BOWMAN
TRANSPLANTATIE
EERST INLAY NU ONLAY

lydia van de star

Korine van Dijk

‘het innovatieve werk van het niios heeft voor miljoenen mensen in de wereld
een verschil gemaakt en er zullen er in de toekomst nog velen volgen. we kunnen
nu ook heel dunne hoornvliezen behandelen met een bowman-transplantatie. in
plaats van de donorlaag in de cornea te plaatsen, leggen we bij een dunnere cornea de laag van bowman bovenop die cornea.’
Ruim twee jaar geleden interviewden we Korine van Dijk
vlak na haar promotie (Eyeline nr. 1A, 2018). Eén van de onderwerpen die we toen bespraken, was de door het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS)
ontwikkelde toepassing van Bowman layer transplantatie
als behandeling van vergevorderde keratoconus. Tijdens dit
interview zit ook Lydia van de Star aan tafel. Lydia werkt net
als Korine voor het NIIOS. Dit instituut, gevestigd in Rotterdam, is toonaangevend in hoornvliesbehandelingen. Het

NIIOS werd 20 jaar geleden opgericht door Dr. Melles en
bestaat uit een Oogbank (Amnitrans Eyebank), een onderzoeksafdeling (NIIOS R&D), een scholingsafdeling (NIIOS
Academy) en een kliniek (Melles Hoornvlieskliniek). De door
Dr. Melles en zijn team ontwikkelde technieken worden
over de gehele wereld toegepast en hebben al voor miljoenen mensen het verschil gemaakt. Korine en Lydia werken
beiden voor zowel de Melles Hoornvlieskliniek als voor NIIOS R&D.
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Na de inlay nu ook de onlay
Korine: “Tijdens het vorige interview heb ik onder andere
verteld over mijn promotieonderzoek omtrent Bowman
layer transplantatie ter behandeling van gevorderde keratoconus. Dat betrof toen de inlay-techniek. Aangezien deze
techniek -zeker bij dunne cornea’s- soms best een uitdaging
is, zijn we gaan kijken naar de mogelijkheid het Bowman
layer transplantaat ‘op’ de ontvangende cornea te plaatsen
in plaats van erin, dus in zijn normale anatomische positie.
De operatie wordt daarmee nog minder invasief én we kunnen nu -en dat is heel belangrijk- ook zeer dunne cornea ’s
behandelen. De uitdaging hierbij was het transplantaat te
laten hechten zonder daarbij hechtingen nodig te hebben.
We halen eerst het hoornvliesepitheel weg en dan wordt
het transplantaat neergelegd en voorzichtig gladgestreken”. Lydia vervolgt: ”Je laat het transplantaatje vervolgens een beetje indrogen, waarna er een bandagelens op
het oog wordt geplaatst. In een paar dagen tijd groeit er
nieuw epitheel overheen. De stamcellen aan de rand van
het hoornvlies zorgen voor nieuwe epitheelcellen, die vervolgens over het donortransplantaat groeien. In dit geval
dus over het Bowman layer transplantaat heen. Dit transplantaat bestaat uit stevig collageenweefsel waardoor de
keratoconus kan stabiliseren. Steilere hoornvliezen krijgen
tevens een wat vlakkere vorm”.
Corona
Het interview vindt begin juli plaats en het effect van de
coronacrisis is in de kliniek goed zichtbaar. Alle voorzorgsmaatregelen tegen COVID-19 zijn getroffen. De wachtkamer wordt zo leeg mogelijk gehouden en zowel personeel
als patiënten dragen een mondkapje. Voor het interview
gaan we naar een ruimte waar normaal gesproken presentaties worden gegeven, zodat we voldoende uit elkaar
kunnen gaan zitten. “Ondertussen worden er weer fysieke
consulten en operaties gedaan. Daarnaast doen we nu ook
video- en telefonische consulten en zo nodig gaan we zelfs
op huisbezoek”, vertelt Korine.
Thuisconsulten
Lydia: ‘Bij de thuisconsulten doen we in principe hetzelfde
onderzoek als hier in de kliniek. Anamnese, refractie met
pasbril en het bepalen van de visus en de oogdruk”. Korine:
“Met behulp van een, door het NIIOS ontwikkeld, apparaatje gekoppeld aan een smartphone kunnen we het spleetlamponderzoek nabootsen”.
“De patiënt kan het apparaatje zelf bedienen. Door het gebruik van een hol spiegeltje kan de patiënt zijn eigen oog
zien, waarna wij de beelden kunnen analyseren”, vult Lydia
aan. “Door de coronacrisis en het feit dat we minder patiënten in de kliniek konden ontvangen, zijn het gebruik en de
ontwikkeling van dit apparaatje in een stroomversnelling
geraakt. We zijn er heel blij mee en gebruiken het veel. Het
apparaatje focust zich nu met name op het voorste oogsegment. Momenteel evalueren we de mogelijkheid van
achterste oogsegmentonderzoeken en oogdruk- en visus-
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metingen met hetzelfde apparaat. Het is de bedoeling dat
in de toekomst patiënten dit apparaatje zelf thuis gebruiken, waarna de metingen en beelden in de kliniek worden
geanalyseerd”.
Optometrist onderdeel van medisch team
Lydia werkt sinds 2019 bij het NIIOS als optometrist en
oogheelkundig operatieassistent. “Binnen het NIIOS word
je bij de nieuwste ontwikkelingen betrokken en ben je volledig onderdeel van een multidisciplinair team. Het kunnen
onderzoeken van zoveel verschillende hoornvliesaandoeningen biedt de veelzijdigheid en tevens verdieping die ik
zocht. Ik doe optometrische consulten en research én assisteer bij de hoornvliestransplantaties. Tijdens de operatie
bereid ik onder meer het donortransplantaat voor, zodat het
in de juiste rol komt, om vervolgens in de injector te loaden.
Korine: “De optometrist hoort hier bij het medisch team, samen bepalen we onze koers. Bij de ontwikkeling van nieuwe
technieken is alle input belangrijk, we zitten dan ook bij de
maandelijkse besprekingen, we zijn onderdeel van het geheel. Daar ontstaat ook de wisselwerking uit en de drang
je te verdiepen in dingen die je tegenkomt.” Lydia: “Bij het
NIIOS kom je sneller complexere en unieke situaties tegen
en daardoor leer je out of the box redeneren. Het geven van
presentaties aan corneaspecialisten kan uitdagend zijn,
maar ik merk dat ik op mijn terrein mee kan praten omdat
ik hier ook alles kan zien”.
Van optometrist tot hoofd kliniek
Korine is sinds vorig jaar hoofd van de kliniek. “Ik werk hier
al meer dan tien jaar en heb op verschillende afdelingen
binnen het NIIOS gewerkt. Ook hield ik me al bezig met het
kwaliteitsmanagement van de kliniek. Op een gegeven moment weet je zo’n beetje hoe alles draait. En die functie is
dan een logische volgende stap”.

