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Contactlenscomfort

Droogte nog altijd 
reden voor stoppen
contactlenscomfort is een com-
plex en actueel onderwerp, ge-
zien de recente publicatie van 
de tfos international workshop 
over contact lens discomfort. 
dr. robin chalmers bespreekt het 
meest recente onderzoek over 
het aan zachte contactlenzen 
gerelateerde droge ogen klach-
ten, het belangrijkste obstakel 
voor comfortabel lensgebruik. 
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De afgelopen jaren was er een aantal 
belangrijke ontwikkelingen op het ge-
bied van verbeterd comfort bij zachte 
contactlenzen (ZCL). Wat de contact-
lensdrager betreft is comfort een van 
de belangrijkste aspecten bij het dra-
gen van lenzen en problemen met het 
comfort zijn de belangrijkste reden 
waarom men met lenzen stopt.1,2 Jaar-
lijks is het aantal mensen dat stopt 
met lenzen even groot als het aantal 
mensen dat voor het eerst lenzen aan-
gemeten krijgt,3 en dat remt de groei 
van het aantal dragers.
Symptomen bij dragers van ZCL zijn 
anders dan bij niet-dragers, in de 
zin dat droogte als een belangrijker 
symptoom naar voren komt.4 Om-
dat de symptomen van droge ogen 
als aandoening lastig te vertalen 
zijn naar droogte en discomfort bij 
ZCL-gebruik, heeft de Tear Film and 
Ocular Surface Society (TFOS) het 
probleem aan de kaak gesteld tijdens 
een internationale workshop over het 
gebrek aan comfort bij contactlenzen 
(zie inzet).5 De TFOS workshop heeft 
onlangs een rapport gepubliceerd 
waarin aspecten, waarover consen-
sus en controverse bestaat, worden 
benoemd. Contactlenscomfort is dan 
ook een zeer actueel onderwerp. 

wat is contactlenscomfort?
Deze analyse beschrijft een aantal 
onderzoeken gericht op aan ZCL ge-
relateerde droogtesymptomen als een 
andere omschrijving voor gebrek aan 
comfort. We moeten chronische, aan 
ZCL gerelateerde droogte en gebrek 
aan comfort onderscheiden van het 
gebrek aan comfort met een mecha-
nische oorzaak waar een contactlens-
drager last van kan hebben tijdens de 
gewenningsfase, of het branderige 
gevoel dat te maken kan hebben met 
lensverzorgingsproducten of de ma-
nier van inzetten. 
Eerdere analyses werden gepubliceerd 
voordat een aantal innovaties beschik-
baar kwamen en voordat nieuwe ge-
bruikspatronen zichtbaar werden.3,6 
Siliconen hydrogels (SiH-lenzen) wer-
den eind jaren negentig geïntrodu-
ceerd, voornamelijk om aan hypoxie 
gerelateerde complicaties te verminde-
ren en om contactlensdragers de mo-
gelijkheid te bieden de lenzen 30 nach-
ten continu te dragen. Tegenwoordig 
wordt dagelijks gebruik met slechts 
af en toe ook nachtelijk gebruik vaker 
aangeraden. 
Een onverwachte uitkomst was dat 
deze SiH-lenzen ook steevast minder 
droogtesymptomen opleverden bij 

mensen die de lenzen aangemeten 
kregen,7-10 en meer uren comfortabel 
dragen dan bij eerdere hydrogels.7 Aan-
vankelijk werd gedacht dat alleen een 
hoog zuurstofniveau het comfort later 
op de dag verbeterd, hoewel er geen 
sensorische of fysiologische verklaring 
voor dit verschijnsel is vastgesteld.11-13

Deze analyse biedt een overzicht van 
recent onderzoek naar droogtesymp-
tomen bij dragers van ZCL, en daar-
mee geassocieerde factoren die al 
dan niet kunnen worden aangepast 
(Figuur 1). We noemen mogelijke stra-
tegieën voor klinisch management 
(Figuur 2), waarbij men in gedachten 
moet houden dat oculair discomfort 
en droogheidsklachten niet alleen 
zijn voorbehouden aan contactlens-
dragers; deze symptomen worden 
ook ondervonden door brildragers en 
mensen zonder visuscorrectie. 

hoe kunnen we comfort bepalen?
Onderzoekers hebben recent vragen-
lijsten gevalideerd om veranderingen 
in symptomen door de tijd heen en 
symptoomverschillen tussen lenzen 
mee te kunnen meten.14-17 Daarnaast 
zijn er klinische symptomen vastge-
steld die verbonden zijn aan ZCL-
gerelateerde droogte, zoals lid wiper 

Figuur 1: 
Factoren die van 
invloed zijn op 
droogte en vermin-
derd comfort 



achtergrond eyeline

43

epitheliopathie (LWE)18 en lid parallel 
conjunctival folds (LIPCOF).19 Deze 
symptomen worden bestudeerd om 
te bepalen wat hun relatie is met de 
mucines van het oogoppervlak,20,21 
frictie op het oogoppervlak en symp-
tomen bij dragers van ZCL.22,23 
Materiaalwetenschappers hebben 
bestaande lensmaterialen aangepast 
of nieuwe lensoppervlakten ontwik-
keld om de frictie te reduceren door 
de bevochtiging van het lensopper-
vlak te vergroten. De methoden die 
hierbij worden ingezet zijn o.a. op-
pervlakteaanpassingen, toevoeging en 
vertraagde afgifte van bevochtigings-
middelen vanuit het materiaal en het 
insluiten van bevochtigingsmiddelen 
die niet worden vrijgegeven.24-29 
Ook al ervaren veel ZCL-drager een ge-
brek aan comfort en droogte, het aan-
tal onder hen dat bij zichzelf vaststelt 
dat de ogen droog zijn is groter dan 

