveitis
or posterior synechiae, keratoconus,
corneal irregularity,
corneal dystrophy, central endothelial
cell count less than
2,250 cells/mm2, glaucoma or
intraocular pressure greater
than 21 mm Hg, and existing retinal or
optic disc pathology
Groups comparable at baseline?

Trueb,
2009

RCT
N=262 patiënts
(524 eyes)
Country:
Switzerland
Source of funding:
The author(s) have
no proprietary or
commercial
interest in any
materials
discussed
in this article.

Inclusion criteria:
age between 50 and 80 years, good
general health, no ocular pathologic
features, and no complications
during surgery.
Exclusion criteria:
history of glaucoma or
retinal detachment, corneal disease,
previous corneal or intraocular
surgery, abnormal iris, pupil
deformation, macular degeneration or
retinopathy, neuro-ophthalmic diseases,
and history of prior ocular
inflammation

better CS than the control group (p ≤ 0.03).

N=?

N=?

aspheric acrylic
Tecnis Z9003
IOL

Standard spherical
acrylic AR40e IOL

Patiënts were
randomized
to receive a
Tecnis Z9003
IOL in the right
or left
eye. The fellow
eye received
the control IOL
(AR40e).
The second eye
was operated
within 1
week of the
first.
N=131
AcrySof IQ IOL
(SN60WF
model; Alcon,
Fort Worth, TX)

Endpoint of follow-up:
6 months after surgery
For how many participants
were no complete outcome
data available?
4/60=7%
Reasons of loss to follow-up
not described

UDVA and UNVA not reported
Contrast sensitivity: no significant
differences between the Tecnis Z9003 IOL
and the AR40e IOLs under photopic or
mesopic conditions at any of the spatial
frequencies (1.5, 3, 6, 12, 18 cpd) studied

Intention to treat analysis?
No

N=131
AcrySof Natural
IOL (SN60AT
model; Alcon)

Endpoint of follow-up:
1-3 months after surgery
For how many participants
were no complete outcome
data available?
0

Contrast sensitivity (photopic and
mesotopic, monocular and binocular):
Statistically significant better for eyes
implanted with the AcrySof IQ at 6, 12, and
18 cpd under photopic conditions and at 3,
6, 12, and 18 cpd under mesopic
conditions (p < 0.001).

B
- 6 month
follow-up
- Unclear how
many
patiënts
were in each
group
- Patiënt own
control: one
eye aspheric,
fellow-eye
spherical IOL

B
- Short followup (1-3
months)

Bilateral
cataract
surgery

Groups comparable at baseline?
No significant difference in age, sex, IOL
power, or pupil diameter between the
groups.
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Toric versus monofocal IOL
Holland,
RCT
2010
N=517 patiënts
(517 eyes)
Country:
USA
Source of
funding:
Sponsored by
Alcon
Laboratories,
Inc., Fort
Worth, Texas

Inclusion criteria:
≥ 21 years of age, and had unilateral or
bilateral age-related cataracts
necessitating surgery, preoperative best
distance visual acuity < 0.2 logarithm of
the minimum angle of resolution (logMAR;
if best distance visual acuity was ≥ 0.2
logMAR, best distance visual acuity with a
brightness acuity tester on medium
setting had to be < 0.2 logMAR); need for
spherical IOL correction between 12.00
and 25.00 D; pupil dilation of ≥ 6 mm; and
≥ 0.75 D of preoperative with-the-rule or
oblique regular corneal astigmatism or ≥
1.00 D of preoperative against-the-rule
regular corneal astigmatism, as measured
by keratometry and confirmed by corneal
topography.
Exclusion criteria:
pregnancy, lactation, corneal abnormality,
previous corneal surgery, amblyopia,
uncontrolled glaucoma, clinically
significant macular changes, history of
macular edema, proliferative diabetic
retinopathy, iris neovascularization,
history of retinal detachment, history of
uveitis/iritis, extremely shallow anterior
chamber, optic atrophy, microphthalmos,
recurrent intraocular inflammation of
unknown etiology, or blind or absent
fellow eye. Subjects were also excluded
based on intraoperative events or
findings, including additional surgery (e.g.,
glaucoma
surgery, or limbal relaxing incisions),
vitreous loss, significant anterior chamber
hyphema, uncontrollable positive
intraocular pressure, zonular damage,
capsulorrhexis tear, capsular
rupture, or inability to place the optic and
both haptics of the IOL into the capsular

N=256
AcrySof Toric IOL
models SA60T3,
SA60T4, and
SA60T5 (Alcon
Laboratories, Inc.)
Sixty days after
cataract surgery
and implantation
of a toric or
spherical IOL as
part of the study,
subjects could
receive the same
type of IOL (toric
or spherical) in the
fellow eye if the
fellow eye
also met study
eligibility criteria.
This manuscript
reports study
results for only the
first eye of each
subject who
underwent
implantation and
does not include
study results for
fellow eye
cataract surgery
and IOL
implantation.

N=261
AcrySof
spherical IOL
SA60AT (Alcon
Laboratories,
Inc.)

Endpoint of
follow-up:
1 year after
surgery
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
37/517 (7%)
Results exclude
subjects who
received IOLs but
discontinued
(AcrySof
Toric IOL, n=4;
control IOL, n=2)
or were lost to
follow-up
(AcrySof Toric
IOL, n=9; control
IOL, n=22).
Intention to
treat analysis?
No

uncorrected distance visual acuity
(UDVA):
overall, the cumulative UDVA results with
an AcrySof Toric IOL were significantly
better than with the control IOL (P<0.05).
The UDVA results were superior with the
AcrySof Toric IOL, whether preoperative
corneal astigmatism was mild (0.75 to <
1.50 D) (P=0.0002), moderate (≥ 1.50 to <
2.00 D)) (P=0.0094), or high (≥ 2.00d)
(P=0.0002).
Absolute residual refractive cylinder:
mean was 0.59 D for the AcrySof Toric
IOL and 1.22 D for the control IOL
(p<0.0001).

B
With regard to the 0.75 to
<1.50 D group, an interim
analysis of conditional power
was calculated by combining
available data and data
predicted by the null
hypothesis. The conditional
power was > 95%, which
suggested that a lower
sample size was justified and
supported early termination
of enrollment, with final
sample sizes of 117 for
SA60T3 and 132 for the
control IOL.

Patiënt-reported spectacle use:
6 months after surgery, 61.0% of subjects
with the AcrySof Toric IOL reported
spectacle independence for distance
vision compared with 36.4% of those with
the control IOL (p < 0.0001) (unilateral
results)
Adverse events:
with both lenses, adverse events were
few and were generally those typically
associated with cataract surgery. Macular
edema developed in 6 eyes (2.3%) with
the AcrySof Toric IOL and in 2 eyes (0.8%)
with the control IOL. One eye with the
AcrySof Toric IOL (0.4%) and no eyes with
the control IOL had a retinal detachment.
Four eyes (1.6%) receiving the AcrySof
Toric IOL underwent additional operative
intervention. One eye (0.4%) with a
control IOL required residual crystalline
lens fragment removal.
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bag.

MingoBotin,
2010

RCT
N=40 patiënts
(40 eyes)
Country:
Spain
Source of
funding:
No author has a
financial or
proprietary
interest in any
material or
method
mentioned.

Groups comparable at baseline?
Not reported
Inclusion criteria:
visually significant cataract, regular
corneal astigmatism between 1.00 D and
3.00 D, and pharmacologic mydriasis of at
least 6.0 mm to allow intraoperative and
postoperative visualization of axis marks
on the toric IOL.
Exclusion criteria:
would lead to poor postoperative
corrected visual acuity (corneal scarring,
uveitis, advanced glaucoma,
neuroophthalmic
disease, significant macular disease or
other retinopathy), zonule or pupil
abnormalities, and irregular astigmatism
or astigmatism outside the defined range
Groups comparable at baseline?
The 2 groups were comparable in
preoperative
demographic characteristics, visual acuity,
and
refractive parameters

N=20

N=20

Toric IOL, models
SN60T3, SN60T4,
SN60T5 (AcrySof
Toric, Alcon, Inc.)

spherical IOL,
model SN60AT
(AcrySof
Natural, Alcon,
Inc.)

Unilateral cataract
surgery

Endpoint of
follow-up:
3 months after
surgery
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
0

Uncorrected distance visual acuity
(logMAR, mean ± SD):
intervention: 0.13 ± 0.10
control: 0.19 ± 0.12
p=0.09

C
- Short follow-up (3 months)
- Small sample size (N=40)

Residual refractive cylinder:
intervention: -0.61 ± 0.41 D
control: -1.32 ± 0.60
p=0.000
Contrast sensitivity:
Performance under photopic and
mesopic illumination without glare was
similar between the 2 groups. However,
under mesopic with glare conditions,
there was a trend toward better contrast
sensitivity in the toric IOL group at low
spatial frequencies (1.5 and 3.0 cycles per
degree) in which the difference was
statistically significant (P < 0.05).
Spectacle independence (for distance):
Intervention: 17/20 (85%)
Control: 11/20 (55%)
P=unknown/not reported
Complications:
Intervention: IOL rotation (n=1)
Control: central deepithelialization (n=1)
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Accommodative versus multifocal or monofocal IOL
Takakura,
Meta-analysis of 12
Inclusion criteria:
2010
RCTs with 727 eyes
- randomized controlled trials
(22-180 eyes)
that compared accommodating
Country:
IOLs and standard monofocal
Western countries
IOLs in cataract surgery
patiënts.
Source of funding:
- studies with patiënts 19 years
No author has a
or older
financial or
proprietary interest
Exclusion criteria:
in any material or
Not reported
method
mentioned.
Groups comparable at baseline?
Yes, for 10/12 RCTs

-

1CU
BioComfFold
KH-3500
AT-45

- AMO
PhacoFlex
SI-40NB
- IFP 3 G 6.00
Eurocrystal
- 3-piece
open-loop
acrylic
- Acrysof
MA30
- AR40e
Sensar
- AcrySof
MA50BM
- AcrySof
MA60BM
- Softec1
- ACR6D
- AcrySof
MA30
monofocal
- Clariflex

Endpoint of followup:
4 weeks to 3 years
after surgery
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
3/7 RCTs that
reported drop-out
rates had >30% loss
to follow-up.

Distance-corrected near visual acuity (DCNVA):
mean difference -1.36 (95% CI, -2.22 to
-0.49) (n=508 eyes), I2=94% (unexplained)
(accommodating improved DCNVA more than
monofocal IOL).
Pooling the 6 homogeneous trials (I2=43%) of 179
total eyes showed no significant difference in DCNVA;
the standardized mean difference was -0.16 (95% CI, 0.56 to 0.25).

B
- only 4/12 RCTS were
considered as having
adequate
methodological quality

Occurrence of PCO:
of the 5 studies that mentioned PCO, 4 reported
increased rates in the accommodating IOL group
several months postoperatively.
Pilocarpine-induced IOL shift:
Based on 4 studies (182 total eyes) accommodating
IOLs were associated with significantly greater
anterior lens shift than monofocal IOLs; the weighted
mean difference was -0.36 (95% CI, -0.47 to -0.24),
although the studies were heterogeneous (I2= 58%).
Heterogeneity was not explained by the sensitivity
analyses.
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Postoperatief beleid

Uitgangsvraag 8: welk postoperatief beleid dient in de tijd (dus wanneer) door welke
professional (dus wie) op welke wijze (dus hoe) toegepast te worden bij een patiënt die een
cataractoperatie heeft ondergaan?

