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Apothekers krijgen steeds vaker via de oogarts 

een recept voor atropine-oogdruppels in de meest 

uiteenlopende concentraties voor het remmen van 

de progressie van myopie. De verschillende per-

centages stellen hen voor een uitdaging. “Het is 

van groot belang dat dit percentage ook wordt 

meegegeven aan de patiënt.”

Atropine-oogdruppels worden in de oogheelkunde voor uiteenlopende 

doeleinden en in veel verschillende percentages gebruikt. Een overzicht 

van de meest voorkomende indicaties:

• uveïtis (vaak 1%): door de mydriasis kunnen verklevingen van het iris-

blad aan de lens worden losgemaakt of voorkomen [12];

• penalisatie bij amblyopie (vaak 1%): het goede oog wordt ingedruppeld. 

Door de cycloplegie vermindert de visus nabij van dat oog en wordt de 

ontwikkeling van de gezichtsscherpte van het luie oog gestimuleerd [13];

• refractiebepaling (0,5% of 1%): patiënten met zeer donkere iris of hoge 

hypermetropie druppelen thuis enkele dagen beide ogen in voor volledi-

ge cycloplegie [14];

• accommodatiespasme (vaak 0,5% of 1%): door de cycloplegie ontspan-

nen de accommodatiespieren [15];

• voorkoming van hoge myopie (0,01% tot 1,0%): de gemiddelde progres-

sie van de oogaslengte wordt geremd door behandeling met atropine- 

oogdruppels.

ATROPINE-OOGDRUPPELS
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Myopie wordt in de volksmond bij-

ziendheid of min-sterkte genoemd. 

Bij een myopie is de oogaslengte 

ten opzichte van de sterkte van het 

hoornvlies en de lens te lang, waar-

door de patiënt in de verte wazig 

ziet. Met een min-bril komt het 

beeld weer op het netvlies en ziet 

de patiënt scherp. Tot zover is er 

geen probleem.

In de afgelopen decennia is de pre-

valentie van myopie onder kinderen 

Dit hangt onder meer samen met 

het feit dat kinderen steeds meer 

tijd binnenshuis doorbrengen, en 

veel dichtbij kijken. Deze fac toren 

stimuleren de groei van de ogen, 

waardoor deze steeds langer wor-

den.

En daar zit vooral het probleem. Op 

volwassen leeftijd hebben de ogen 

gemiddeld een oogaslengte van  

circa 23 mm. Bij progressieve myo-

pie tijdens de kinder- en tienerjaren 

neemt de oogaslengte snel toe. 

Door het langer worden van het oog 

veranderen de verhoudingen. Dit 

vergroot de kans op ernstige oog-

heelkundige complicaties zoals net-

vliesloslatingen, maculadegeneratie 

en glaucoom [3,4]. De kans op oog-

heelkundige complicaties neemt 

sterk toe als de ogen een oogasleng-

te boven de 26 mm hebben.

Deze problemen ten gevolge van 

een hoge oogaslengte treden 

meestal pas op na het zestigste 

levensjaar. Uit onderzoek is geble-

ken dat een op de drie hoog-

myopen in de loop der jaren zo 

slechtziend wordt dat hij of zij niet 

meer kan lezen, zelfs niet met een 

optimale bril. De gezichtsscherpte 

is dan verminderd tot onder de 

30% aan beide ogen [5].

Bij een kind dat risico loopt een 

hoge oogaslengte te ontwikkelen, is 

het van belang deze progressie af te 

die daarmee voorkomen kan wor-

den, reduceert de kans op myope 

maculadegeneratie met 40% [6].

Al decennialang is bekend dat 

atropine in hoge doseringen (0,5% 

en 1,0%) de progressie van de 

remmen [7]. Tot ongeveer de millen-

niumwisseling werd hiermee in de 

praktijk weinig gedaan. In de afge-

lopen decennia bleek het percenta-

ge hoog-myopen echter fors toe te 

nemen. En daarmee ook de onher-

stelbare oogheelkundige complica-

ties. Dit heeft veel wetenschappers 

ertoe aangezet verder onderzoek te 

doen naar interventies waarmee de 

progressie tijdens de kinderjaren 

geremd zou kunnen worden. 

Veel onderzoekers hebben het 

effect en de veiligheid van atropine- 

oogdruppels in verschillende dose-

ringen onderzocht en vergeleken. 

De meest voorgeschreven percen-

tages zijn: 0,01%, 0,05%, 0,1%, 

0,25%, 0,5% en 1,0% [8].

