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Dit artikel is een vertaling en bewerking voor de Nederlandse situatie van ’Atteintes de la cornée d’origine
médicamenteuse’ dat verscheen in ons Franse zusterblad La Revue Prescrire 2013; 33: 908-913.
De cornea beschermt het oog en is van belang bij de lichtbreking. Van een aantal geneesmiddelen zijn in de
wetenschappelijke literatuur aanwijzingen gevonden dat zij afwijkingen van de cornea kunnen veroorzaken of dat ze de
cornea kunnen beschadigen. Dit kan leiden tot klachten, zoals een visusdaling, een pijnlijk of rood oog, of het zien van
halo’s. In dit artikel worden de lokale en systemische geneesmiddelen besproken die met deze bijwerkingen in verband
zijn gebracht (Gebu 2014; 48: 131-138).

Inleiding
In het Geneesmiddelenbulletin is een aantal malen aandacht geweest voor oculaire bijwerkingen van geneesmiddelen (
Gebu 2002; 36: 125-127 en Gebu 2011; 45: 13-18). In dit artikel worden geneesmiddelen besproken die afwijkingen van
de cornea kunnen veroorzaken.
Allereerst worden de anatomie en de fysiologie van de cornea besproken. Vervolgens worden de oorzaken en
pathofysiologie, en het klinische beeld, de diagnose en het beloop van cornea-afwijkingen besproken. Daarna komen de
geneesmiddelen aan de orde die in verband zijn gebracht met afwijkingen van de cornea. Voorts is er aandacht voor
algemene maatregelen. Afgesloten wordt met een plaatsbepaling.

Anatomie en fysiologie van de cornea
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Aan de voorzijde van het oog bevindt zich de cornea ofwel het hoornvlies, een koepelvormige structuur gelegen voor de
pupil en de iris. Samen met de lens vormt deze het belangrijkste deel van het optische systeem van het oog (zie fig. 1A).
12
De cornea is een transparant weefsel. Dit is noodzakelijk voor de passage van licht. De cornea bevat geen bloedvaten en
moet zuurstof uit de lucht betrekken en voedingsstoffen en afvalstoffen met het kamerwater uitwisselen. De cornea
heeft een diameter van ongeveer 12 millimeter, een dikte van ongeveer 600 micrometer en bestaat uit vijf afzonderlijke
lagen waaronder de buitenste epitheellaag, steunweefsel (stroma) en een binnenste endotheellaag die van belang is
voor het behoud van de helderheid van de cornea.1 2
De cornea speelt een rol bij de lichtbreking ofwel refractie van het oog en tevens bij de bescherming van de erachter
gelegen oogbolstructuren. De cornea wordt niet bedekt door de conjunctiva. De buitenste epitheellaag wordt beschermd
door de traanfilm. De traanfilm hydrateert de cornea, zodat er geen onregelmatige lichtbreking ontstaat, en voorziet de
cornea van zuurstof.1 2

Oorzaken en pathofysiologie, klinisch beeld, diagnose en beloop
Oorzaken en pathofysiologie. Veel voorkomende cornea-afwijkingen en -beschadigingen zijn erosie ofwel
oppervlakkige beschadiging aan de buitenste epitheellaag, of in ernstiger gevallen een cornea-perforatie, een infectie
(keratitis), cornea-oedeem, een ulcus, en een neerslag in de cornea. Omgevingsfactoren zijn vaak de oorzaak van
erosies of perforaties, zoals het gebruik van contactlenzen en contactlensvloeistof, ingrepen aan het oog, traumata, of
als bepaalde stoffen (bv. basen in gootsteenontstoppers) in het oog spatten. Secundair hieraan kan een keratitis
ontstaan. Het frequentst wordt keratitis veroorzaakt door een virus, zoals het herpessimplexvirus (herpeskeratitis), en dit
kan ook als het cornea-epitheel intact is. Ook een bacterie kan een keratitis veroorzaken. In zeldzame gevallen is een
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schimmel de oorzaak. Een keratitis kan ook ontstaan door ultraviolette (UV)-straling, namelijk een fotokeratitis (lasogen
of sneeuwblindheid).1 Ook uitdroging van het oog kan leiden tot keratitis of een ulcus, zoals bij het syndroom van Sjögren
(Gebu 2012; 46: 97-101), of als de oogleden niet kunnen sluiten bijvoorbeeld bij een ooglid- of aangezichtsverlamming of
doordat het oog uitpuilt (exoftalmie bij hyperthyreoïdie).3 Keratitis kan bijvoorbeeld ook ontstaan bij inflammatoire
aandoeningen, zoals reumatoïde artritis.4 Een ontsteking gaat gepaard met zwelling van de cornea (cornea-oedeem).
Cornea-oedeem kan ook aanleiding geven tot klachten. Bij het voortschrijden van een ontsteking kan een ulcus ontstaan.
1
Geneesmiddelen, voornamelijk lokaal toegediende middelen zoals oogdruppels, kunnen eveneens cornea-afwijkingen
veroorzaken. Systemische middelen of de metabolieten ervan kunnen via de traanfilm (bv. tamoxifen), het kamerwater,
of via de bloedvaten op de grens tussen de cornea en de sclera de cornea bereiken. Ze kunnen een gekleurde neerslag,
vaak een waaier- of spiraalvormige neerslag (cornea verticillata), of troebelingen veroorzaken. De neerslag ontstaat
waarschijnlijk niet door de farmacologische maar door de chemische eigenschappen van het middel. Dergelijke
neerslagen worden bijvoorbeeld ook gezien bij patiënten met de ziekte van Fabry (zie afb. 1).5
Van invloed op de aard en de grootte van de afwijkingen zijn voorts de dosering, de duur van de blootstelling en de
eigenschappen van een middel, bijvoorbeeld de viscositeit van oogdruppels. Patiëntgerelateerde factoren, zoals een
reeds beschadigde cornea, een verzwakt immuunsysteem of oogchirurgie in de anamnese, spelen ook een rol.