10.1 Inleiding
Cataractchirurgie is de meest toegepaste oogheelkundige operatie. Mede door de toenemende
vergrijzing zien we jaarlijks een toenemend aantal cataractoperaties verricht worden. Welke
controles dienen te worden verricht en door wie? Het geven van de juiste informatie aan de
patiënt, het voorschrijven van noodzakelijke oogheelkundige pharmaca en het (tijdig)
beoordelen en behandelen van co-morbiditeit is namelijk van cruciaal belang voor een
succesvolle operatie. Welke oogdruppels dienen te worden voorgeschreven en hoe lang? Kan
worden volstaan met steroïden, of zijn NSAIDs en antibiotica even noodzakelijk ter preventie
en/of behandeling van postoperatieve ontsteking, infectie en cystoid macula oedeem? De
belangrijkste uitkomstmaten zijn: cellen voorste oogkamer, Tyndall voorste oogkamer, macula
oedeem en de oogdruk.
Deelvragen waarop een antwoord gezocht wordt, zijn:
a. welke controles dienen door welke professional bij patiënt die een Cataractoperatie
heeft ondergaan postoperatief uitgevoerd te worden?
b. welke instructies (druppel en gedrag) dienen postoperatief gegeven worden door welke
professional aan patiënt die een Cataractoperatie heeft ondergaan?
c. welk medicatiebeleid dient bij patiënt na een Cataract postoperatief uitgevoerd te
worden?

10.2 Samenvatting van de literatuur
Er werden geen studies gevonden die ingaan op de vraag wie de controles zou moeten
uitvoeren. Alleen Saeed et al. (2007) keek naar het tijdstip van de controles na een
cataractoperatie.
De overige 14 geselecteerde RCTs gingen over het postoperatieve medicatie (oogdruppels of
injectie). Het poolen van deze studies was niet mogelijk vanwege verschillen in eindpunt followup (18-24 uur tot 90 dagen na de operatie), toegediende hoeveelheid en methodes om de
uitkomstmaten te meten. De cellen en Tyndall voorste oogkamer werden op diverse manieren
gegradeerd. Daarnaast varieerden de inclusie en exclusiecriteriamet betrekking tot de patiënten
tussen de studies. Ook verschilde de medicatie (soort en dosering) van de interventie en
controlegroepen tussen de verschillende studies. Twee studies keken bijvoorbeeld allebei naar
het effect van betamethasone sodium, maar één studie vergeleek het met bromfenac sodium,
terwijl de andere studie het vergeleek met een injectie van triamcinilone. Er zijn geen studies
gevonden waarbij een medicatie werd vergeleken met geen medicatie.
Tijdstip van de controles
Vanuit de systematische literatuursearch zijn geen relevante studies naar voren gekomen.
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Zes studies hebben gekeken naar het effect van corticosteroiden op de oogdruk, anterior
chamber cells en flare. De onderzochte corticosteroiden zijn: prednisolone 1%, rimexolone 1%,
dexamethasone 0,1% / 1mg/ml, betamethasone sodium of triamcinolone.
- Prednisolone 1%
Karalezli et al. (2008) en Yayali et al (2004) hebben gekeken naar het effect van
prednisolone 1%. Beide studies vergeleken dit met een andere corticosteroid, namelijk
triamcinolone (Karalezli, 2008) of rimexolone 1% (Yayali, 2004). Beide studies vonden
geen significant verschil tussen het effect van prednisolone 1% in vergelijking met de
controle op anterior chamber cell, flare of oogdruk. De oogdruk bij Karalezli et al. (2008)
was bij de presnisolone 1% 14,86 mmHg (i.p.v. 14,9 mmHg bij de triamcinolone) na 30
dagen. Bij Yayali et al. (2004) was de oogdruk 10,8 mmHg (in plaats van. 11,2 mmHg bij
de rimexolone 1%) na 15 dagen. Bij de cellen voorste oogkamer waren er bij beide
studies minder dan vijf cellen zichtbaar in de interventie en controle groep en was er
geen Tyndall voorste oogkamer zichtbaar.
Gayton et al. (2005) vergeleek het effect twee verschillende soorten van prednisolone
1% preparaten (Econopred Plus 1% en Pred Forte 1%) op cellen voorste oogkamer en
Tyndall voorste oogkamer. Er werd geen significant verschil gevonden. Bij de cellen
voorste oogkamer scoorde de interventie en de controle groep minder dan zes cellen. Bij
de Tyndall voorste oogkamer was het Tyndall effect nauwelijks zichtbaar.
- Rimexolone 1%
Yayali et al. (2004) keken naar het effect van rimexolone 1% op de oogdruk, cellen
voorste oogkamer en Tyndall voorste oogkamer in vergelijking met prednisolone 1%. Er
werden geen significante verschillen gevonden. Bij Yayali et al. (2004) was de oogdruk
11,2 mmHg (i.p.v. 10,8 mmHg bij de prednisolone) na 15 dagen.
- Dexamethasone 0,1% / 1mg/mL
Novitol* et al. (2004) keken naar het effect van dexamethasone 1 mg/mL gecombineerd
met tobramycin 3 mg/ml op cellen voorste oogkamer en Tyndall voorste oogkamer in
vergelijking met alleen tobramycin. Er werd een significant effect gevonden bij de cellen
voorste oogkamer en Tyndall voorste oogkamer. Dexamethasone gecombineerd met
tobramycin scoorde 0,18 t.o.v. 0,75 bij de controlegroep met alleen tobramycin (0= < 5
cellen, 1= 5-10 cellen). Bij de Tyndall voorste oogkamer scoorde dexamethosone
gecombineerd met tobramycin 0,12 t.o.v. 0,50 bij de controlegroep (0= none to trace, 1=
mild clearly visible).
Freitas et al. (2007) hebben gekeken naar het effect van het gecombineerd of apart
toedienen van dexamethosone 0,1% en moxifloxacin 0,5% op de cellen voorste
oogkamer en de oogdruk. Hier bleek geen significant verschil tussen te zijn.
- Betamethasone sodium
Negi et al. (2006) en Endo et al. (2010) keken naar het effect van betamethasone sodium
op Tyndall voorste oogkamer, oogdruk en gemiddelde perifoveale dikte (alleen Endo,
2010). Endo et al. (2010) vergeleken dit met bromfenac sodium. Deze studie keek verder
specifiek naar diabetespatiënten. Negi et al. (2006) vergeleken dit met een injectie van
triamcinolone. Bij beide studies werden geen significante verschillen gerapporteerd.
- Triamcinolone (injectie)
Karalezli et al. (2008) en Negi et al. (2006) hebben gekeken naar het effect van een
injectie van triancinolone acetonie van 20 of 30 mg op de oogdruk, cystoid macula
oedeem (alleen Negi, 2006), cellen voorste oogkamer en Tyndall voorste oogkamer
(alleen Karalezli, 2008).
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Beide studies vergeleken dit met een andere corticosteroid, namelijk prednisolone 1%
(Karalezli, 2008) of een combinatie van betamethasone sodium phoshate en bethnesol.
Er werden geen significante effecten gevonden.
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2. NSAIDs
Zes studies hebben gekeken naar het effect van NSAIDs op de oogdruk, anterior chamber cell en
flare. De onderzochte NSAIDS zijn: ketorolac tromethamine 0,5%, diclofenac 0,1%, bromfenac
sodium en nepafenac 0,1%.
a) Ketorolac tromethamine 0,5%
Maca et al. (2010) en Chatziralli et al. (2011) onderzochte het effect van ketorolac
tromethamine 0,5% op de oogdruk, de cellen voorste oogkamer en Tyndall voorste
oogkamer. Maca et al. (2010) vergeleek dit met diclofenac (met of zonder
conserveermiddel). Chatziralli et al. (2011) vergeleek een combinatie van
dexamethasone en tobramycin met of zonder ketorolac tromethamine. De twee studies
rapporteerden allebei geen significante verschillen.
b) Diclofenac 0,1%
Maca et al. (2010), Russo et al. (2005) en Bodaghi (2005) hebben gekeken naar het effect
van diclofenac. Bodaghi (2005) en Maca (2010) keken naar de verschillen tussen
diclofenac 0,1% met of zonder conserveermiddel. Hier bleek geen significant verschil
tussen te zitten wat betreft de oogdruk (alleen Maca, 2010), gemiddelde foveale dikte of
Tyndall voorste oogkamer.
Russo et al. (2005) vergeleek diclofenac met 0,2% sodium naproxen, maar vond geen
significant verschil bij cellen voorste oogkamer of de oogdruk.
c) Bromfenac sodium
Endo et al. (2010) keek naar het effect van bromfenac in vergelijking met betamethasone
bij diabetes patiënten. Zij rapporteerden geen significant verschil in Tyndall voorste
oogkamer, oogdruk of gemiddelde perifoveale dikte.
d) Nepafenac 0,1%
Mathys et al. (2010) keek naar het effect van nepafenac 0,1% in vergelijking met een niet
nader genoemde combinatie van steroïden en antibiotica. Zij vonden geen significant
verschil m.b.t. % verandering in centrale macula dikte (µm), macula volume (mm3) of
foveale dikte (µm).
3. Oogdrukverlagende middelen
Twee studies hebben gekeken naar het effect van oogdrukverlagende middelen
(carbonanhydraseremmer), namelijk brinzolamide 1% en Acetozalamide 250 mg.
a) Brinzolamide 1%
Kir et al. (2008) en Dayanir et al. (2005) hebben gekeken naar het effect van Brinzolamide
1% op de oogdruk. Kir et al. (2008) keek twee verschillende doses van brinzolamide 1% in
combinatie en vergelijking met niet nader gespecifieerde steroiden en antibiotica. Er was
een significante lagere oogdruk bij het gebruik van twee druppels Brinzolamide 1%. De
eerste druppel werd toegediend vlak na de operatie en de tweede druppel 12 uur
postoperatief.
Dayanir et al. (2005) vonden een significante verlaging van de oogdruk bij gebruik van
Brinzolamide 1% of Acetozalamide 250 mg in vergelijking met geen oculaire
hypotensieve medicatie. De medicatie werd iedere zes uur (Acetozalamide) of iedere 12
uur (Brinzolamide) gegeven tot de oogdruk lager was dan 21 mmHg.
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10.3 Conclusies
Corticosteroïden
Er zijn aanwijzingen dat het postoperatief toedienen van de corticosteroiden
prednisolone, rimexolone, betamethasone en triamcinolone (via injectie) een
vergelijkbaar positief effect hebben op de cellen voorste oogkamer, Tyndall voorste
Niveau 2
oogkamer en oogdruk.
B: Karalezli 2008, Yayali 2004, Negi 2006, Novitol 2004

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat een corticosteroid gecombineerd met een antibioticum
(dexamethasone 1 mg/mL met tobramycin 3 mg/ml) ten opzichte van alleen een
antibioticum (tobramycin) positief effect heeft op de cellen voorste oogkamer en
Tyndall voorste oogkamer.
B: Novitol 2004

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is tussen het gecombineerd of apart
toedienen van dexamethosone 0.1% en moxifloxacin 0.5% op de cellen voorste
oogkamer en de oogdruk.
B: Freitas 2007

