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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de 
subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van een keur aan gezamenlijke 

projecten van het EMC en het Oogziekenhuis. Uiteraard beginnen de wetenschappelijke resultaten 
daarvan pas nu te verschijnen maar het effect op de cultuur van samenwerking is vanaf het eerste 
moment van het project voor mij als relatieve buitenstaander voelbaar geweest. In de vaak nog 
versnipperde academische geneeskunde is dat op zich al een unieke gebeurtenis en wij zijn de 
Stichting Blindenbelangen steeds weer dankbaar voor dit verbindende initiatief. 
 
Het bestuur kijkt steeds actiever naar de langere termijn toekomst van de gezamenlijke research. Vier 
jaar is immers te kort voor een echte onderzoekscultuur. De funding daarvoor zal uit andere bronnen 
moeten komen maar de gezamenlijke en coöperatieve atmosfeer die in Rotterdam is ontstaan zal 
daar (gesteund door investeringen uit CORR) optimale mogelijkheden voor bieden.  
 
Riel van Rij en Seerp Baarsma verlieten het bestuur. Zij waren de initiatiefnemers van CORR en 
hebben de basis gelegd voor een uniek initiatief dat nationaal en internationaal aandacht en 
bewondering genereert. De Rotterdamse oogheelkundige gemeenschap en CORR in het bijzonder is 
hen daarvoor veel dank verschuldigd. 

 
Namens het bestuur,  
  
Prof.dr. A.F. Cohen 
Voorzitter 
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1. Ontwikkelingen in 2012 
 

e stichting Combined Ophthalmic Research Rotterdam (CORR) is in november 2009 opgericht. In 
deze stichting werken de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC en het wetenschappelijk 

instituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) samen 
op het gebied van innovatief wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. De Rotterdamse Vereniging 
Blindenbelangen (RVB) heeft deze stichting een startkapitaal van € 4,5 miljoen meegegeven voor 
eerste vier jaar vanaf oprichting. Daarmee wil de RVB het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek 
in Rotterdam een extra impuls geven. Vanaf 2010 wordt door onderzoekers van beide centra aan zes 
onderzoeksprojecten gewerkt. 
 
Vanwege zijn emeritaat heeft prof.dr. G. van Rij het bestuur van CORR in 2012 verlaten. Zijn plaats is 
ingenomen door prof.dr. C.C.W. Klaver, oogarts van het Erasmus MC. G.S. Baarsma heeft in 2012 
zijn werk als wetenschappelijk directeur van het R.O.I. overgedragen aan dr. W.A. van den Bosch, 
oogarts van het Oogziekenhuis Rotterdam. Dr. Van den Bosch heeft uit hoofd van deze functie de 
plaats van G.S. Baarsma in het bestuur van CORR overgenomen. Het bestuur van de stichting CORR 
werd in 2012 door deze wisselingen gevormd door  

• Prof.dr. A.F. Cohen, CEO van het Center for Human Drug Research te Leiden,  
• Prof.dr. C.C.W. Klaver, oogarts en staflid van de vakgroep Oogheelkunde van het Erasmus 

MC 
• Prof.dr. J.R. Vingerling, oogarts en hoofd van de afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC 
• Dr. W.A. van den Bosch, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam en wetenschappelijk 

directeur van R.O.I.,  
• Prof.dr. J.C. van Meurs, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam  

 
De secretaris van CORR was ook in 2012 Netty Dorrestijn, managing director van het R.O.I. 
 
Het bestuur heeft in 2012 tweemaal vergaderd (12 juni en 13 december). De belangrijkste besluiten 
van deze bijeenkomsten zijn hieronder weergegeven. De gecombineerde vergadering van het CORR 
bestuur met de wetenschappelijke adviesraad (WAR) vond op 1 november 2012 plaats. In 2012 zijn 
zeven voorstellen ingediend. De leden van de WAR hebben de schriftelijke voorstellen vooraf gelezen 
en beoordeeld. Tijdens de gecombineerde vergadering kregen de zeven hoofdonderzoekers de 
gelegenheid de voorstellen met een korte presentatie en discussie toe te lichten aan de WAR. Na 
afloop van de vergadering heeft de WAR de gepresenteerde voorstellen besproken en een advies 
uitgebracht aan het bestuur. In het algemeen was de WAR van mening dat de kwaliteit van de 
ingediende voorstellen hoog was. Zonder uitzondering hebben de leden van de WAR unaniem 
dezelfde voorstellen als de top-drie voorstellen beoordeeld. Op basis van dit advies heeft het bestuur 
van CORR twee voorstellen goedgekeurd voor financiering en voor één voorstel is een bedrag 
gereserveerd voor 2013 omdat dit voorstel een nadere uitwerking behoeft. De overige voorstellen zijn 
afgewezen, in sommige gevallen op grond van het feit dat de voorstellen niet volledig in lijn zijn met de 
doelstellingen van CORR.  
 
Wetenschappelijke adviesraad CORR 

e gecombineerde vergadering van CORR met de wetenschappelijke adviesraad vond in 2012 
voor de derde keer plaats. Het bleek ook deze keer weer dat de WAR een uitstekende rol vervult 

en in staat is een gedegen beoordeling van de voorstellen te geven. Naast de waardevolle bijdrage 
van de WAR in de beoordeling van de voorstellen, is deze vergadering ook een jaarlijkse ontmoeting 
tussen de leden van WAR en CORR bestuur waardoor de ontwikkelingen in CORR door deskundigen 
op afstand gevolgd worden.  
 
In 2012 is deze vergadering afgesloten met een diner om afscheid te nemen van de twee scheidende 
bestuursleden, waarbij ook twee bestuursleden van de RVB aanwezig waren.  
 
  

D 

D 
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2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 
 
1.4.0. 

enetic epidemiological studies of retinitis pigmentosa - insights translated into clinical 
practice 

 
Project group 
This research is al collaboration between The Rotterdam Eye Hospital (dr. L.I. van den Born) and the 
Department of Ophthalmology, Erasmus MC (prof.dr. C.C.W. Klaver).  
 
Summary  
Of all hereditary retinal dystrophies, retinitis pigmentosa (RP) is the most frequently occurring disorder 
with a frequency 1:4000. The visual morbidity of this disease is high; patients eventually suffer from 
severe visual impairment due to the death of photoreceptors and retinal pigment epithelium cells. 
During the last decades, molecular genetic studies have revealed the underlying molecular cause 
in~50% of patients, and more than 60 genes have been shown to be involved in the pathogenesis. 
The knowledge on the genes and pathways involved in RP has led to the development of new 
therapies that are currently still in an experimental phase. These include gene-specific therapies as 
well as more general and pathway-specific therapeutics. 
 
It is expected that over the coming decades, therapies for RP will also be applicable to patients 
outside an experimental setting, and ophthalmologists will need to identify patients who are eligible for 
these therapies. This requires in depth knowledge of the molecular defects, a personalized prediction 
of the functional visual outcome, and insight into the course of disease as a function of prognostic 
markers. 
 
The overall aim of the current study is to investigate the genetic epidemiology of RP, to determine 
biomarkers of disease severity, to establish a preferred practice pattern for counselling, and to make 
recommendations for eligibility for (future) therapies. To achieve this, we intend to collect retrospective 
and prospective clinical, genetic, and environmental data on 1000 RP patients, and search for 
metabolic changes in the aqueous humor in a subset of patients. The combined expertise and high 
patient throughput of the Rotterdam Eye Hospital and of Depts. Ophthalmology & Epidemiology of 
Erasmus Medical Center guarantee the feasibility of the study. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

G 
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3.3.0  
s IgG4 related immune disease of the orbit a separate disease entity or a reaction pattern in 
orbital inflammatory conditions? 

 
Project Group 
Dr. Robert M. Verdijk, Section Ophthalmopathology, dept. Pathology, Erasmus MC and dr. W.A. van 
den Bosch, ophthalmologist Rotterdam Eye Hospital and scientific director R.O.I. 
  
Summary 
Orbital pseudotumor is a benign condition that accounts for approximately 10% of all orbital mass 
lesions. Orbital inflammatory pseudotumor is typically an idiopathic process that occasionally may be 
identified with a specific local or systemic disease as the causative agent. The mainstay of therapy is 
corticosteroid therapy, although there is an increasing trend toward use of antimetabolites, alkylating 
agents, cytotoxic agents, and other immunosuppressive agents. 
  
