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Nieuwe techniek roept oogaandoening keratoconus halt toe
ROTTERDAM - Een nieuwe verfijnde oog-operatietechniek ontwikkeld door het Netherlands
Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS)/Melles Hoornvlieskliniek, stopt of vertraagt de
progressie van keratoconus. De ronduit positieve resultaten bij een eerste groep patiënten die met
deze nieuwe techniek (Bowman Layer Transplantatie) behandeld zijn, zijn onlangs gepubliceerd in
de gezaghebbende internationale wetenschappelijk tijdschriften voor oogheelkunde
Ophthalmology en JAMA Ophthalmology. Keratoconus is een gevaarlijke aandoening die het
hoornvlies vervormt en steeds dunner maakt. Uiteindelijk kan het zicht ernstig aangetast raken.
Voor keratoconus bestonden al verschillende behandelingen, afhankelijk van de gradatie van de
aandoening, zoals sclerale lenzen, UV-crosslinking , een lamellaire hoornvliestransplantatie (DALK )
of volledige hoornvliestransplantatie (PKP). De nieuwe techniek van het NIIOS/Melles
Hoornvlieskliniek, Bowman Layer Transplantatie, remt of stopt de progressie van de keratoconus en
is minder ingrijpend dan een lamellaire of volledige hoornvliestransplantatie.
Hoornvlies verstevigd
De laag van Bowman is een dun laagje van het hoornvlies en bij Bowman Layer Transplantatie
wordt dit laagje afkomstig van een donorhoornvlies geïmplanteerd tussen de bindweefsellagen van
het eigen hoornvlies. Hiermee wordt het hele hoornvlies verstevigd. Bowman Layer Transplantatie
blijkt de progressie van keratoconus te vertragen of zelfs een halt toe te roepen.
Patiënten die door steilheid en dikte van het hoornvlies niet met UV-Crosslinking behandeld kunnen
worden, komen wel in aanmerking voor Bowman Layer Transplantatie. Deze nieuwe techniek heeft
meerdere voordelen ten opzichte van een DALK of PKP. Zo ontstaan er bijvoorbeeld geen
postoperatieve hechtingsgerelateerde problemen of afstotingsverschijnselen en is er een sneller
herstel.
Einde persbericht
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of een interview met directeur en oogarts Gerrit Melles kunt u bellen met
Kim Herders, managing director external affairs van het NIIOS op 010-297 4444, e-mail
info@niios.com.
Het NIIOS (Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery) is een onafhankelijke
kennisorganisatie gericht op medische innovaties voor oogheelkundige chirurgie. Het NIIOS is in
2005 opgericht door Gerrit Melles. Tegenwoordig wordt het instituut wereldwijd gezien als hét
expertisecentrum op het gebied van lamellaire hoornvliestransplantaties. Het NIIOS faciliteert een
unieke combinatie van organisaties met elk een eigen deskundigheid waaronder een weefselbank
(Amnitrans EyeBank Rotterdam) en een zelfstandig behandelcentrum (Melles Hoornvlieskliniek
Rotterdam). Kijk ook op www.niios.com.
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