Welke concentratie bij welke pa - 

tiënt gebruikt wordt, hangt af van 

veel factoren. Dit is bij iedere indivi-

duele patiënt een zoektocht voor 

de oogspecialist, waarbij onder 
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE PRADAXA®

Samenstelling: 75 mg, 110 mg of 150 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat) per capsule. Farmacotherapeutische categorie: directe trombineremmers. Farmaceutische vorm: harde capsules. Therapeutische indicaties: 1. Preventie van cerebrovasculair 
accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risico factoren zoals: CVA of TIA in de anamnese,  symptomatische hartfalen (≥ NYHA 2),  ≥75 jaar, diabetes mellitus,  hypertensie. 2. Behan-
deling van diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen.3. Primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE) aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende 
operatie (THO) of een totale knievervangende operatie (TKO) hebben ondergaan. Dosering en wijze van toediening: Capsules in oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen vocht. Capsules niet openen, innemen met een glas water, met 
of zonder voedsel. Preventie van CVA of systemische embolie, behandeling van DVT/PE, preventie van recidiverende DVT/PE: 300 mg per dag, ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal daags. Patiënten van 80 jaar en ouder: 220 mg ingenomen 
als één capsule van 110 mg tweemaal daags. Preventie VTE na electieve TKO: éénmaal daags 220 mg, ingenomen als 2 capsules van 110 mg. Behandeling binnen 1 – 4 uur na de operatie starten, daarna 10 dagen voortzetten met 2 capsules éénmaal 
daags. Preventie VTE na electieve THO: éénmaal daags 220 mg, ingenomen als 2 capsules van 110 mg. Behandeling binnen 1-4 uur na de operatie starten met 1 capsule, daarna 28-35 dagen voortzetten  met 2 capsules éénmaal daags. Na TKO of THO 
is bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 30 – 50 ml/min) en ouderen (> 75 jaar) de aanbevolen dosis 150 mg per dag, ingenomen als 2 capsules van 75 mg. Zolang geen hemostase is vastgesteld moet het begin van de 
behandeling bij TKO en THO worden uitgesteld. Begint de behandeling niet op de dag van de operatie, dan moet worden gestart met éénmaal daags 2 capsules. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen, ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min), actieve, klinisch significante bloedingen, laesie of aandoening die als een significante risicofactor voor majeure bloedingen wordt beschouwd, gelijktijdige behandeling met andere 
anticoagulantia, verminderde werking van de lever of leveraandoeningen die naar verwachting invloed hebben op de overleving, gelijktijdige behandeling met systemische ketoconazol, ciclosporine, itraconazol, en dronedarone, kunsthartklep waarvoor anti-
stollingsbehandeling vereist is. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Patiënten met antifosfolipidesyndroom: Direct werkende oraal in te nemen antistollingsmiddelen, zoals dabigatran worden niet aanbevolen bij patiënten met 
een voorgeschiedenis van trombose en de diagnose antifosfolipidesyndroom (APS). Voor de start van de behandeling met dabigatran dient de nierfunctie bepaald te worden door berekening van de creatinineklaring (m.b.v. de Cockcroft-Gaultmethode). 
Tijdens de behandeling dient de nierfunctie bepaald te worden in klinische situaties waarbij verwacht wordt dat de nierfunctie zal afnemen of verslechteren en tenminste eens per jaar bij patiënten ≥75 jaar of met nierinsufficiëntie. Bij patiënten met een 
verhoogde kans op bloedingen dient een dosis van 220 mg dabigatran, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal per dag, overwogen te worden voor de preventie van CVA of systemische embolie en bij de behandeling van DVT/PE en preventie van 
recidiverende DVT/PE. Een stollingstest (dTT, ECT of aPTT) kan worden gebruikt om patiënten met verhoogde dabigatran concentraties te identificeren. Een INR-test is onbetrouwbaar bij patiënten die dabigatran gebruiken. Patiënten die dabigatran gebruiken, 
hebben, wanneer zij een operatie of invasieve procedure ondergaan, een verhoogd risico op bloedingen. Er is een specifiek antidotum (Praxbind, idarucizumab) beschikbaar. Bij patiënten met verhoogde leverenzymen > 2 maal ULN, wordt dabigatran niet 