het aantal onder hen bij wie voordien 
droogte van het oog is vastgesteld.4 
Hoe de anamnese wordt afgenomen 
verschilt van praktijk tot praktijk, en 
van specialist tot specialist, en vaak 
wordt cruciale informatie niet uitge-
vraagd. Tot voor kort waren er zelfs 
onder onderzoekers geen gevalideer-
de tools beschikbaar voor het meten 
van oogoppervlaksymptomen bij ZCL-
dragers. 
De toevoeging van een korte vragen-
lijst aan de anamnese voorafgaand aan 
het onderzoek zou de arts/specialist 
in staat stellen om te ontdekken of de 
contactlensdrager symptomen heeft 
van een tevreden of een ontevreden 
gebruiker.14 Een belangrijk kenmerk is 
dat het dragen van ZCL gepaard lijkt te 
gaan met een toename van droogte en 
verergering van symptomen geduren-
de de dag. Doorvragen naar droogte 
en gebrek aan comfort in de loop van 

de dag is de meest doeltreffende ma-
nier om symptomen boven tafel te krij-
gen die een negatieve invloed kunnen 
hebben op het succes en het voortdu-
ren van het lensgebruik.2

Recent is een korte versie van de 
Contact Lens Dry Eye Questionnaire 
(CLDEQ-8) gevalideerd bij patiënten 
met een breed scala aan ervaringen 
met hun gebruikelijke ZCL.14 Daarnaast 
werd mobiele technologie ingezet om 
patiënten real-time te volgen en om 
hun symptomen gedurende de dag te 
beoordelen.30,31 Bij een onderzoek werd 
oogoppervlakcomfort gemeten door 
middel van vooraf ingestelde sms’jes; 
uit dit onderzoek bleek dat het comfort 
gedurende de dag voor veel verschil-
lende types contactlensdragers achter-
uitgaat.30 Blackberries en smartphones 
kunnen worden ingezet om op afstand 
subjectieve gegevens te verzamelen 
voor klinische trials.9,31,32

welke patiënten zijn het gevoe-
ligst voor comfortproblemen? 
Geslacht en leeftijd
Idealiter dragen tevreden jonge ZCL-
dragers hun contactlenzen decennia 
lang als de primaire vorm van visus-
correctie, als zij daar de voorkeur aan 
geven. De voornaamste uitdaging 
bij het dragen van ZCL op de lange 
termijn is een afname van algeheel 
draagcomfort na een aantal jaren 
lensgebruik. 
Onderzoek naar symptoompatronen 
bij grote populaties van ZCL-dragers 
buiten klinische onderzoeken, resul-
teerde in een omschrijving van de 
meest voorkomende en ernstigste 
symptomen, en toonde ook risicofac-
toren aan.2,4,31-34 Hoewel leeftijd en het 
vrouwelijke geslacht belangrijke niet-
aanpasbare factoren zijn die een rol 
spelen bij droge ogen bij niet-lensdra-
gers, spelen ze een veel kleinere rol 
bij ZCL-dragers. In de meeste onder-
zoeken vertonen mannelijke en vrou-
welijke ZCL-dragers dezelfde droogte-
symptomen,4 maar stoppen mannen 
vaker met het dragen van lenzen.2 

Jonge ZCL-dragers, tussen 8 en 14 
jaar oud, vertonen een veel lagere in-
cidentie van lens-gerelateerde droog-
theidsklachten dan volwassen dragers 
(4.3 versus 56.2 %).35 De meeste epi-
demiologische onderzoeken tonen 
een sterke correlatie tussen droge 

de tfos workshop 
De Tear Film and Ocular Surface Society heeft de bevindingen naar aanlei-
ding van haar Internationale Workshop over gebrek aan comfort bij con-
tactlenzen (contact lens discomfort, ofwel CLD) gepubliceerd in een spe-
ciaal nummer van Investigative Ophthalmology and Visual Science (oktober 
2013). De workshop had tot doel:
• Het uitvoeren van een evidence-based evaluatie van CLD zowel bij goede 

gezondheid als bij ziekte 
• De ontwikkeling van een actueel inzicht van de definitie, classificatie, epi-

demiologie, en neurobiologie van CLD
• Het onderzoeken van de rol van lensmateriaal, design, en verzorging in 

de etiologie van CLD
• Het beoordelen van biocompatibiliteit van contactlenzen met de traan-

film en het oogoppervlak 
• De ontwikkeling van passende standaarden voor trialopzet, waaronder 

maatstaven voor de resultaten hiervan 
• Het opstellen van aanbevelingen voor het management en de behande-

ling van CLD bij contactlensgebruik.

De workshop heeft geleid tot een nieuwe definitie van CLD: 
‘CLD is een aandoening die wordt gekenmerkt door episodische of aan-
houdende last van het oog gerelateerd aan lensgebruik, met of zonder ver-
storing van het zicht, die resulteert in verminderde compatibiliteit tussen 
de contactlens en de omgeving van het oog, wat kan leiden tot vermin-
derde draagtijd en het stoppen met het dragen van lenzen.’

Daarnaast biedt de workshop wereldwijde consensus over vele aspecten 
van CLD, alsmede een kader voor toekomstige studies en klinische activi-
teiten. Het biedt een omschrijving van actuele kennis, maar geeft ook aan 
dat er binnen de contactlensindustrie en onder onderzoekers nog altijd 
aspecten zijn die nader inzicht behoeven. 