Klinisch beeld, diagnose en beloop. Aangezien de cornea een groot aantal sensibele zenuwuiteinden bevat,
veroorzaken erosies, keratitiden of ulcera een scherpe pijn. Ze gaan vaak gepaard met roodheid, tranen, een vreemdlichaamgevoel en fotofobie. Bij een perforatie staat pijn minder op de voorgrond.1 Een beschadiging kan, afhankelijk van
de diepte, de uitgebreidheid en de lokalisatie, leiden tot een verminderde visus. Als deze beschadiging centraal in de
cornea zit en daardoor de optische eigenschappen van het oog zijn veranderd, kan het gezichtsvermogen zijn
aangedaan. Als de transparantie, de dikte en de vorm van de centrale cornea zijn behouden, is de visus niet aangedaan.
Oedeem veroorzaakt visusstoornissen.1 2
Image not found or type unknown

Een neerslag ontstaat geleidelijk en veroorzaakt meestal (in het begin) geen klachten. Kenmerkend is dat de neerslag in
beide ogen ontstaat en symmetrisch is. Als een neerslag tot klachten leidt, dan zijn dit bijvoorbeeld wazig zien en het
zien van gekleurde ringen rond licht (halo’s). De neerslag is niet te zien met het blote oog, maar alleen bij onderzoek met
een spleetlamp.5
Als een patiënt met bovengenoemde klachten bij de huisarts komt, zal deze onder meer vragen naar contactlensgebruik,
oogtrauma, aandoeningen en het gebruik van geneesmiddelen.6 Bij een rood oog onderzoekt hij onder meer de cornea.
Aanvullend onderzoek vindt plaats als een patiënt bijvoorbeeld last heeft van een verminderde visus, pijn of bij
afwijkingen van de cornea, die bij voorkeur worden onderzocht met een spleetlamp. Momenteel is het gebruik van de
spleetlamp niet wijdverbreid onder huisartsen. In de Standaard ’Het rode oog’ van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) wordt aangegeven dat verwijzing naar een oogarts dient plaats te vinden bij aanhoudende
pijnklachten of een onbegrepen of niet-herstellende visusdaling.6
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Typen bijwerkingen, oorzakelijk verband en categorieën van wetenschappelijk bewijs. | terug naar boven |
Typen bijwerkingen. Er worden twee typen bijwerkingen onderscheiden, namelijk de type I- (ook wel type A genoemd)
en type II-bijwerkingen (ook wel type B genoemd). Type I-bijwerkingen zijn reacties die op grond van de farmacologische
eigenschappen van het geneesmiddel zijn te verklaren. Ze zijn vaak dosisafhankelijk. Type II-bijwerkingen zijn ongewone
(en onvoorspelbare) reacties die niet aan de hand van de farmacologische eigenschappen van het geneesmiddel kunnen
worden verklaard (Gebu 2001; 35: 133-137).
Oorzakelijk verband. Het oorzakelijke verband is van belang om vast te stellen of een reactie daadwerkelijk door een
geneesmiddel is veroorzaakt. Hierover kan onzekerheid bestaan bij casuïstische mededelingen of bij meldingen bij
bijwerkingencentra. Het verband kan aannemelijk worden gemaakt als kan worden getoond dat de bijwerking verdwijnt
als het geneesmiddel wordt gestaakt (dechallenge) en terugkomt als opnieuw met het geneesmiddel wordt begonnen
(rechallenge). De Naranjoscore, een lijst van beoordelingscriteria waarmee de waarschijnlijkheid van een bijwerking kan
worden vastgesteld, kan hierbij behulpzaam zijn (Gebu 2011; 45: 132).
Categorieën van wetenschappelijk bewijs. In Gebu 2012; 46: 25-29 werden de categorieën van wetenschappelijk
bewijs ten aanzien van bijwerkingen uiteengezet. De hoogste bewijscategorie (A) wordt vertegenwoordigd door het
gerandomiseerde onderzoek (of meta-analysen daarvan). Een voorwaarde is wel dat dit gerandomiseerde onderzoek
voldoende statistische zeggingskracht heeft om verschillen in bijwerkingen te kunnen tonen. Observationeel onderzoek,
bijvoorbeeld patiëntcontrole- en cohortonderzoek, is vaak geschikter om (zeldzame) bijwerkingen op te sporen (categorie
B). De resultaten uit observationeel onderzoek kunnen echter zijn vertekend door het ontbreken van randomisatie. De
andere categorieën zijn: uitgebreide meldingen bij bijwerkingenbureaus (C), gegevens uit de registratietekst (D),
casuïstische mededelingen en meldingen bij nationale bijwerkingenbureaus (E). Categorie F, bestaande uit de mening
van deskundigen of gegevens ontleend aan leerboeken of overzichtsartikelen zonder duidelijke bronvermelding, blijft
buiten beschouwing.