aanbevolen. Er is geen ervaring bij kinderen en adolescenten. Anesthesie via een postoperatieve inwendige epidurale katheter wordt niet aanbevolen. Na het verwijderen van de katheter moet ten minste twee uur gewacht worden met de eerste toediening 
van dabigatran. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding. Interacties met andere geneesmiddelen: Er is geen of weinig ervaring met de volgende behandelingen die de kans op bloedingen, in combinatie met het gebruik van dabigatran, 
kunnen verhogen: anticoagulantia zoals UFH, LMWH en heparinederivaten, trombolytische middelen, vitamine K-antagonisten, rivaroxaban of andere orale anticoagulantia en plaatjesaggregratieremmers zoals GPIIb/IIIa-receptorantagonisten, ticlopidine, 
prasugrel, ticagrelor, dextran en sulfinpyrazon. Zowel het gebruik van acetylsalicylzuur, clopidogrel, SSRI’s, SNRI’s, als chronisch gebruik van NSAID’s verhoogden  in de RE-LY-studie het risico op bloedingen bij zowel dabigatran als warfarine. Dabigatran wordt 
niet gemetaboliseerd door het cytochroom-P450-systeem en heeft geen effect in vitro op menselijke cytochroom-P450-enzymen. De pro-drug dabigatran etexilaat is een substraat voor de effluxtransporter P glycoproteïne. Proteaseremmers beïnvloeden P 
glycoproteïne en gelijktijdige behandeling met dabigatran en deze middelen wordt daarom niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening van P-glycoproteïne-inductoren (zoals rifampicine, sint-janskruid (Hypericum Perforatum), carbamazepine of fenytoïne) dient 
vermeden te worden. Preventie van CVA en systemische embolie, behandeling van DVT/PE, preventie van recidiverende DVT/PE: Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van dabigatran en lichte tot matig sterke P glycoproteïneremmers (bv. 
amiodaron, kinidine, verapamil en ticagrelor), in het bijzonder bij patiënten met een licht tot matig verminderde nierfunctie. Bij patiënten die tegelijk dabigatran en verapamil krijgen, dient de dosis dabigatran te worden verlaagd naar 220 mg ingenomen als 
één capsule van 110 mg tweemaal per dag. Gelijktijdige behandeling met tacrolimus wordt niet aanbevolen. Gelijktijdige behandeling  met protonpompremmers (PPI) leek de werkzaamheid van dabigatran niet te verminderen. De toediening van ranitidine 
samen met dabigatran had geen klinisch relevant effect op de mate waarin dabigatran werd geabsorbeerd. Preventie van VTE: Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en amiodaron, kinidine of verapamil gebruiken dient de dosering verlaagd te worden tot 
150 mg dabigatran eenmaal daags. Bij patiënten met matige nierinsufficiëntie die gelijktijdig dabigatran en verapamil gebruiken dient een dosis van 75 mg dabigatran overwogen te worden. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en claritromycine gebruiken dient 
nauwgezet klinisch toezicht te worden gehouden, in het bijzonder wat betreft het optreden van bloedingen, speciaal bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie.Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen zijn bloedingen. Ernstige bloedingen kunnen, 
ongeacht waar ze in het lichaam optreden, leiden tot invaliditeit, levensbedreigend zijn of zelfs een dodelijke afloop tot gevolg hebben. Indien ernstige bloedingen optreden moet de behandeling worden gestopt en de bron van de bloeding worden onderzocht. 
Er is een specifiek antidotum (Praxbind, idarucizumab) beschikbaar. Andere vaak voorkomende klachten zijn buikpijn, diarree, dyspepsie, misselijkheid en abnormale leverfunctie / leverfunctietest (minder dan 10%). Preventie van CVA en systemische embolie: 
Bloedingen kwamen in totaal bij ongeveer 16,6% van de patiënten voor; ernstige bloedingen werden zelden gerapporteerd in het klinisch onderzoek (minder dan 3,5%). Dabigatran werd in de RELY studie gerelateerd aan een hogere incidentie van majeure 
gastro-intestinale bloedingen. De toediening van een protonpompremmer kan overwogen worden om een gastro-intestinale bloeding te voorkomen. Behandeling van DVT/PE, preventie van recidiverende DVT/PE:  Bloedingen kwamen in totaal bij ongeveer 
19,4% van de patiënten voor;  ernstige bloedingen werden zelden gerapporteerd in het klinisch onderzoek (minder dan 1,0%). Preventie van VTE: Bloedingen kwamen in totaal bij ongeveer 14% van de patiënten voor; ernstige bloedingen (inclusief wond-