Immunoglobulin G4-related systemic disease (IgG4-RSD) is a recently defined emerging entity 
characterized by a diffuse or mass forming inflammatory reaction rich in IgG4-positive plasma cells 
that commonly involves the lacrimal glands and the orbital soft tissues. The clinical findings can be 
indistinguishable from lymphoma. Although there is usually good response to steroid therapy, 
advanced disease may not respond, probably because of nonreversibility of fibrosis.  
By experience and from literature it has become apparent to the applicants that increased 
percentages of IgG4-positive plasma cells can be found both in the setting of IIP and in other orbital 
inflammatory disorders. Insight in the role of IgG4-positive plasma cells in these diseases and whether 
their presence predicts a favorable response to immunosuppressive drugs could influence clinical 
practice. 
 
This retrospective study aims to 1) identify IgG4–positive plasma cells in stored tissue samples of over 
300 patients that presented with inflammatory orbital pseudotumor and 2) correlate these findings to 
the amount of fibrosis and 3) to the response to therapeutic regimens. We will test the hypothesis that 
IgG4 positive plasma cells are part of an immunological reaction pattern that can be observed in 
different disease entities more than being a separate disease entity. Using the knowledge that will be 
gained through these researches we wish to design a prospective interventional trial and expand the 
immunological methodologies in order to define theoretical explanatory mechanisms of disease in a 
subsequent PhD trajectory. 
 

I 
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3. Voortgangsverslagen 
 
1.0.0. 

enetic and hereditary of uveal tumours  
 

Progress report 1-3-2012 until 1-3-2013 
  
Project group: 
This project is a collaborative effort of the departments Ophthalmology of the Erasmus Medical Centre 
Rotterdam (Erasmus MC) and the Rotterdam Eye Hospital. Research projects of the ROTTERDAM 
OCULAR MELANOMA STUDYGROUP (ROMS) are focused on cellular and genetic aspects of uveal 
melanoma and are executed in full collaboration between the Rotterdam Eye Hospital (D Paridaens, H 
Mensink, T van den Bosch), the Department of Ophthalmology (NC Naus, E Kilic, AE Koopmans,) and 
the departments of Pathology (RM Verdijk) and Clinical Genetics (A de Klein) of the Erasmus MC. 
Regular work discussions (twice a month) and meetings (once per two months) facilitate a proper en 
adequate execution and progress of the research projects. Both Erasmus MC and OZR contribute 
tumours and include eligible patients in the DCT trial and collect follow-up data and blood. The senior 
investigators from all three main departments (Paridaens, de Klein and Naus / Kilic) contribute to and 
review projects and papers and this year’s highlight was the completion of the thesis of Thomas van 
den Bosch (promoter Prof G van Rij; copromoters dr D Paridaens and dr A de Klein) 
 
Clinical output and Patient inclusion: 
The CORR financed infrastructure that ensures inclusion and follow-up of the OZR and Erasmus MC 
Uveal Melanoma patients and patients from other centres participating in our DCT study. In 2012 we 
collected clinical and histo-pathological data of 19 new uveal melanoma patient (part or biopsy of a 
primary tumour (and when available metastasis)) and 81 peripheral blood samples both at time of 

diagnosis and follow-up visits. This material is stored in the tissue 
bank and DNA has been isolated. The characterization of the 
material includes SNP arrays analysis (104 samples) and 
targeted FISH assays (n=76) to select patients eligible for DCT 
therapy. We furthermore initiated projects using high-throughput 
Next Generation Sequencing, both exome (n=20) and targeted 
(BAP1 n=75, Haloplex n=7) and with non- invasive techniques 
(n=12) aimed at the detection of metastatic cells in peripheral 
blood of the patient. 
In addition we performed ~ 1000 Sanger sequencing reactions 
either as validation of observed NGS variations to confirm 
mutations in the PARK or BAP1 genes and determination of 
GNAQ or GNA11 mutations in the UM. We can use this 

extensive well characterized patient cohort to select the material necessary for further studies and 
external funding requests.  
In collaboration with the department of Pathology a TMA including 60 UM tumours was prepared and 
the immunohistochemical staining of UM with BAP1 antibodies was implemented. In addition, 
immune-histochemistry against BAP1 was performed on another 60 paraffin embedded UM tissue 
sections. 
The appointed AIO/PhD, Drs AE Koopmans is coordinating the collection of patient material and data 
and will be responsible for DCT inclusions and 
follow up. She was assisted by a technician for 
collection and processing of the material. 
Outcome of our studies were presented at the OOG 
(Ophthalmic Oncology Group) 2012 springmeeting 
in Paris (Kilic, Koopmans), at the Dutch Ophthalmic 
Organisation (Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap, NOG) meeting in Groningen (Mensink, 
Bosch, Kilic, Koopmans), at the Cambridge 
Ophthalmological Symposium (de Klein, Koopmans) 
in September 2012, and the Dutch Society of 
Human Genetics (Nederlandse Vereniging voor 
Humane Genetica, NVHG in September 2012 
(Koopmans). 

G 
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Additional funding:  
We successfully requested some additional funding from the SNOO (foundation for ophthalmic 
research): (total of € 80K)  
• SNOO 2011-17: GNAQ en GNA11 mutaties in uvea melanoma (A Koopmans, D Paridaens, A de 

Klein) 
• SNOO 2011-14: Genetic follow-up of stereotactic irradiated UM (T van den Bosch, D Paridaens, 

NC Naus)  
• SNOO 2012-11: BAP1 gene & metastases in uvea melanoma (A Koopmans, A de Klein) 
• SNOO 2012-13: Rotterdamse oogpathologische studie naar conjunctivale melanocytaire laesies, 

diagnose, prognose en therapie”(R Verdijk, N Naus D Paridaens) 
 
We also applied for funding of  
• an additional CORR project: BAP1 MUTATIONS IN UVEAL MELANOMA AND FUNCTIONAL 

STUDIES IN A ZEBRAFISH MODEL and  
• “Uitzicht”: METASTASES RELATED REGULATORS IN UVEAL MELANOMA (E Kilic & A de 

Klein), but these projects were to our regret not funded. 
 
Publications 2012 
Th van der Bosch, Oogziekenhuis Rotterdam (AIO 2009-2012), PhD Thesis 13th June 2012 : Genetic 
Prognostic Factors and Follow-up in Uveal Melanoma. 
 
Papers: 
van den Bosch T, van Beek J, Vaarwater J, Verdijk RM, Naus NC, Paridaens D, De Klein A, Kilic E. 

Higher percentage of FISH-determined monosomy 3 and 8q gain in uveal melanoma cells relate 
to poor prognosis and shorter disease free interval. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(6):2668-
74. 

Vaarwater J, van den Bosch T, Mensink HW, van Kempen C, Verdijk RM, Naus NC, Paridaens D, 
Brüggenwirth HT, Kiliç E, de Klein A. Multiplex ligation-dependent probe amplification equals 
fluorescence in-situ hybridization for the identification of patients at risk for metastatic disease in 
uveal melanoma. Melanoma Res. 2012;22: 30-37. 

De Klein A, Koopmans AE, Kilic E. Multicolor FISH with improved sensititivy and specificity in the 
diagnosis of malignant melanoma. Expert Rev Mol Diagn. 2012,12(7):683-685. 

Van Beek JGM, Koopmans AE, Verdijk RM, Naus NC, de Klein A, Kilic E. Diagnosis, histopathologic 
and genetic classification in uveal melanoma. Melanoma – From Early Detection to Treatment. 
Chapter 5 pg 137-173 ISBN: 980-953-307-600-8, InTech, online open access. 
http://dx.doi.org/10.5772/53631. 

Muller K, Naus N, Nowak PJ, Schmitz PI, de Pan C, van Santen CA, Marijnissen JP, Paridaens DA, 
Levendag PC, Luyten GP. Fractionated stereotactic radiotherapy for uveal melanoma, late 
clinical results. Radiother Oncol. 2012, 102(2):219-224. 

Verdijk RM, Koopmans AE, Kilic E, Paridaens D, de Klein A. Histopathologic, immune histochemical 
and cytogenetic analysis of primary clear cell melanoma of the uvea. Arch Ophth in press. 

van den Bosch T, van Beek J, Kilic E., Naus NC, Paridaens D and de Klein A. Genetics of uveal 
melanoma. Advances in Malignant Melanoma - Clinical and Research Perspectives, Armstrong 
AW (Ed.), ISBN: 978-953-307-575-4, Advances in Malignant Melanoma - Clinical and Research 
Perspectives InTech, online open access 

Submitted 2012: 
van den Bosch T, Vaarwater J, Verdijk RM, Muller K, Kilic E, Paridaens D, de Klein A and Naus NC. 

