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Summary 

In this thesis, both the clinical effectiveness and the cost-effectiveness of detection 
and treatment of patients with ocular hypertension (OH) and primary open-angle 
glaucoma (POAG) are investigated. POAG, further referred to as glaucoma, is a 
progressive chronic eye disease which can ultimately lead to blindness. It has a 
considerable public health impact, being the second leading cause of world-wide 
blindness (cataract being the first). The etiology of glaucoma is unknown. It mostly 
affects elderly people. Individuals with ocular hypertension are at risk to develop 
glaucoma. In these individuals the intraocular pressure (IOP) is increased above 
values which clinicians consider safe. A chronic increased intraocular pressure as 
such causes no symptoms and can only be detected if tonometry is performed. The 
probability of developing glaucoma increases with higher IOP values. Other known 
risk factors are race, age, and family history of glaucoma.  
 
Glaucoma is characterized by damage of the optic nerve. This leads to impairment 
of visual function. The disease manifests itself mostly by defects in the peripheral 
visual field first. Patients may not notice this for a long period. At later stages 
glaucoma may progress to tunnel vision and irreversible blindness. Although glau-
coma cannot be cured, its progression can be reduced by treatment. As the rate of 
progression of the disease is higher at high IOP levels, therapy is directed towards 
lowering the IOP. In clinical trials it was shown that IOP lowering therapy reduces 
the risk of conversion to glaucoma in OH patients (Ocular Hypertension Treatment 
Study) and that it has a protective effect on a progression in POAG patients (Early 
Manifest Glaucoma Trial, Advanced Glaucoma Intervention Study). However, 
individuals vary in their ability to sustain increased IOP. Not all OH patients de-
velop glaucoma. On the other hand, some glaucoma patients show progression 
despite a lowering of the intraocular pressure. IOP is therefore not the only factor 
that plays a role in the pathogenesis and progression of glaucoma. Other factors 
involved in the glaucomatous optic neuropathy are not well researched yet. IOP is 
at present the only factor manageable by treatment. Therapy involves hypotensive 
medication, laser treatment and surgery. The main therapeutic goal is to preserve 
visual function and to prevent the end stage of the disease. To achieve this goal it is 
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important that patients are detected in time. There are several tests available for 
diagnosing glaucoma. The IOP can be measured, the head of the optic nerve can be 
visualised, and the status of the visual field can be examined. Mostly a combination 
of tests is necessary to confirm the diagnosis. 
 
For an effective management of glaucoma an understanding of the treatment effects 
is crucial. As glaucoma is a chronic disease the long-term effects should be taken 
into account. This is difficult as clinical trials mostly have a limited follow-up. 
However, recently several large clinical trials have become available in which 
patients were followed for a long period. Another major issue in the management of 
this chronic disease are the costs of treatment. In the last decades, these have sub-
stantially risen as a consequence of the introduction of new types of topical hy-
potensive drugs. These drugs are expensive but they have expanded the existing 
treatment options. There is a broad spectrum of drugs available now. There are 
several options for the initiation of therapy in case of contraindication to more 
classical drugs. When no or too little IOP reduction is achieved with the prescribed 
drug or if side-effects occur, other drugs are available. Finally, there are several 
different drugs which can be added to the prescribed medication when larger IOP 
reduction than the one achieved already is required. To define ideal treatment 
strategies for OH and POAG patients is a complex task requiring many factors to be 
taken into account. 
 