5
NSAIDs

Niveau 2

Het is aannemelijk dat het toedienen van een NSAID (nepafenac of ketorolac
thromethamine) postoperatief geen aanvullend effect heeft op de oogdruk, cellen
voorste oogkamer en Tyndall voorste oogkamer bij het gelijktijdig toedienen van
een combinatie van een corticosteriod en antibioticum.
B: Mathys 2010, Chatzirally 2011

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is in effectiviteit tussen diclofenac (met of
zonder conserveermiddel) en ketorolac thromethamine op de oogdruk, gemiddelde
foveale dikte en Tyndall voorste oogkamer.
B: Maca 2010

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is in effectiviteit tussen diclofenac en 0,2%
sodium naproxen op de cellen voorste oogkamer, Tyndall voorste oogkamer of de
oogdruk.
B: Russo 2005

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat bromfenac in vergelijking met betamethasone bij diabetes
patiënten een vergelijkbaar positief effect heeft op Tyndall voorste oogkamer,
oogdruk of gemiddelde perifoveale dikte.
B: Endo 2010
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Oogdrukverlagende middelen
Het is aannemelijk dat het postoperatief toedienen van oogdrukverlagende
middelen (Brinzolamide 1% of Acetozalamide) de oogdruk verlaagt.
Niveau 2
B: Kir 2008, Dayanir 2005
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10.4 Overwegingen
10.4.1 Postoperatieve controles
Beoordeling op de eerste dag
De postoperatieve controle op de eerste dag kan worden uitgevoerd door de oogarts of
optometrist, technisch oogheelkundig assistent (TOA) of orthoptist die volgens overeengekomen
richtlijnen binnen de afdeling en onder supervisie van een verantwoordelijke oogarts werken.
Veel afdelingen hebben dit bezoek vervangen door een ervaren verpleegkundige telefonisch
contact met de patiënt op te laten nemen, of door de patiënt zelf te vragen indien nodig
telefonisch contact op te nemen met een ervaren verpleegkundige. Indien op de eerste dag
postoperatief geen controle wordt ingepland, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt,
zodat een patiënt die de volgende dag niet wordt gecontroleerd op eenvoudige wijze toegang
heeft tot advies en beoordeling en dat postoperatieve complicaties snel kunnen worden herkend
en behandeld.
Laatste beoordeling
Voor de patiënt is een afspraak voor een laatste beoordeling binnen dezelfde instelling
noodzakelijk om:
 de vooruitgang en de medicatie te beoordelen;
 gegevens over het behandelresultaat (refractie, visus, oogdruk, beoordeling media en
fundi) en de incidentie van complicaties te verzamelen;
 daar waar nodig een operatie aan het tweede oog te bespreken;
 een follow-up af te spreken voor een gelijktijdig bestaande oogziekte;
 advies te geven over het voorschrijven van een bril (waarvoor ongeveer vier weken na de
phaco-emulsificatie een bril advies kan worden gegeven).
Dit onderzoek kan worden verricht door oogartsen, optometristen, technisch oogheelkundig
assistenten (TOA's) of orthoptisten, die volgens overeengekomen richtlijnen binnen de afdeling
en onder supervisie van een verantwoordelijke oogarts werken en dient te geschieden na
tenminste één week en maximaal 12 weken postoperatief. Uit een recente Nederlandse studie
blijkt dat hoewel patiënten die de laatste beoordeling door een optometrist hebben even goede
ervaringen met de kwaliteit van de geleverde zorg als patiënten die de laatste beoordeling door
een oogarts hebben, patiënten de voorkeur gaven aan een laatste beoordeling door de oogarts
(van Vliet et al., 2011).
10.4.2 Postoperatieve medicatie
Er is geen duidelijkheid over de voordelen en werkzaamheid van oogdrukverlagende druppels
voor alle patiënten in de vroege postoperatieve fase. Ook het postoperatieve gebruik van lokale
antibiotica, steroiden en non-steroidale ontstekingsremmers (of combinaties hiervan) varieert
tussen oogartsen. Er zijn geen gecontroleerde onderzoeken die geleid hebben tot het vaststellen
van een specifieke voorkeur voor een bepaald postoperatief oogdruppel beleid. De beslissing
welke oogdruppel(s) te gebruiken ligt bij de behandelende oogarts. Nonsteroidale antiinflammatoire oogdruppels zijn effectief gebleken in het voorkomen en behandelen van cystoide
macula oedeem bij cataractchirurgie (Rosetti, 1998). In zeldzame gevallen zijn cornea
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afwijkingen, bestaande uit epitheel defecten en stromale melting en ulceratie, gerapporteerd na
toepassing van enkele nonsteroidale anti-inflammatoire oogdruppels (Congdon, 2001; Lin,
2000).
5
10.5 Aanbevelingen
De postoperatieve controle op de eerste dag kan zowel in de instelling als telefonisch uitgevoerd
worden door de oogarts of een ervaren medewerker onder supervisie van de oogarts, mits de
patiënt op een eenvoudige manier toegang heeft tot advies en behandeling.
De laatste controle moet binnen dezelfde instelling plaatsvinden door een oogarts of een
ervaren medewerker onder supervisie van de oogarts.
De oogarts bepaalt het postoperatieve druppelbeleid. Er is geen voorkeur voor een specifieke
medicatie keuze aan te geven.
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10.7 Zoeken en selecteren van de literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht vanaf 2004
naar beleid na cataractoperatie. De zoekstrategie is weergegeven in de tabel hieronder. De
literatuurzoekactie leverde 86 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria
zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd
onderzoek (RCT) of ander vergelijkend onderzoek van voldoende omvang; vergelijking van
verschillende medicatie; en cellen voorste oogkamer, Tyndall voorste oogkamer, macula
oedeem, oogdruk of tijdstip controle als uitkomstmaten.

133

Zoekverantwoording postoperatief beleid
Onderwerp
Postoperatief beleid

Data-base
Medline
(OVID)
2004-mei
2011
Engels,
Nederlands,
Duits,
Frans

Embase
(Elsevier)
2004-mei
2011

Zoektermen
8
exp *Cataract/ (13461)
9
exp *Cataract Extraction/ (17608)
10 7 or 8 or 9 (43923)
11 limit 10 to (dutch or english or french or german) (38239)
12 exp *Anti-Bacterial Agents/ad, tu [Administration & Dosage, Therapeutic
Use] (97741)
13 prevention & control.fs. (868125)
14 profyla*.ti,ab. (29)
15 cefuroxim*.ti,ab. (3283)
16 antibiotic*.ti,ab. (190335)
17 12 or 15 or 16 (256488)
18 13 or 14 (868139)
19 17 and 18 (25351)
20 Endophthalmitis.ti,ab. (4830)
21 exp Endophthalmitis/pc [Prevention & Control] (500)
22 exp Endophthalmitis/ (4535)
23 20 or 22 (6195)
24 18 and 23 (641)
25 21 or 24 (641)
26 19 or 25 (25734)
27 11 and 26 (365)
28 limit 27 to yr="2004 -Current" (173)
35 zoekfilter SR (2)
64 zoekfilter RCT (42)
90 exp epidemiological studies/ (1306379)
91 28 and 90 (65)
92 64 or 91 (79)
95 92 not 63 (78) Dit is de search voor antibiotica profylaxe, deze is is
geëxcludeerd uit resultaat postoperatieve zorg
96 *Postoperative Care/ or *Postoperative Period/ (12308)
97 postoperative.ti. (48175)
98 Postoperative Complications/pc [Prevention & Control] (31001)
99 Pain, Postoperative/pc [Prevention & Control] (6659)
100 96 or 97 or 98 or 99 (87742)
101 11 and 100 (1540)
102 *Postoperative Care/ (11773)
103 101 and 102 (110)
104 Treatment of pseudophakic cystoid macular edema.m_titl. (4)
105 98 or 102 (42157)
106 11 and 105 (827)
107 limit 106 to yr="2004 -Current" (254)
108 Sensitief zoekfilter SR (3)
137 Specifiek zoekfilter RCT (random.tw) (51)
162 161 not 136 (49)

Aantal hits
86

'cataract'/exp/mj OR 'cataract extraction'/exp/mj OR cataract:ti OR
pseudoaphakia:ti OR capsulorhexis:ti OR phacoemulsification:ti OR (lens* NEAR/2
opacit*):ti AND ('postoperative care'/exp/mj OR 'postoperative
complication'/exp/mj/dm_pc OR (postoperative:ti AND [2004-2011]/py))
[(mogelijk) SR en 45 RCT(filter publicatietype) > 15 dubbel
Totaal 86 referenties
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10.8

Evidence-tabel

Study
reference

Study characteristics

Patiënt characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Bodaghi,
2005

Type of study:
RCT

Inclusion criteria:
-≥50 year
-Senile or pre-senile
uncomplicated cataract who
were scheduled to undergo
cataract surgery

Diclofenac sodium 0.1%
eyedrops without preservative

Diclofenac sodium 0.1%
thiomersal-preserved
eyedrops

Endpoint of follow-up:
28 days ± 3 days after
surgery

Setting:
...
Country:
France
Source of funding:
Not reported

Exclusion criteria:
-combined surgery
-best-corrected visual acuity
(VA) <1/10
-pupillary dilatation <6 mm
-intraocular pressure > 22
mm Hg
-inflammatory ocular disease
-exfoliative syndrome
-pigmentary dispersion
syndrome
-corneal disease
-ocular trauma, infection,
inflammation, surgery
and/or laser treatment in the
last 3 months
-surgical complication in the
contralateral eye
-dry eye syndrome and/or
break-up tine (BUT < 10
seconds
-systemic corticoids,
immunosuppressants or
NSAIDs before surgery
and/or during the study
-topical ocular treatments
other than the study drugs
-contact lenses
-perioperative
intracamerular or

Preoperative:
-diclofenac sodium 0.1%
eyedrops without preservative,
one drop, two times (-1 H, -30
min) in the eye to be operated,
during the hour preceding
surgery
Surgery:
-Phacoemulsification with
foldable intraocular lens
-diclofenac sodium 0.1%
eyedrops without preservative,
one drop at the end of surgery
-gentamicin eyedrops, one drop
at the end of surgery, 5 min
after the study product
instillation
Postoperative:
-diclofenac sodium 0.1%
eyedrops without preservative,
two times during 3 hours after
surgery and finally one drop,
three times per day, in the
operated eye from day 1 to day
28 ±3 days
-gentamicin eyedrops, one drop
four times per day from day 0 to
day 7 (antibiotic)

Preoperative:
-diclofenac sodium 0.1%
thiomersal-preserved
eyedrops, one drop, two
times (-1 H, -30 min) in the
eye to be operated, during
the hour preceding
surgery
Surgery:
-Phacoemulsification with
foldable intraocular lens
-diclofenac sodium 0.1%
thiomersal-preserved
eyedrops, one drop at the
end of surgery
-gentamicin eyedrops, one
drop at the end of surgery,
5 min after the study
product instillation
Postoperative:
-diclofenac sodium 0.1%
thiomersal-preserved
eyedrops, two times
during 3 hours after
surgery and finally one
drop, three times per day,
in the operated eye from
day 1 to day 28 ±3 days
-gentamicin eyedrops, one
drop four times per day

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
13 patiënts
Intervention group:
N (%):7/96 (7.3%)
Control group:
N (%): 6/98 (6.1%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
-adverse events (4 in
intervention, 3 in
control)
-treatment failures like
severe anterior
chamber
inflammations(1 in
intervention, 3 in
control)
-other reasons (2 in
intervention

Outcome
measures and
effect size
Anterior
chamber cells
and flare (PP):
I: 0.08 ± 0.36
C: 0.05 ± 0.22
[-0.07; 0.13]95
parametric
[0; 0]95 nonparametric

Level of evidence

B
Two different groups:
intention-to-treat (ITT)
and per protocol(PP).
Many variables
reported no 95% CI and
the p-value was
available (subjective
ocular symptoms,
superficial punctuate
keratitis, eye pain,
conjunctivitis, dry eye,
tearing, delay of the
epithelial healing of
traumatic perioperative
ulceration)

Significant differences
between groups?

