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SUMMARY / SAMENVATTING

S

SUMMARY

Implantation with a phakic- or multifocal intraocular lens (IOL) aims at improving patients’ 

spectacle independence and, as a result, improving quality of life. Both are elective surgeries 

and are regularly performed in the Netherlands on otherwise healthy patients. It is therefore 

important to ensure that these procedures are both safe and effective. The chapters included 

in this thesis discuss the safety and efficacy of multiple types of anterior chamber phakic IOLs, 

as well as bifocal and trifocal multifocal IOLs.

Chapter 1 starts by outlining the cause and treatment of different refractive errors, introduces 

phakic- and multifocal IOLs, and provides a comprehensive overview of previous results and 

relevant safety issues after phakic- and multifocal IOL implantation. 

Chapter 2 reports the six months to two year safety and efficacy results of the anterior chamber 

angle-supported phakic IOL included in this thesis. Implantation of this lens results in an effective 

correction of moderate to high myopia during the entire two year study period. However, short-

term endothelial cell (EC) loss significantly exceeds that of iris-fixated phakic IOLs, whereas 

chronic EC loss resembles that of iris-fixated lenses. 

Chronic EC loss after iris-fixated phakic IOL implantation is the main focus of chapters  3 

and 4. Both chapters describe a linear increase in EC loss, indicating the need for altered 

implantation criteria to safeguard long-term corneal health. Smaller anterior chamber depth 

and close proximity of the lens to the endothelium are identified as risk factors for increased 

EC loss in eyes with rigid iris-fixated phakic IOLs in chapter 3. However, this complication is 

not observed in foldable iris-fixated phakic IOLs in chapter 4. It is hypothesized that different 

material characteristics are responsible for differences in chronic (subclinical) inflammation and 

subsequent differences in EC loss. 

In chapters 5 and 6 we report visual, refractive and biometric changes over a 10 year period in 

eyes with rigid iris-fixated phakic IOLs, and over a 5 year period in eyes with foldable iris-fixated 

phakic IOLs, respectively. Generally, excellent visual and refractive outcomes are reported as 

well as a slight, but significant, myopisation over time. Cataract formation and increase of the 

axial length are proposed as possible causes for this myopisation. Subgroup analyses using 

biometry showed a significant annual increase in axial length in highly myopic adults. However, 

due to the small number of eyes suited for longitudinal analysis, population-based studies are 

required to confirm these results. 
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Chapter 7 describes the rate of iris-fixated phakic IOL explantation, reasons for explantation 

and the estimated time until explantation. Survival analyses showed that after an estimated 11 

and 15 years 25% and 50% of lenses are explanted, respectively. We found higher preoperative 

age, longer axial length, smaller anterior chamber depth, and smaller preoperative endothelial 

cell density to be risk factors for a shorter time until explantation.

In chapter 8 we report the results of a randomized clinical trial, comparing outcomes after 

implantation of either the same bifocal multifocal IOL in both eyes or a combination of two 

different bifocal multifocal IOLs. Distance corrected visual acuity at far and intermediate 

distances were similar between groups. The group combining two different bifocal multifocal 

IOLs showed superior visual acuity at near distance. 

A second randomized clinical trial is presented in chapter 9, comparing patients after bilateral 

implantation with either a bifocal or trifocal multifocal IOL. Visual acuity at far, intermediate and 

near distance did not differ between groups, but the defocus curve in the trifocal group showed 

superior results at intermediate distance. We found higher numbers of complete spectacle 

independence in the trifocal group. 

Chapter 10 discusses the main findings of this thesis, current and future research, and 

addresses the need for further standardization of safety criteria (i.e., corneal health, side effects 

of multifocal IOLs) and (patient-reported) outcome measures in cataract- and refractive surgery. 

Chapter 11 sheds light on how the results of this thesis could impact society. It suggests an 

obligatory symbiotic database between patient, surgeon and industry for registration and timely 

detection of complications in patients implanted with phakic, multifocal, EDOF, or enhanced 

monofocal intraocular lenses. 
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SAMENVATTING

Het doel van implantatie met een fake- of multifocale intraoculaire lens (IOL) is het vergroten 

van de brilonafhankelijkheid en dientengevolge het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Beide electieve ingrepen worden regelmatig uitgevoerd bij gezonde patiënten. Het is daarom 

belangrijk om de patiënt een bewezen veilige en effectieve behandeling te bieden. Dit proefschrift 

bespreekt de veiligheid en effectiviteit van verschillende soorten fake intraoculaire lenzen 

geplaatst in de voorste oogkamer, alsmede van bifocale- en trifocale multifocale intraoculaire 

lenzen.