One of the key questions is whether patients with ocular hypertension should be 
treated or not. After all, these patients do not have glaucoma yet, at least not detect-
able by current diagnostic techniques. Apart from costs, treatment is accompanied 
by discomfort and possibly by side-effects of medication. In favor of treatment are 
the results presented in this thesis which show that a therapeutic lowering of IOP in 
these patients reduces the risk of glaucoma. To assess the effects of treatment a 
long-term follow-up and a comparison of the conversion rates of patients with and 
without treatment is required. Although in the past many OH patients did receive 
treatment, there was little evidence on its efficacy until recently. In Chapter 2 all 
available scientific evidence on treatment effects in ocular hypertension is pre-
sented, based on a systematic literature review. The results of nine randomized 
clinical trials, in which OH patients with and without IOP lowering treatment were 
followed, are combined in a meta-analysis. This analysis shows that IOP lowering 
therapy in OH patients reduces the risk of conversion to glaucoma. The calculated 
pooled relative risk is 0.61 (95% confidence interval 0.45-0.83). In addition, it is 
shown that this relative risk decreases by 14% with each mm Hg of IOP reduction. 
At this moment, there is insufficient knowledge to identify OH patients who are at 
greater risk to develop glaucoma if untreated. Therapy for OH patients is generally 
recommended in case of high IOP values or if other risk factors are present. How-
ever, many patients included in the OH trials have IOP values below the recom-
mended cut-off point when treatment is indicated and only some have additional 
risk factors. This implies that future research might be directed towards this topic. 
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The assumption behind strategies aimed at detecting and treating patients with 
ocular hypertension and early glaucoma is that this prevents blindness. In Chapter 3 
a case-referent study is presented in which the effect of early detection of OH and 
POAG patients on the occurrence of glaucoma blindness is investigated. An expo-
sure to screening tests for early detection of OH and POAG performed by an oph-
thalmologist, not based on the disease symptoms, is assessed for a group of cases 
and a group of referents. Cases are blind glaucoma patients. Referents represent the 
general population regarding the frequency of such testing. The underlying argu-
mentation in this study is as follows. If patients undergo testing for OH and POAG 
detection while not having any disease symptoms, the disease is diagnosed and 
treated at an early stage. If treatment of OH and early glaucoma is effective in 
blindness prevention then one can assume that patients diagnosed at this stage will 
not progress to blindness. Conversely, the reason that blind patients did progress to 
blindness is that they were not detected (and treated) in time. The outcomes of the 
study confirm this supposition. Blind glaucoma patients underwent fewer screening 
examinations by which OH or POAG can be detected than the referents. The calcu-
lated relative risk is 0.57 (90% confidence interval 0.31-1.05). This study shows 
that detecting patients with OH and early glaucoma in the ophthalmic practice is 
effective in preventing glaucoma blindness. 
 
At present there is no recommendation for a population screening program for 
glaucoma. The best alternative to detect patients early is case-finding among pa-
tients visiting an ophthalmologist. There are several alternatives as to how to ad-
dress this issue. An interesting question concerning case-finding in the ophthalmic 
practice is whether IOP should be routinely measured in all initial patients, or only 
in selected groups of patients having risk factors for glaucoma. Ophthalmoscopy, by 
which the head of the optic nerve can be viewed, is mostly included in an ophthal-
mic examination. Tonometry on the other hand, has no other purpose than to detect 
an increased IOP. This test can easily be performed without much burden for a 
patient. A consequence of testing with tonometry is that more patients, mainly OH 
patients, will be detected and treated. Apart from the clinical effect this has an 
effect on costs. In Chapter 4 the long-term costs and effects of three different case-
finding strategies are studied and evaluated by use of a decision model. Tonometry 
is routinely performed to: (1) all initial patients, (2) high-risk patients only, or (3) 
no one. These strategies are compared according to the methods of a cost-
effectiveness analysis. It is concluded that it is most cost-effective to perform 
tonometry to all initial ophthalmic patients to prevent blindness due to glaucoma. 
Extra costs per year of vision saved are € 1 707 compared to strategy where tono-
metry is performed to no one. It is likely that costs a patient spends per year due to 
blindness, e.g. associated with the use of disability facilities, already exceed this 
amount. 
 
The main costs in glaucoma treatment are the medication costs. The introduction of 
new IOP lowering drugs in the last decades has contributed to a change of the drug 
prescription pattern, accompanied by a considerable rise of treatment costs. For 
many years, non-selective beta-blockers such as timolol have been the first choice 
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in treatment. Nowadays, hypotensive lipids such as latanoprost are commonly used 
as first-line therapy. Latanoprost gives only a slightly better IOP lowering effect 
than timolol. Its cost price on the other hand, is much higher. The costs and clinical 
effects of the drugs should both be considered when choosing the type of medica-
tion. Especially in case of a drug used for the initiation of therapy, as many patients 
will use it for a long period. When sufficient IOP reduction is achieved in absence 
of side-effects, a patient will continue on this medication. Only if necessary, a drug 
substitution or a drug addition will follow. For patients with ocular hypertension it 
is not necessary to lower the IOP to the same extent as for glaucoma patients. 
Therefore, given the higher price of hypotensive lipids, one could question if initia-
tion of therapy in OH patients with these agents is justified. 
 