Patiëntenseries, dwarsdoorsnedeonderzoek en dossier- ofwel statusonderzoek kunnen worden ingedeeld tussen
categorie B en E (Gebu 2011; 45: 132). In patiëntenseries worden patiënten beschreven die bijvoorbeeld een bepaalde
behandeling krijgen of een bepaalde aandoening hebben, zonder dat er een controlegroep is. Ze hebben een
signalerende functie. In dwarsdoorsnedeonderzoek worden de aan- en afwezigheid van een uitkomst (bv. een bijwerking)
en blootstelling (bv. geneesmiddelengebruik) gelijktijdig gemeten. De gegevens uit deze onderzoeken zijn overigens ook
onderhevig aan verschillende vormen van vertekening.

Lokale geneesmiddelen
Lokale geneesmiddelen, zoals oogdruppels of -zalven, of bestanddelen daarvan, met name de conserveermiddelen,
kunnen in enkele gevallen cornea-afwijkingen veroorzaken.7
Anesthetica. Oxybuprocaïne. Oxybuprocaïne wordt in de oogheelkunde toegepast voor oppervlakte-anesthesie.8
Langdurig of herhaaldelijk gebruik of misbruik kan ernstige corneaschade veroorzaken en dit middel dient alleen in de
spreek- of behandelkamer van de arts te worden gebruikt (Gebu 2002; 36: 63-69).9 De diagnose kan soms pas laat
worden gesteld, omdat lokale anesthetica de pijn kunnen maskeren.
Antibiotica. Antibiotica in oogdruppels worden toegepast bij de behandeling van ooginfecties.8 In het gegevensbestand
van de ’National Registry of drug-induced ocular side effects’ (NR) dat in 1976 door de Amerikaanse registratieautoriteit
Food en Drug Administration (FDA) is aangemaakt, waren van 1976 tot 2005 respectievelijk 33 en 107 meldingen
gedaan van keratitis door oogdruppels met tobramycine en gentamicine. De bijwerking verdween vaak binnen enkele
dagen na het staken van het gebruik (categorie C).7 Ook van de chinolonen zijn in dat gegevensbestand meldingen van
keratitis opgenomen, namelijk zes van moxifloxacineoogdruppels (categorie C).7 In een statusonderzoek van patiënten
in de tweede lijn, dat de gegevens van 277 gevallen van keratitis omvatte, bleek dat de incidentie van corneaperforaties
significant hoger was bij patiënten die werden behandeld met een chinolon dan met een ander antibioticum (18/141
(12,7%) vs. 1/135 (0,7%)).10 Alle perforaties ontstonden bij patiënten die met ofloxacine werden behandeld (categorie BE).10 Het is onduidelijk op welke manier antibiotica corneaschade kunnen veroorzaken (type II/B-bijwerking). Er dient te
worden opgemerkt dat het in de praktijk lastig is om onderscheid te maken tussen een corneaperforatie die wordt
veroorzaakt door een antibioticum of door het voortschrijden van de infectie.
Corticosteroïden. Oogdruppels met een corticosteroïde worden onder meer toegepast bij de behandeling van diverse
inflammatoire oogaandoeningen of na een corneatransplantatie om afstoting te voorkomen.8 Verondersteld wordt dat
corticosteroïden bepaalde vormen van keratitis kunnen verergeren, doordat zij het herstel van de epitheellaag van de
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cornea kunnen vertragen (type I/A-bijwerking).7 Zo kan het gebruik van corticosteroïden bij patiënten met een
herpeskeratitis leiden tot een geperforeerde cornea.8 In de tweede lijn worden corticosteroïden echter wel bij virale
keratitis toegepast. In het gegevensbestand van NR waren tot april 2005 50 gevallen bekend van keratitis en ulcera ten
gevolge van het gebruik van een corticosteroïdeoogdruppel. Er zijn geen gegevens bekend over de
patiëntkarakteristieken, de dosering, de gebruiksduur of het aannemelijk maken van een causaal verband (de- en
rechallenge) (categorie C).7
Glaucoommiddelen. In het gegevensbestand van NR waren tot april 2005 360 meldingen van cornea-afwijkingen
bekend, waarvan meer dan de helft betrekking had op het gebruik van oogdruppels met een β-blokker, voornamelijk
timolol (categorie C).7 In een Nederlands dwarsdoorsnedeonderzoek is de incidentie van oculaire bijwerkingen bij het
gebruik van oogdruppels met een β-blokker in kaart gebracht.11 Van 34 patiënten werden gegevens over bijwerkingen
ontvangen van oogartsen. Bij vier patiënten (12%) werd keratitis punctata (ofwel keratitis met kleine puntvormige
laesies in het cornea-epitheel) gezien (categorie B-E).11 Verondersteld wordt dat β-blokkers cornea-afwijkingen kunnen
veroorzaken doordat ze de traanproductie en de stabiliteit van de traanfilm verminderen (type I/A-bijwerking).7
In een statusonderzoek werd bij negen patiënten uit de tweede lijn die de koolzuuranhydraseremmer dorzolamide
gebruikten na drie tot 20 weken oedeem van de cornea vastgesteld.12 Deze bijwerking bleek irreversibel. Alle patiënten
hadden eerder een oogoperatie ondergaan, waaronder vier maal een corneatransplantatie. De auteurs van het
onderzoek geven aan dat de bewijskracht van een statusonderzoek beperkt is en dat langduriger en kwalitatief beter
onderzoek nodig is om de oorzaak van deze bijwerking aannemelijk te maken (categorie B-E).12 Van brinzolamide is een
aantal gevallen gemeld van reversibel cornea-oedeem bij patiënten die bij de oogarts kwamen met klachten van wazig
zien (categorie E).13 14 Hoe koolzuuranhydraseremmers oedeem kunnen veroorzaken, is niet duidelijk (type II/Bbijwerking).
