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Valorisatie 

Kennisvalorisatie is het proces van waarde creatie uit kennis, door kennis geschikt 
en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te 
vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.1 
Kort gezegd: kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de 
praktijk. 
 

Cataract chirurgie 

Cataract (staar) is een veel voorkomende aandoening waarbij een vertroebeling van de 
ooglens optreedt. Hierdoor ontstaat geleidelijk een slechter zicht en uiteindelijk, indien 
dit niet wordt behandeld, blindheid aan beide ogen. Wereldwijd is cataract de meest 
voorkomende oorzaak van blindheid: de World Health Organization (WHO) schat dat 
50% van de blindheid wereldwijd veroorzaakt wordt door cataract.2, 3 Dit komt overeen 
met 20 miljoen blinde mensen wereldwijd. Naast blindheid is cataract ook een van de 
meest voorkomende oorzaken van slechtziendheid (visus slechter dan 0,3).2 De 
prevalentie van cataract neemt toe op oudere leeftijd. In een Nederlandse populatie is 
18% van de bevolking in de leeftijd 55 tot 74 jaar slechtziend door cataract.4 Bij 
mensen ouder dan 74 jaar is dit zelfs 35% tot 42%.4 Naar schatting waren er in 2011 
ongeveer 942.600 mensen in Nederland met enige vorm van cataract.5 In de periode 
1991-2011 was er een sterke toename van het aantal mensen met cataract in 
Nederland: in deze periode werd er een verdubbeling in het aantal patiënten met 
cataract gemeten.5 Door de toenemende vergrijzing zal het aantal patiënten met 
cataract waarschijnlijk verder toenemen. 
Tegenwoordig kan cataract behandeld worden door de vertroebelde ooglens operatief 
te verwijderen en daarvoor in de plaats een intraoculaire kunstlens te plaatsen. Door 
de toenemende vergrijzing in Nederland is het aantal cataractoperaties toegenomen 
van 80.000 in 1998 tot 180.000 ingrepen in 2013.6 Figuur 1 laat per land in Europa het 
aantal cataractoperaties zien per 100.000 inwoners. Nederland neemt met 880 
cataractoperaties per 100.000 inwoners een middenpositie in binnen Europa.    
Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit bedroeg de totale omzet in de oogheelkunde in 
2011 €606 miljoen waarvan €230 miljoen, ongeveer 40%, aan cataract gespendeerd 
werd.7 De kosten van een cataractoperatie variëren in Nederland van 800 tot 1300 
euro per oog. In Figuur 2 ziet u een vergelijking van de kosten van cataractoperaties in 
Nederland, vergeleken met andere landen. In 2012 was de gemiddelde kostprijs van 
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een cataractoperatie in Nederland ($1534, overeenkomend met €1219) laag 
vergeleken met andere landen.  
Naast de kostenaspecten is het ook van belang om de effecten van cataractoperaties 
op de kwaliteit van leven mee te nemen. Een cataractoperatie aan het eerste oog leidt 
bijvoorbeeld tot minder valincidenten op oudere leeftijd.8, 9  
 

Patiënten met astigmatisme 

Tegenwoordig heeft de patiënt keuze uit vele verschillende intraoculaire kunstlenzen. 
De keuze van de geschiktste kunstlens is afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en 
de anatomie van het oog. Door het merendeel van de patiënten wordt gekozen voor 
een monofocale kunstlens. Monofocaal wil zeggen dat lichtstralen tot één punt 
gebroken worden op het netvlies. Meestal wordt gekozen voor een scherpe vertevisus 
en zal er postoperatief een bril nodig zijn om te kunnen lezen. 
Ongeveer 20% van de patiënten met cataract heeft ook een substantiële hoeveelheid 
cornea astigmatisme.10, 11 Bij patiënten met cornea astigmatisme heeft de cornea een 
abnormale kromming, waardoor lichtstralen in één meridiaan anders worden 
gebroken dan in de meridiaan loodrecht hierop. Hierdoor vallen de lichtstralen niet 
samen op het netvlies en ontstaat er een onscherp beeld. De standaardbehandeling bij 
 
 

 
Figuur 12.1 Aantal cataractoperaties per 100.000 inwoners in Europa.  
Bron: OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database.  
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Figuur 12.2 Kosten van cataractoperaties in verschillende landen binnen en buiten Europa.  
Bron: International Federation of Health Plans – 2013 Comparative Price Report.  
 