In Chapter 5 an analysis is presented in which the long-term clinical effects of 
initiating OH therapy with timolol and with latanoprost are studied and compared. 
In Chapter 6 a cost-effectiveness analysis of these two strategies is given. A simula-
tion model is used for this purpose. In this model not only therapy initiation but also 
the adjustments of therapy are taken into account. The difference in the achieved 
IOP reduction between the two strategies is small. As conversion to glaucoma 
depends on IOP, the difference in glaucoma blindness between the strategies is 
small too. On average, this is about 1 month per person in both strategies, with a 
mean difference between the two strategies of 2 days spent in blindness per patient. 
On the other hand, the difference in costs spent on therapy between the two strate-
gies is large. This is why initiating treatment in OH patients with latanoprost brings 
along extremely high incremental costs to prevent blindness when compared to 
initiating therapy with timolol. Given the current cost price of latanoprost, extra 
costs per year of vision saved are € 537 000.  
 
Chapter 7 concludes this thesis with a general discussion and an outlook on future 
research. Recommendations for future research are to develop more accurate guide-
lines for when to start OH treatment and to identify subgroups of patients to which 
treatment strategies can be tailored.  
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Samenvatting 

In dit proefschrift worden de klinische effecten en de kosteneffectiviteit bestudeerd 
van strategieën voor de detectie en de behandeling van patiënten met oculaire 
hypertensie (ocular hypertension, OH) en primair open-kamerhoek glaucoom 
(primary open-angle glaucoma, POAG). Laatstgenoemde aandoening, kortweg 
aangeduid met glaucoom, is een progressieve chronische oogziekte die uiteindelijk 
kan leiden tot blindheid. Het belang voor de volksgezondheid is groot, aangezien 
het, na cataract, wereldwijd de tweede oorzaak van blindheid betreft. De etiologie 
van glaucoom is onbekend. De ziekte treft hoofdzakelijk ouderen. Patiënten met 
oculaire hypertensie lopen een verhoogd risico op glaucoom. Bij deze patiënten 
neemt de intraoculaire druk (intraocular pressure, IOP) waarden aan boven het 
niveau dat door clinici als veilig wordt beschouwd. Een chronisch verhoogde 
oogdruk kent als zodanig geen symptomen en kan alleen met tonometrie worden 
vastgesteld. De kans om glaucoom te ontwikkelen stijgt met de oogdruk. Andere 
bekende risicofactoren zijn etniciteit en leeftijd en er is een erfelijke component. 
 
Glaucoom wordt gekarakteriseerd door beschadiging van de optische zenuw. Dit 
veroorzaakt vermindering van de visuele functie. Gewoonlijk manifesteert de ziekte 
zich initieel door uitval in het perifere gezichtsveld. Het kan lang duren voordat 
patiënten hier daadwerkelijk hinder van ondervinden en dit als symptoom herken-
nen. In een latere fase kan glaucoom zich ontwikkelen tot tunnelzien en ten slotte 
tot blindheid, een proces dat onomkeerbaar is. Hoewel glaucoom ongeneeslijk is, 
kan de progressie van glaucoom worden geremd door therapie. Aangezien de 
snelheid van progressie afhankelijk is van de oogdruk, is glaucoomtherapie gericht 
op het verlagen van de IOP. In klinische onderzoekstrials is aangetoond dat IOP 
verlagende therapie het risico vermindert dat OH patiënten glaucoom ontwikkelen 
(zie de Ocular Hypertension Treatment Study) en dat het bij POAG patiënten 
inderdaad een beschermd effect heeft t.a.v. de progressie (zie de Early Manifest 
Glaucoma Trial en de Advanced Glaucoma Intervention Study). Er is echter een 
grote spreiding in het vermogen van OH en POAG patiënten om een verhoogde 
oogdruk te verdragen. Niet alle OH patiënten ontwikkelen glaucoom zonder thera-
pie, terwijl ondanks een IOP verlagende therapie sommige POAG patiënten wel 
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progressie van glaucoom vertonen. Dit maakt duidelijk dat een verhoogde oogdruk 
niet de enige factor is in de pathogenese en de progressie van glaucoom. Momenteel 
is echter oogdruk de enige bekende factor in de ontwikkeling van glaucoom waarop 
medische behandeling gericht kan worden. Therapieën betreffen oogdrukverlagende 
medicatie, laserbehandeling en chirurgie. Het hoofddoel van elk van deze therapie-
en is het behoud van de visuele functie en het voorkomen van verdere progressie 
naar de eindfasen van de ziekte. Voor een succesvolle aanpak van glaucoom is het 
belangrijk dat patiënten in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. Er bestaan 
verschillende technieken die gebruikt kunnen worden bij de diagnostiek van glau-
coom: oogdrukmeting (tonometrie), visualisatie van de papil van de optische zenuw 
(ophthalmoscopie) en bepaling van het gezichtsveld (perimetrie). Gewoonlijk is een 
combinatie van deze technieken benodigd om de diagnose glaucoom te bevestigen. 
 