135

subconjunctival injection

from day 0 to day 7

N=194 (ITT)
Intervention group:
N=96 (ITT)
Mean age ± SD: not reported
Sex: % M / % F not reported
Other important
characteristics:
...
Control group:
N= 98 (ITT)
Mean age ± SD: not reported
Sex: % M / % F not reported
Other important
characteristics:
...

Chatziralli,
2011

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Greece
Source of funding:
Not reported

Groups comparable at
baseline in age and sex
Inclusion criteria:
-not reported
Exclusion criteria:
-history of intraocular
surgery on the eye to be
operated
-any previous episode of
uveitis in the eye to be
operated
-severe systemic disease
-regular, systemic use of
steroid or NSAID during the
last 3 months
N=145
Intervention group:

Use of ketorolac tromethamine
0.5% (NSAID) postoperative for
28 days
Preoperative:
-ketorolac tromethamine 0.5%
(1 drop x 3) and trobramycin
0.3% (1 drop x 5) 3 days before
surgery
-half a tablet of acetazolamide
250 mg the night before surgery
and on the morning before
surgery
- the pupil was dilated with
tropicamide 0.5% and
phenylephrine hydrochloride 5%
drops every 10 min for 30 min
before surgery

Endpoint of follow-up:
28 days after surgery

Preoperatively:
See intervention

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
7 patiënts
Intervention group:
N (%): 3/73 (4.11%)
Control group:
N (%):4/72 (5.55%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?

Outcome
measures and
effect size:

B
Four weeks appeared as
an adequate treatment
interval

Presence of
corneal edema:
I: 1/70 (1,43%)
C:0/68 (0%)
p>0.99
Presence of
anterior
chamber
(Tyndall
reaction)
I: 1/70 (1.43%)
C: 0/68 (0%)
p>0.99
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N=70
Mean age 74.3±7.3 SD:
Sex: 43 % M / 57 % F
Other important
characteristics:
...
Control group:
N=68
Mean age 74.0±7.6 SD:
Sex:40 % M /60 % F

....
Surgery:
-Uneventful phacoemulsification
Postoperative:
-tobramycin 0.3%dexamethasone 0.1%
(Tobradex), 1 drop 4 times per
day plus ketorolac
tromethamine 0.5%, 1 drop 3
times per day for 28 days

Surgery:
See intervention

Significant differences
between groups?
...

Postoperative:
-tobramycin 0.3%dexamethasone 0.1%
(Tobradex), 1 drop 4 times
per day for 28 days

Other important
characteristics:
....
Groups comparable at
baseline?
....No statistical comparison
of both groups was made
Dayanir,
2005

Type of study:
RCT
Setting:
Country:
Turkey
Source of funding:

Inclusion criteria:
-the presence of cataract
that was suitable for topical
phacoemulsification
-IOP of 21 mm Hg or lower
on the day of surgery
Exclusion criteria:
-history of glaucoma or
intraocular surgery
-a known allergy to carbonic
anhydrase inhibitors
-a corneal scar
-IOP higher than 22 mm Hg
the day before surgery

Acetazolamide (Diazomid)
or
Brinzolamide 1% (Azopt)
Preoperative (group 1):
-500 mg oral acetazolamide
(Diazomid) 1 hour before
surgery

Endpoint of follow-up:
18-24 hours after
surgery
Preoperative:
not reported

Preoperative (group 2):
1 drop of brinzolamide 1%
(Azopt) after speculum removal

N=60

Surgery:
-Uneventful small-incision
phacoemulsification under
topical anesthesia

Intervention group 1:
N=20

Postoperative (group 1):
-250 mg oral acetazolamide

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts
Intervention group 1:
N (%):0/20 (0%)

Surgery:
See intervention

Intervention group 2:
N (%):0/20 (0%)
Control group:
N (%):0/20 (0%)

Postoperative:

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

B

Change in
intraocular
pressure (mm
Hg):
I 1: -1.8 ± 3.1
I 2: -2.8 ± 6.3
C: 1.3 ± 3.3
I1 – C: p=0.018
I2-C: p=0.001
I1 –I2: p=0.139

Reasons for
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Mean age ± SD: 69 ± 13
Sex: 60% M /40 % F
Intervention group 2:
N=20
Mean age ± SD: 70 ± 7
Sex:60 % M /40 % F

(Diazomid) every 6 hours

-no ocular hypotensive
medication

Postoperative (group 2)
-1 drop of brinzolamide 1%
(Azopt) every 12 hours

incomplete outcome
data described?
Not reported/relevant
Significant differences
between groups?
Not reported/relevant

Other important
characteristics:
Control group:
N=20
Mean age ± SD: 69 ± 7
Sex: 30% M /70 % F
Other important
characteristics:

Endo,
2010

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Japan
Source of funding:

Groups comparable at
baseline?
....No statistical comparison
of the groups was made
Inclusion criteria:
-patiënt with diabetes
Exclusion criteria:
-foveal thickness of 250 µm
or more
-severe diabetic retinopathy
(DR) for which ocular surgery
was indicated
-use of topical medications
for glaucoma
-uveitis and other diseases
that cause CMO
-Ocular allergies to
bromfenac or steroids
-Use of systemic steroids or
NSAIDs
-serious cardiac, cerebral or
renal disease

Bromfenac sodium ophthalmic
solution

Steriodal solution

Preoperative:
-gatifloxacin four times daily for
1 day before surgery
-0.5% tropicamide, 0.5%
phenylephrine hydrochloride
and 5% phenylephrine
hydrochloride every 30 min 2
hours before surgery

Preoperative:
See intervention

Surgery:
-Small incision
phacoemulsification with
intraocular lens (IOL)
implantation
Postoperative:

Surgery:
See intervention

Endpoint of follow-up:
6 weeks
postoperatively

Outcome
measures and
effect size:

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
14 patiënts

Intraocular
pressure (IOP)
I: ??
C: ??
P=0.91

Intervention group:
N (%):??
Not reported
Control group:
N (%):??
Not reported

Anterior
chamber flare
I:
C:
Alleen waarden
genoemd bij
week 2

Reasons for

Average

B
A separate analysis was
performed in a group of
27 patiënts who had
also non-proliferative
diabetic retinopathy:
A significant difference
was found in the
anterior chamber flare
and Average perifoveal
thickness
Anterior chamber flare:
I: 3.1 ± 1.0 pc/msecond
C: 8.8 ±8.0 pc/msecond
P=0.005
AFT:
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N=62 of 75?

Twice daily until week 6
bromfenac sodium ophthalmic
solution

Intervention group:
N=31
Mean age 68±7.8 SD:
Sex: 52% M /48 % F
Other important
characteristics:
....

Postoperative:
Betamethasone sodium
phosphate and
fradiomycin sulphate four
times daily for 1 week
followed by
fluorometholone for
steroid withdrawal four
times daily for 5 weeks

Control group:
N=31
Mean age 69±10.0 SD:
Sex:58 % M / 42% F

incomplete outcome
data described?
-difficulty with the
OCT measurements (3
patiënts)
-poor health (8
patiënts)
-posterior capsular
rupture (1 patiënt)
-epidemic
keratoconjunctivitis (1
patiënt)

perifoveal
thickness (AFT)
I: 216.9 ± 19.8
µm
C: 236.1 ± 63.6
µm
P=0.19

I: 214.5 ±18.0 µm
C: 272.5 ±86.3 µm
P < 0.0001

Anterior
chamber cells:
I: 0.03±0.18
C: 0.03 ±0.18
p=1.00

B

Significant differences
between groups?
Not reported

Other important
characteristics:
....

Freitas,
2007

Type of study:
RCT
Setting:
Ophthalmology clinic an
outpatiënt surgery suite of
a public hospital in Brazil
Country:
Brazil
Source of funding:
Supported by Alcon
Laboratories, Inc., Fort
Worth, TX, USA

Groups comparable at
baseline in age, sex,
hypertension, BUN and
creatinine
A significant difference was
found in HbA1c value
Inclusion criteria:
-not reported
Exclusion criteria:
-use of nonsteroidal antiinflammatory drugs or
topical or inhaled systemic
steroids in the 14 days
before enrolment
-secondary implantation or
IOL replacement in the
treated eye
-contact lenses
-diagnoses of symptoms of
diseases such as

Vigadexa (0.5% moxifloxacin and
0.1% dexamethasone
formulation combined)

Vigamox (0.5%
concomitant moxifloxacin)
and Maxidex (0.1%
dexamethasone)

Preoperative:
5 min wait between the two
bottles
- Vigadexa (0.5% moxifloxacin
and 0.1% dexamethasone
formulation combined), four
times per day, 1 day before
surgery
-placebo
(dextran/methylcellulose), four

Preoperative:
5 min wait between the
two bottles
- Vigamox (0.5%
concomitant
moxifloxacin), four times
per day, 1 day before
surgery
-Maxidex (0.1%
dexamethasone), four

Endpoint of follow-up:
15 ± 1 days after the
surgery
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
1 patiënt
Intervention group:
N (%):0/64 (0%)

Mean IOP (mm
Hg)
I: 13.2
C: 14.0
p>0.05

Control group:
N (%):1/62 (1.6%)
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pseudoexfoliation syndrome,
uncontrolled diabetes
mellitus, proliferative
diabetic retinopathy
- iris atrophy in the operated
eye
-uncorrected logMAR vision
of 1.0 or better
-history of ocular trauma or
chronic or recurrent ocular
inflammation
-participation in another
clinical trail within 12 months
-pregnant and nursing
women
-allergy or sensitivity to any
component of the
medications
-serious systemic diseases

times per day, 1 day before
surgery
Surgery:
Phacoemulsification and
intraocular lens (IOL)
implantation using standard
technique under topical
anesthesia
Postoperative:
5 min wait between the two
bottles
- Vigadexa (0.5% moxifloxacin
and 0.1% dexamethasone
formulation combined), four
times per day for 15 days
-placebo
(dextran/methylcellulose), four
times per day for 15 days

N=126

times per day, 1 day
before surgery

Surgery:
See intervention

Reasons for
incomplete outcome
data described?
-patiënt died of an
unrelated cause
(myocardial infarction)
approximately 1
weeks after the
surgery

Postoperative:
5 min wait between the
two bottles
- Vigamox (0.5%
concomitant
moxifloxacin), four times
per day for 15 days
-Maxidex (0.1%
dexamethasone), four
times per day for 15 days

Significant differences
between groups?
Not reported

Pred Forte 1%,

Endpoint of follow-up:

Intervention group:
N=64
Mean age ± SD: 66.5 ± 10.7
Sex: 40.6% M / 59.4% F
Other important
characteristics:
Control group:
N=62
Mean age ± SD: 67.6 ± 10.3
Sex: 40.3% M /59.7 % F
Other important
characteristics:

Gayton,

Type of study:

Groups comparable at
baseline in age, sex, race and
iris color
Inclusion criteria:

Econopred Plus 1%,

Corneal surface

B
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2005

RCT
Setting:
...
Country:
USA
Source of funding:
Supported by an
unrestricted educational
grant from Alcon
Laboratories Inc.