Risk factors associated with secondary enucleation after fractionated stereotacticradiotherapy in 
uveal melanoma. Submitted for publication. 

van den Bosch T, Vaarwater J, Douben H, Breedveld G, Paridaens D, de Klein A. PARK2 copy 
number variations and mutations are not present in uveal melanoma. Submitted for publication. 

van den Bosch T, Brosens E, Koopmans AE,  Mooijman D, Vaarwater J, Verbiest MM, van Gils W, 
Brüggenwirth, Kilic E, Paridaens D, de Klein A. Fine mapping of structural chromosome 3 
deletions in uveal melanoma cell lines. Submitted for publication. 

Koopmans AE, de Klein A, Kilic E. Diagnosis and management of uveal melanoma. Review submitted 
for publication. 

Koopmans AE, Vaarwater J, Paridaens D, Naus NC, Kilic E and de Klein A. Patient survival is not 
affected by oncogenic mutations in GNAQ and GNA11. Submitted for publication. 

 
 

http://dx.doi.org/10.5772/53631
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2.0.0  
maging research: OCT development and clinical applications 
 

Progress report 2012 
 
Project group 
Prof. J.F. de Boer, physicist; Prof. H. Lemij, ophthalmologist Rotterdam Eye Hospital; T.O.A.R. 
Missotten, ophthalmologist Rotterdam Eye Hospital; Prof.dr. J.C. van Meurs, ophthalmologist 
Rotterdam Eye Hospital; R.W.A. M. Kuijpers, ophthalmologist Erasmus MC Rotterdam, K.A. Vermeer, 
physicist 
 
Summary 
At the ROI, 2012 has been an exceptionally productive year for the imaging group. Two major grants 
totalling more than 1.2 M€ were awarded for ophthalmic research (ZonMW and STW) based on the 
research projects initiated by CORR funding. Doppler OCT was demonstrated, active eye tracking was 
implemented and a clinical experimental 1050 nm Doppler OCT system is ready for pilot in patient 
studies that will start within a few weeks. A novel method to characterize ocular tissue by an optical 
property, the attenuation coefficient, was developed and a patent was filed on the method. The 
development of a novel segmentation method for retinal layers, based on attenuation coefficients, was 
commenced. We are expanding our industrial contacts to translate the research findings to broad 
clinical care through research collaborations with Heidelberg Engineering and exploratory discussions 
with Topcon. With the availability of the experimental Doppler OCT system, we are ready to engage 
with the Erasmus Ophthalmic department to develop further collaborations. 
 
Detailed description 
In the past year the development of the experimental 1050 nm Optical Frequency Domain Imaging 
(OFDI) instrument has been complemented with hardware and software to perform angiography of the 
retina and the choroid. This type of functional OCT is called phase-resolved (Doppler) OCT and 
distinguishes blood flow from static tissues through analysis of the Doppler frequency shifts caused by 
blood flow. A new calibration method and new OCT scan patterns have been developed for extremely 
stable OCT acquisition which is able to map out the vasculature of the retina and choroid down to the 
capillary level. In the appendix (figure 1) two examples are given of phase-resolved OCT angiography 
of the retina (LEFT) and the choroid (RIGHT) in a healthy volunteer. These images provide similar 
information as can be obtained with conventional dye-based photography (FA/ICG), but non-invasively 
and with better resolution and sensitivity. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: (left) Angiography of the retina. The circulation of the retina is visualized down to the capillary level and complete 
circulation paths (arteries - arterioles – capillaries – venules – veins) can be seen. (right) Angiography of the choroid. The 
circulation of the choroid consists of a dense network of vessels in which individual vessels are hard to observe. Phase-resolved 
OCT provides similar information as conventional dye-based photography (FA/ICG) but with better resolution and sensitivity. 
 
An earlier version of the technique has been tested on macular degeneration patients who underwent 
transplantation surgery of the RPE-choroid tissues. In these patients phase-resolved OCT was found 
to be a good tool to evaluate the increase of perfusion in the transplanted tissues over time. 
Our initial work on the correlation between glaucoma and RNFL attenuation coefficients was 
extended. We used data collected in the Rotterdam Glaucoma Imaging Study to show that RNFL 
attenuation coefficients are correlated with glaucoma severity and visual function (Van der Schoot et 
al, 2012). A new method for constructing attenuation coefficient maps was developed and showed to 
be highly consistent with a previous method to determine the RNFL attenuation coefficient, thereby 
Greatly reducing bloodvessel shading artefacts and improving visualisation of deeper structures. 
(Figure 2) (Abstract accepted for ARVO 2013) 

I 
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Figure 2: Conventional OCT images (left) are converted in attenuation coefficient images (right). Blue arrows in the left panel 
show shadowing artefacts due to bloodvessels. In the right panel these artefacts are greatly reduced. 
 
 Spatial en-face RNFL attenuation coefficients maps were produced and we showed that the average 
RNFL attenuation coefficient could fully separate our tentative data set of normal eyes and moderately 
glaucomatous eyes (Vermeer et al, 2012). We showed an 80% reduction of variability in RNFL signal 
of adjacent B-scans when comparing OCT reflectance with our robust attenuation coefficients 
(presented at EOSAM 2012). In collaboration with the Biomedical Physics group at the VU University 
Amsterdam, first phantom studies were performed to evaluate the accuracy of the attenuation 
coefficient estimation algorithms.  
Development of novel segmentation methods for retinal layer segmentation of OCT images was 
started in collaboration with the Quantitative Imaging group at Delft University of Technology. A 
statistical framework was created that enables using various forms of prior information in the 
segmentation algorithms. In this way, anatomical information can be incorporated, such as the fixed 
order of the layers or the range of their thickness. First results showed that the error of the algorithm, 
compared to a human grader, was smaller than the intra-grader reproducibility (accepted for 
presentation at ISBI 2013). 
 
Sabbatical Visit by Dr Austin Roorda from Berkeley 
In addition the 1050 nm OFDI system has been combined with an experimental SLO eye tracking 
system in collaboration with the group of Prof. Austin Roorda from UC Berkeley. The eye tracking 
prevents distortions in the OCT imaging from eye movements and allowed us to acquire multiple 
datasets from the same retinal location. These datasets can be compounded to reduce noise and 
artefacts, and this provides high quality data to observe small features in the retinal structures and 
vasculature. In figure 3 an example is given of high quality images that were obtained with eye 
tracking of the optic nerve head structures (left) and the vasculature in the fovea (right) of a healthy 
volunteer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3: OCT imaging with real-time eye motion correction. (LEFT) OCT intensity en face image of the optic nerve head for a 
2.7 x 2.7 mm2 area. (RIGHT) OCT Angiography of the foveal micro-vasculature for a 2 x 2 mm2 area. 
 
 
Future 
The next step in the development is to provide a quantitative analysis on the flow information. This will 
be achieved by statistical analysis of volumetric phase-resolved OCT data for which we can already 
show a clear distinction between retinal and choroidal blood flow. In figure 4 a quantitative measure of 
blood flow, σΔφ group, is shown against depth and reveals a clear boundary between the retina and 
choroid. This method will be part of the analysis of AMD patients.  
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Figure 4: Schematic description of the quantitative flow analysis on volumetric phase-resolved OCT data. (Inset) Histogram 
analysis was performed on OCT phase-difference data of single-pixel layers obtained from 3D OCT volumes. Each layer shows 
a Gaussian distribution for which the standard deviation, σΔφ group, is a measure of the bulk flow velocity. (Main) A graph of σΔφ 

group as a function of depth which shows absence of flow in the RPE (low values) compared to the rest of the retina (moderate 
increase) and the choroid (significant increase). 
 
 
Research on the clinical validity of RNFL attenuation coefficients will continue. The accuracy of the 
estimations will be evaluated by phantom studies. The diagnostic value will be evaluated on a larger 
group of normal eyes and various stages of glaucoma. At present, 80 glaucoma patients and 50 
normal controls have been enrolled in the clinical study. This number will be extended to the planned 
numbers of 150 glaucoma patients and 100 control subjects. Smaller pilot studies will be performed to 
obtain preliminary data on the attenuation coefficient in various other diseases, such as Nonarteritc 
Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION), Optic Neuritis or diabetic retinopathy. 
The current segmentation algorithms will be further developed to operate on three-dimensional data 
sets and will be evaluated on peripapillary and macula scans, on normal and glaucomatous eyes and 
on commercially available and experimental OCT devices. 
 