Van de prostaglandineanaloga bimatoprost, latanoprost en travoprost is een klein aantal casuïstische mededelingen
gepubliceerd waarin deze middelen in verband werden gebracht met een recidiverende herpeskeratitis van de cornea
(categorie E).15-19
Maculadegeneratiemiddelen. De ’Vascular Endothelial Growth Factor’ (VEGF)-remmers (VEGF is het cytokine dat
choroïdale neovascularisatie stimuleert) pegaptanib en ranibizumab zijn geregistreerd voor de behandeling van
neovasculaire (exsudatieve) maculadegeneratie. Ranibizumab is ook geregistreerd voor de behandeling van maculaoedeem bij patiënten met diabetes mellitus.8 Bevacizumab wordt off label toegepast bij deze indicaties. Er zijn
casuïstische mededelingen gepubliceerd waarbij het gebruik van pegaptanib (kristalachtige neerslagen),20 ranibizumab
(keratitis)21 en bevacizumab (herpeskeratitis)22 heeft geleid tot cornea-afwijkingen (categorie E).
NSAID’s. Oogdruppels met NSAID’s worden voornamelijk gebruikt ter voorkoming van een ontstekingsreactie na een
cataractoperatie.8 NSAID’s worden met name in verband gebracht met een brandend of stekend gevoel in het oog, of
met hyperemie van de conjunctiva.7 23 In Gebu 2002; 36: 63-69 werd aangegeven dat oogdruppels met diclofenac,
indometacine en ketorolac na toediening een verminderde corneasensibiliteit kunnen veroorzaken, die kan leiden tot een
beschadiging van het cornea-epitheel (categorie A).24-26 Er zijn casuïstische mededelingen en patiëntenseries
gepubliceerd waarin het gebruik van oogdruppels met NSAID’s wordt geassocieerd met andere cornea-afwijkingen, zoals
keratitis, ulcera of perforaties. Mogelijk ontstaan deze afwijkingen doordat NSAID’s het genezingsproces van de cornea
na een cataractoperatie remmen (type I/A-bijwerking). In de praktijk wordt nogal eens geadviseerd om een oogdruppel
met een NSAID na een ingreep pas toe te dienen als het cornea-epitheel is genezen. De duur van dit genezingsproces
hangt onder meer af van de grootte van de schade aan het epitheel en kan enkele dagen duren.1
In een statusonderzoek van 129 patiënten (11 pat. beide ogen, 140 ogen in totaal), die allen een oogdruppel met
diclofenac of ketorolac kregen, en van wie de meeste cataractchirurgie hadden ondergaan, bleek dat bij 51 ogen (36,4%,
gem. gebruiksduur 19 dg.) zich een lichte bijwerking voordeed, zoals keratitis, bij 55 ogen (39,3%, gem. gebruiksduur 26
dg.) een matig-ernstige bijwerking, zoals een cornea-ulcus, en bij 34 ogen (24,3%, gem. gebruiksduur 32 dg.) een
ernstige complicatie, zoals een corneaperforatie (categorie B-E).27 In een serie van 16 patiënten die allen door de
huisarts waren verwezen, en waarvan 11 recent een cataractoperatie hadden ondergaan, bleek dat het gebruik van een
NSAID-oogdruppel (diclofenac of ketorolac) leidde tot ernstige niet-inflammatoire (niet-gespecificeerde) corneaafwijkingen (2 maal), een cornea-ulcus (2 maal), afbraak van corneaweefsel (6 maal), en een corneaperforatie (5 maal)
(categorie B-E).28
Tussen 2000 en 2008 werden acht patiënten in een Franse kliniek opgenomen vanwege ernstige cornea-afwijkingen na
het gebruik van oogdruppels met indometacine.29 In één geval ontstond een ulcus en dit genas gedeeltelijk binnen drie
maanden na het staken van het gebruik van indometacine. Bij een andere patiënt die daarnaast oogdruppels met een
antibioticum en een corticosteroïde gebruikte voor de behandeling van keratoconjunctivitis, was sprake van afbraak van
corneaweefsel. Bij zes patiënten werd een perforatie vastgesteld (categorie B-E). De auteurs van deze patiëntenserie
geven aan dat een aantal factoren, zoals comedicatie en comorbiditeit, de interpretatie van de associatie belemmert.29

5 / 15

Afbraak van het corneaweefsel is voorts beschreven in twee patiëntenseries van vijf en 11 patiënten.30 31 In de eerste
serie ontstond bij vier patiënten vervolgens een perforatie.30 Voor beide series geldt dat andere oorzaken van de
bijwerking, zoals het gebruik van andere oogdruppels of aandoeningen, niet kunnen worden uitgesloten.30 31 Van deze
en ook van andere NSAID’s, zoals broomfenac en nepafenac, is afbraak van corneaweefsel beschreven in casuïstische
mededelingen, veelal bij toepassing na een operatie (categorie E).32-38
Bestanddelen oculaire middelen. Conserveermiddelen in oogdruppels, veelal benzalkoniumchloride, kunnen de
oorzaak zijn van allergische of toxische reacties van het epitheel of endotheel van de cornea. Conserveermiddelen
hebben als doel het risico op contaminatie na het aanbreken van een verpakking te minimaliseren. Als een
overgevoeligheid is aangetoond, moet worden gekozen voor een vergelijkbaar middel met een ander conserveermiddel
of zonder conserveermiddel. Oogpreparaten zonder conserveermiddel zijn beperkt houdbaar en vaak duurder dan
preparaten met een conserveermiddel (Gebu 2002; 36: 63-69 en Gebu 2012; 46: 97-101).