-≥18 year
-planned cataract extraction
with IOL implantation
-healthy eyes
Exclusion criteria:
-History intraocular surgery
or preoperative macular
edema, dense cataract
preventing preoperative
evaluation of the retina
-diabetic retinopathy
-uncontrolled diabetes
mellitus
-contraindications/ known
hypersensitivity to study
drugs or rugs components
including preservative topical
ocular or systemic nonsteroidal anti-inflammatory
drugs during the study and
within 7 days prior to study
entry
-use of ocular or systemic
steroids during the study and
within 14 days prior to study
entry
-secondary implants or
intraocular lens replacement
in the treated eye
-Multiple procedures during
cataract/IOL surgery
-history of chronic or
recurrent inflammatory eye
disease in the operative eye

prednisolone acetate 1% (EPP)
Preoperative:
- Econopred Plus 1%,
prednisolone acetate 1% (EPP),
1 drop 4 times per day, 1 day
before surgery
-2 drops of bupivacaine 0.75%
and lidocaine jelly 2% 0.5 inch in
the conjunctival sac

Surgery:
-Primary phacoemulsification
with IOL
-povidone iodine 10% 1 drop,
bupivacaine 0.75% 2 drops,
moxifloxacin antibiotics 2 drops,
pilocarpine 2% 2 drops and 0.5
inch of ciprofloxacin
Postoperative:
- Econopred Plus 1%,
prednisolone acetate 1% (EPP),
4 times per day for 14 days
postoperatively

prednisolone acetate 1%
(PF)

4 weeks after the
surgery

Preoperative:
- Pred Forte 1%,
prednisolone acetate 1%
(PF), 1 drop 4 times per
day, 1 day before surgery
-2 drops of bupivacaine
0.75% and lidocaine jelly
2% 0.5 inch in the
conjunctival sac

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts

Surgery:
See intervention

Intervention group:
N (%):0/51 (0%)
Control group:
N (%):0/50 (0%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported/not
relevant

Postoperative:
- Pred Forte 1%,
prednisolone acetate 1%
(PF), 4 times per day for
14 days postoperatively

keratitis score:
I: 0.00
C: 0.04
Anterior
chamber cells:
I: 0.47
C: 0.53
Anterior
chamber flare:
I: 0.47
C: 0.45
All differences
were not
statistically
significant

Significant differences
between groups?
Not reported/not
relevant

N=101
Intervention group (EPP):
N=51
Mean age ± SD: 69.41 ± 6.48
Sex: 39.2% M /60.8 % F
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Other important
characteristics:
Control group (PF):
N=50
Mean age ± SD: 67.76 ± 8.01
Sex: 46% M / 54% F
Other important
characteristics:

Karalezli,
2008

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Turkey
Source of funding:
Not reported

Groups comparable at
baseline in age and gender
Inclusion criteria:
-not reported
Exclusion criteria:
-diabetes
-current use of oral or topical
anti-inflammatory agents
(steroidal or non-steroidal)
-family history of glaucoma
-history of steroid
responsiveness, uveitis,
glaucoma, age-relate
macular degeneration or
corneal disease (including in
de second eye)
N=60
Intervention group:
N=30
Mean age ± SD: 65.7 ± 7.6
Sex: 43.3% M / 56.7% F

1 mg intracameral triamcinolone
acetonide (TA)
Surgery:
-uncomplicated
phacoemulsification followed by
posterior chamber IOL
implantation
Postoperative:
-1 mg intracameral
triamcinolone acetonide
injected into the anterior
chamber through a paracentesis
using a 27-gauge cannulla
-topical antibiotics prophylaxis
with ofloxacin 0.3%, one drop
administered four times per day
15 mins after the topical steroid
for 15 days

Topical prednisolone
acetate 1% eyedrops

Surgery:
See intervention
Postoperative:
-topical prednisolone
acetate 1% eyedrops
administred six times per
day for 7 days, then four
times per day for 15 days
-topical antibiotics
prophylaxis with ofloxacin
0.3%, one drop
administered four times
per day 15 mins after the
topical steroid for 15 days

Endpoint of follow-up:
30 days
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts
Intervention group:
N (%):0/30 (0%)
Control group:
N (%):0/30 (0%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?

Anterior
chamber cells:
I: 0
C: 0
p=1.00

B

Anterior
chamber flare:
I: 0
C:0
p=1.00
Mean
intraocular
pressure values
(mmHg):
I: 14.9 ±1.7
C:14.86 ± 1.96
p=0.54

Significant differences
between groups?

Other important
characteristics:
...
Control group:

142

N=30
Mean age ± SD: 66.2 ± 6.6
Sex: 46.6% M / 53.4% F
Other important
characteristics:

Kir, 2008

Type of study:
RCT
Setting:
....
Country:
Turkey

Groups comparable at
baseline in age and sex
Inclusion criteria:
Exclusion criteria:
-history of glaucoma or
intraocular surgery
-known allergy to CAIs
-presence of any corneal scar
An IOP >21 mm Hg before
the day of surgery

Source of funding:
N= 60
Intervention group 1:
N=20
Mean age ± SD: 67 ±7
Sex: 70% M / 30 % F
Intervention group 2:
N=20
Mean age ± SD: 70 ± 8
Sex: 55% M / 45 % F
Other important
characteristics:
....
Control group:
N= 20
Mean age ± SD: 70 ± 6
Sex: 30% M /70 % F

1 drop of topical brinzolamide
1% with dosing every 12 hours
Surgery:
-Uneventful clear corneal
phacoemulsification surgery
under topical anesthesia
Postoperative (group 1):
-1 drop of brinzolamide 1%
immediately after surgery
-topical antibiotic and steroid
drops
Postoperative (group 2):
-1 drop of brinzolamide 1%
immediately after surgery
followed by 1 drop of
brinzolamide 1% q12h
postoperatively
-topical antibiotic and steroid
drops

Endpoint of follow-up:
18-24 hours after
surgery
Surgery:
See intervention

Postoperative:
-no ocular hypotensive
medication

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts
Intervention group 1:
N (%):0/20 (0%)
Intervention group 2:
N (%):0/20 (0%)
Control group:
N (%):0/20 (0%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported/relevant

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

B
Not reported which
antibiotic and steroid
drops were used in
intervention group 1
and 2

Intraocular
pressure (IOP):
I 1: 18.4 ± 3.4 (CI
16.8-20.0)
I 2: 12.3 ± 3.5 (CI
10.6-13.9)
C: 17.8 ±4.8 (CI
15.6-20.0)
IOP changes:
I1 – C: p=0.489
I2-C: p=0.001
I1 –I2: p=0.000

Significant differences
between groups?
Not reported/ relevant

Other important
characteristics:
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....

Maca,
2010

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Austria
Source of funding:
The eyedrops applied
were provided by allergen
Austria an Novartis
ophtalmics Austria. The
patiënts’ insurance was
funded via an unrestricted
research grant form
Novartis ophtmalmics
Austria. Both companies
had no influence on the
design and conduct of the
study of interpretation of
study results

Groups comparable at
baseline?
....No statistical comparison
of the groups was made
Inclusion criteria:
-older than 40 years
-Scheduled for
phacoelmulsification surgery
of cataract with posterior
chamber intraocular lens
implantation
Exclusion criteria:
-history of intraocular
inflammation or uveitis
-pseudoexfoliation syndrome
-significant posterior
segment disease involving
the macular region
-previous ocular surgery
-recent topical glaucoma
treatment
-known hypersensitivity to
diclofenac sodium, ketorolac
tromethamine, any
ingredient of the study
medication or a combination
thereof
-recent use of topical or
systemic NSAIs
-intraoperative or
postoperative complications
Ook complicaties binnen
deze studie??

Preserved versus preservative
free NSAID eyedrops

Endpoint of follow-up:
1 month after surgery

Surgery:
-Phacoemulsification surgery

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
9 patiënts

Postoperative:
-Group 1: preservative-free
diclofenac sodium 0.1% eye
drops four times a day

Surgery:
-See intervention
Postoperative:
-Group 2: preserved
diclofenac sodium 0.1%
eye drops four times a day
-Group 3: preserved
ketorolac tromethamine
0.5% eye drops four times
a day

Intervention group 1:
N (%):3/34 (8.82%)
Control group 2:
N (%):5/34 (14.7%)
Control group 3:
N (%): 1/34 (2.94%)
Reasons for
incomplete outcome
data described?
-urgent orthopaedic
surgery (1 patiënt)
-did not appear at
follow-up (6 patiënts)
-surgery not
performed according
to the standard
procedure
(intraoperative
prolapsed)

Anterior
chamber flare:
No significant
difference
between the
groups
Mean foveal
thickness:
152.7 ± 20.0 µm
No significant
change
Intraocular
pressure:
No difference in
IOP change was
found between
the groups.

B
Between day 1 and 1
week: Patiënts receiving
preservative-free
diclofenac eyedrops
exhibited less
conjunctival injection
than the other 2 groups
P=0.029
>10% incomplete
outcome data in control
group 2

N=102
Intervention group 1:
N=34
Mean age ± SD: 66.2 ± 10.4

Significant differences
between groups?
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Sex: 44.1% M /55.9 % F
Control group 2:
N=34
Mean age ± SD: 68.2 ± 10.4
Sex: 55.9% M / 44.1% F
Control group 3:
N=34
Mean age ± SD: 70.8 ± 9.9
Sex:44.1 % M / 55.9% F

Mathys,
2010

Type of study:
RCT
Setting:
....
Country:
USA
Source of funding:
Research tot prevent
Blindness, Inc., New York,
NY

Other important
characteristics:
...
Groups comparable at
baseline in age, gender,
visual acuity, IOP, anterior
chamber flare and retinal
thickness
Inclusion criteria:
-patiënts planning to have
cataract surgery by KLC at
the Ambulatory Care Center,
the University of North
Carolina Hospitals
Exclusion criteria:
-medically treated diabetes
mellitus
-history of uveitis
-use of topical prostaglandin
analogues for glaucoma
-history of earlier intraocular
surgery in the same eye
-retinal vascular disease
- macular degeneration
-abnormal preoperative OCT
measurements
N=79
Intervention group:

Use of topical nepafenac 0.1%
postoperative for 1 month
Surgery:
-Phacoemulsification with
posterior chamber IOL lens
implantation
Postoperative:
-moxifloxacin 0.5% four times
per day for 10 days
–prednisolone acetate 1% four
times per day for 1 month
-nepafenac 0.1% thrice per day
for 1 month

Endpoint of follow-up:
2 months
postoperatively
Surgery: see description
intervention

For how many
participants were no
complete outcome
data available?

Postoperatively:
-moxifloxacin 0.5% four
times per day for 10 days
–prednisolone acetate 1%
four times per day for 1
month

Intervention group:
N (%):3/42 (7.14%)

Outcome
measures and
effect size (CI =
0.90):

Control group:
N (%): 2/42 (4.76%)

% changes in
central macular
thickness (µm):
I: 2.68% ±6.58
(CI: -16.3519.63)
C: 1.4% ±6.05
(CI -12.75-13.25)
P=0.6922

Reasons for
incomplete outcome
data described?
The subjects had
unreliable
preoperative OCT
scans because of
dense posterior

% changes in
foveal thickness
(µm):
I: 2,96% ±10.88
(CI -22.60-37.09)
C: -0.38%
±12.00 (CI -24.630.88)

B
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N=39
Mean age ± SD: 73,95 ± 8,99
Sex: 18% M / 21% F
Other important
characteristics:
....

subcapsular cataracts

P=0.398

Significant differences
between groups?
......