Publications 
Boy Braaf, Koenraad A. Vermeer, Victor Arni D.P. Sicam, Elsbeth van Zeeburg, Jan C. van Meurs, 

and Johannes F. de Boer, "Phase-stabilized optical frequency domain imaging at 1-µm for the 
measurement of blood flow in the human choroid," Opt. Express 19, 20886-20903 (2011). 

Boy Braaf, Koenraad A. Vermeer, Kari V. Vienola, and Johannes F. de Boer, "Angiography of the 
retina and the choroid with phase-resolved OCT using interval-optimized backstitched B-scans," 
Opt. Express 20, 20516-20534 (2012). 

Kari V. Vienola, Boy Braaf, Christy K. Sheehy, Qiang Yang, Pavan Tiruveedhula, David W. Arathorn, 
Johannes F. de Boer, and Austin Roorda, “Real-time eye motion compensation for OCT 
imaging with tracking SLO,” Biomed. Opt. Express 3, 2950-2963 (2012). 

Boy Braaf, Kari V. Vienola, Christy K. Sheehy, Qiang Yang, Pavan Tiruveedhula, David W. Arathorn,  
Austin Roorda and Johannes F. de Boer, “Real-time eye motion correction in phase-resolved 
OCT angiography with tracking SLO,” Biomed. Opt. Express 4, 51-65 (2013). 

Josine van der Schoot, Koenraad A. Vermeer, Johannes F. de Boer, and Hans G. Lemij, “The effect of 
glaucoma on the optical attenuation coefficient of the retinal nerve fiber layer in spectral domain 
optical coherence tomography images.,” IOVS 53, 2424-2430 (2012). 

Koenraad A. Vermeer, Josine van der Schoot, Hans G. Lemij, and Johannes F. de Boer, “RPE-
normalized RNFL attenuation coefficient maps derived from volumetric OCT imaging for 
glaucoma assessment,” IOVS 53, 6102-6108 (2012). 
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3.0.0 
hrombin and factor Xa driven pro-fibrotic and inflammatory behavior of RPE cells provide a 
rationale for a randomized clinical trial of preventive therapy for PVR with heparin and 

dexamethasone. 
Progress report 2012 
 
Projectgroup 
J. Bastiaans, V.C.Mulder, J.C. van Meurs and W.A. Dik 
 
Introduction    
We hypothesize that factor Xa and thrombin driven retinal pigment epithelial cell (RPE) activity plays a 
role in inflammation and retinal fibrosis in PVR and as such may be attractive targets for therapeutic 
intervention. The aim of this project is to provide several lines of laboratory based evidence that factor 
Xa and thrombin can contribute to proliferative vitreoretinopathy (PVR) pathology and thus a rationale 
to initiate a clinical trial to modulate coagulation activity in patients at risk for PVR.  
 
Summary of progress in vitro 2012 
1) During epithelial mesenchymal transition (EMT) epithelial cells differentiate into a mesenchymal 

cell type that is able to produce excessive amounts of extracellular matrix (ECM) molecules. EMT 
is a major pathologic component of PVR. We examined the effects of factor Xa and thrombin on 
EMT by RPE cells by examining their effects on α-smooth muscle actin (αSMA) collagen (COL) 
and zona occludens-1 (ZO-1). Using different experimental approaches (RNA measurement, 
immunofluorescent studies and protein measurement in culture supernatants) we found that 
thrombin, and factor Xa to a lesser extend, stimulated αSMA and COL production by RPE and 
downregulated ZO-1 expression by RPE. Additionally factor Xa and thrombin activated PDGF-R 
signaling (as was evident from receptor phoshporylation) in RPE. Inhibition of PDGF-R 
phosphorylation diminished the effect of factor Xa and thrombin on α-SMA and COL expression by 
RPE. Therefore the data obtained shows that factor Xa, but especially thrombin, enhances the 
differentiation of RPE into mesenchymal-like cells (EMT) and that this is regulated via autocrine 
PDGF-signaling. These will be processed into a manuscript and submitted for publication.  

2) Assays have been set up to determine factor Xa and thrombin activity in the vitreous and in the 
future the presence of factor Xa and thrombin activity will be determined in vitreous from patients 
with and without PVR, patients with rhegmatogenous retinal detachment who did or did not later 
develop PVR. Vitreous and subretinal fluids are being collected at the ROI.  

3) Experiments have been performed with vitreous fluids on RPE cells in combination with thrombin 
and/or specific (thrombin) inhibitors like hirudin, PAR1 antagonist and LMW heparins. These 
results indicate that the vitreous matrix does not interfere with thrombin activity and that thrombin 
inhibitors and thrombin receptor antagonist can inhibit thrombin activity in vitreous. Therefore, in 
the future 2013/2014 experiments will be performed in which the effect of vitreous (from PVR and 
non-PVR subjects) on RPE activity (production of cytokines, αSMA, COL and ZO-1) will be 
examined and the contribution of thrombin and factor Xa to this.  

 
Planning 2013 
1) Submission and publication of two manuscripts  
2) Measurement of factor Xa and thrombin activity in vitreous and subretinal fluid of different  patient 

groups 
3) Examine the effect of vitreous on RPE activity (production of cytokines, αSMA, COL and ZO-1) 

and determine whether factor Xa and thrombin present in the vitreous contribute to this.  
4) Examine the effect of dexamethasone on e.g. proliferation, production of cytokines, αSMA, COL 

and ZO-1 by RPE. 
 
Summary of progress clinical 2012   
(Verena Mulder started in October 2012) 
1) Following the hypothesis of the involvement of factor Xa and thrombin in the development of PVR 

and the possibility of intervening in this process by using prophylactic Low Molecular Weight 
Heparins (LMWH), we started to investigate the best possible way to administer a LMWH for this 
indication.  
To increase exposure time to the drug it would be necessary that the patient administers the drug 
during several days after surgery. Repeated intravitreal administration is not clinically feasible. 
Subcutaneous administration (SC) of LMWH’s on the other hand is done regularly after orthopedic 

T 
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surgery. Unfortunately, little is known about the bioavailability of drugs in the eye after oral or 
parenteral routes, other than directly in- or around the eye.  
We conducted a literature search on the properties of LWMH’s, possible bioavailability in the eye 
after different administration routes and properties of the blood-ocular barriers.  
This indicates that disruption of the blood-retinal barrier after a rhegmatogenous ablatio may 
facilitate bioavailability of LMWH in the vitreous after SC administration. A pilot study measuring 
anti factor Xa activity in vitreous should confirm this.  

 
2) We conducted a literature search on the various drugs used in clinical routine, deployed in the 

treatment or prevention of PVR. We focused on dosage, exposure time and route of 
administration.  

3) Vitreous and subretinal fluid samples from patients have been gathered and different patients 
groups are identified using the operation database.  

 
 
Planning 2013 
1) Start trial measuring aqueous flare in rhegmatogenous retina detachment patients. Preoperative 

flare might be a predictor for PVR and may help identifying high risk patients. Postoperative flare 
values might also be used as a surrogate marker for the development of PVR. 

2) Start pilot study measuring intravitreal bioavailability after subcutaneous injection of the LMWH 
dalteparin (Fragmin) 

3) Submission and publication of a review article on medications used in the treatment or prevention 
of PVR, from a pharmacokinetic and pharmacodynamic viewpoint: dosage, time of exposure, 
potential effect. 

4) Evaluation of the use of 4 prospectively noted preoperative factors in predicting PVR (macula 
on/off, number of quadrants retinal detachment, extent of horseshoe tears , rolled over edges).  
Comparison with other ”risk formulas”. 

5) Continuation of the collection of vitreous and subretinal fluids in patients with primary 
rhegmatogenous retinal detachment, as well from patients with established PVR. 

 
 
 
 
1.2.0 

ollaborative Ophthalmic Research Rotterdam Biobank 
 

Progress report 2012 
 
Project group: 
Prof. dr J.R. Vingerling, ophthalmologist and head of department of Ophthalmolgy, Erasmus MC; Dr. 
L.I. van den Born, ophthalmologist, The Rotterdam Eye Hospital; Prof.dr. C.C.W. Klaver, 
ophthalmologist Erasmus MC; Dr. N. Dorrestijn, The Rotterdam Ophthalmic Institute (ROI); Dr. M.A. 
Meester, biobank coordinator for both institutes. 
 