Ga naar: www.iovs.org of www.tfos.org voor het volledige rapport.
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ogen bij niet-lensdragers en veroude-
ring, vooral wanneer ook geriatrische 
patiënten werden meegenomen.36-39 
Onder volwassenen is er tussen lens-
dragers er niet-lensdragers een groot 
correlatieverschil tussen frequentie 
en intensiteit van droogte later op de 
dag. Veroudering bij hydrogeldragers 
van 18 tot 39 jaar oud werd geassoci-
eerd met een toenemende frequentie 
van lens-gerelateerde droogtesympto-
men, een eerdere diagnose van droge 
ogen, en met contactlensdragers die 
overwogen te stoppen met het dragen 
van lenzen.40 

Onder SiH-dragers werd significant 
minder melding gemaakt van droog-
te en overwegingen om te stoppen 
met het dragen van lenzen, en deze 
meldingen waren niet gerelateerd 
aan leeftijd. Lensmateriaal heeft een 
belangrijke invloed gehad op symp-
tomen en het langetermijnsucces in 
het algemeen. Meldingen van vermin-
derde symptomen na een heraanme-
ting met moderne SiH lenzen,7,9,10,16 
zijn des te overtuigender omdat 
deelnemers die bij aanvang van het 
onderzoek onder de groep jongvol-
wassenen SiH-dragers vielen40 vaker 
een voorafgaande diagnose van droge 
ogen rapporteerden. 

Gezondheid en medicatie in het alge-
meen 
Er is weinig is onderzoek gedaan 
naar de impact van de algehele ge-
zondheid van ZCL-dragers op het 
contactlenscomfort. Wel is het zo dat 
veel geneesmiddelen voor systemi-

sche aandoeningen oogsymptomen 
kunnen verergeren bij niet-dragers 
en deze spelen mogelijk ook een rol 
bij symptomen bij ZCL dragers.36,41 
Hoornvliesfysiologie bij diabetici kan 
gevolgen hebben voor de veiligheid 
van contactlensgebruik, maar oculaire 
symptomen zijn niet onderzocht.42 

in hoeverre verschillen sympto-
matische dragers van asympto-
matische dragers?
Symptomatische ZCL-dragers verschil-
len in meer opzichten van asympto-
matische dragers dan alleen het aantal 
klachten dat zij hebben; zo vertonen 
zij een grotere afname in comfort en 
toename van droogte in de loop van 
de dag.43 Zelfs na zes uur dragen had-
den symptomatische dragers minder 
stabiel traanvocht, lagere traanvocht-
afvloeiing en lagere traanvochtpro-
ductie.44 Andere factoren die worden 
geassocieerd met aan lensgebruik ge-
relateerde droogte zijn het vrouwelijk 
geslacht, frequent gebruik van vrij ver-
krijgbare pijnstillers, hydrogel lenzen 
met een hoog watergehalte, een lage 
pre-lens break-up tijd en verhoogde 
osmolaliteit van het traanvocht.45 

In een onderzoek bleken symptoma-
tische ZCL-dragers 6.5 vaker droogte 
te rapporteren bij afwezigheid van 
contactlenzen, maar slechts een 
lichte toename van het gebruik van 
kunstmatige tranen of bevochtigende 
oogdruppels. Deze patiënten waren 
minder tevreden met lensgebruik in 
het algemeen, vertoonden een kortere 
dagelijkse draagtijd en waren minder 

in staat om hun lenzen te dragen zo 
lang als ze zouden willen.46 

Een andere studie toonde aan dat 31 
procent van ZCL-dragers last had re-
gelmatige tot constante droogte en 
intense droogte later op de dag.47 
Dragers die droogte rapporteerden 
verschilden niet van minder symp-
tomatische contactlensdragers in 
termen van geslacht, lensmateriaal 
of het verzorgingsproduct. Ze ver-
toonden eerder kortere, comfortabele 
draagtijd en meer symptomen in het 
algemeen. Hoewel 47 procent van de 
ZCL-dragers bij zichzelf vaststellen 
dat ze last hebben van droge ogen, 
is bij slechts 38 procent eerder een 
diagnose van een droog oog gesteld. 
Gedetailleerd klinisch onderzoek 
van deelnemers die aangaven last te 
hebben van CL-gerelateerde droogte 
toonde aan dat bij bijna een kwart 
van hen geen significante tekenen van 
droogte te zien waren.48

hoe kunnen we gebrek aan com-
fort bij patiënten voorspellen?
LIPCOF en LWE hebben beide een 
voorspellende waarde die aangeeft 
welke dragers symptomen rapporteer-
den bij regelmatig gebruik van ZCL.22 
LIPCOF wordt gezien op de bulbaire 
conjunctiva op 4 en 8 uur, als losse 
plooitjes bij het onderste ooglid in 
de primaire stand (Figuur 3). LWE is 
zichtbaar als een lijn van lissamine- of 
fluoresceïne-kleuring langs de boven-
ste en onderste ooglidmarges (Figuur 
4)18 en wordt vaker gezien bij vastge-
stelde symptomatische ZCL-drager en 
mensen met een droog oog die geen 
lenzen dragen. Nog niet is vastgesteld 
of LIPCOF of LWE omkeerbaar zijn en 
dat heeft belangrijke gevolgen voor 
hun nut als maatstaf voor de uitkomst. 

is gezondheid een factor bij 
comfort?
Contactlensdragers met een slechte 
algehele gezondheid of met ernstige 
vormen van droge ogen kiezen er vaak 
zelf voor te stoppen met het gebruik 
van contactlenzen. Contactlensdra-
gers dienen een gezond oogoppervlak 
te hebben voor verantwoord lensge-
bruik en om ernstige complicaties te 
voorkomen. Echter, veel gebruikers 
met mildere aandoeningen zoals ble-
faritis of meibomitis rapporteren een 
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Figuur 2: Klinisch management van lens-gerelateerd comfort 
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hogere mate van droogte dan dragers 
zonder die aandoeningen.48 
Het dragen van contactlenzen wordt 
niet genoemd in de classificatie van 
meibomitis.49 Recente onderzoeken 
wijzen echter op morfologische veran-
deringen aan de klieren en een lagere 
talgexpressie bij contactlensdragers 
die langer dan een jaar contactlenzen 
hebben gedragen, en de duur van lens-
gebruik is van invloed op veranderin-
gen in de anatomie van de meibom-
klier.50-52 Deze veranderingen spelen 
waarschijnlijk een rol bij de sympto-
men van droogte bij veel ZCL-dragers. 
De gezondheid van een patiënt kan 
het gebruik van systemische medicatie 
vereisen die de traanproductie terug-
brengt en dit kan leiden tot sympto-
men van droogte in de neus, mond en 
ogen. Voorbeelden zijn bloeddrukme-
dicatie, antidepressiva en antihista-
minica. Veel lensdragers hebben sei-
zoensallergieën die zij zelf aanpakken 
met topische dan wel orale antihista-
minica. De hoge prevalentie van aller-
gie betekent dat antihistaminica tot de 
meest gebruikte medicijnen behoren, 
maar contactlensdragers geven het ge-
bruik ervan mogelijk niet door aan hun 
oogzorgspecialist aangezien de medi-
cijnen zonder recept verkrijgbaar zijn. 
Twee merken daglenzen (etafilcon A 
en nelfilcon A) hebben door de FDA 
goedgekeurde claims voor beter com-
fort bij veel contactlensdragers die 
last hebben van een licht gebrek aan 
comfort en jeuk door allergieën.53,54 Bij 
het gebruik van daglenzen is er min-
der opbouw van aanslag en opper-
vlakteallergenen. 