% changes in
macular volume
(mm3):
I: 1.60%±3.29
C: 0.68%±8.24
P=0.5450

Endpoint of follow-up:
90 days after surgery

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

Control group:
N=40
Mean age ± SD: 70,33 ± 8,04
Sex: 19% M / 21% F
Other important
characteristics:
....

Negi, 2006

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
United Kingdom
Source of funding:
Not reported

Groups comparable at
baseline in sex and pre-op
VA(letters)
Inclusion criteria:
-uncomplicated, age-related
cataract
Exclusion criteria:
-known diabetes
-patiënts receiving oral or
topical anti-inflammatory
agents (steroidal or
nonsteroidal)
-family history of glaucoma
-history of steroid
responsiveness
Eyes with uveitis, glaucoma,
age-related macular
degeneration or corneal
disease
-history of cystoids macular
edema (in second eye)
N=54

A single perioperative subTenon’s injection of
triamcinolone
Preoperative:
-eyes were dilated with 2 drops
of phenylephrine 2.5% and 2
drops of cyclopentolate 1%
Surgery:
-Uneventful phacoemulsification
and foldable IOL implantation
Postoperative:
-a single dose of 250 mg
acetazolamide orally
-Use of a single sub-Tenon’s
injection of 20 mg triamcinolone
(10 patiënts) or 30 mg
traimcinolone (17 patiënts)
The injection was made into the
posterior sub-Tenon’s space

Preoperative:
-see intervention

Surgery:
-see intervention

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts
Intervention group:
N (%): 0/27 (0%)
Control group:
N (%): 0/27 (0%)

Postoperative:
Betamethasone sodium
phosphate 0.1% and
Betnesol-N drops 4 times
a day for 30 days
-a single dose of 250 mg
acetazolamide orally

Intraocular
pressure:
I: 15.9 ±2.4
C: 14.5 ± 3.0
p=0.06

Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported/relevant

Angiographic
CME:
I: 1/27 (3.7%)
C: 3/27(11.1%)
P was not
mentioned

Significant differences
between groups?

Mean laser flare
meter values

B
The doses of the
injection group was
adjusted after
complications in the
intervention group
Additional intervention
was performed in 4
patiënts because of
complications.
Excluderen?
- Is dit wel een
postoperative
intervention??? Alleen
controle is echt
postoperatief
-dosis gedurende studie
aangepast en niet altijd
afzonderlijk

146

Intervention group:
N= 27
Mean age ± SD: 73.3 ± 8.0
Sex: 48% M /52 % F

inferotemporally using a 3/4 –
inch 27-gauge needle on a 1 mL
insulin syringe

Not reported/relevant

(photons/ms):
I (20 mg): 8.9 ±
2.9
I (30 mg): 9.7 ±
3.4
C: 10.4 ±3.6
p=0.46
Onduidelijk wat
deze p aangeeft

gerapporteerd.

Tobrex®: tobramycin 3
mg/mL

Endpoint of follow-up:
21 days after surgery

B

Preoperative:
- Tobrex®: tobramycin 3
mg/mL, four times per
day, 1 day before surgery

For how many
participants were no
complete outcome
data available?
84 patiënts

Sum of cells
I: 0.18 ± 0.68
C:0.75 ± 1.18
p< 0.05

Surgery:
See intervention

Intervention group:
N (%):23/211 (11%)

Other important
characteristics:
...
Control group:
N= 27
Mean age ± SD: 70.4 ± 8.4
Sex: 44% M / 56% F
Other important
characteristics:
...

Novitol,
2004*

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Brazil, Belgium, Germany,
Ireland, Portugal, Spain
and Sweden
Source of funding:
Supported by Alcon
Research Ltd, Fort Worth,
TX, USA

Groups comparable at
baseline in age, sex,
preoperative BCVA, IOP, an
axial lengths and amount of
ultrasound energy
Inclusion criteria:
> 18 years
-normal fundus by direct or
indirect ophtalmoscopy
-IOP readings ≤ 20 mm Hg in
both eyes
-a negative pregnancy test in
women of childbearing
potential who were not using
adequate methods of
contraception
Exclusion criteria:
-patiënt selected for
secondary implants or IOL
replacement in the treated
eye
-contact lens use in the
operated/treated eye during

TobraDex®: Tobramycin 3
mg/mL, dexamethasone
1mg/mL
Preoperative:
- TobraDex®: Tobramycin 3
mg/mL, dexamethasone
1mg/mL, four times per day, 1
day before surgery
Surgery:
Extracapsular cataract extraction
by phacoemulsification with a
posterior chamber intraocular
lens (IOL) implantation
Postoperative:
-TobraDex®: Tobramycin 3
mg/mL, dexamethasone

Flare scores
I: 0.13 ± 0.59
C: 0.50 ± 0.97
p<0.05

>10% incomplete
outcome data in both
groups
Increase of ≤10 mm Hg
I: 4.7%
C: 1%
at certain time

Control group:
N (%):61/206 (30 %)

Postoperative:
-Tobrex®: tobramycin 3

Reasons for
incomplete outcome
data described?
-averse event(related
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the course of the study
-one useful eye only
-history or evidence of ocular
or systemic disease that
would interfere with efficacy
evaluation
-diabetes mellitus (e.g.
diabetic retinopathy)
-known or suspected
hypersensitivity or
intolerance to topical
anaesthetics, ocular
preservatives or any
components of the study
medications
-use of ocular medication
other than a single ocular
hypotensive agent
-treatment for an ocular
infection within 30 days prior
to the study
-use of topical or systemic
corticosteroids within 30
days and topical antiinflammatory drugs within
14 days prior to the study
-use of an investigational
intraocular lens
-participation in a clinical
study within the previous 30
days

1mg/mL, four times per day in
the conjunctival sac of the
operated eye until day 21

mg/mL, four times per day
in the conjunctival sac of
the operated eye until day
21

and unrelated to the
study medication (2 in
the intervention, 11 in
control)
-Lost to follow-up (2 in
control)
-patiënt’s decision to
postpone surgery day
(2 in intervention, 5 in
control)
-noncompliance (4 in
intervention, 1 in
control)
-treatment failure (9 in
intervention, 32 in
control)
-other (6 in
intervention, 10 in
control)
Significant differences
between groups?
Yes (p<0.001)

N=401 (ITT)
Intervention group:
N=203 (ITT)
Mean age ± SD: 69.76 ±
10.53
Sex: 47.3% M / 52.7% F
Other important
characteristics:
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...
Control group:
N=198 (ITT)
Mean age ± SD: 68.97 ±
10.91
Sex: 36.4% M /63.6% F
Other important
characteristics:
...

Russo,
2005

Type of study:
RCT
Setting:
...
Country:
Italy, Germany and France
Source of funding:
Not reported

Groups comparable at
baseline in age, race and iris
colour
Inclusion criteria:
-patiënts with a mild to
moderate inflammation (ACI
≤ 4) in the operated eye the
day after surgery
Exclusion criteria:
-IOP > 24 mm Hg
-any ocular pathology
-herpes infection
-proliferative diabetic
retinopathy
-ocular medications other
than topical beta-blockers or
artificial tears
-previous ocular surgery or
laser treatment in the
operated eye in the 6
months preceding surgery
-known or suspected allergy
to any of the ingredients in
the study medications
-use of topical or systemic
steroids or NSAIDs in the 15
days before surgery

0.2% sodium naproxen
preserved with 0.1%
benzalkonium chloride
(NSAID)

Surgery:
- Phacoemulsification with
posterior chamber intraocular
lens (IOL) implantation
Postoperative:
-0.2% sodium naproxen
preserved with 0.1%
benzalkonium chloride, one
drop three times per day until
day 14
-antibiotic: see comments

0.1% sodium diclofenac
preserved with 0.1%
benzalkonium chloride
(NSAID)
Surgery:
See intervention

Postoperative:
-0.1% sodium diclofenac
preserved with 0.1%
benzalkonium chloride,
one drop three times per
day until day 14
-antibiotic: see comments

Endpoint of follow-up:
14 days ± 1 after
surgery
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
Not reported
Intervention group:
N (%): ??
Control group:
N (%): ??
Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported

Outcome
measures and
effect size
(include 95%CI
and p-value if
available):
IOP values (mm
Hg)
I: 14.4 ± 2.7
C: 14.8 ±2.3
P=??

B
85% of the study
population received a
postoperative antibiotic.
The most used
antibiotic (61%) was the
aminoglycoside
metilmicin

% change from
baseline of ACI
score:
Not statistical
significant

Significant differences
between groups?
Not reported

N=328
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Intervention group:
N=163
Mean age ± SD: 71.7 ± 9.7
Sex: 47.9% M / 52.1% F
Other important
characteristics:
...
Control group:
N=165
Mean age ± SD: 73.7 ± 9.2
Sex: 46.7% M / 53.3% F
Other important
characteristics:
...

Yayali,
2004

Type of study:
RCT
Setting:
...

Groups comparable at
baseline in age, sex, race and
surgical procedures
Inclusion criteria:
- not reported
Exclusion criteria:
-not reported
N=48

Country:
Turkey
Source of funding:
Not reported

Intervention group:
N= 27
Mean age ± SD: 63.8 ± 11.8
Sex: 48.1% M / 51.9% F
Other important
characteristics:
Control group:
N=21
Mean age ± SD: 59.5 ±12.6
Sex: 61.9% M / 38.1% F

Rimexolone 1% ophthalmic
suspension

Prednisolone acetate 1%

Surgery:
-Uncomplicated
phacoemulsification followed by
posterior chamber intraocular
lens (IOL) implantation

Surgery:
See intervention

Postoperative:
- Rimexolone 1% ophthalmic
suspension, four times a day for
15 days
-topical antibiotics prophylaxis
with ofloxacin 0.3% (Exocin®),
one drop four times daily given
10 min after the topical steroid
for 15 days

Postoperative:
- Prednisolone acetate 1%,
four times a day for 15
days
-topical antibiotics
prophylaxis with ofloxacin
0.3% (Exocin®), one drop
four times daily given 10
min after the topical
steroid for 15 days

Endpoint of follow-up:
Day 15 after the
surgery
For how many
participants were no
complete outcome
data available?
0 patiënts
Intervention group:
N (%):0/27 (0%)
Control group:
N (%): 0/21 (0%)

Anterior
chamber cells:
I: 0
C:0
p=1.0

B

Anterior
chamber flare
I: 0
C:0
p=1.0
IOP (mm Hg):
I: 11.2±1.4
C: 10.8±1.3
P=0.328

Reasons for
incomplete outcome
data described?
Not reported/relevant
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Other important
characteristics:
Groups comparable at
baseline in age and sex

Significant differences
between groups?
Not reported/relevant
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Hoofdstuk 11

