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In Gebu 2002; 36: 63-69 is aandacht geschonken aan Bijwerkingen van geneesmiddelen in de oogheelkunde.
Oogheelkundige bijwerkingen van systemische medicatie zijn toen buiten beschouwing gebleven. Deze bijwerkingen
worden nu in dit artikel behandeld. Evenals in het vorige artikel worden aan de bijwerkingen categorieën van
wetenschappelijk bewijs toegekend, hetgeen de interpretatie van de gegevens vergemakkelijkt. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen reversibele en irreversibele bijwerkingen (Gebu 2002; 36: 125-127).

(Meestal) reversibele oogheelkundige bijwerkingen
Verminderde traansecretie en visus- en accommodatieklachten zijn het gevolg van alle geneesmiddelen met een
parasympathicolytische werking, zoals atropine (ook gebruikt als mydriatische oogdruppel) [D, F], sommige
antidepressiva (zowel tricyclische als specifieke serotonine-heropnameremmers) [D, F] en sommige antiParkinsonmiddelen [D, F].
Bruine neerslag rond of in de ogen is meestal het gevolg van fotosensibilisatie of fotoallergie. Reversibele (bruine)
neerslagen in conjunctivae en corneae komen voor bij het gebruik van fenothiazinederivaten, zoals chloorpromazine [E]
5 6 en thioridazine [D], chloroquine [A] 7, indometacine [A] 8, tamoxifen [A] 9 en amiodaron [A] 10.
Klachten over bijziendheid of wazig zien kunnen voorkomen na het gebruik van diuretica [D, E] 11, sulfonamiden [E] 12,
tetracyclinen [E] 13, corticosteroïden [F], bromocriptine [A] 14, acetylsalicylzuur [D, F], antidiabetica [D] en isotretinoïne
[A, E] 15 16. Isotretinoïne wordt voorts in verband gebracht met permanente nachtblindheid, acute myopie en neuritis
optica [E] 17.
Categorie van wetenschappelijk bewijs van bijwerkingen.
In tegenstelling tot hetgeen bij het effectiviteitsonderzoek het geval is (Gebu 1999; 33: 71-77 en Gebu 2001; 35: 74), is
er bij het onderzoek naar bijwerkingen in het geheel geen consensus over de categorieën van wetenschappelijk bewijs
ofwel 'level of evidence'.
Er zijn vaak onvoldoende gegevens bekend om de grootte van het risico van bepaalde bijwerkingen in de oogheelkunde
te kunnen berekenen. Om toch een inschatting van het risico te kunnen maken, is het nodig de bron te kennen waaraan
de bijwerking is ontleend. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in risico tussen bijwerkingen op grond van een casuïstische
mededeling of gegevens uit een patiëntcontrole-onderzoek of klinisch onderzoek. In dit artikel zal zoveel mogelijk bij elke
bijwerking de bron ofwel het wetenschappelijke bewijs worden aangegeven met een letter. Hierbij is niet gestreefd naar
volledigheid, maar wel naar het vergroten van de transparantie. Globaal kan echter wel worden aangehouden dat A de
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hoogste categorie van wetenschappelijk bewijs vertegenwoordigt. Zoals aangegeven, bestaat er over de hier
aangegeven volgorde geen consensus.
A. Gerandomiseerd en gecontroleerd of ander klinisch onderzoek of meta-analyse daarvan.
B. Patiëntcontrole- of cohortonderzoek.
C. Uitgebreidere meldingen bij bijwerkingenbureaus of postmarketing surveillance (fase IV-onderzoek).
D. Registratiedossier (IB-tekst).
E. Casuïstische mededeling(en) of (beperkte) meldingen bij nationale bijwerkingenbureaus.
F. 'Expert opinion' (of gegevens ontleend aan leerboeken en overzichtsartikelen1-4 zonder duidelijke bronvermelding).