bloedingen) werden zelden gerapporteerd (minder dan 2%).  Verpakking: Pradaxa 75 mg, 110 en 150 mg worden geleverd in aluminium blisterverpakkingen van 60 stuks. Afleverstatus: U.R. Registratie: EU/1/08/442/003, EU/1/08/442/007, 
EU/1/08/442/011. Registratiedatum 18 mrt 2008 (VTE preventie na THO/TKO), 04 aug 2011 (CVA), 03 juni 2014 (acute DVT/LE, preventie recidiverende DVT/LE). Vergoeding en prijzen:  Volledig vergoed binnen het GVS, mits geïnitieerd door huisarts 
of specialist. Voor prijzen, zie KNMP taxe. Voor volledige productinformatie is de samenvatting van productkenmerken op aanvraag beschikbaar. Boehringer Ingelheim bv., Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar. Tel. 0800-2255889. Datum herziening van 
de tekst: 1 juni 2021.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE PRAXBIND®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Samenstelling: 
Elke injectieflacon bevat 2,5 g idarucizumab, 2 g sorbitol en 25 mg natrium in 50 ml. Farmacotherapeutische categorie: specifiek antidotum voor dabigatran. Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie/infusie. Therapeutische indicaties: Volwas-
sen Pradaxa (dabigatran etexilaat) gebruikers wanneer het anticoagulerend effect van dit middel snel moet worden geneutraliseerd voor spoedoperaties/ dringende ingrepen of  bij een levensbedreigende/ongecontroleerde bloeding. Dosering en wijze 
van toediening: Uitsluitend voor gebruik in het ziekenhuis. De aanbevolen dosis is 5 g (2 x 2,5 g/50 ml), intraveneus toegediend als twee achtereenvolgende infusies van elk 5 tot 10 minuten of als bolusinjectie. Contra-indicaties: Geen. Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik: Idarucizumab heft alleen het anticoagulerend effect van dabigatran, niet van andere anticoagulantia. Idarucizumab kan worden gebruikt in combinatie met standaard ondersteunende maatregelen, 
die vanuit medisch oogpunt in aanmerking dienen te komen. Het risico van het gebruik van Praxbind bij patiënten met een bekende overgevoeligheid (bijv. anafylactoïde reactie) voor idarucizumab of voor een van de hulpstoffen (bijv bij erfelijke fructose 
intolerantie) moet zorgvuldig worden afgewogen tegen het mogelijke voordeel. Indien een anafylactische reactie of een andere ernstige allergische reactie optreedt, dient de toediening van Praxbind onmiddellijk te worden gestaakt en een passende be-
handeling te worden gestart. Door neutralisatie van de dabigatrantherapie  worden patiënten blootgesteld aan het verhoogde trombotisch risico van hun onderliggende aandoening en moet worden overwogen om de anticoagulatiebehandeling te hervatten 
zodra dat medisch verantwoord is. Praxbind veroorzaakt een voorbijgaande proteïnurie die niet wijst op nierschade, waarmee bij urineonderzoek rekening dient te worden gehouden. Om de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te verbeteren, 
moeten de naam en het partijnummer van het toegediende product duidelijk worden vastgelegd. Interacties met andere geneesmiddelen: Klinisch relevante interacties met andere geneesmiddelen worden 
onwaarschijnlijk geacht. In preklinische onderzoeken zijn er geen interacties aangetoond met infusievloeistoffen voor volume expansie, concentraten van stollingsfactor (bijv. (geactiveerde) protrombinecomplex 
concentraten, recombinant factor VIIa) en andere anticoagulantia (bijv. andere trombineremmers dan dabigatran, factor Xa remmers, inclusief laagmoleculairgewichtheparine, vitamine K antagonisten, heparine). 
Bijwerkingen: De veiligheid van Praxbind is onderzocht in een fase III onderzoek bij 503 patiënten en bij 224 vrijwilligers in fase I onderzoek. Er zijn daarbij geen bijwerkingen vastgesteld. Verpakking: Oplossing 
van 50 ml in glazen injectieflacon (type I glas), met butylrubber stop, aluminium kap en etiket met geïntegreerde ophanglus. Houdbaarheid: 36 maanden. Afleverstatus: U.R. Registratie: EU/1/15/1056/001. 
Vergoeding en prijzen: Voor prijzen, zie KNMP taxe. Voor volledige productinformatie is de SmPC op aanvraag beschikbaar. Boehringer Ingelheim bv., Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar. Tel. 0800-2255889. 
Datum herziening van de tekst: 1 oktober 2020. 
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meer leeftijd, genetische factoren, 