Summary of progress 2012 
The ophthalmic biobank CORRBI provides 
ophthalmologists and researchers a resource for 
research projects. It will manage, store and safe-
guard (clinical) data and biological specimens of 
ophthalmic patients for both the Department of 
Ophthalmology, Erasmus MC and The Rotterdam 
Eye Hospital. M.A. Meester, PhD, is employed as 
coordinator biobank from October 2011. In the first 
months the work focused on the design forms and 
patient leaflets and a logo, on getting approval from Medical Ethical Committee, and on writing an 
official document that clearly describes the setup of CORRBI for both institutes. In april 2012, inclusion 
into the biobank of DNA samples (blood) was started at Department of Ophthalmology, Erasmus MC 
and this was followed by The Rotterdam Eye Hospital in june 2012.  
Samples are being collected by various people (all under supervision of Ophthalmologist), including: 
(1) Ophthalmologists (2) (medical) students (for their research project) and (3) research nurses 

C 
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(patients that participate in trials) and even abroad, in Tanzania (Africa). Until January 2013 over 700 
samples have been collected in both institutes. A variety of ophthalmic disorders is represented in the 
biobank, ranging from common disorders like myopia, glaucoma and macula degeneration to rare 
disorders like drusen papillae and retinitis pigmentosa (see figure 1). The majority of samples is DNA 
(from blood), but also aqueous humor, RNA and serum samples have been collected. At Erasmus 
MC, collections of samples were stored for scientific research purposes, including blood and aqueous 
humor samples (with verbal consent from the patients). These samples have been organized and, for 
blood samples, patients were asked for written informed consent. 
Over the last year the biobank shared its knowledge about sample collection, storage and DNA 
isolation to the students that collect samples in Africa. Furthermore, genetic ophthalmic research 
projects were supported in both institutes by literature searches, brain storm sessions, organization of 
data and writing of proposals to obtain funding.  
 
For the coming years the biobank will focus not only on sample collection but also on supply of 
materials and data to research projects. The first samples will be used in research in March 2013. In 
2013 the database will be online and clinical data will be registered. Clinical data that has been 
collected in research projects last year will be uploaded to the database, in order to be available for 
future research projects.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 1: DNA samples collected until January 2013 in both institutes. Total number of DNA samples is 644. The pie diagram 
shows the number of samples for each of the indicated eye disorders. On the right additional information is given for AMD and 
glaucoma samples and the item ‘other’ is clarified. 
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1.3.0 
earch for genetic factors influencing high myopia 
 

Progress report 2012  
 
Onderzoeksgegevens 
Titel: Myopie: ontstaanswijze en nieuwe behandelopties 
Naam onderzoeksleider: Prof. Dr. C.C.W. Klaver 
Naam uitvoerders: Drs. V.J.M. Verhoeven, J.R. Polling, BSc  
 
Namen overige betrokkenen:  
Prof. Dr. C.M. van Duijn (genetisch epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam), Prof. Dr. J.R. Vingerling 
(oogarts, Erasmus MC, Rotterdam), Dr. R.W.A.M. Kuijpers (oogarts, Erasmus MC, Rotterdam), Prof. 
Dr. B.A. Oostra (geneticus, Erasmus MC, Rotterdam), Prof. Dr. G.P.M. Luyten (oogarts, LUMC), Dr. 
A.J.M. Geerards (oogarts, Oogziekenhuis, Rotterdam), Prof. Dr. J.E.E. Keunen  (oogarts, UMC St 
Radboud, Nijmegen), Dr. C.J.F. Boon, oogarts i.o., UMC St Radboud, Nijmegen), Prof. dr. Arthur A. B. 
Bergen (geneticus, NIN, Amsterdam) Drs. R. Gaillard (promovenda Generation R), Prof. Dr. A. 
Hofman (epidemioloog, Erasmus MC, Rotterdam), Dr. V.W. Jaddoe (Onderzoeksleider Generation R), 
Prof Dr. H. Kort (Hogeschool Utrecht, Lectoraat Vraaggestuurde Zorg), Drs. H. Merkx (Directeur 
Instituut Paramedische Studies) 
 
Inhoud, probleemstelling en doel van het onderzoek 
Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een aandoening waarbij de oogbol te lang is. Hierdoor valt 
het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit 
zorgt voor een onscherp beeld. Door een bril, contactlenzen of een chirurgische correctie is het 
mogelijk om het brandpunt van de lichtstralen weer op het netvlies te plaatsen waardoor het beeld 
weer scherp wordt.  
Myopie is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid (gezichtsscherpte <30%) en blindheid 
(gezichtsscherpte <5%) bij personen jonger dan 65 jaar. Een lange oogbol (26 mm of meer) gaat 
gepaard met veel structurele veranderingen van het oog die kunnen leiden tot complicaties, zoals 
maculadegeneratie, netvliesloslating, glaucoom en staar. Helaas zijn de behandelingsmogelijkheden 
voor een aantal van deze aandoeningen beperkt.  
Myopie komt voor bij ongeveer een derde van de Westerse bevolking. Ongeveer 5% is hoog bijziend 
(brilsterkte ≤ -6 dioptrieën). In Azië ligt dit percentage vele malen hoger; in sommige streken daar is 
méér dan driekwart van de bevolking myoop en meer dan 10% hoog myoop. 
De huidige hypothese over het ontstaan van bijziendheid is dat er na belichting van het netvlies een 
visuele stimulus in gang gezet wordt die door alle lagen van het netvlies gaat en die tot vervorming 
van de sclera (de harde oogrok) en groei van het oog leidt. Welke factoren deze signaalcascade 
precies veroorzaken is onduidelijk. We weten echter wel dat bijziendheid ontstaat door een combinatie 
van genetische factoren en omgevingsfactoren (bijv. veel lezen, weinig buitenspelen). Deze factoren 
waren nog grotendeels onbekend bij de start van het onderzoek in 2009.  
De doelstelling van het project is het ontrafelen van de complexe etiologie van myopie om 
aanknopingspunten te vinden voor behandeling of preventie.  
 
Onderzoekspopulaties 
Het onderzoek is in 2008 van start gegaan.  
De studiepopulatie bestaat uit verschillende groepen: 
1. Erasmus Rotterdam Gezondheids Onderzoek (ERGO) www.ergo-onderzoek.nl  

ERGO is een langdurige (1990 tot heden) bevolkingsstudie naar veel voorkomende 
gezondheidsproblemen bij de oudere (vanaf 45 jaar) inwoners van de wijk Ommoord te 
Rotterdam. Bij deze mensen werden interviews afgenomen (met vragen over algemene 
gezondheid, leefstijl, onderwijs, sociaal-economische status en voeding), werd uitgebreid 
oogheelkundig onderzoek (o.a. refractiemeting, visusmeting, aslengte, meting van de 
hoornvlieskromming, spleetlamponderzoek, funduscopie, fundusfotografie, inclusief registratie van 
kenmerken van myope netvliesdegeneratie) verricht en werd bloed afgenomen voor DNA analyse 
(genotypering). Wij beschikken over een database met bovengenoemde gegevens van 10000-
12000 deelnemers.  

2. Erasmus Rucphen Familie Studie (ERF) 
ERF is een familiestudie binnen een genetisch isolaat met als doel om risicogenen op te sporen 
voor verschillende complexe aandoeningen.  

S 
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Deelnemers werden geselecteerd op basis van de stamboominformatie uit het plaatselijke 
kerkregister. Personen en hun partners ouder dan 18 jaar die afstamde van uit deze gegevens 
geselecteerde families werden opgeroepen voor deelname. Wij beschikken over gegevens uit 
interviews, oogheelkundige gegevens en genotypering vergelijkbaar met die uit ERGO van ruim 
2000 deelnemers. 

3. Generation R Studie www.generationr.nl  
Generation R is een bevolkingsstudie binnen een (prenataal) geboortecohort met als doel het 
opsporen van vroege omgevings- en genetische oorzaken van (ab)normale groei, ontwikkeling en 
gezondheid vanaf het foetale leven tot de jonge volwassenheid.  
De gegevens van 9778 kinderen van zwangere vrouwen die een uitgerekende datum hadden 
tussen 2002 en 2006 worden verzameld. Van de moeders werden tijdens de zwangerschap 
gegevens verzameld met betrekking tot educatie, sociaal-economische status, etniciteit, medische 
en familiaire voorgeschiedenis, voeding en leefstijl en werd o.a. bloed afgenomen voor DNA 
analyse. De kinderen en hun moeders worden periodiek uitgenodigd voor een uitgebreid 
onderzoek. Tijdens het ‘Focus op 5’ onderzoek op 5-jarige leeftijd van het kind werd bloed 
afgenomen voor DNA-analyse, oogheelkundig onderzoek verricht met het meten van de visus, 
keratometrie en de aslengte en worden interviews afgenomen (vragen over risicofactoren en 
familiegeschiedenis met betrekking tot bijziendheid). Van alle kinderen die naar een oogarts zijn 
verwezen vanwege onvoldoende visus en kinderen die al bekend waren bij oogarts en/of 
orthoptist werden volledige medische oogheelkundige gegevens verzameld. In 2012 is ‘Focus op 
9 ‘ van start gegaan, waarbij alle kinderen opnieuw worden onderzocht op de leeftijd van 9 jaar. 
Hierbij worden opnieuw alle kinderen gezien waarbij vanaf februari 2013 er een uitbreiding is van 
het oogheelkundig onderzoek met een cycloplegische refractie en OCT meting. 