kan een ander lensontwerp of 
ander materiaal helpen?
Contactlensfabrikanten hebben onder-
zoek gedaan naar de effecten van lens-
eigenschappen zoals modulus (stijf-
heid), oppervlaktegladheid, beweging, 
dikte en randontwerp op het comfort 
van ZCL. In een recent onderzoek wer-
den oppervlakteontwerpen, conjunc-
tiva staining en lenscomfort van merk-
lenzen vergeleken, al hadden deze 
verschillende materiaaleigenschap-
pen.55 Een dunne, aflopende rand was 
het meest comfortabel en een afgeron-
de rand het minst comfortabel, waar-
bij de eerste werd geassocieerd met 
meer, zij het klinisch niet significante, 
staining dan de overige ontwerpen. 
Waarschijnlijk bestaat er een relatie 
tussen algemene fysieke eigenschap-
pen (lensvorm, oppervlak, modulus, 
randontwerp etc.) die al moeten wor-
den gemanipuleerd om een goed com-
fort te bewerkstelligen. 
Aan ZCL gerelateerde droogte is ook 
bestudeerd door tevreden dan wel on-
tevreden ZCL-dragers nieuwe SiH ma-
terialen aan te meten.7-10 Houdt hierbij 
in gedachten dat bij deze onderzoeken 
zelden een groep betrokken is waar-
bij geen verandering in behandeling 
werd doorgevoerd als controlegroep, 
wat de interpretatie van de resultaten 
bemoeilijkt. Inmiddels zijn er nieuwe 
hydrogelopties ontwikkeld om droog-
heidsklachten te verlichten zijn, en veel 
contactlensdragers blijven hydrogels 
dragen; wat suggereert dat acceptatie 
afhankelijk is van de contactlensdra-
ger. Tot nu toe zijn bij enkele studies 
contactlensdragers overgezet van SiH-
lenzen op hydrogels. 
In een analyse zijn symptomen bij voor-
malige hydrogellensdragers vergeleken 
met niet-lensdragers van dezelfde leef-
tijd. Symptomen bij de hydrogellens-
dragers werden vervolgens vergeleken 
met symptomen van SiH-dragers, na 
toelating tot klinische trials. Droogte 
gedurende de dag en aan het eind van 
de dag werd half zo vaak gerapporteerd 
na het aanmeten van de SiH-lenzen.10 
De afname van droogtesymptomen na 
het aanmeten van SiH-lenzen was sta-
biel in de drie jaar durende follow-up.56 
Droogte (althans ‘soms’ voorkomend 
en ‘matig’ van intensiteit) een week na 
de aanmeting, werd geassocieerd met 
toekomstig stoppen met lensgebruik. 

Een omvangrijke prevalentiestudie 
onder ZCL-dragers toonde aan dat 
52 procent een aantal criteria had die 
hen kenmerkte als probleemdragers, 
waarbij twee uur per dag oncomforta-
bel dragen het meest voorkwam, ge-
volgd door meldingen van constante 
droogte; ook hier vertoonden slechts 
zeer weinig contactlensdragers ocu-
laire symptomen.8 Onder een subset 
van probleemdragers die senofilcon 
A SiH-lenzen aangemeten kregen, 
had tenminste driekwart minder last 
van droogte, beter comfort of minder 
oncomfortabele uren, en werd een 
afname van klinische symptomen ge-
zien. Objectieve en subjectieve reacties 
verbeterden na het aanmeten van SiH-
lenzen bij contactlensdragers die over 
een langere periode met succes hydro-
gellenzen hadden gedragen.7 Naleving 
van tweewekelijkse of maandelijkse 
vervangingsschema’s bij SiH-lenzen 
kan het comfort en zicht verbeteren 
tijdens de levensduur van de lenzen.57 
In een grootschalige analyse van ZCL-
lensdragers bij hun toelating tot klini-
sche trials, gaf 12,2 procent aan last te 
hebben van ‘gevoelige ogen’.58 Deze 
deelnemers rapporteerden significant 
hogere niveaus van droogte, irritatie en 
roodheid dan deelnemers met ‘niet-ge-
voelige’ ogen, maar er bestonden geen 
verschillen in klinische symptomen. 
Hen werd gerandomiseerd senofilcon 
A lenzen dan wel andere ZCL aangeme-
ten (lotrafilcon B, omafilcon A, balafil-
con A). Bij senofilcon A, rapporteerden 
de deelnemers minder droogte, irritatie 
en roodheid en langere comfortabele 
draagtijden. 

is comfort beter met daglenzen? 
Als lensaanslag op herbruikbare ZCL 
van invloed is op het gevoel van lens-
gerelateerde droogte, kan het overstap-
pen op daglenzen mogelijk helpen.59 
Aangetoond werd dat het totaal eiwit 
en totaal lysozym toenam tijdens een 
daglens studie, maar het aandeel van 
actief lysozym nam licht af en liet geen 
verschil zien tussen symptomatische 
en asymptomatische deelnemers. De 
hoeveelheid actief lysozyme vertoonde 
echter wel een correlatie met comfort 
en droogte, zelfs na twee uren dragen. 
Bij verschillende onderzoeken kregen 
dragers van herbruikbare ZCL, dag-
lenzen aangemeten.60-63 Een contra-