Image not found or type unknown

Systemische middelen
Amantadine. In een literatuuroverzicht zijn de gegevens verzameld van 13 meldingen van oedeem van de cornea door
het gebruik van amantadine, een middel dat onder meer wordt toegepast bij de behandeling van de ziekte van Parkinson
8.39 De patiënten presenteerden zich met klachten van wazig zien of een visusdaling zonder pijnklachten waarvoor zij
werden verwezen naar een oogarts. Deze klachten ontstonden na enkele weken tot maanden en verdwenen enkele
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dagen nadat het gebruik was gestaakt. In twee van de 13 gevallen was het cornea-oedeem irreversibel. De meldingen
suggereren dat de bijwerking niet dosisafhankelijk is (categorie B-E).39 Het mechanisme van de bijwerking is niet
bekend (type II/B-bijwerking).
Antipsychotica. In Gebu 2002; 36: 125-127 werd aangegeven dat reversibele (bruine) neerslagen in de cornea het
gevolg kunnen zijn van het gebruik van fenothiazinederivaten, zoals chloorpromazine (in Nederland alleen beschikbaar
als magistraal bereide zetpil). In de wetenschappelijke literatuur is een aantal casuïstische mededelingen gepubliceerd
waarin deze bijwerking van chloorpromazine is beschreven.40-43 Patiënten hadden last van een geleidelijke visusdaling
(categorie E).40-43 De neerslag is mogelijk het gevolg van een complexvorming in het oog. De bijwerking ontstaat
meestal na een langdurige behandeling en met name bij hogere doseringen (type I/A-bijwerking).44
Cardiovasculaire middelen. Anti-aritmica. Langdurige behandeling met het anti-aritmicum amiodaron leidt vaak tot
een geelbruine reversibele neerslag in de cornea (Gebu 2002; 36: 125-127) (cornea verticillata).45 In de
wetenschappelijke literatuur zijn patiëntenseries en niet-gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd waarin amiodaron
in verband wordt gebracht met een neerslag in de cornea.46-58 In een aantal van deze onderzoeken was oogheelkundig
onderzoek onderdeel van het protocol. De neerslag veroorzaakt voornamelijk het zien van gekleurde (groenblauwe)
halo’s (ca. 1-40%) en verder onder meer wazig zien en moeilijkheden met het zien bij erg fel licht (>70%). Uit de
gegevens van deze patiëntenseries komen aanwijzingen dat de bijwerking afhankelijk is van de dosis en de
gebruiksduur. De latentietijd is vaak enkele maanden. De klachten en verschijnselen kunnen verdwijnen na het staken
van het gebruik (categorie B-E),46-58 maar dit kan volgens de productinformatie enkele maanden duren vanwege de
lange eliminatiehalfwaardetijd (categorie D).59
Eind 2004 waren bij het nationale bijwerkingencentrum van Nieuw-Zeeland 340 meldingen van bijwerkingen van
amiodaron bekend. Keratitis en neerslag in de cornea werden respectievelijk 13 en 19 maal gemeld. Het is niet bekend
wanneer met die telling is begonnen. De neerslag in de cornea was meestal niet ernstig (categorie C).60 Mogelijk
ontstaat de neerslag in de cornea doordat amiodaron stapelt in de lysosomen van bepaalde cellen. Dit leidt uiteindelijk
tot de accumulatie van lipiden in lysosomen die zich als een neerslag afzet in de cornea (type I/A-bijwerking).
Van flecaïnide zijn twee casuïstische mededelingen beschreven van patiënten die na aanvang van de behandeling last
kregen van fotofobie, wazig zien en een aanhoudende visusverslechtering.61 De oogarts nam bij onderzoek met een
spleetlamp een grijze neerslag in de cornea waar. Enkele weken na het staken van het gebruik van flecaïnide verdwenen
de verschijnselen (categorie E).61
Er is één casuïstische mededeling gepubliceerd waarin een patiënt vanwege het plotselinge verlies van visus in beide
ogen werd opgenomen in een oogkliniek. Vastgesteld werd dat kinidine de oorzaak was van deze klachten, doordat het
middel cornea-oedeem had veroorzaakt (categorie E).62
Nicorandil. Nicorandil wordt gebruikt bij de behandeling van angina pectoris. Het kan ulcera van de huid en slijmvliezen
veroorzaken (Gebu 2011; 45: 97-104). In het gegevensbestand van NR waren tot 2013 13 gevallen bekend van
oogbijwerkingen, waarvan vier cornea-ulcera. In 11 van de 13 gevallen verdwenen de klachten na het staken van het
gebruik van nicorandil (categorie C).63 In de productinformatie wordt aangegeven dat deze bijwerking zeer zelden
voorkomt en dat de behandeling moet worden gestaakt als een ulcus ontstaat (categorie D).64 Bij een Frans
bijwerkingencentrum is één geval bekend van een cornea-ulcus bij het gebruik van nicorandil (categorie E).65 Het
mechanisme waarmee nicorandil ulcera veroorzaakt, is niet bekend (type II/B-bijwerking).