Subjectieve visuele waarnemingen, zoals lichtflitsen, kunnen zich voordoen na het gebruik van ß -blokkers [E] 18,
verschillende andere antihypertensiva [D, F], digoxine [A, E] 19 20, flecaïnide [E] 21, chloroquine [D], gonadotrope
hormonen [F] en antidepressiva [F]. Van het orale, niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddel benzydamine is deze
bijwerking ook bekend [F], maar thans is alleen nog de benzydaminecrème in de handel, waarbij deze bijwerking niet is
gerapporteerd. Sildenafil kan tijdelijke visusklachten geven, zoals wazig zien, een gekleurde waas voor de ogen en een
toename van de lichtgevoeligheid.[D]
Cytostatica, zoals fluorouracil, kunnen conjunctivitis geven in het begin van de behandeling, evenals epiphora ten
gevolge van dacryostenose.[E] 22 23

Irreversibele oogheelkundige bijwerkingen

De hieronder aangegeven bijwerkingen zijn vaak irreversibel en niet altijd dosisafhankelijk.24 Het tijdig herkennen van
een zich ontwikkelende toxische retinopathie of neuropathie behoort tot de voornaamste zorg van de behandelend arts.
Het is belangrijk te waarschuwen voor visus- of leesstoornissen, of afwijkingen in het zien van kleuren of vervormd zien
(Amsler-kaartje eventueel meegeven aan de patiënt), maar voor de vroege diagnostiek is vaak aanvullend onderzoek
noodzakelijk.
In de dagelijkse oogheelkundige praktijk komen patiënten die de volgende middelen gebruiken geregeld ter controle:
chloroquine (maculadegeneratie), prednison (glaucoom, cataract), ethambutol (opticusatrofie), amiodaron
(opticusneuropathie) en vigabatrine (gezichtsvelddefecten). Gezichtsvelddefecten (vaak irreversibel) treden op bij
ongeveer een derde van de met vigabatrine behandelde patiënten vanaf een maand tot meer dan zes jaar na het begin
van de behandeling.[A] 25-28 [E] 29 Het optreden van deze bijwerking was aanleiding om de registratie van het middel
te beperken (Gebu 1999; 33: 92).
Het is al langer bekend dat orale corticosteroïden zijn geassocieerd met het optreden van (irreversibele)
lenstroebelingen ofwel cataract. Dit cataract is vrijwel altijd bilateraal. De belangrijkste factor die het ontstaan van dit
cataract beïnvloedt, lijkt niet zozeer de dosering en de duur van het gebruik, maar een individueel bepaalde gevoeligheid.
30 Corticosteroïden kunnen voorts de intraoculaire druk verhogen. Dat komt zowel na lokale [A] 31, alsook na orale
toepassing voor [B] 32.
Netvliesbeschadiging die meestal irreversibel is, kan het gevolg zijn van chloroquine [A] 33, fenothiazinen, zoals
chloorpromazine [E] 34 en thioridazine [E] 35, tamoxifen [D, E] 36, corticosteroïden, interferon [D] en psoralenen [F],
zoals methoxsaleen.
Bij een door chloroquine veroorzaakte maculopathie daalt de gezichtsscherpte pas wanneer de zichtbare maculopathie
met het typische 'bull's eye' (koeienogen) of schietschijf aspect tot volledige ontwikkeling is gekomen. Indien men de
aanbevolen dagdosering afhankelijk van het lichaamsgewicht aanhoudt (niet meer dan 4 mg/kg per dag chloroquine en
niet meer dan 6,5 mg/kg per dag hydroxychloroquine), worden de patiënten oogheelkundig bezien meestal niet in
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gevaar gebracht.37 Het is belangrijk de patiënt te waarschuwen voor eventuele visus- of leesstoornissen. In de literatuur
zijn enkele honderden gevallen beschreven van retinopathie die waren geassocieerd met het gebruik van chloroquine en
(het minder toxische) hydroxychloroquine.38
Er zijn diverse gevallen beschreven van verhoogde intraoculaire druk en acuut nauwe-kamerhoekglaucoom bij gebruik
van tricyclische antidepressiva (clomipramine, imipramine) [E] 39 40 en ook van specifieke serotonineheropnameremmers (fluoxetine, paroxetine en sertraline) [E] 41 (Gebu 2002; 36: 51-59). Topiramaat is ook in verband
gebracht met bilateraal acuut nauwe-kamerhoekglaucoom [E] 42, alsmede met het optreden van acute myopie en
retinale plooien [E] 43.
Afwijkingen van de oogzenuwen die niet altijd reversibel zijn, kunnen worden veroorzaakt door de tuberculostatica
ethambutol [A, D] 44en isoniazide [E, D] 45 46, middelen voor de behandeling van maligne aandoeningen zoals
vincristine [E] 47 en tamoxifen [E] 48, nitrofurantoïne [D], amiodaron [E] 49-51, tetracyclinen [F], nalidixinezuur (dat
inmiddels uit de handel is), chlooramfenicol [E] 52, vitamine A [F], sulfonamiden [F], kinine [F] en NSAID's, zoals
ibuprofen, indometacine en naproxen [E] 53. Het al dan niet optreden van deze bijwerkingen is niet altijd afhankelijk van
de dosering en de toepassingsduur,24 maar er kan ook sprake zijn van een individuele gevoeligheid. Daarom zijn er
geen adviezen met betrekking tot zogenoemde veilige doseringen te geven.
Langdurig gebruik van cytostatica kan talloze bijwerkingen in het oog geven, variërend van conjunctivitis, keratitis,
fibrotische reacties in de traanwegen die meestal niet-reversibel zijn tot neuritis retrobulbaris en oftalmoplegie [D].