Figuur 3: LIPCOF 

Figuur 4: LWE
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laterale vergelijking van twee merken 
daglenzen over tien dagen gebruik 
toonde aan dat 60 procent van de pa-
tiënten de voorkeur gaf aan omafilcon 
A lenzen voor wat betreft eindedags-
comfort en algehele voorkeur, terwijl 
20 procent geen verschil waarnam 
tussen de lenzen.60 Een omvangrijkere 
gerandomiseerde trial vergeleek com-
fort en andere klinische maatstaven 
na het aanmeten van hetzij etafilcon A 
dan wel nelfilcon A daglenzen bij ZCL-
dragers.61 Na één week, rapporteerde 
de etafilcon A groep meer comfort, en 
langere (comfortabele) draagtijden in 
het algemeen. 
Een ander onderzoek betrof deelnemers 
die symptomatisch waren bij het dage-
lijks dragen van hydrogel- en SiH-lenzen 
die eens per twee of vier weken werden 
vervangen, en die een daglensmateri-
aal aangemeten kregen dat tijdens het 
dragen non-cross-linked PVA afgeeft 
(nelfilcon A).62 De frequentie van droog-
tesymptomen werd gereduceerd bij 54 
procent van de patiënten en 40 procent 
ervoer minder ernstige droogte.
Slechts weinig onderzoeken hebben 
gekeken naar lenscomfort bij SiH dag-
lenzen. Een trial waarbij nieuwe dragers 
daglenzen aangemeten kregen, toonde 
echter aan dat oculaire symptomen bij 
narafilcon A lenzen niet verschilden van 
symptomen onder niet-dragers. Symp-
tomen verbeterden gedurende de eer-
ste maand van gebruik, waarna er een 
terugval werd gezien in comfort tijdens 
het dragen gedurende de dag.63 Het 
enige symptoom waarop een verschil 
werd gezien tussen dragers en niet-dra-
gers was een geringe staining van de 
conjunctiva; na een jaar waren limbale 
roodheid, corneale staining en andere 
symptomen vergelijkbaar voor narafil-
con A lenzen en geen lensgebruik. 
Een uniek aspect van daglensgebruikers 
is dat contactlensdragers dagelijks wor-
den blootgesteld aan de oplossing in 
de blisterverpakking en aan een niet-ge-
dragen, schoon lensoppervlak. De op-
pervlaktekwaliteit van het niet-gedragen 

daglens materiaal, wanneer het uit de 
verpakking wordt gehaald, is mogelijk 
van invloed op de bevochtiging van het 
oog als de contactlensdrager de lenzen 
begint te dragen.64 Oogprofessionals 
hebben de keuze uit vele daglenzen om 
een lens te vinden die past bij de traan-
film van de drager en die een goede be-
vochtiging behoudt gedurende de dag.

recente verbeteringen aan 
lenzen ter vergroting van het 
comfort: werken ze? 
Er zijn vele pogingen ondernomen 
om lensmaterialen opnieuw vorm 
te geven of om nieuwe materialen te 
ontwikkelen die tot een verbetering 
van droogtesymptomen leiden.24-29, 65 
Bevochtigingsstrategieën bij huidige 
lenzen omvatten de afgifte van po-
lyvinylalcohol (PVA) vanuit de lens,24 
of het toevoegen van polyvinylpyr-
rolidone (PVP) of hyaluronzuur (HA) 
aan het materiaal 28 om de oppervlakte 
gladheid te vergroten. Toekomstige 
strategieën zijn mogelijk de gecontro-
leerde afgifte door de lens van hoog 
moleculair gewicht HA door middel 
van een biomimetische imprint in het 
lensmateriaal.26 
Daarnaast zijn er technieken ontwik-
keld voor het meten van de frictie-coëf-
ficiënt (gladheid) door de fysiologische 
omgeving waarin de lens functioneert 
op het oogoppervlak op te nemen in 
het model.27 Verfijning van laborato-
riumtechnieken zal hopelijk leiden 
tot een grotere voorspellende waarde 
van deze in vitro tests met betrekking 
tot oculaire symptomen van frictie 
(contactlens-gerelateerde papillaire 
conjunctivitis en LWE), en resulteren 
in gladdere of meer biocompatibele 
materialen en verzorgingssystemen. 
Vergeleken met dragers van sferische 
ZCL, rapporteerden dragers van to-
rische lenzen frequenter en intenser 
gebrek aan comfort en droogte.16 De 
reden hiervoor is nog niet bekend, hoe-
wel dragers van torische lenzen snel-
ler vooroppervlak-droogte ervaren dan 
dragers van rotatie-stabiele lenzen, of 
mogelijk wordt interactie van de oog-
leden met bepaalde stabilisatiezones 
door patiënten ten onrechte opgevat 
als droogte. De keuze van materialen 
die symptomen minimaliseren is mo-
gelijk essentieel bij astigmatische pati-
enten met borderline droogte.

heeft het lensverzorgings- 
product invloed op comfort?
Desinfectiesystemen en hun mogelijke 
interactie met SiH-lenzen zijn aan kri-
tiek onderhevig. De oorspronkelijke 
focus lag op vluchtige, oppervlakkige, 
fluoresceïne staining van het hoornvlies 
na kortdurende, acute blootstelling aan 
bepaalde combinaties van lensverzor-
gingsproducten.66 Inmiddels is de aan-
dacht verlegd naar het effect van verzor-
gingsproducten op dragers comfort en 
de interactie tussen vloeistoffen, mate-
rialen en oculaire symptomen.67 