4. MYopie STudie (MYST) www.myopiestudie.nl  
MYST is een patiënt-controle onderzoek naar de oorzaken van sterke bijziendheid, bestaande uit 
689 personen met een brilsterkte van -6 dioptrieën of meer en 548 personen die geen bril (of 
brilsterkte tussen -1,5 en +1,5 dioptrieën) hadden. Alle deelnemers waren 25 jaar of ouder. Het 
onderzoek vond plaats tussen december 2009 en juli 2012 en betrof een vragenlijst (vragen over 
risicofactoren en familiegeschiedenis met betrekking tot bijziendheid), een uitgebreide 
oogheelkundig onderzoek (vergelijkbaar met het onderzoek dat binnen het ERGO 
bevolkingsonderzoek plaatsvindt) en bloedafname voor DNA analyse. Werving van deelnemers 
vond plaats in samenwerking met het Oogziekenhuis/Focuskliniek te Rotterdam, het LUMC te 
Leiden en het UMC St Radboud te Nijmegen. Het beoogde aantal onderzoeksdeelnemers voor 
het MYST onderzoek is dit jaar gehaald en daarmee is de dataverzameling compleet. Momenteel 
analyseren wij alle genetische data en oogheelkunde gegevens.  

5. Combined Ophthalmic Research Rotterdam Biobank (CORRBI)  
De CORRBI biobank is een uitgebreide verzameling van gegevens en DNA van patiënten met een 
erfelijke oogheelkunde aandoening beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een 
samenwerkingsverband tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Oogheelkunde van 
het Erasmus MC te Rotterdam. Ook gegevens en DNA van hoog bijziende mensen kunnen 
opgenomen worden in deze biobank. Het oogheelkundige onderzoek en bloedafname vinden 
plaats op de polikliniek oogheelkunde.  

6. Consortium for Refractive Error and Myopia (CREAM Consortium) 
In 2011 hebben wij een internationaal samenwerkingsverband voor studies naar 
refractieafwijkingen en myopie opgezet; dit verband bevat ruim 50 studiegroepen van 4 
verschillende continenten met data van in totaal ruim 100.000 mensen. Binnen dit consortium 
onderzoeken wij de genetische factoren die een rol spelen bij het onstaan van refractieafwijkingen 
en myopie, en de interactie met omgevingsfactoren.  

7. European Eye Epidemiology Consortium (E3 Consortium) 
Het E3 consortium is een Europees samenwerkingsverband voor epidemiologische studies naar 
oogheelkundige ziekten. Het bestaat uit Europese 19 studies en bevat data van 122.000 mensen. 
Deze samenwerking biedt ons de uitgelezen kans om te kijken naar myopie en 
refractieafwijkingen in onderzoeksgroepen van verschillende leeftijden en ethniciteiten.  

8. Visus en refractie in een ongescreende populatie Poolse kinderen 
In oktober 2009 werden 591 kinderen in een Pools dorp tussen 0 en 12 jaar uitvoerig 
oogheelkundig onderzocht. Analyse van de refractieafwijkingen vond in 2012 plaats en 
beschikbaar gemaakt voor publicatie.  

9. Real time accommodation in children 
Aaneengesloten en zeer dichtbij lezen zijn bekende risicofactoren voor de ontwikkeling van 
myopie. Huidige hypothese is dat accommodatie zwakte het onderliggende mechanisme is. In 

http://www.generationr.nl/
http://www.myopiestudie.nl/
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samenwerking met ingenieurs en studenten van de Hogeschool Utrecht gebruiken we fotorefractie 
in een gestandaardiseerde opstelling om de accommodatie in de tijd te bepalen. In 2013 starten 
we een cross-sectionele studie waarbij we kinderen van 9 tot 12 jaar volgens een vastgesteld 
protocol onderzoeken. Uitkomst van het onderzoek zal zijn: de tijd (uitgedrukt in seconden) als 
een functie van accommodatie zwakte (in dioptrie) en de refractie van het oog. De uitkomst kan 
worden gerelateerd aan omgevingsfactoren en familiaire myopie. Andere parameters zijn de 
gezichtsscherpte, binoculaire functie, intelligentie en etniciteit 

10. Atropine implementatie studie 
In 2012 is een onderzoek gestart naar het inventariseren van bijwerkingen van atropine 
oogdruppels bij kinderen met zeer progressieve myopie. Bij ruim 50 kinderen van de polikliniek 
van het Erasmus MC met een progressieve myopie werd de behandeling met atropine 
oogdruppels gestart. Met behulp van zelf ontwikkelde vragenlijsten werden bijwerkingen 
gerapporteerd. Bijna alle patiënten hadden last van bijwerkingen zoals fotofobie(93%) en 
leesklachten(59%) Ondanks de bijwerkingen blijft een ruime meerderheid van de 
patiënten(83.7%) de atropine oogdruppels gebruiken. 

 
 

Resultaten  
26 genetische varianten voor myopie geïdentificeerd 
In samenwerking met het CREAM consortium hebben wij het afgelopen jaar een grote meta-analyse 
verricht van genetische data van 32 myopiestudies wereldwijd. Dit leverde maar liefst 24 nieuwe 
genen voor refractieafwijkingen en myopie op. Ook de 2 genen op chromosoom 15 die wij eerder 
vonden in onze eigen studies (ERGO, ERF) werden bevestigd. Dragers met veel risicogenen hadden 
een 10 keer zo hoog risico op bijziendheid. De geïdentificeerde genen hebben verschillende functies 
zoals signaaloverdracht in de hersenen en de ogen, opbouw van bindweefsel rondom de ogen en 
oogontwikkeling. Deze resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden in een vooraanstaand 
medisch tijdschrift. Wij voeren op dit moment de genetische analyse uit op de MYST 
onderzoekspopulatie, om meer te weten te komen over de oorzaken van hoge bijziendheid.  
Tevens analyseren wij de data van next generation sequencing van de erfelijke code rondom de 
gevonden genetische varianten op chromosoom 15 met als doel meer te weten te komen over hoe 
deze genen precies bijziendheid veroorzaken.  
 