 
patiënten met cataract en astigmatisme bestaat uit het vergruizen en opzuigen van de 
lens en implanteren van een monofocale kunstlens. Het astigmatisme wordt daarbij 
niet behandeld. Postoperatief is er voor een scherpe vertevisus een bril nodig om het 
astigmatisme te corrigeren. Patiënten hebben tevens een leesbril nodig.  
Een recente innovatie op het gebied van cataractoperaties is de ontwikkeling van 
torische kunstlenzen. Deze torische kunstlenzen kunnen bij patiënten met cornea 
astigmatisme worden gebruikt om de vormafwijking van de cornea te compenseren. 
Torische lenzen bieden patiënten met cornea astigmatisme daarom de mogelijkheid 
om een optimale visus bij vertezien te behalen zonder brilcorrectie. Wij hebben een 
gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd om de effectiviteit en de veiligheid van 
torische kunstlenzen te vergelijken met standaard monofocale kunstlenzen.  
De resultaten van dit proefschrift laten zien dat na gebruik van torische kunstlenzen 
ruim 80% van de patiënten brilonafhankelijk is voor vertezien. Patiënten met torische 
kunstlenzen hebben verder een significant betere ongecorrigeerde visus bij vertezien 
en een lager refractie astigmatisme. Met betrekking tot de patiëntveiligheid is het 
complicatieprofiel van torische kunstlenzen vergelijkbaar met monofocale 
kunstlenzen. 
Bij patiënten die tijdens de cataractoperatie een torische kunstlens hebben gekregen 
kan een goede leesvisus worden bereikt door het gebruik van een goedkope leesbril 
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(kostprijs glazen vanaf €10). Dit voorkomt de aanschaf van dure multi- of bifocale 
brillen (kostprijs glazen vanaf €250) waarin een astigmatisme correctie en een 
correctie voor lezen en vertezien is verwerkt. Torische kunstlenzen zijn vanwege extra 
preoperatieve onderzoeken, de meerprijs van de kunstlens en extra tijd tijdens de 
operatie wel een duurdere behandeling dan het gebruik van monofocale kunstlenzen. 
Wij hebben daarom tevens een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd om te bepalen 
of de behandeling met torische kunstlenzen kosteneffectief is ten opzicht van de 
standaard behandeling met monofocale kunstlenzen.12 Uit deze kosten-
effectiviteitsanalyse is gebleken dat de kosten van brilaanschaf €349 in de monofocale 
groep en €179 in de torische groep waren. De kosten van het implanteren van torische 
kunstlenzen waren hoger in vergelijking met monofocale kunstlenzen, waardoor het 
gebruik van torische kunstlenzen niet kosteneffectief is vergeleken met monofocale 
kunstlenzen.  
Patiënten met cataract en cornea astigmatisme hebben tegenwoordig ook de optie om 
te kiezen voor multifocaal torische kunstlenzen. Multifocale kunstlenzen zijn enkele 
jaren geleden ontwikkeld om zonder brilcorrectie een scherpe vertevisus en leesvisus 
te behalen. Door de speciale vorm van deze kunstlenzen worden beelden van 
verschillende afstanden scherp op de retina geprojecteerd. Multifocaal torische 
kunstlenzen zijn geschikt voor mensen met cornea astigmatisme die na een 
staaroperatie graag brilonafhankelijk voor vertezien en lezen willen worden. Er zijn op 
dit moment verschillende typen multifocale torische kunstlenzen beschikbaar. Dit 
proefschrift laat zien dat na gebruik van diffractieve multifocaal torische kunstlenzen 
(AT LISA kunstlens) 95% van de patiënten brilonafhankelijk was voor verte zien en 79% 
voor lezen. Nadelen van dit type kunstlenzen zijn met name verlies aan contrast en 
visuele bijverschijnselen als halo’s en verblinding door felle lichtbronnen. 
 