Kortetermijnexposure 
In een zes-uursonderzoek met voorbe-
vochtigde, ongedragen lotrafilcon B en 
galyfilcon A lenzen, werd een Polyquad/
Aldox multipurpose oplossing geas-
socieerd met verminderd comfort, en 
verhoogde branderigheid, prikken en 
lensbewustheid dan een systeem op 
basis van polyhexanide (PHMB).67 De 
twee systemen vertoonden duidelijk te 
onderscheiden patronen voor de tijds-
duur van de door de oplossing veroor-
zaakte corneale staining (SICS, Figuur 
5). Beide lieten lage SICS zien maar bij 
het PHMB systeem was het niveau veel 
hoger. De verschijnselen en gemelde 
symptomen leken daarom niet samen 
te hangen. Uit een ander onderzoek 
bleek dat staining verschilde per SiH na 
één dag dragen en een nacht bewaren 
in verschillende verzorgingssystemen, 
maar er bestond geen verschil tussen 
de oplossingen wat betreft staining of 
symptomen.68 

Routinematig gebruik door de contact-
lensdrager
Bij een kleinschalig onderzoek werd de 
klinische prestatie van een een-staps 
waterstofperoxide systeem afgezet te-
gen een Polyquad/Aldox oplossing voor 
twee SiH-lenzen, namelijk lotrafilcon B 
en senofilcon A.69 Na een maand ge-
bruik van elk systeem werden er geen 
verschillen in klinische variabelen ge-
vonden, maar deelnemers rapporteer-
den langere comfortabele draagtijden 
bij gebruik van het peroxidesysteem 
voor beide materialen. 
Een maand gebruik van een Polyquad/
Aldox oplossing met het gebruikelijke 
lensmerk (van de deelnemer) liet be-
ter comfort zien (bij inzetten en aan 
het eind van de dag) en verhoogde de 

Figuur 5: Corneale staining op basis van 
een oplossing (met toestemming van Gary 
Andrasko)
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algehele tevredenheid dan de PHMB 
systemen.70 Een vergelijking van ocu-
lair comfort, zicht en SICS over een ge-
bruiksperiode van drie maanden bij 24 
combinaties van SiH-merken en desin-
fectiesystemen, toonde aan dat patiën-
ten met SICS minder comfort ervoeren 
aan het eind van de dag dan patiënten 
zonder SICS.71 
Onderzoekers vergeleken de subjec-
tieve respons bij SiH lens/oplossings-
combinaties die bekend waren uit eer-
dere studies om te zien wat het beste 
en het slechtste eindedagscomfort 
opleverde.72 Oculair comfort, droogte 
en lensbewustheid bij symptomatische 
dragers kunnen merkbaar verbeteren 
door hen over te zetten op een alterna-
tieve combinatie. Er werden geen signi-
ficante verschillen aangetroffen bij niet-
symptomatische deelnemers.
Het opnemen van een wrijf- en spoel-
stap is mogelijk van invloed op comfort. 
Een onderzoek met drie verzorgingssys-
temen bij galyfilcon A lenzen liet zien 
dat bij het kleine aantal deelnemers 
die significante hoeveelheden lensaan-
slag ontwikkelden de wrijfstap wel re-
sulteerde in een vermindering van de 
aanslag.73 Andere auteurs suggereren 
om de lenzen te wrijven en spoelen met 
MPS voorafgaand aan de desinfectie, 
aangezien dit veel contactlensdragers 
zou kunnen helpen een groter comfort 
te bereiken.74 
Ook is onderzoek verricht naar nieuwe 
formules gericht op het vergroten van 
comfort. Een systeem dat een opper-
vlakte-actieve stof en een di-block co-
polymeer bevat voor een betere op-
pervlaktebevochtiging werd vergeleken 
met een PHMB systeem.75 De nieuwe 
formule resulteerde in een verbetering 
van comfort en andere symptomen, en 
geringere ernst van de corneale stai-
ning. Een afzonderlijk onderzoek keek 
naar het effect van twee nieuwe MPS 
met bevochtigingsadditieven bij ex vivo 
lenshydratatie en subjectieve sympto-
men.76 De mate van dehydratatie van 
de lens werd voor beide systemen ver-
traagd gedurende een gebruiksperiode 
van een maand, en ook de subjectieve 
respons verminderde.

helpen bevochtigingsdruppels?
Als het voorschrijven van minder uit-
drogende materialen, bevochtigings-
oplossingen of daglenzen onvoldoende 

vermindering van de ZCL-gerelateerde 
droogte oplevert, zijn mogelijk andere 
behandelingen noodzakelijk. Het ge-
bruik van bevochtigingsdruppels is een 
voorspellende factor voor ZCL-gerela-
teerde droogte.45 Er zijn vele druppels 
verkrijgbaar en allemaal delen ze be-
paalde fysieke kwaliteiten; het aanbren-
gen van een druppel tijdens het dragen 
van de lens spoelt tijdelijk het voorvlak 
van de lens en kan door verdunning hel-
pen eventuele aanslag te verwijderen. 
In theorie zouden bevochtigingsdrup-
pels ook voor korte tijd oppervlaktefric-
tie kunnen veranderen. 
Bevochtigingsdruppels zijn slechts be-
perkt werkzaam omdat de verlichting 
niet zo volledig is als gewenst, dan wel 
niet zo lang aanhoudt.74 Het effect van 
bevochtigingsformules van verschil-
lende mate van viscositeit op comfort 
is getest bij contralateraal gebruik van 
hydrogel en SiH lenzen.74 Alle bevoch-
tigingsmiddelen verhoogden het com-
fort vlak na het inzetten, maar na zes 
uur was het comfort bij hydrogels signi-
ficant slechter. Bij elk lenstype was het 
comfort na zes uur niet beter dan de 
helft van de score vlak na het inzetten.
Symptomatische lensdragers van mid-
delbare leeftijd werden 60 dagen lang 
geobserveerd na viermaal daags gebruik 
van een hypo-osmolaire lensbevoch-
tigingsdruppel.77 De Ocular Surface 
Disease Index (OSDI) score verbeterde 
significant, evenals de meeste klinische 
symptomen. Het onderzoek omvatte 
geen controlebehandeling of maskering 
van de onderzoeker. 
Een ander onderzoek vergeleek de kli-
nische performance en eiwitafzetting 
op de lens bij enkele bevochtigings-
druppels met oppervlakte-actieve 
stoffen en een zoutoplossing zonder 
conserveringsmiddel.78 Bij begin-
nende ZCL-dragers die hun lenzen 
30 nachten achter elkaar inhielden, 
verergerden de symptomen later op 
de dag, onafhankelijk van de behande-
lingsgroep. Degenen die de druppels 
gebruikten rapporteerden beter com-
fort bij het inzetten en hadden een 
geringere mate van en minder gede-
natureerde lysozymafzetting. Op zich 
verschilden de symptomen van droog-
te niet tussen de behandelgroepen. 
Een andere methode om de werkings-
tijd van druppels te onderzoeken is 
door het volume van de traanmenis-