MYST inclusie gestopt, biobank neemt over 
In het afgelopen jaar hebben wij het beoogde aantal onderzoeksdeelnemers voor het MYST 
onderzoek bereikt. In totaal hebben 689 personen met myopie en 548 personen zonder brilsterkte 
voor veraf meegedaan aan de studie. Momenteel analyseren wij alle genetische data en 
oogheelkunde gegevens.  
In samenwerking met de ARTIC studie van het LUMC in Leiden, waarin gekeken wordt naar de 
veiligheid van de phake Artisan implantlenzen voor de correctie van hoge myopie, voeren wij het 
MYST onderzoeksprotocol nog wel uit bij hoog bijziende personen die eerder een Artisan lens 
geïmplanteerd hebben gekregen. 
Sterk bijziende mensen (met brilsterkte van -6 dioptrie of meer) die graag aan wetenschappelijk 
onderzoek mee willen doen worden vanaf heden worden opgenomen in de CORRBI biobank.  
Studiebollen zijn vaker bijziend 
Naast genetische factoren spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol bij het ontstaan van 
bijziendheid. Het was al langer bekend dat veel lezen en weinig buitenspelen op de kinderleeftijd en in 
de puberteit tot meer bijziendheid kunnen leiden. Opleidingsniveau is een goede maat voor lezen; 
mensen met een hoger opleidingsniveau zitten immers meer en langer met hun neus in de boeken. 
Wij hebben binnen de ERGO studie onderzocht of het effect van genen beïnvloed wordt door 
opleidingsniveau. Dit bleek het geval te zijn: personen met een hoog opleidingsniveau (HBO of 
universiteit) én een hoog genetisch risico hadden een 20x zo grote kans op bijziendheid vergeleken 
met personen met een laag opleidingsniveau (alleen basisschool) en een laag genetisch risico. Hoe 
veel lezen bijziendheid veroorzaakt is niet precies bekend, maar geadviseerd wordt kinderen na 30 
minuten lezen of dichtbij werk even pauze te laten nemen. 
MRI en myopie 
Van een groot aantal ERGO deelnemers beschikken wij naast oogheelkundige gegevens ook over 
MRI scans. Wij zijn momenteel bezig om van MRI scans 3D afbeeldingen te maken van de ogen met 
behulp van speciaal ontwikkelde software. Dit levert niet alleen prachtige plaatjes op, we kunnen 
hiermee ook goed de vorm van bijziende ogen goed bestuderen; een hoog bijziend oog is niet alleen 
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langer dan een normaal oog, maar heeft soms ook uitstulpingen (op een netvliesfoto te zien als 
zogenaamd stafyloom). 
MYST netvliesfoto gradering 
In 2012 hebben wij meegewerkt aan de ontwikkeling van een internationaal classificatiesysteem voor 
hoge myopie, zodat typische afwijkingen en veranderingen aan het netvlies passend bij hoge of 
pathologische myopie overal op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Momenteel worden alle 
netvliesfoto’s van hoog bijzienden van de ERGO, MYST en ERF studie volgens dit 
classificatiesysteem beoordeeld.  
Myopie in 6 jarige kinderen 
Van de 6690 onderzochte kinderen (gemiddelde leeftijd 6 jaar) binnen Generation R bleken 79 (1.2%) 
kinderen myopie te hebben. Visus en aslengte van de onderzochte kinderen zijn conform eerder 
bevolkingsstudies in Verenigde Staten en Australië. Myopie in deze levensfase leidt tot hoge myopie 
op latere leeftijd. 
Visus screeningsprogramma bij kinderen voorkomt ongecorrigeerde refractieafwijkingen 
Refractieafwijkingen en amblyopie komen vaak voor bij jonge kinderen. In Nederland hebben wij een 
visus screeningsprogramma waarbij refractieafwijkingen en amblyopie in een vroeg stadium kunnen 
worden opgespoord en behandeld. Wij deden onderzoek naar de het voorkomen van 
refractieafwijkingen en amblyopie in een ongescreende groep kinderen (n = 591) in een 
plattelandsdorp in Polen. Refractieafwijkingen en amblyopie bleken in deze groep ongediagnosticeerd; 
deze aandoeningen bleken drie keer zo vaak voor te komen dan in Nederland.  Hieruit blijkt dat een 
visus screeningsprogramma voor de hele populatie zal bijdragen tot vermindering van de 
ongecorrigeerde refractieafwijkingen en amblyopie.  

Voordrachten en publicaties 2012  
1. Voordracht Dutch Ophthalmology PhD’s (DOPS) congres (Nijmegen, april 2012): World-wide 

replication and meta-analysis study confirms association of 15q14 locus with myopia 
2. Voordracht  ARVO congres (Fort Lauderdale, Verenigde Staten, mei 2012): World-wide replication 

and meta-analysis study confirms association of 15q14 locus with myopia  
3. Poster  ARVO congres (Fort Lauderdale, Verenigde Staten, mei 2012): Visual acuity and 

refractive error in children 
4. Voordracht NOG congres (Groningen, maart 2012): Wereldwijde replicatie en meta-analyse 

bevestigen de genetische associatie tussen het 15q14 locus en myopie  
5. Voordracht IOA congres (Toronto, Canada, juni 2012): Genetic epidemiology of myopia in 

children: The Generation R Study Preliminary Results  
6. Lezing  AACO-AAO congres (Chicago, Verenigde Staten, november 2012): A keen eye for 

myopia: Development of refractive error in children  
7. Organisatie meta-analyse CREAM consortium meeting (Rotterdam, feb 2012) 
8. Voordracht CREAM consortium meeting (Sardinië, dec 2012): Genome-wide meta-analyses of 

multi-ethnic cohorts identify multiple new susceptibility loci for refractive error and myopia 
9. Voordracht CREAM consortium meeting (Sardinië, dec 2012): Influence of education on 

penetrance of myopia genes 
10. Publicatie (Human Genetics, juni 2012): Large scale international replication and meta-analysis 

study confirms association of the 15q14 locus with myopia. The CREAM consortium 
11. Publicatie (Human Genetics, juli 2012): Population-based meta-analysis in Caucasians confirms 

association with COL5A1 and ZNF469 but not COL8A2 with central corneal thickness 
12. Publicatie (Optometry and Vision Science, november 2012): Prevalence of Amblyopia and 

Refractive Errors in an Unscreened Population of Children 

Voordrachten en publicaties 2013  
1. Voordracht Dutch Ophthalmology PhD’s (DOPS) congres (Nijmegen, jan 2013): Influence of 

education on penetrance of myopia genes 
2. Voordracht Dutch Ophthalmology PhD’s (DOPS) congres (Nijmegen, jan 2013): Prevalence of 

myopia at age 6 in a Dutch Birth Cohort Study: The Generation R Study 
3. Voordracht/poster  ARVO congres (Seattle, Verenigde Staten, mei 2013): Genome-wide meta-

analyses of multi-ethnic cohorts identify multiple new susceptibility loci for refractive error and 
myopia 

4. Voordracht/poster  ARVO congres (Seattle, Verenigde Staten, mei 2013): Influence of education 
on penetrance of myopia genes  

5. Voordracht/poster  ARVO congres (Seattle, Verenigde Staten, mei 2013): Prevalence of myopia at 
age 6 in a Dutch Birth Cohort Study: The Generation R Study   
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6. Voordracht/poster NOG congres (Groningen, maart 2013): De erfelijkheid van refractieafwijkingen 
en myopie ontrafeld 

7. Voordracht/poster NOG congres (Groningen, maart 2013): Invloed van opleidingsniveau op de 
expressie van myopie genen 

8. Verwachte publicaties: 1. GWAS on central corneal thickness identifies a total of 27 associated 
loci, including six risk loci for eye disease keratoconus (geaccepteerd door Nature Genetics); 2. 
Genome-wide meta-analyses of multi-ethnic cohorts identify multiple new susceptibility loci for 
refractive error and myopia; 3. Influence of education on penetrance of myopia genes; 4. The 
visual morbidity of myopia in the general population; 5. Functional consequences of risk alleles on 
chromosome 15q14 for myopia; 6. Genetic association with high myopia in the Netherlands. 7. 
Review of myopia genetics; 7. Implementation of Atropine in progressive myopia; 8. Distribution of 
ocular biometric parameters in 6 year old children: the Generation R study; 9. Prevalence and risk 
factors of myopia in the Generation R study. 

 
Conclusie  
Met ons onderzoek is duidelijk geworden dat tenminste 26 genen belangrijk zijn voor myopie en 
refractieafwijkingen. Dragers met veel risicogenen hebben een 10 keer zo hoog risico op bijziendheid 
en daarmee is erfelijkheid de grootste risicofactor voor het ontstaan. Tevens toonden wij aan dat 
genetische factoren interacteren met omgevingsfactoren; personen met een hoog opleidingsniveau én 
een hoog genetisch risico hebben een zeer grote kans op bijziendheid vergeleken met personen met 
een laag opleidingsniveau (alleen basisschool) en een laag genetisch risico. Deze studies  hebben 
ons geleerd dat er heel veel genetische oorzaken zijn voor myopie, dat één gen op zich niet veel 
betekent, maar dat een groot aantal genen tezamen en in combinatie met omgevingsfactoren wel 
invloed hebben op de ontwikkeling van myopie. 
Het promotietraject van Virginie Verhoeven loopt is een half jaar verlengd tot september 2013. Wij 
streven ernaar om in 2013 alle resultaten gepubliceerd te krijgen in wetenschappelijke tijdschriften, en 
deze te bundelen tot een proefschrift. De tijdsplanning die we in 2008 gemaakt hebben, is tot op 
heden haalbaar.  
Het promotietraject van Jan Roelof Polling is gestart in 2011. Jan Roelof is orthoptist in het Erasmus 
MC en docent aan de Hogeschool Utrecht. Zijn onderzoekstraject loopt parallel aan zijn andere 
activiteiten en heeft een einddatum in 2015. De decaan van het Erasmus MC heeft goedkeuring 
verleend voor zijn promotie.  
Wij danken u heel hartelijk voor uw financiële steun en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 
2013. 
 