Voor een effectief management van glaucoom is een gedetailleerd inzicht in de 
effecten van de behandelmethoden cruciaal. Aangezien glaucoom een chronische 
ziekte is, dient men de langetermijneffecten in ogenschouw te nemen. Dit is lastig, 
omdat de meeste klinische trials slechts een beperkte follow-up kennen. Recent zijn 
echter de resultaten van enkele grote klinische trials beschikbaar gekomen waarin 
patiënten over een lange periode werden gevolgd. Een ander hoofdthema voor het 
management van deze chronische ziekte wordt gevormd door de behandelkosten. In 
de laatste decennia zijn deze substantieel gestegen ten gevolge van de introductie 
van nieuwe types oogdrukverlagende middelen. Deze middelen zijn duur, maar ze 
hebben de bestaande behandelmogelijkheden verruimd. Tegenwoordig heeft men de 
beschikking over een breed spectrum aan middelen. Er zijn nu verschillende opties 
voor het starten van een therapie wanneer er contraindicaties zijn voor klassieke 
oogdrukverlagende middelen. Ook wanneer er geen of te weinig verlaging van de 
IOP wordt bereikt met een voorgeschreven middel, of wanneer bijwerkingen optre-
den, is alternatieve medicatie voorhanden. Ten slotte zijn er verschillende medicij-
nen die aan een reeds voorgeschreven medicatie kunnen worden toegevoegd wan-
neer een verdere verlaging van de IOP wenselijk is. Het is derhalve een gecompli-
ceerde kwestie om tot ideale behandelstrategieën te komen voor OH en POAG 
patiënten, waarbij veel factoren in beschouwing dienen te worden genomen. 
 
Een van de kernvragen is of patiënten met oculaire hypertensie wel of niet behan-
deld dienen te worden. Per slot van rekening hebben deze patiënten nog geen 
glaucoom, althans niet in een mate die met de huidige diagnostische technieken is 
vast te stellen. Behandeling gaat niet alleen gepaard met kosten, maar ook met 
ongemak en mogelijkerwijs met bijwerkingen van de medicatie. De resultaten van 
dit proefschrift wijzen op een gunstig effect van behandeling van OH patiënten: 
medicamenteuze oogdrukverlaging leidt tot een kleinere kans op het ontwikkelen 
van glaucoom. Om het effect van behandeling te bepalen is een langdurige follow-
up nodig en dienen de incidenties van glaucoom bij patiënten met en zonder behan-
deling te worden vergeleken. Hoewel in het verleden OH patiënten vaak wel behan-
deld werden, had dit tot voor kort geen bewezen nut. In hoofdstuk 2 is alle beschik-
bare wetenschappelijk bewijs m.b.t. het effect van de behandeling van oculaire 
hypertensie samengebracht in een systematische literatuurstudie. De uitkomsten van 
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negen gerandomiseerde klinische trials, waarbij OH patiënten met en zonder IOP 
verlagende behandeling werden gevolgd, zijn gecombineerd in een meta-analyse. 
Deze analyse toont aan dat een IOP verlagende therapie bij OH patiënten de kans 
op het ontwikkelen van glaucoom vermindert. Het gepoolde relatieve risico be-
draagt 0,61 (met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,45-0,83). Tevens is 
gevonden dat het relatieve risico afneemt met 14% met iedere mm Hg oogdrukver-
laging. Momenteel is er onvoldoende kennis beschikbaar om OH patiënten te 
identificeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van glaucoom als 
behandeling uitblijft. Therapie voor OH patiënten wordt algemeen geadviseerd bij 
hoge IOP waarden of in aanwezigheid van andere risicofactoren. Veel OH patiënten 
in de trials hebben echter IOP waarden onder het niveau waarboven behandeling 
geadviseerd wordt, en bij lang niet iedereen is er sprake van andere risicofactoren. 
Verder onderzoek in deze richting is daarom gewenst. 
 