cus in de tijd te meten. Een onderzoek 
onder symptomatische lensdragers, 
asymptomatische lensdragers en niet-
dragers bij 5, 10, 20 en 30 minuten 
na het aanbrengen, toonde aan dat 
symptomatische dragers op alle mo-
menten lagere traanvolumes hadden, 
en dat traanvolume en lens-gerela-
teerd comfort afnam na 10 uur dragen 
bij alle dragers.79 Na het inbrengen 
van de druppels, hield een toename in 
traanvolume en comfort slechts 10-20 
minuten aan bij zowel asymptomati-
sche als symptomatische lensdragers. 
Een onderzoeksteam heeft de in vivo 
osmolariteit van contactlensmateria-
len gemeten als mede het effect van 
hypo-osmotische versus hyper-osmo-
tische zoutoplossingen bij sympto-
matische en asymptomatische lens-
dragers.80,81 Er waren geen verschillen 
in traanstabiliteit, corneale staining, 
lensbevochtiging of watergehalte tus-
sen de verschillende druppels, maar 
60 procent van de deelnemers gaf al-
les bij elkaar de voorkeur aan de hypo-
osmotische druppels en rapporteerde 
minder droogte en lensbewustheid. 
Deze druppels zijn dan ook mogelijk 
van nut bij de aanpak van lens-gerela-
teerde droogtesymptomen. 
 
hoe zit het met andere behandel-
mogelijkheden?
In een aantal landen wordt het ontste-
kingsremmende cyclosporine (Restasis, 
Allergan) op grote schaal ingezet bij de 
behandeling van matig tot ernstig droge 
ogen.82 Bij ZCL-dragers met zelf-gediag-
nostiseerde lens-gerelateerde droogte, 
leverde cyclosporine (0.05%) plus be-
vochtigingsdruppels een verbetering 
op in hoe de deelnemers de mate van 
ernst van hun oogdroogte ervoeren, in 
vergelijking met alleen druppels. Na een 
gebruik van drie maanden, vertoonde 
de draagtijd een stijging en werden de 
druppels minder vaak gebruikt.83 To-
pisch gebruik van een experimentele 
antibiotische macrolide-oplossing (1% 
azitromycine) getest tegen vrij verkrijg-
bare bevochtigingsdruppels werd ge-
associeerd met een groter aantal uren 
comfortabel gebruik en minder droogte-
symptomen aan het eind van de dag.84 

Bij veel ZCL-dragers kunnen oculaire 
allergieën een negatieve impact heb-
ben op comfort. Een onderzoek ver-
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geleek de subjectieve uitkomsten en 
oculaire symptomen bij deelnemers 
die 0.05% epinastine (een oculair 
antihistaminicum plus mastcelsta-
bilisator) gebruikten samen met be-
vochtigingsdruppels versus alleen 
bevochtigingsdruppels.85 De met de 
antihistaminicum behandelde groep 
rapporteerde een langere periode van 
comfortabel gebruik, een enigszins 
langere draagtijd, minder jeuk aan 
de ogen en een verminderd gebruik 
van bevochtigingsdruppels. Aange-
zien allergieën bij ZCL-dragers vaak 
seizoens-gerelateerd zijn, zou een 
topisch antihistaminicum kunnen 
helpen in perioden waarin men het 
meest last heeft van symptomen. 

Punctum plugs 
Het behoud van traanvocht is een stra-
tegie voor het doen verminderen van 
droogtesymptomen aan het oog, met 
en zonder lensgebruik. Plugs worden 
ingebracht in het onderste punctum 
en zorgen voor een hoger traanvolu-
me door het blokkeren van de afvloei-
ing van traanvocht. Het behandelmo-
del gaat ervan uit dat het volume en 
niet de chemische samenstelling van 
het traanvocht het essentiële kenmerk 
is in relatie tot symptomen van droog-
te aan het oog, maar veel patiënten 
met droogtesymptomen hebben ont-
stekingsbronnen langs hun oogleden 
(blefaritis, MGD) of in de traanklier.86 
Klinische trials met punctum plugs 
hebben niet aangetoond dat deze 
succesvol zijn bij de behandeling van 
lens-gerelateerde droogte.87 

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen met omega-6 
vetzuren vormen een andere thera-
peutische benadering. Vrouwelijke 
ZCL-dragers van middelbare leeftijd 
werden over een periode van zes 
maanden gevolgd, waarbij zij een 
dosis teunisbloemolie, dan wel olijf-
olie, dan wel een placebo innamen.88 
De teunisbloemoliegroep vertoonde 
alleen een verbetering wat betreft 
droogte, terwijl alle overige sympto-
men in alle groepen hetzelfde bleven. 
Orale voedingssupplementen leiden 
mogelijk tot een verhoogde aanmaak 
van ontstekingsremmende type 1 
prostaglandines in het lichaam.89 Als 
dezelfde onderliggende ontstekings-

mechanismen een rol spelen bij droge 
ogen en bij ZCL-gerelateerde droogte, 
zijn deze behandelmethoden wellicht 
ook nuttig voor contactlensdragers. 