Plaatsbepaling
Systemisch toegediende geneesmiddelen kunnen bijwerkingen in of om het oog veroorzaken. De bijwerkingen van
systemisch toegediende geneesmiddelen zijn reversibel of (bij langer durend gebruik) irreversibel. Patiënten die
bepaalde geneesmiddelen chronisch gebruiken, dienen daarom regelmatig door de oogarts te worden gecontroleerd. Dat
geldt voor chloroquine, prednison, ethambutol, amiodaron en vigabatrine, ook als deze geneesmiddelen in
zogenoemde veilige doseringen worden toegepast.
Men dient zich te realiseren dat een deel van de gegevens over de bijwerkingen (en dat geldt ook voor de meer ernstige)
berusten op casuïstiek. Omdat er sprake is van onderrapportage van bijwerkingen, is het werkelijke risico in de populatie
vaak niet goed bekend. Daarom is het van belang om alle, ook vermoedelijke, bijwerkingen te melden aan de Stichting
Lareb (Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen), Goudsbloemvallei 7, 5237 MH Den Bosch, tel. 073-6469700,
fax 073-6426136, e-mail: info@lareb.nl of website: www.lareb.nl.

Trefwoorden: bijwerkingen oogheelkunde, systemische medicatie, categorieën van wetenschappelijk bewijs
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Stofnaam

Merknaam ®

acetylsalicylzuur

merkloos, Alka-Seltzer, Aspégic, Aspirine, Aspro, Cardegic

amiodaron

merkloos, Cordarone

atropine

merkloos, Atropine oogdruppels FNA

benzydamine

Tantum

bromocriptine

Parlodel

chlooramfenicol

merkloos

chloorpromazine

merkloos, Chloorpromazine zetpil FNA, Largactil

chloroquine

Nivaquine

clomipramine

merkloos, Anafranil

ethambutol

Myambutol

flecaïnide

merkloos, Tambocor

fluorouracil

merkloos, Efudix, Fluracedyl

fluoxetine

merkloos, Prozac

ibuprofen

merkloos, Advil, Brufen, Femapirin, Ibosure, Nurofen, Zafen

imipramine

merkloos

indometacine

merkloos, Dometin, Indocid, Indocollyre

isoniazide

merkloos, Isoniazide drank FNA

isotretinoïne

Roaccutane

kinine

merkloos

naproxen

merkloos, Aleve, Femex, Naprocoat, Naprosyne, Naprovite, Nycopren

paroxetine

merkloos, Seroxat

prednison

merkloos

sertraline

Zoloft

sildenafil

Viagra

tamoxifen

merkloos, Nolvadex

topiramaat

Topamax

vigabatrine

Sabril
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