Doelgroepen implementatie 

Verzekeraars: 
Het standpunt van het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor 
Zorgverzekeringen; CVZ) uit 2010 ten aanzien van torische kunstlenzen bij patiënten 
met cataract en astigmatisme was dat behandeling van cataract en astigmatisme door 
het plaatsen van torische kunstlenzen geen zorg was conform de stand van de 
wetenschap en praktijk.13 De reden hiervoor was dat er te weinig vergelijkende 
wetenschappelijke studies beschikbaar waren en de effectiviteit van torische 
kunstlenzen niet was aangetoond. Wij hebben op basis van de resultaten van onze 
gerandomiseerde studie (Hoofdstuk 5) het Zorginstituut Nederland aanbevolen om het 
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standpunt uit 2010 ten aanzien van torische kunstlenzen te actualiseren. Onze 
aanbeveling was om bij patiënten met cornea astigmatisme de kosten van de 
standaard cataractoperatie te vergoeden (basiszorg) en de meerprijs van torische 
kunstlenzen zelf door patiënten te laten bijbetalen. Patiënten kunnen op deze manier 
zelf de afweging maken tussen de hogere kosten van de torische kunstlenzen en de 
besparing in de postoperatieve brilkosten. Het Zorginstituut Nederland heeft onze 
aanbeveling overgenomen en constateert dat bij patiënten met cataract en 
astigmatisme het gebruik van torische kunstlenzen voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. Dit standpunt is per april 2014 aangepast.14  
Patiënten met cataract en een zeer hoog cornea astigmatisme (hoger dan 4,5 D) of 
met keratoconus (Krumeich klasse 1 of 2) kunnen onvoldoende gecorrigeerd worden 
met standaard monofocale kunstlenzen. Brilgebruik bij zeer hoog cornea astigmatisme 
tast de beeldkwaliteit aan en leidt tot optische vervormingen. Patiënten kunnen 
wegens een hoog cornea astigmatisme praktische problemen ervaren als zij zijn 
aangewezen op een postoperatieve brilcorrectie. Het Zorginstituut Nederland heeft 
daarom in de nieuwe richtlijn opgenomen dat deze patiënten ‘redelijkerwijze zijn 
aangewezen’ op torische kunstlenzen voor de behandeling van cataract met 
astigmatisme. De behandeling van deze patiënten wordt daarom volledig vergoed uit 
de basisverzekering.14  
Het gebruik van multifocale kunstlenzen tijdens cataractoperaties voldoet sinds 2011 
aan de stand van de wetenschap en praktijk.15 De kosten van de cataract operatie 
worden vergoed als basiszorg. De meerprijs van multifocale kunstlenzen wordt betaald 
door de patiënt. Patiënten kunnen op deze manier zelf de afweging maken tussen de 
hogere kosten van multifocale kunstlenzen ten opzichte van brilonafhankelijkheid. 
 
Beroepsbelangenverenigingen: 
De resultaten van dit proefschrift zijn in 2012, 2013 en 2014 gepresenteerd op het 
jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en in 2012 op 
het jaarlijkse congres van de Nederlandse Intraoculaire Implant Club (NIOIC). Het NOG 
en het NIOIC zijn beroepsbelangenverenigingen van oogartsen in Nederland. Tevens 
zijn de resultaten uit dit proefschrift in 2012, 2013 en 2014 gepresenteerd op het 
congres van de European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).  
In de huidige Cataract Richtlijn van het NOG uit 2013 wordt aanbevolen om patiënten 
met cataract en cornea astigmatisme voorafgaand aan een cataractoperatie 
voorlichting te geven over de keuze voor torische kunstlenzen.16 Deze richtlijn dient als 
leidraad voor alle oogartsen in Nederland. Naar schatting worden torische kunstlenzen 
op dit moment bij 3 tot 6% van alle cataractoperaties in Nederland gebruikt.7  
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Patiënten: 
Alle patiënten die aan cataract geopereerd worden ondergaan preoperatief een 
aslengte-meting om de benodigde sterkte van de kunstlens te bepalen. Bij deze meting 
wordt ook bepaald of patiënten een substantiële hoeveelheid (meer dan 1,25 D) 
cornea astigmatisme hebben en mogelijk baat hebben bij torische kunstlenzen. Zoals 
beschreven in de huidige Cataract Richtlijn krijgen patiënten voorafgaand aan de 
staaroperatie voorlichting over de verschillende kunstlenzen. Indien zij een 
substantiële hoeveelheid cornea astigmatisme hebben zullen torische kunstlenzen ook 
besproken worden.  
Patiënten met cataract en cornea astigmatisme die kiezen voor torische kunstlenzen 
hebben postoperatief meestal (in 80% van de gevallen) geen bril nodig voor vertezien. 
Zonder bril zien deze patiënten significant beter in de verte dan patiënten met 
standaard monofocale kunstlenzen. Met bril zien patiënten met torische kunstlenzen 
even goed als patiënten met standaard monofocale kunstlenzen. Postoperatief kan na 
torische kunstlens implantatie een goede leesvisus worden bereikt door het gebruik 
van een goedkope leesbril (kostprijs glazen gemiddeld €179). Dit voorkomt de 
aanschaf van duurdere multi- of bifocale brillen (kostprijs glazen gemiddeld €349) 
waarin een astigmatisme correctie en een correctie voor lezen en vertezien is 
verwerkt. Patiënten kunnen op deze manier zelf de afweging maken tussen de hogere 
kosten van de torische kunstlenzen en de besparing in de postoperatieve brilkosten. 
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