oogaslengte, progressie in het ver-

leden en de leefstijl van de patiënt 

een rol spelen. 

Hoe lager de concentratie atropine- 

oogdruppels, hoe minder de bij-

werkingen aanwezig zijn, maar hoe 

minder ook het gemiddelde effect 

op de progressie van de oogasleng-

te. De hogere concentraties (vanaf 

circa 0,1%) zijn over het algemeen 

effectiever, maar geven ook meer 

bijwerkingen. De pupilverwijding 

zorgt voor lichtgevoeligheid en de 

accommodatieverlamming levert 

problemen op voor het scherpstel-

len van de ooglens bij het lezen. Bij 

sommige patiënten kan dit onder-

vangen worden door lezen zonder 

bril in combinatie met een zonne-

bril; anderen hebben multifocale 

meekleurende glazen nodig. Dit 

zijn tamelijk dure brillenglazen, die 

helaas nog niet standaard worden 

vergoed door de zorgverzekeraars.

Dagelijks gebruik
De atropine-oogdruppels worden 

dagelijks in beide ogen gedrup-

peld, voor het slapengaan. Omdat 

de druppels niet prikken vinden de 

meeste kinderen het geen pro-

bleem. 

Zolang de oogaslengte (snel) toe-

neemt, blijft het gebruik van atro-

pine-oogdruppels noodzakelijk. Als 

de jaarlijkse progressie onder een 

bepaalde waarde blijft, kan het per-

centage worden afgebouwd. Het 

wordt sterk aanbevolen rustig af te 

bouwen, omdat abrupt stoppen 

vaak een rebound-effect geeft. 

Normaliter is rond de leeftijd van 15 

jaar de groei van het oog voorbij. 

Myope ogen kunnen helaas door-

groeien tot een leeftijd van 20-25 

jaar [9]. Dan is het druppelen van 

atropine-oogdruppels nog langer 

nodig. 

De ontwikkeling van de behan-

deling ter voorkoming van hoge 

myopie gaat enorm snel. Overal ter 

wereld wordt door oogartsen, 

optometristen en orthoptisten hard 

gewerkt om de huidige kennis-

nieuwe onderzoeken bij.

Momenteel staat alleen het per-

derformularium geregistreerd als 

behandeling ter voorkoming van 

hoge myopie [10]. Hoewel hogere 

doseringen in Nederland (nog) niet 

voor de behandeling van progres-

sieve myopie geregistreerd zijn, 

worden ze in toenemende mate 

door myopie-specialisten off-label 

geadviseerd en voorgeschreven.

Uitdaging
In december 2020 is het Neder-

lands Oogheelkundig Gezelschap 

met een standpunt naar buiten 

gekomen, als hulpmiddel om het 

beleid rondom myopieprogressie 

op te baseren [11].

Voor ons als orthoptisten, oogart-

sen en optometristen is het elke 

keer een uitdaging om het juiste 

percentage bij een patiënt te advi-

seren. Daarom is het van groot 

belang dat dit percentage ook 

wordt meegegeven aan de patiënt. 

Als het betreffende percentage tij-

delijk niet leverbaar is of als er vra-

gen zijn, kan altijd contact worden 

opgenomen met de betreffende 

behandelaar om samen naar de 

beste oplossing te zoeken. Door 

samenwerking bereiken we de bes-

te zorg voor onze patiënten. 

R. Boer-van der Linden is orthoptist  

in het Slingeland Ziekenhuis. J. Fonk- 

Verdouw is orthoptist in het Zieken-

huis Tjongerschans en in het UMCG. 

M.A. de Jongh-van den Tweel is 

orthoptist in het Meander Medisch 

Centrum. M. Kaamil-Sayedi is orthop-

tist in het Reinier de Graaf Gasthuis 

en klinisch epidemioloog. D. Laan is 

optometrist en orthoptist in het  

Flevoziekenhuis. A. Sami is orthoptist 

in het Erasmus Medisch Centrum, 
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DE PREVALENTIE VAN MYOPIE ONDER KINDEREN IS WERELDWIJD FLINK TOEGENOMEN, ONDER MEER 

OMDAT ZIJ STEEDS MEER TIJD BINNENSHUIS DOORBRENGEN WAAR ZE VEEL DICHTBIJ KIJKEN.