In hoofdstuk 1 worden de oorzaak en behandeling uitgelegd van verschillende refractieve 

afwijkingen, fake- en multifocale intraoculaire lenzen geïntroduceerd en een overzicht gegeven 

van eerdere resultaten en veiligheidsoverwegingen na implantatie met een fake- of multifocale 

lens. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de veiligheid en effectiviteit van een kamerhoekgesteunde fake lens 

in de voorste oogkamer gedurende zes maanden tot twee jaar na implantatie. We vonden een 

effectieve correctie beschreven van matige tot hoge myopie gedurende de gehele follow-up 

periode van twee jaar. Het endotheelcelverlies in de eerste zes maanden na implantatie was 

echter significant meer ten opzichte van patiënten die geïmplanteerd waren met iris-gefixeerde 

fake intraoculaire lenzen in de voorste oogkamer. Het endotheelcelverlies in de postoperatieve 

periode van zes maanden tot twee jaar was vergelijkbaar in beide groepen. 

Hoofdstuk 3 en 4 richten zich beide op het chronische (vanaf zes maanden postoperatief) 

endotheelcelverlies na implantatie met een iris-gefixeerde fake lens in de voorste oogkamer. 

In beide hoofdstukken werd een lineair versnelde afname gezien in het aantal endotheelcellen, 

wat een aanpassing van de preoperatieve criteria noodzakelijk maakt om op de lange termijn 

de gezondheid van het cornea endotheel te beschermen. In hoofdstuk 3 werden een kleinere 

voorste oogkamerdiepte en kortere afstand van de lens tot het endotheel geïdentificeerd als 

risicofactoren voor een versnelde afname van de endotheelcellen, specifiek bij patiënten met 

een rigide iris-gefixeerde fake lens. Deze risicofactoren werden niet bevestigd in hoofdstuk 4, 

dat zich richt op flexibele iris-gefixeerde fake lenzen. Mogelijkerwijs veroorzaken de diverse 

lensmaterialen een verschillende chronische (subklinische) inflammatie en het daaruit 

voortvloeiend verschil in endotheelcelverlies. 

Veranderingen in visus, refractie en biometrie in de periode tien jaar na implantatie met rigide 

iris-gefixeerde lenzen, en vijf jaar na implantatie met flexibele iris-gefixeerde lenzen worden 

respectievelijk beschreven in hoofdstuk 5 en 6. Met de jaren bleven visus en refractie zeer 

goed, en werd er een kleine significantie myopisatie beschreven die mogelijk wordt veroorzaakt 
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door vorming van cataract of groei van het oog (toename van de aslengte). Subgroep analyses 

toonden een significante jaarlijkse toename van de aslengte in deze hoog myope populatie. Door 

de kleine grootte van de subgroep bleek het echter niet mogelijk om een longitudinale analyse 

te verrichten. Aanvullend epidemiologisch onderzoek is derhalve nodig om deze hypothese te 

bevestigen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft resultaten rondom explantatie van iris-gefixeerde fake lenzen door 

middel van survival analyses. Het rapporteert het percentage explantaties, de redenen voor 

explantatie en de verwachte tijd tot explantatie (survival). De analyses schatten dat het 

respectievelijk 11 en 15 jaar zal duren tot in 25% en 50% van de gevallen een explantatie van 

de lens is verricht. Risicofactoren voor een kortere survival waren een hogere preoperatieve 

leeftijd, langere aslengte, kleinere voorste oogkamer en lagere endotheelceldichtheid.

In hoofdstuk 8 zijn in een gerandomiseerde klinische studie twee groepen met multifocale 

intraoculaire lenzen met elkaar vergeleken: één groep met hetzelfde type bifocale lens in 

beide ogen en één groep met een combinatie van twee verschillende typen bifocale lenzen. 

Intermediaire en verte visus, gemeten met optimale correctie voor veraf, waren vergelijkbaar 

in beide groepen. Visuele uitkomsten nabij waren significant beter in de groep met twee 

verschillende bifocale lenzen.

Hoofdstuk 9 vergelijkt patiënten met bilaterale implantatie met bifocale en trifocale lenzen met 

elkaar in een tweede gerandomiseerde klinische studie. Visuele uitkomsten veraf, intermediair 

en nabij waren vergelijkbaar tussen de groepen, echter de defocus curve in de trifocale 

groep liet intermediair een significant beter resultaat zien. Het hoogste percentage volledig 

brilonafhankelijke patiënten werd bereikt in de trifocale groep. 

In hoofdstuk 10 vindt een discussie plaats over de voornaamste bevindingen van dit 

proefschrift, evenals suggesties voor huidig en toekomstig onderzoek. Daarnaast bespreekt het 

de noodzaak voor standaardisering van veiligheidsnormen (corneale gezondheid, bijwerkingen 

van multifocale intraoculaire lenzen) en (patiënt gerapporteerde) uitkomstmaten in cataract- en 

refractiechirurgie. 

Hoofdstuk 11 bespreekt de impact van deze thesis op de maatschappij. Het stelt een verplichte 

registratie voor van veiligheidsgegevens waaraan patiënt, oogarts en industrie hun medewerking 

verlenen. Het doel van de database is een vroege detectie van complicaties in patiënten 

geïmplanteerd met fake, multifocale, EDOF of 'enhanced' monofocale intraoculaire lenzen. 