Malariamiddelen. Chloroquine en hydroxychloroquine. Chloroquine en hydroxychloroquine zijn geregistreerd voor de
profylaxe en behandeling van malaria, en daarnaast voor de behandeling van reumatoïde artritis.8 Van chloroquine is
bekend dat het neerslagen en troebelingen in de cornea kan veroorzaken (Gebu 2002; 36: 125-127).7 Het mechanisme
dat hieraan ten grondslag ligt, is mogelijk hetzelfde als bij amiodaron. Er is een aantal patiëntenseries gepubliceerd
waarin werd gevonden dat witte puntvormige troebelingen of een witgele spiraalvormige neerslag ontstaat bij ongeveer
een derde van de patiënten met reumatoïde artritis die met chloroquine werden behandeld.66 67 In een serie van 272
patiënten met reumatoïde artritis kwam de bijwerking voor bij 35 (totale dosis 500 g) van de gebruikers.68 In een
dwarsdoorsnedeonderzoek hadden 19 van 26 patiënten (75%) een neerslag in de cornea bij het gebruik van chloroquine.
69 De bijwerking ontstaat vaak na enkele weken, verloopt meestal zonder (visus)klachten, is dosisafhankelijk en
verdwijnt meestal na het staken van het gebruik (categorie B-E).66-69
Hydroxychloroquine, een middel dat verwant is aan chloroquine, en dat wordt toegepast bij inflammatoire
aandoeningen, zoals systemische lupus erythematodes en reumatoïde artritis,8 veroorzaakt zeer zelden een neerslag in
de cornea. In een serie van 758 patiënten die met hydroxychloroquine werden behandeld en tussen 1983 en 1995 voor
controle werden verwezen naar een oogkliniek, bleek dat zeven patiënten (0,9%) een neerslag in de cornea hadden, die
verdween na het verlagen van de dosering of na het staken van het gebruik.70 In twee patiëntenseries (99 en 65 pat.)
bleek dat geen enkele patiënt een neerslag in de cornea had,71 72 en in een serie van 63 patiënten was bij slechts één
patiënt de cornea aangedaan (categorie B-E).73
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In de productinformatie van hydroxychloroquine staat vermeld dat bij het begin van de behandeling oogheelkundig
onderzoek is aangewezen en dat bij verstoring van het gezichtsveld, vaak vanwege netvliesafwijkingen, de behandeling
dient te worden gestaakt. Ofschoon cornea-afwijkingen wel als bijwerking in de productinformatie worden genoemd,
wordt onderzoek van de cornea niet aanbevolen (categorie D).74
Middelen bij inflammatoire aandoeningen. Goudverbindingen. Goudverbindingen worden thans door een klein
aantal patiënten met reumatoïde artritis in Nederland gebruikt (aantal gebruikers aurothiobarnsteenzuur in 2013: 177(75
)). Deze middelen worden in verband gebracht met een neerslag van goudkristallen in de cornea (chrysiasis corneae).76
In de productinformatie van aurothiobarnsteenzuur wordt voor deze bijwerking gewaarschuwd (categorie D).77 De
bijwerking is vaak goedaardig en het staken van het gebruik kan worden overwogen als de goudneerslag keratitis
veroorzaakt. In een serie van 40 patiënten bij wie de ogen routinematig werden onderzocht, bleek dat zeven van 28
(25%) patiënten met een cumulatieve dosis van minder dan 1.500 mg een goudneerslag in de cornea hadden
ontwikkeld. Negen van 12 (75%) patiënten die meer dan 1.500 mg kregen, had een goudneerslag in de cornea
(categorie B-E).78 Dit suggereert dat de bijwerking dosisafhankelijk is.
NSAID’s. Van de orale NSAID’s is een aantal casuïstische mededelingen gepubliceerd waarin ze in verband worden
gebracht met cornea-afwijkingen.
Van diclofenac is een patiënt beschreven met een rood en pijnlijk oog, irritatie en fotofobie, die na het staken van het
gebruik verdwenen en terugkwamen toen het gebruik werd hervat (rechallenge).79 Er is één casuïstische mededeling
gepubliceerd waarin ibuprofen in verband wordt gebracht met cornea verticillata in beide ogen en de tijdsrelatie wees op
een bijwerking.80 Ook van naproxen is in de wetenschappelijke literatuur één casuïstische mededeling gepubliceerd van
cornea verticillata (categorie E).81
In een serie van 18 patiënten die met indometacine werden behandeld voor verschillende aandoeningen, die in een
aantal gevallen voor specifieke oogklachten naar een kliniek waren verwezen, werden troebelingen in het stroma
gevonden bij één patiënt na onderzoek met een spleetlamp. Bij een tweede patiënt werd een spiraalvormige neerslag in
de cornea vastgesteld.82 De bijwerkingen verdwenen binnen zes maanden na het staken van het gebruik (categorie B-E).