Kennislacunes

Inleiding
5

10

15

20

25

30

35

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Cataract’ is systematisch gezocht naar
onderzoeksbevindingen die nuttig konden 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, of liever gezegd
bevestigd, dat op het terrein van cataract nog 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 verschaffen op vragen uit de praktijk. Om deze reden
heeft de werkgroep per uitgangsvraag aangegeven op welke vlakken nader onderzoek
gewenst is.
Kennislacunes per uitgangsvraag
Uitgangsvraag 1 bespreekt welke criteria uiteindelijk van belang zijn om over te gaan tot
een cataract operatie en welke wetenschappelijke onderbouwing of consensus daarvoor
beschikbaar is. De bestudering van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat er
variatie in correlatie tussen prioriteringssystemen voor cataractoperatie en de klinisch
relevante uitkomstmaten (toename in visus en visueel functioneren) bestaat. Een
gestandaardiseerde preoperatieve evaluatie van de beperking in visueel functioneren en
het verrichten van dagelijkse activiteiten kan waardevol zijn en een correlatie met een
verbetering van de postoperatieve patiënten tevredenheid is aangetoond. Onderzoek
naar de voorspellende factoren die van belang zijn bij het bereiken van het verwachte
behandelingsresultaat is gewenst. Een eerste aanzet wordt inmiddels gegeven door het
opstarten van een multicenter onderzoek waarbij de waarde van PROMs (Patient
Reported Outcome Measures) onderzocht wordt.
Uitgangsvraag 2 behandelt de vraag welke informatie door welke professional
voorafgaand aan een cataract operatie verstrekt dient te worden vanuit juridisch en
patiëntenperspectief. Behalve enkele prospectieve case series in de afgelopen 10 jaar, is
weinig onderzoek gedaan naar de rol van preoperatieve informatie en
patiënttevredenheid. Een prospectieve gerandomiseerde studie naar verschillende
vormen van preoperatieve voorlichting zou een goede aanvulling zijn op de bestaande
kennis. Daarnaast is weinig bekend over welke specifieke operatie complicaties
benoemd dienen te worden in de preoperatieve voorlichting. En als laatste is er weinig
bekend over de (aanvullende) preoperatieve voorlichting bij multifocale en torische
intra-oculaire lenzen. Beide genoemde onderwerpen zouden nader onderzoek
verdienen.
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Bij uitgangsvraag 3 gaat het om de vraag welk tijdsinterval er minimaal tussen de
cataractoperatie van het eerste en van het tweede oog van dezelfde patiënt dient te
bestaan. Er zijn geen wetenschappelijke studies beschikbaar die dit minimale
tijdsinterval hebben onderzocht. Indien er een wens bestaat de refractieve uitkomst van
het eerste oog mede bepalend te laten zijn voor lensberekeningen van het 2e oog, kan
het wenselijk zijn deze minimale periode te verlengen. Het moment dat een stabiele
refractie wordt bereikt zal dan nader onderzocht moeten worden, hierop zijn echter
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meerdere factoren van invloed die in de tijd niet constant zijn (zoals incisie grootte en
lokalisatie, lenstype, rhexis grootte en centrering). Een prospectief vergelijkend
onderzoek naar de relatie tussen tijdsinterval tussen 2 operaties en het voorkomen van
ernstige complicaties wordt aanbevolen.
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Uitgangsvraag 4 probeert een antwoord te geven op de vraag welke patiënten die onder
regionale of lokale anesthesie geopereerd worden aan een cataract onder de
verantwoordelijkheid van een anesthesioloog zouden moeten vallen. Het is onbekend of
anesthesiologische bewaking voor alle patiënten noodzakelijk is.
Op de deelvragen of pijn of het optreden van complicaties redenen voor
anesthesiologische bewaking kunnen zijn, geeft de literatuur geen uitsluitsel. De
onderzoeken zijn opgezet ofwel om aan te tonen dat een anesthesioloog overbodig is
ofwel dat hij onmisbaar is. De meeste literatuur geeft aan dat bewaking en bijsturing
wordt aanbevolen omdat de kans op complicaties niet goed in kaart kan worden
gebracht. Aanbevelingen voor preoperatieve screening op te verwachten problemen
kunnen wel gegeven worden. De werkgroep adviseert daarom om een landelijk
onderzoek onder oogartsen en anesthesiologen op te zetten naar het optreden van
milde en ernstige complicaties tijdens de cataractoperatie, de behandeling ervan en de
mogelijkheid om het risico erop te voorspellen bij het preoperatieve onderzoek.
De verplichte registratie van complicaties die zich hebben voorgedaan in de per- en
postoperatieve fase bij een Cataract operatie in de landelijke kwaliteitsregistratie
Cataract van het NOG is gewenst.
Bij uitgangsvraag 5 gaat het om de vraag welke minimale voorwaarden ten aanzien van
infectiepreventie bij een intra-oculaire ingreep gewenst zijn (onder meer hygiëne
voorschriften/ sterilisatie/welke OK klasse). Er zijn geen studies gevonden die een direct
antwoord op deze vraag kunnen geven. Er zijn met name case series gevonden die
onderzoek doen naar mogelijke oorzaken (contaminatiebronnen) voor een uitbraak van
endophthalmitis of Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS). Endophthalmitis is een van
de meest gevreesde complicaties van cataractchirurgie. Maatregelen zoals joderen,
steriel afdekken, luchtbehandeling en instrumentsterilisatie zijn evenals een zorgvuldige
chirurgische techniek van invloed op de incidentie van endophthalmitis. Doordat de
incidentie van endophthalmitis statistisch gezien laag is, is het relatieve aandeel van
ieder van deze maatregelen nog onvoldoende onderzocht. Naast prospectief onderzoek
naar de effecten van bovengenoemde maatregelen ter preventie van endophthalmitis, is
zorgvuldige registratie en het achterhalen van de oorzaak van endophthalmitis gevallen
gewenst.
Uitgangsvraag 6 gaat in op de vraag welke profylaxe (povidonjood en/of antibiotica) bij
een cataract operatie toegediend moeten worden om de kans op postoperatieve
endophthalmitis tot een minimum te beperken. Verschillende soorten en
toedieningsvormen van antibiotica en povidonjood verlagen het risico op een
endophthalmitis. Wanneer en welke antibiotica het best gegeven kunnen worden is niet
bekend. Ook is de vraag hoe lang en in welke concentratie de povidonjood moet worden
gebruikt nog niet beantwoord. Mede door de lage overall incidentie van een
endophthalmitis zijn geen studies voorhanden die op deze vragen een eenduidig
antwoord kunnen geven. Verder is het van belang om te weten onder welke
omstandigheden en bij welke patiënten een verhoogd infectie risico aanwezig is zodat
juist die groep de profylaxe krijgt die noodzakelijk is.
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De ontwikkelingen in de cataractchirurgie gaan snel; de incisies worden steeds kleiner,
de operatieduur korter, de implantlenzen steeds geavanceerder. Maar het risico van
postoperatieve endophthalmitis blijft aanwezig. Een prospectieve studie naar de
effecten van antibiotica profylaxe en een zorgvuldige registratie zoals bij uitgangsvraag 5
benoemd, zouden meer duidelijkheid moeten geven in de toekomst.
Uitgangsvraag 7 bespreekt welke intra-oculaire lenzen (IOL) bij voorkeur gebruikt dienen
te worden bij een cataract operatie om het “optimale” resultaat te behalen, waarbij
onder optimaal wordt verstaan het resultaat zoals dat door de oogarts voorafgaande
aan de cataract operatie met de patiënt is afgestemd en overeengekomen. De
bestudering van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat zeer weinig RCTs
beschikbaar zijn en dat de meeste evidence beschikbaar is op basis van
ongecontroleerde studies en expert opinion. De reden hiervoor ligt vaak in het feit dat
het nut van RCTs door de gebruikers niet meer relevant geacht wordt omdat in de
praktijk de effectiviteit van de innovatie reeds waargenomen wordt. Toch zijn op
deelgebieden lacunes aanwezig die verder onderzoek vragen. Met betrekking tot
torische lenzen is het interessant de relatie tussen subjectieve en objectieve uitkomst
parameters enerzijds en de mate van preoperatief astigmatisme anderzijds te
onderzoeken. Met andere woorden, bij welke mate van astigmatisme is het gebruik van
een torische IOL zinvol. Met betrekking tot het gebruik van multifocale IOLs en de
incidenteel optredende ontevredenheid van patiënten zou het wenselijk zijn een
landelijke registratie bij te houden van de gevallen die een explantatie/exchange van
een multifocale lens vergen. Deze specifieke vragen zouden toegevoegd kunnen worden
aan de landelijke cataract registratie database van het NOG.
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Bij uitgangsvraag 8 gaat het om de vraag welk postoperatief beleid toegepast dient te
worden bij een patiënt die een cataract operatie heeft ondergaan. Er werden geen
studies gevonden die ingaan op de vraag welke controles postoperatief uitgevoerd
zouden moeten worden en wanneer. Uit de literatuur wordt niet duidelijk wat de
voordelen en werkzaamheid van oogdrukverlagende druppels voor alle patiënten in de
vroege postoperatieve fase zijn. Tevens is op basis van de literatuur geen eenduidige en
goed onderbouwde uitspraak te doen over een specifieke voorkeur voor een bepaald
postoperatief medicatiebeleid. Gezien de grote variatie in beschikbare postoperatieve
medicatie is een goed opgezet onderzoek waaruit de voorkeur voor een bepaalde
medicatie (of combinatie) zal blijken, wenselijk.
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Hoofdstuk 12

Indicatoren

Factsheets indicatoren Cataract
5
1. Indicatiestelling
Is de indicatiestelling en beslissing tot cataractoperatie
gebaseerd op:
Operationalisatie 1a
Wordt standaard op basis van het oogheelkundig onderzoek
door een oogarts de beslissing tot cataractoperatie genomen
door de patiënt in overleg met de oogarts: ja/nee
Operationalisatie 1b
Wordt de indicatiestelling voor een cataractoperatie standaard
gebaseerd op de beoordeling van de volgende parameters:
 aanwezigheid van cataract: ja/nee
 gezichtsscherpte: ja/nee
 beperking in visueel functioneren: ja/nee
 de mogelijkheid tot verbetering van deze parameters:
ja/nee
Type indicatoren
Structuur
In- en exclusiecriteria Niet van toepassing
Kwaliteitsdomein
Veiligheid, patiëntgerichtheid
Meetfrequentie
1x per verslagjaar
Verslagjaar
Laatste volledige kalenderjaar
Rapportagefrequentie 1x per verslagjaar

10

15

Toelichting
Achtergrond en variatie in zorg
De beslissing of tot een operatie moet worden overgegaan wordt door de patiënt in
overleg met een oogarts genomen.
Een gestandaardiseerde preoperatieve evaluatie van de beperking in visueel
functioneren en verrichten van dagelijkse activiteiten is waardevol. De volgende
parameters dienen meegenomen te worden in de beoordeling: aanwezigheid van
cataract, gezichtscherpte, beperking in visueel functioneren en de mogelijkheid tot
verbetering van deze parameters. Een correlatie met een verbetering van de
postoperatieve patiëntentevredenheid is aangetoond.
De werkgroep is van mening dat alle patienten betrokken dienen te worden in de
beslissing tot een cataractoperatie. De genoemde items bij operationalisatie 1a en 1b
dient de oogarts te regsiteren in het patiëntendossier.