De gedachte achter de verschillende strategieën voor het detecteren en behandelen 
van patiënten met oculaire hypertensie en beginnend glaucoom, is dat het uiteinde-
lijk blindheid voorkomt. Hoofdstuk 3 beschrijft een case-referent studie waarin het 
effect van vroege opsporing van OH en POAG patiënten op het optreden van 
blindheid ten gevolge van glaucoom wordt onderzocht. Voor een groep ‘cases’ en 
voor een groep ‘referents’ wordt nagegaan in welke mate men in het verleden te 
maken kreeg bij de oogarts met screening tests voor de vroege opsporing van OH 
en POAG, zonder dat er directe aanleiding toe was vanwege symptomen. De groep 
‘cases’ wordt gevormd door blinde glaucoompatiënten. De groep ‘referents’ repre-
senteert de algehele populatie t.a.v. de frequentie waarmee dergelijke tests worden 
uitgevoerd. De grondredenering in deze studie is als volgt. Als patiënten zonder 
symptomen tests ondergaan voor het opsporen van OH en POAG, dan kan de ziekte 
in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. Als de behandeling van OH 
en beginnende POAG effectief is ter voorkoming van blindheid, dan is te verwach-
ten dat dergelijke patiënten gewoonlijk geen blindheid zullen ontwikkelen. Omge-
keerd kan worden gepostuleerd dat de reden dat blinde glaucoompatiënten blind 
zijn geworden, is dat zij niet bijtijds opgespoord (en behandeld) werden. De uit-
komsten van deze studie bevestigen deze veronderstelling. Blinde glaucoompatiën-
ten ondergingen minder vaak de screening tests waarmee OH en POAG kunnen 
worden opgespoord dan de ‘referents’. Het berekende relatieve risico is 0,57 (met 
een 90% betrouwbaarheidinterval van 0,31-1,05). Deze studie laat zien dat vroege 
opsporing van patiënten met OH en POAG in de oogartsenpraktijk effectief is ter 
voorkoming van blindheid. 
 
Momenteel bestaat er geen aanbeveling voor een screeningsprogramma voor glau-
coom onder de gehele bevolking. Het beste alternatief voor een vroege opsporing 
van zulke patiënten is case-finding onder de patiënten die een oogarts bezoeken. Er 
zijn verschillende manieren om dit onderwerp te benaderen. Een interessante vraag 
m.b.t. case-finding in de oogartsenpraktijk is of de IOP routinematig gemeten zou 
dienen te worden bij alle nieuw binnenkomende patiënten, of alleen bij een selecte 
groep van patiënten met risicofactoren voor glaucoom. Ophthalmoscopie, waarmee 
de papil van de optische zenuw kan worden bekeken, maakt normaliter deel uit van 
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een ophthalmologisch onderzoek. Tonometrie dient echter alleen ter bepaling van 
een verhoogde oogdruk. Deze test kan eenvoudig worden uitgevoerd zonder veel 
ongemak voor de patiënt. Een gevolg van het routinematig testen met tonometrie is 
dat meer patiënten, hoofdzakelijk OH patiënten, zullen worden opgespoord en 
behandeld. Behalve een klinisch effect heeft dit ook een effect op de kosten. In 
hoofdstuk 4 worden de langetermijnkosten en -effecten van drie verschillende case-
finding strategieën bestudeerd en geëvalueerd met behulp van een beslismodel. 
Hierbij wordt tonometrie routinematig uitgevoerd: (1) bij alle nieuw binnenkomen-
de patiënten, (2) alleen bij hoogrisico patiënten, (3) bij niemand. Deze strategieën 
worden vergeleken met methoden uit de kosteneffectiviteitanalyse. De conclusie 
luidt dat het het meest kosteneffectief is ter voorkoming van blindheid t.g.v. glau-
coom, om tonometrie uit te voeren bij alle nieuw binnenkomende patiënten. De 
extra kosten per gered jaar met zicht bedragen € 1.707 in vergelijking tot de strate-
gie waarbij tonometrie bij niemand wordt uitgevoerd. Het is aannemelijk dat de 
kosten die in geval van blindheid door een patiënt per jaar worden gemaakt als 
gevolg van deze handicap, dit bedrag ruim overstijgen. 
 