82 In de productinformatie van indometacine worden artsen er op gewezen dat bij langdurig gebruik oogonderzoek
noodzakelijk is, omdat cornea-afwijkingen zonder klachten aanwezig kunnen zijn.83
Oncolytica. Cytarabine. Cytarabine is een oncolyticum dat onder meer is geregistreerd voor de behandeling van
leukemie.8 In casuïstische mededelingen werden patiënten beschreven bij wie een paar dagen nadat cytarabine in hoge
dosering werd toegediend troebelingen in de cornea ontstonden. Zij hadden klachten, zoals oogpijn, tranen, een vreemdlichaamgevoel, fotofobie en wazig zien (categorie E).84-87 In de productinformatie wordt aangegeven dat
corneatoxiciteit kan worden voorkomen of verminderd door het gebruik van oogdruppels met een corticosteroïde.88
EGFR-remmers. De Britse registratieautoriteit ’Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’ (MHRA)
waarschuwde artsen en apothekers in mei 2012 dat Epidermale-GroeiFactorReceptor (EGFR)-remmers cornea-erosie en
keratitis kunnen veroorzaken.89 90 De eerste aanwijzingen kwamen uit postmarketingonderzoek met panitumumab,91
een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van colorectaal carcinoom. Niet alleen van panitumumab, maar ook
van de andere middelen uit deze groep, zoals cetuximab, erlotinib en gefitinib, die zijn geregistreerd voor diverse
oncologische indicaties, waaronder longkanker, zijn in de wetenschappelijke literatuur casuïstische mededelingen
verschenen waarin ze in verband worden gebracht met cornea-erosies, keratitiden, ulcera en perforaties (categorie E).
92-96 In fase I- en II-onderzoeken met gefitinib zijn ook cornea-afwijkingen gemeld, met name bij hogere doseringen.97
Op basis van gegevens die bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese registratieautoriteit European
Medicines Agency (EMA) bekend waren, is de productinformatie van deze middelen aangepast.98 De MHRA beschouwt
de bijwerking als een groepseffect.89 EGFR komt onder meer voor in de epitheelcellen van de cornea en speelt een rol
bij de celproliferatie. Hoe EGFR-remmers cornea-afwijkingen kunnen veroorzaken, is echter niet opgehelderd (type II/Bbijwerking).
Tamoxifen. Tamoxifen kan via de traanfilm de cornea bereiken. Het molecuul tamoxifen vertoont overeenkomstige
chemische eigenschappen met middelen, zoals amiodaron en chloroquine, en kan op dezelfde wijze een neerslag in de
cornea veroorzaken. In de wetenschappelijke literatuur worden tegenstrijdige gegevens gevonden over de relatie tussen
tamoxifen en cornea-afwijkingen. In Gebu 2002; 36: 125-127 werd op basis van een patiëntenserie vastgesteld dat
tamoxifen (med. behandelduur 25 mnd.) bij vier van 63 patiënten (6,8%) oculaire bijwerkingen had veroorzaakt, waarvan
bij één patiënt troebelingen in de cornea (categorie B-E).99 In een dwarsdoorsnedeonderzoek met 303 vrouwen,
waarvan 85 vrouwen langdurig (gem. 4,8 jr.) tamoxifen hadden gebruikt, 140 vrouwen gemiddeld 2,7 jaar geen
tamoxifen meer gebruikten, en 78 vrouwen langdurig (gem. 7,8 jr.) tamoxifen gebruikten, bleek dat respectievelijk 3,5, 5
en 9% van de patiënten troebelingen in de cornea had ontwikkeld (categorie B-E).100
Op basis van de gegevens van 4.948 patiënten met een operabel mammacarcinoom, afkomstig uit twee
gerandomiseerde onderzoeken waarin de werkzaamheid van tamoxifen en toremifeen (wel geregistreerd, maar niet in
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Nederland in de handel) alleen of in combinatie met chemotherapie werd onderzocht, werden de oculaire bijwerkingen in
kaart gebracht.101 Er werden geen cornea-afwijkingen vastgesteld.101 Ook in een serie van 66 postmenopauzale
vrouwen met mammacarcinoom die werden behandeld met tamoxifen werden geen cornea-afwijkingen gevonden
(categorie B-E).102
Retinoïden. Isotretinoïne is een afgeleide van vitamine A en wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van
acne (bv. acne conglobata) (Gebu 2014; 48: 95-103). In een patiëntenserie bleek dat 12 van 236 (5,1%) patiënten die
met isotretinoïne werden behandeld een grijze neerslag in de cornea hadden ontwikkeld.103 De neerslagen verdwenen
twee tot tien maanden na het staken van het gebruik (categorie B-E).103 In een casuïstische mededeling bleek dat de
afwijkingen zes jaar na het staken nog aanwezig waren (categorie E).104 In het gegevensbestand van NR waren van
1976 tot 2005 394 meldingen van keratitis en 119 van een (witgrijze) neerslag in de cornea (zie afb. 2, pag. 132)
(categorie C).7
Isotretinoïne kan irritatie en droogheid van het oog veroorzaken, mogelijk gerelateerd aan de remmende werking die het
middel heeft op de traanproductie.7 In de productinformatie wordt aangegeven dat verwijzing voor oogheelkundig
onderzoek is aangewezen bij patiënten met visusstoornissen en oogheelkundige klachten (categorie D).105
Tuberculosemiddelen. In een patiëntenserie (med. 24 mnd.) werd rifabutine onderzocht bij 25 kinderen met een
infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) ter voorkoming van een infectie met het Mycobacterium aviumcomplex (MAC).106 Tijdens het onderzoek werd bij zes kinderen een (goudkleurige) neerslag in de cornea van beide
ogen waargenomen (categorie B-E).106
In een klein cohortonderzoek werden alle patiënten met een infectie met HIV opgenomen die zich tussen mei en juni
1996 meldden bij een oogkliniek in Canada.107 Van de 162 patiënten hadden 25 een witte diffuse neerslag in de cornea
(categorie B-E).107 Het mechanisme waarmee rifabutine een neerslag in de cornea veroorzaakt, is niet bekend (type II/Bbijwerking).