Virginie Verhoeven 
Jan Roelof Polling 
Caroline Klaver 
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5. Aanvullingen van de jaarverslagen 2012 
 
Aan de projectleiders is verzocht een aanvulling op de jaarverslagen te geven waarin ingegaan wordt 
op de volgende punten: 
• Samenwerking tussen beide centra oogheelkunde 
• Klinische output van het project 
• Recycling van onderzoeksgelden, d.w.z. zijn op basis van de resultaten vanuit de CORR subsidie 

aanvullende subsidies verkregen? 
 

1.0.0. 
enetic and hereditary of uveal tumours  
 

Samenwerking 
De Rotterdamse Oculaire Melanoma Studiegroep (ROMS) is een intensieve samenwerking op gebied 
van oncologische oogaandoeningen tussen OZR en Erasmus MC met regelmatig overleg over de 
voortgang van onderzoek en brainstorm tgv nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Beide centra zijn 
evenredig vertegenwoordigd en de taken worden zoveel mogelijk verdeeld. Bv DCT trial: (Paridaens & 
Mensink, OZR), bestraling gerelateerde zaken (Naus, Kilic , Erasmus MC) en de conjunctiva 
melanomen (Paridaens, Naus, & Verdijk). Binnenkort zal de ROMS worden uitgebreid met een 
oncoloog/internist (Erasmus MC) en een corneachirurg (OZR) 
 
Output 
In 2012 werden 19 nieuwe UM patiënten op basis van het genetisch onderzoek geïncludeerd in de 
DCT studie: 5 hiervan kwamen in aanmerking voor DCT therapie. Dit zijn ook patienten die op basis 
van een biopt bij een oogsparende behandeling geincludeerd konden worden. Verder werd het 
controle cohort (UM patiënten die niet in DCT studie zitten) uitgebreid. Nb de ROMS  tumor en data  
bank bevat nu meer dan 650 unieke samples/patiënten. BAP1 analyse (bio-marker slechte prognose) 
is opgezet en samen met afdeling pathologie gevalideerd. Daarnaast worden deze nieuwe inzichten 
ingezet om non-invasieve methoden te ontwikkelen om metastaseringskans te voorspellen. 
 
Recycling van onderzoeksgelden 
Met succes werd funding verkregen via de SNOO (€100.000 in totaal)  
SNOO 2011-17: GNAQ en GNA11 mutaties in uvea melanoma (Koopmans, Paridaens & de Klein) 
SNOO 2011-14: Genetic follow-up of irradiated UM (van den Bosch, Paridaens & Naus)  
SNOO 2012-11: BAP1 gene & metastases in uvea melanoma (Koopmans & de Klein) 
SNOO 2012-13: Rotterdamse oogpathologische studie naar conjunctivale melanocytaire laesies, 
diagnose, prognose en therapie”(Verdijk, Naus & Paridaens) 
SNOO 2012-18: Effecten van stereotactische radiotherapie bij oogmelanomen (Van Beek & Kilic) 
 
2.0.0  

maging research: OCT development and clinical applications 
 

Samenwerking 
De samenwerking is op gebied van Imaging Reserach is tussen beide centra minimaal, mede 
vanwege het feit dat deze onderzoeksgroep zich nog in een opbouwfase bevindt. Met de voortgang in 
de instrumentatie en nu de eerste patiëntenmetingen plaatsvinden zal via intensiever overleg tussen 
de centra de samenwerking meer vorm krijgen. 
 
Output 
Het project heeft geleid die nieuwe klinische mogelijkheden van OCT beschrijven die verder 
ontwikkeld kunnen worden voor klinische diagnostiek. Gedetaileerde doppler metingen voor retinale 
en choroidale vasculatuur voor AMD en afgenomen attenuatie in de oogzenuw bij voortschreidende 
glaucoma. Beide resultaten kunnen to beter diagnose en verbeterde patiëntenzorg leiden. 
 
Recycling van onderzoeksgelden 
Twee projecten zijn gehonoreerd gebaseerd op onderzoek geïnitieerd met CORR funding  voor een 
totaal bedrag van meer dan 1.3 M€ voor de komende 4 jaar. 
 
 

G 

I 
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3.0.0 
hrombin and factor Xa driven pro-fibrotic and inflammatory behavior of RPE cells provide a 
rationale for a randomized clinical trial of preventive therapy for PVR with heparin and 

dexamethasone. 
Output 
The in vitro data obtained during the first two years of this project point at an important role for 
coagulation factors in the development of PVR. Currently Verena Mulder, a PhD student (pharmacist) 
is taking preliminary steps to set up a controlled clinical trial of low molecular weight heparin in 
patients at risk for PVR.  
 
Samenwerking & Recycling van onderzoeksgelden 
Based on the in vitro data gathered so far, we were granted $80.000 by the International Retinal 
Research Foundation (IRRF) to extend this research line. For this purpose we will further expand our 
collaboration with the Dept. of Ophthalmology at Erasmus MC, more specifically with Prof. dr. Aniki 
Rothova, dr. Emine Kilic and drs. Joeri de Hoog, to obtain ocular fluids from patients with uveitis, age-
related macular degeneration, diabetic retinopathy and proliferative vitreoretinopathy.  
 
1.2.0 

ollaborative Ophthalmic Research Rotterdam Biobank 
 

Samenwerking 
Biobank CORRBI verzamelt materialen van patiënten met uiteenlopende oogaandoeningen in beide 
instituten. De coördinator van de biobank vormt een link in dit geheel. Door de aanwezigheid van 
CORRBI en de coördinator zijn nieuwe samenwerkingen tussen artsen van beide instituten ontstaan. 
De verzamelde materialen worden, afhankelijk van de aard van het materiaal, in verschillende locaties 
op beide instituten opgeslagen en zijn beschikbaar voor beide instituten.  
  
Output 
Er zijn een aantal onderzoeken die gebruik maken (via materiaal uitgifte) of gebruik gaan maken van 
de verzamelde materialen (lopende projecten) van biobank CORRBI. De output hiervan zal komend 
jaar duidelijk gaan worden.  
  
Recycling van onderzoeksgelden 
Bij beide instituten is er duidelijke behoefte aan het veilig stellen van het voortbestaan van de biobank 
in de huidige vorm waarbij de coördinator extra functies heeft om de samenwerking tussen de 
instituten te blijven bevorderen en begeleiden. Komende maanden wordt gewerkt aan het uitwerken 
van de ideeën voor financiering. 
 

1.3.0 
earch for genetic factors influencing high myopia 
 

Samenwerking 
In de MYST studie zijn totaal zijn 1287 deelnemers (691 cases, 596 controles) geïncludeerd. Een deel 
van de cases zijn afkomstig uit het Oogziekenhuis en de Focuskliniek. Wij hebben zeer prettig 
samengewerkt. 
 
Output 
Op ARVO Annual Meeting 2011 in Fort Lauderdale, Verenigde Staten heeft promovenda Virginie 
Verhoeven de tussentijdse bevindingen als een poster gepresenteerd getiteld ‘MYST Case-Control 
Study of High Myopia: introduction and evaluation of ocular morbidity’. De belangrijkste conclusie was 
dat bijzienden pas na het 45 levensjaar complicaties krijgen ten gevolge van de hoge myopie.  
Recent hebben wij 26 nieuwe genen voor myopie gevonden (Verhoeven et al. Nat Genet. 
2013;45(3):314-8). Personen met veel veranderingen in deze genen hadden een 10x zo groot risico 
op (hoge) myopie. De geïdentificeerde genen spelen een rol bij de signaaloverdracht in de retina, 
extracellulaire matrix, en oog-ontwikkeling. We zijn nu verder aan het onderzoeken in hoeverre deze 
genen ook een rol spelen bij hoge myopie. Tot slot zijn wij in samenwerking met onderzoekers van de 
Tokyo Medical University gestart met het ontwikkelen van een internationaal systeem voor het 
graderen van hoge myopie fundusfoto’s. De MYST fundusfoto’s worden nu ook op deze manier 
gegradeerd. 
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Recycling van onderzoeksgelden 
Bovenstaande bevindingen zijn aanleiding geweest voor het opzetten van nieuw onderzoek: 
- Functioneel onderzoek in muizen - BORA research ophthalmology award (10.000 euro) 
- Gen-omgevings interacties met educatie en accommodatie – een Uitzicht grant en VICI grant zijn 

dit jaar aangevraagd; nog geen toezegging gekregen. 
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