Tot slot staat de niet-wetenschappelij-
ke literatuur bol van de aanbevelingen 
om twee liter water per dag te drinken 
en een overmaat aan vocht afdrij-
vende dranken te mijden (koffie, thee, 
alcohol, energiedrankjes) voor het be-
houd van een goede algehele gezond-
heid. Hoewel dit geloof wijdverbreid 
is onder zorgverleners en patiënten, 
is de rol van vochtinname op contact-
lenscomfort nooit onderzocht. 

helpt het om de omgeving te 
verbeteren?
De omgeving heeft een significante 
impact op het ervaren van droogte 
tijdens het dragen van contactlen-
zen, maar SiH-lenzen minimaliseren 
een aantal van die effecten, zoals is 
aangetoond in een grote klinische 
trial waarbij hydrogel ZCL-dragers 
die verschillende SiH lensmaterialen 
aangemeten kregen.90 Na twee weken 
werd het gebruik van alle drie de len-
zen geassocieerd met beter comfort, 
in veel van de meest problematische 
omgevingen (onder een airco zitten, 
lage luchtvochtigheid, een rokerige, 
stoffige or vervuilde omgeving, en bij 
het dutten of slapen). Het aanmeten 
van senofilcon A en galyfilcon A leidde 
tot een verbetering in alle problemati-
sche omgevingen.
 
ZCL-dragers die meer dan vier uur 
per dag achter een beeldscherm door-
brengen rapporteerden de sterkste vi-
suele en droogtesymptomen, en had-
den daarbij een lagere traanmeniscus 
in vergelijking met niet-lensdragers 
of minder beeldschermgebruik.91 Een 
vergelijking van symptomen onder 
ZCL-dragers en niet-dragers in ver-
schillende werkomgevingen wees 
op een doseringsrespons bij beeld-
schermgebruik en brandende ogen 
onder lensdragers.92 Zelfs bij niet-
dragers verergerde het beeldscherm-
gebruik de symptomen. Omgevingen 
met airconditioning en verwarming 
vertoonden hogere scores op symp-
tomen onder ZCL-dragers in vergelij-
king met niet-dragers. 

Tot slot zijn deelnemers getest in een 
sterk gecontroleerde ongunstige om-
geving terwijl zij hun gebruikelijke 
lenzen droegen, dan wel senofilcon A 
lenzen of geen lenzen.90 Het gebruik 
van senofilcon A lenzen terwijl men 
zittend visuele taken uitvoerde in een 
ruimte met een lage luchtvochtigheid 
vertoonde beter comfort vergeleken 
met de eigen lens of geen lenzen. 
Het lensmateriaal biedt mogelijke be-
scherming tegen het verbreken van de 
traanfilm en het gevoel aan het hoorn-
vlies dat hiermee gepaard gaat.93 

conclusies
Voor deze analyse werd gekeken naar 
het belangrijkste aspect van lens-
gerelateerd gebrek aan comfort, nl. 
droogte, aangezien dit mensen ertoe 
doet besluiten om te stoppen met het 
gebruik van hun lenzen. Iedere oog-
zorgprofessional dient gebruikers van 
zachte contactlenzen te onderzoeken 
om mogelijke problemen vast te stel-
len die kunnen leiden tot droogte-
symptomen. Maar het instrumenta-
rium dat hem daarbij ter beschikking 
staat, helpt alleen indien de oogzorg-
professional lensdragers actief vraagt 
naar hun symptomen. Vragenlijsten 
kunnen helpen bij het identificeren 
van patiënten die van klinische behan-
deling kunnen profiteren. 

Door op te hoogte te blijven van 
onderzoek, verkrijgt de zorgverle-
ner inzicht in de vele onderliggende 
factoren die kunnen bijdragen aan 
droogtesymptomen, zoals de leeftijd 
van de patiënt, medicatie, het gebruik 
van tonische lenzen, beroep, mate 
van computergebruik, en blootstel-
ling aan problematische omgevingen, 
en kan hij het gesprek met de pati-
ent aangaan hoe deze tot een betere 
draagervaring kan komen. Comfort 
is dragerafhankelijk en het is dan ook 
van belang om de lens aan de contact-
lensdrager aan te passen, in plaats 
van de contactlensdrager aan de lens. 
 
Differentiaaldiagnose zou een zorgvul-
dig onderzoek van het traanvocht, oog-
oppervlak, oogleden, tarsale plaatjes en 
meibomkliertjes moeten omvatten, om 
vast te stellen welke contactlensdragers 
fysiologische problemen hebben waar 
actief op ingegrepen moet worden. 
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Houd daarbij in gedachten dat veel 
dragers van zachte contactlenzen met 
klachten geen duidelijke fysieke symp-
tomen hebben die in verband staan 
met droogte. Voor contactlensdragers 
die mogelijk reacties op lensverzor-
gingsvloeistoffen vertonen, zouden 
daglenzen een eind kunnen maken aan 
dergelijke irritatieproblemen. 

Recente ontwikkelingen, zoals verbe-
terde hydrogel en SiH-materialen en 
lensverzorgingsproducten vergroten 
de kans dat de contactlensdrager een 
goede mate van comfort bereikt bij 
het dragen van zijn lenzen. Tegelij-
kertijd, echter, zet de manier waarop 
wij onze ogen gebruiken, door lange 
tijd achtereen naar computerscher-
men en mobiele apparatuur te sta-
ren, en de verslechterde luchtkwali-
teit binnenshuis, het oogoppervlak 
extra onder druk. Deze tegengestelde 
krachten zorgen ervoor dat een goed 
draagcomfort bij zachte contactlen-
zen een uitdaging blijft voor de oog-
zorgprofessional. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd en ver-
taald uit Optician (2014) 247, 6438: 18-28
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