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Algemene maatregelen
Artsen en apothekers dienen alert te zijn op de mogelijkheid dat sommige geneesmiddelen cornea-afwijkingen kunnen
veroorzaken, zodat zij klachten van patiënten, zoals pijn, roodheid, of verlies van gezichtsscherpte, kunnen herkennen en
patiënten hierover kunnen informeren. Het kan nodig zijn om het gebruik van een geneesmiddel te staken als dit
corneabeschadiging veroorzaakt. Oogheelkundig onderzoek met een spleetlamp kan zijn aangewezen tijdens en/of na
het gebruik van het geneesmiddel.
Plaatsbepaling
Afwijkingen van de cornea ofwel het hoornvlies kunnen het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. Niet alleen lokale
middelen (bv. oogdruppels), maar ook systemische middelen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn.
Lokale middelen, zoals oogdruppels met antibiotica, corticosteroïden en NSAID’s, kunnen een keratitis, ulcus, een
perforatie van de cornea, of afbraak van het corneaweefsel veroorzaken. Deze bijwerkingen veroorzaken onder meer
oogpijn, roodheid of een tranend oog, of visusklachten (bv. verminderde visus). Er dient te worden opgemerkt dat de
informatie over deze bijwerkingen afkomstig is uit de lagere categorieën van wetenschappelijk bewijs, namelijk
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patiëntenseries, dwarsdoorsnede- of statusonderzoek, voornamelijk uitgevoerd in de tweede lijn bij patiënten die al bij
een oogarts onder behandeling waren of daarheen waren verwezen. Deze onderzoeksvormen zijn onderhevig aan
verschillende vormen van vertekening. Zo is niet bekend of de aandoening of infectie dan wel het middel waarmee werd
behandeld tot een ulcus of perforatie heeft geleid. Ook glaucoommiddelen kunnen cornea-afwijkingen veroorzaken, zoals
keratitis punctata (β-blokkers), oedeem (koolzuuranhydraseremmers) of recidiverende herpeskeratitis
(prostaglandineanaloga). Het conserveermiddel in een oogdruppel kan ook voor bijwerkingen verantwoordelijk zijn.
Conserveermiddelen geven nogal eens aanleiding tot een overgevoeligheidsreactie. Als dit het geval is, kan worden
gekozen voor een preparaat met een ander of zonder een conserveermiddel.
Een aantal systemische middelen kan een neerslag in de cornea veroorzaken (cornea verticillata). In de
productinformatie van een beperkt aantal middelen worden artsen en apothekers hiervoor gewaarschuwd. De middelen
waarvoor in de wetenschappelijke literatuur de meeste aanwijzingen zijn gevonden dat ze een neerslag in de cornea
kunnen veroorzaken, zijn amiodaron, chloorpromazine, chloroquine en tamoxifen. Een neerslag in de cornea veroorzaakt
niet altijd visusklachten. Alleen als dat wel het geval is, zijn maatregelen nodig. Er is dan ook geen actieve opsporing
noodzakelijk. Ofschoon in een aantal patiëntenseries patiënten routinematig hierop werden gecontroleerd, zijn er ook
voorbeelden waarbij de neerslag bij toeval werd ontdekt. De bijwerking is vaak afhankelijk van de dosis en de
gebruiksduur, en verdwijnt meestal na het staken van het gebruik. Andere systemische middelen die afwijkingen van de
cornea kunnen veroorzaken, waaronder ulcera en perforaties, zijn oncolytica (bv. cytarabine en EpidermaleGroeiFactorReceptor (EGFR)-remmers), isotretinoïne, nicorandil, NSAID’s en rifabutine. Voor de systemische middelen
geldt eveneens dat de gegevens veelal afkomstig zijn uit de lagere bewijscategorieën, vaak patiëntenseries, en soms
zelfs alleen uit casuïstische mededelingen. Bewijs uit cohort- of patiëntcontrole-onderzoek dat geschikt is voor het
opsporen van (zeldzame) bijwerkingen, ontbreekt voor het grootste deel.
Als een patiënt zich presenteert met klachten die wijzen op cornea-afwijkingen, dient rekening te worden gehouden met
de mogelijke rol van een geneesmiddel. In het geval dat aannemelijk is gemaakt dat het om een bijwerking gaat, kan
worden overwogen om de dosis te verlagen of het gebruik te staken in overleg met de behandelend arts. Dat hangt
onder meer af van de ernst en de aard van de klachten (een neerslag zonder klachten behoeft geen maatregelen) en
van de indicatie waarvoor het verdachte geneesmiddel wordt gebruikt. Artsen en apothekers dienen deze bijwerking te
melden bij bijwerkingencentra. Het is thans niet goed mogelijk om via de website van het Nederlands Bijwerkingen
Centrum Lareb op een bijwerking te zoeken en na te gaan bij welke middelen een cornea-afwijking is gemeld.
Trefwoorden: geneesmiddelengeïnduceerde cornea-afwijkingen, oogdruppels met
anesthetica/antibiotica/corticosteroïden/NSAID’s/glaucoommiddelen/conserveermiddelen, maculadegeneratiemiddelen,
systemische geneesmiddelen, amantadine, antipsychotica, cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil,
malariamiddelen, goudverbindingen, NSAID’s, oncolytica, retinoïden, tuberculosemiddelen
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