De belangrijkste kosten bij de behandeling van glaucoom zijn de kosten van de 
medicatie. De introductie van de nieuwe types glaucoommiddelen heeft bijgedragen 
aan veranderingen in het prescriptiepatroon, en is hand in hand gegaan met een 
aanzienlijke toename van de behandelkosten. Lange tijd waren niet-selectieve 
bètablokkers zoals timolol de eerste medicijnkeuze bij behandeling. Tegenwoordig 
worden hypotensieve lipiden zoals latanoprost vaak gebruikt als eerstelijnstherapie. 
De oogdrukverlagende werking van latanoprost is slechts een weinig sterker dan die 
van timolol. Anderzijds ligt de kostprijs van latanoprost een stuk hoger. De kosten 
en de klinische effecten van medicijnen dienen beide in beschouwing te worden 
genomen bij de keuze van een type medicatie. Dit geldt in het bijzonder voor 
medicijnen waarmee de behandeling geïnitieerd wordt, aangezien veel patiënten het 
voor lange tijd zullen gaan gebruiken. Als voldoende IOP verlaging wordt bereikt 
zonder het optreden van bijwerkingen, dan zal een patiënt op de betreffende medi-
catie worden gehouden. Een vervanging of toevoeging van een medicijn vindt 
alleen plaats wanneer daartoe een noodzaak bestaat. Voor patiënten met oculaire 
hypertensie is het niet nodig om de IOP evenveel te verlagen als bij glaucoompati-
enten. Men kan zich daarom afvragen, in het licht van de hogere prijs voor hypoten-
sieve lipiden, of het gerechtvaardigd is om de behandeling van OH patiënten met 
dergelijke middelen te initiëren. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een onderzoek beschreven, waarin de klinische langetermijn-
effecten van het initiëren van OH therapie met timolol en met latanoprost worden 
bestudeerd en vergeleken. In hoofdstuk 6 wordt een kosteneffectiviteitanalyse van 
deze twee strategieën gegeven. Hiertoe wordt een simulatiemodel gebruikt. In dit 
model wordt niet alleen met de initiatie van de therapie rekening gehouden, maar 
ook met de eventueel daaropvolgende aanpassingen. Het uiteindelijke verschil 
tussen de twee strategieën voor wat betreft de bereikte IOP verlaging is klein. 
Aangezien de kans op het ontwikkelen van glaucoom afhangt van de IOP, is ook het 
verschil in optredende blindheid t.g.v. glaucoom klein. Gemiddeld is dit ongeveer 1 
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maand per persoon voor beide strategieën, met een gemiddeld verschil tussen de 
strategieën van 2 dagen blindheid per patiënt. Daar staat tegenover dat het verschil 
in behandelkosten tussen de twee strategieën groot is. Dit maakt duidelijk waarom 
het initiëren van de behandeling van OH patiënten met latanoprost extreem hoge 
incrementele kosten met zich meebrengt in vergelijking tot het initiëren van de 
behandeling met timolol. Bij de huidige kostprijs van latanoprost bedragen deze 
extra kosten per gered jaar met zicht € 537.000. 
 
Hoofdstuk 7 sluit dit proefschrift af met een algemene discussie en een vooruitblik 
op toekomstig onderzoek. Aanbevelingen voor zulk onderzoek zijn het ontwikkelen 
van preciezere richtlijnen die aangeven wanneer de behandeling van OH patiënten 
gestart dient te worden, evenals het identificeren van deelgroepen van patiënten 
waarop behandelstrategieën kunnen worden toegesneden.  