20

25

Definities
De vastgestelde parameter dienen op de volgende wijze gemeten te worden:
 aanwezigheid van cataract met spleetlamponderzoek
 gezichtscherpte met visuskaart
 beperking in visueel functioneren door middel van deanamnese
 de mogelijkheid tot verbetering van deze parameters; stenopaeische visus,
oogheelkundig onderzoek waarbij comorbiditeiten die de verbetering nadelig
kunnen beinvloeden worden vastgesteld.
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Registreerbaarheid
De werkgroep is van mening dat de indicator onder gelijkblijvende omstandigheden (min
of meer) dezelfde resultaten oplevert. Deze structuurindicator heeft een lage
registratielast.
Mogelijke verstorende factoren
Bij deze indicator is de case-mix niet van toepassing.
Mogelijke ongewenste effecten
Geen.

15
Referenties
− Richtlijn Cataract (2012).
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2. Operatie beide ogen
Operationalisatie 2a
Percentage patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2
opeenvolgende operaties zat
Teller 2a
Aantal patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2
opeenvolgende operaties zat
Noemer 2a
Aantal patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan
Operationalisatie 2b
Percentage patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan en bij wie er vanaf 1 week na de operatie van
het eerste oog een controle heeft plaatsgevonden alvorens het
tweede oog geopereerd werd
Teller 2b
Aantal patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan en bij wie er vanaf 1 week na de operatie van
het eerste oog een controle heeft plaatsgevonden alvorens het
tweede oog geopereerd werd
Noemer 2b
Aantal patiënten dat aan beide ogen een cataractoperatie
heeft ondergaan
Type indicatoren
Proces
In- en exclusiecriteria Kwaliteitsdomein
Veiligheid, tijdigheid
Meetfrequentie
Continu
Verslagjaar
Laatste volledige kalenderjaar
Rapportagefrequentie 1x per verslagjaar

5

Toelichting
Achtergrond en variatie in zorg
De werkgroep schat in dat in meer dan 50% van de gevallen beide ogen worden
behandeld voor cataract binnen één jaar (Zichtbare Zorg, 2012). Bij operatie aan het
tweede oog is van belang dat de tijdsperiode tussen operatie van eerste en tweede oog
voldoende lang is om het resultaat na de eerste oogoperatie te betrekken bij de
indicatiestelling voor het tweede oog.

10
Definities
-

15

20

Registreerbaarheid
De benodigde informatie wordt door ziekenhuizen geregistreerd in de zorgactiviteitenregistratie en DOT-registratie en wellicht in de LCR. Deze indicator is daarmee op een
betrouwbare manier te meten en levert onder gelijkblijvende omstandigheden dezelfde
resultaten op, mits de kwaliteit van de DBC- en zorgactiviteiten-registratie adequaat is.
Mogelijke verstorende factoren
Case-mix kan van invloed zijn. Bij post-operatieve anisometropie kan het namelijk voor
de patiënt wenselijk zijn binnen een korte periode te opereren, omdat het zicht
ondraaglijk is (door een groot verschil in refractie tussen beide ogen na cataractoperatie
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van het eerste oog). Ook het niet verschijnen van een geopereerde patiënt voor een
nacontrole is een beïnvloedende factor. De werkgroep verwacht dat deze de invloed van
deze factoren gelijk is verdeeld tussen de ziekenhuizen.
5

Mogelijke ongewenste effecten
Referenties
−
−

Zichtbare Zorg indicatorenset Cataract (2012).
Richtlijn Cataract (2012).

10
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3. Patiëntveiligheid

Operationalisatie 3a

Operationalisatie 3b

Operationalisatie 3c

Is de patiëntveiligheid voldoende geborgd doordat voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
Worden de cataract operaties uitgevoerd op een operatie
afdeling die voldoet aan de volgende eisen:
 Zone-indeling: drie; ja/nee
 Structuur: afgesloten van het ziekenhuis; ja/nee
 Sluizen: drie; ja/nee
 Verkoeverkamer: hetzij op de operatieafdeling of
dichtbij gelocaliseerd; ja/nee
 Ventilatiesysteem: niet mengend systeem ook wel
downflow systeem. Dat wil zeggen een inblaassysteem
waarbij rekening wordt gehouden met het
operatiegebied bij de patient en de positionering van
de instrument tafel; ja/nee
 Ventilatievoud: zes keer per uur dient de ruimte te
worden voorzien van verse binnenkomende lucht;
ja/nee
 Filtering lucht: de toegevoerde lucht moet kiemvrij zijn
door middel van het gebruik van een Hepa-filter; ja/nee
 Drukhiërarchie: overdruk zone A – B. ja/nee

Hebben alle personen die op een operatiekamer werken 1x per
jaar Basic Life Support-AED-trainingen gevolgd volgens de
richtlijnen van de NRR/ERC: ja/nee
Wordt tijdens het preoperatieve onderzoek de volgende
informatie bij de patiënt achterhaald:
Leeftijd: ja/nee
ASA classificatie: ja/nee
Hypertensie: ja/nee
Instabiele cardiovasculaire condities: ja/nee
Ischemische hartziekte: ja/nee
Hartfalen: ja/nee
Hartklepafwijkingen: ja/nee
Aanwezigheid van een (A)ICD of pacemaker met (A)ICD
functie: ja/nee
(recent) Cerebrovasculair accident: ja/nee
Diabetes mellitus: ja/nee
Nierfunctiestoornis: ja/nee
COPD: ja/nee
Hardhorendheid: ja/nee
Taalproblemen: ja/nee
Tremor of lichamelijke beperkingen die de positionering
belemmeren: ja/nee
Angst-, paniek- of psychiatrische stoornissen: ja/nee
Medicatie: ja/nee
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Allergieën: ja/nee
MRSA of VRE dragerschap: ja/nee
Type indicatoren
Structuur
In- en exclusiecriteria Kwaliteitsdomein
Veiligheid
Meetfrequentie
1x per verslagjaar
Verslagjaar
Laatste volledige kalenderjaar
Rapportagefrequentie 1x per verslagjaar
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Toelichting
Achtergrond en variatie in zorg
De laatste jaren is er een toenemende diversiteit in de behandelingslocaties en de
betrokkenheid van de anesthesioloog bij het traject van de behandeling van cataract
opgetreden. Hieronder staan enkele eisen die patiëntveiligheid moeten borgen.
Voor de inrichting van een oogheelkundige operatiekamer is de richtlijn
‘Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen’ (2006) van de Werkgroep
Infectiepreventie als basis aangehouden. Volgens deze richtlijn moet een inhoudelijke
afweging worden gemaakt onder welke omstandigheden cataract operaties moeten
plaatsvinden. Deze afweging moet worden gemaakt op basis van zes criteria. Namelijk
grootte en diepte van de incisie, duur van de ingreep, implantatie van lichaamsvreemd
materiaal, openen van steriele holten, botten of grote gewrichten en gevolgen van een
wondinfectie voor de patiënt. Volgens de WIP richtlijn zouden cataractoperaties verricht
moeten worden onder omstandigheden zoals in operatiekamer klasse 1. De argumenten
die hiervoor pleiten zijn het implanteren van lichaamsvreemd materiaal, het openen van
steriele holten, en de vergaande gevolgen van een infectie voor de patient. De
werkgroep wil hier tegenover stellen dat een cataract operatie een kortdurende
operatie is en dat de incisie klein en oppervlakkig is.
Om deze redenen stelt de werkgroep voor de omstandigheden volgens operatiekamer
klasse I op een tweetal punten te versoepelen namelijk het aantal sluizen (niet vier maar
drie) en de ventilatievoud (niet 20 maal maar zes maal).
Samengevat kunnen cataractoperaties verricht worden in een operatiekamer voorzien
van een niet-mengende verdringings- of downflow systeem. Dat wil zeggen een
inblaassysteem waarbij rekening wordt gehouden met het operatiegebied bij de patiënt
en de positionering van de instrument tafel. De luchtkwaliteit dient te voldoet aan een
klasse I operatiekamer. Een klasse I operatieafdeling bestaat uit drie zones:
 Zone A, “steriel”: operatiekamers en steriele opdekruimtes;
 Zone B, “schoon”: in- en uitleidkamers, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag etc.;
 Zone C, “niet schoon”: patiëntenwachtruimte, verkoeverkamer, kleedkamers,
toiletten etc.
De richting van de luchtbeweging moet verlopen van zone A, waar de hoogste eisen aan
de steriliteit worden gesteld, naar respectievelijk zone B en C waarvoor de eisen minder
hoog zijn.
Overdruk heeft tot doel te verhinderen dat kiemen van buitenaf de OK's in komen. Het is
derhalve onjuist om bij operaties bij patiënten met infectie de overdruk te laten
wegvallen. Er dient bij een cataractoperatie sprake te zijn van overdruk van zone A naar
zone B.
160

5

10

15

Een gevalideerd luchtbehandelingssysteem dient de binnenkomende lucht rechtsstreeks
naar het operatiegebied te leiden. Dit zogenaamde niet-mengende verdringings- of
downflow systeem dient te zorgen voor een luchtwisseling (ventilatievoud) van
tenminste zes keer per uur bij cataractoperaties die onder locale anesthesie
plaatsvinden. De toegevoerde lucht moet kiemvrij worden gehouden met HEPA filters
(High Efficiency Particulate Airfilters) welke ieder jaar gecontroleerd en zo nodig
vervangen dienen te worden.
De operatieafdeling dient afgesloten te zijn van het ziekenhuis en het is wenselijk
gebruik te maken van drie sluizen. Te weten een patienten-, personeels en een
gecombineerde goederensluis waarbij het vuile materiaal afgesloten getransporteerd
wordt.
De bewaking dient uitgevoerd te worden door een daarvoor opgeleide persoon, die als
enige verantwoordelijkheid de monitoring van die patiënt heeft en die continu bij de
patiënt blijft. Internationaal zijn de minimale vereisten aan degene die bewaakt:
getraind in Basic Life Support (BLS), herkennen van ongewenste effecten/complicaties
en de kennis om deze te behandelen en de mogelijkheid tot het consulteren van een
anesthesioloog.

20

Het preoperatieve onderzoek heeft, naast het geven van informatie en het verkrijgen
van informed consent, tot doel de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart te
brengen en eventueel te optimaliseren. Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de
belangrijkste onderdelen van het preoperatieve consult.

25

De complicaties dienen in de kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG geregisteerd te
worden.
Definities
-

30
Registreerbaarheid
De werkgroep is van mening dat de indicatoren onder gelijkblijvende omstandigheden
(min of meer) dezelfde resultaten oplevert. Deze structuurindicatoren hebben een lage
registratielast.
35
Mogelijke verstorende factoren
Bij deze indicatoren is case-mix niet van toepassing.

40

Mogelijke ongewenste effecten
Geen.

45

Referenties
− Werkgroep Infectieziekten Preventie
chirurgische en invasieve ingrepen
− Richtlijn Cataract (2012).

(2006).

Omstandigheden

(kleine)
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Appendix 1

Belangenverklaringen

Verklaring omtrent mogelijke belangenverstrengeling en
embargo met betrekking tot de richtlijn ‘Cataract’
Werkgroeplid onderhield in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking
met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het
onderwerp

Werkgroeplid
M. Bartels
Y. Henry
M. van Hecke
M. Maatman
R. Nuijts
N. Reus
A. Rulo
A. Schuurhuis
O. Tigchelaar-Besling
K. Tjia

Belangen afgelopen vijf jaar
en/of gedurende looptijd van
het project (ja /nee)
nee
ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja

N. Trap

nee

Zo ja, welke
Adviesraad Alcon (1 jaar bijeen)

Adviesraad Alcon (1 jaar bijeen)

Consultant voor Alcon
Onderzoek voor Bausch en Lomb
Onderzoek voor Hoya
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