
VU Research Portal

Bhaktapur Retina Study

Thapa, R.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Thapa, R. (2018). Bhaktapur Retina Study: An epidemiological study of retinal diseases in Nepal. [PhD-Thesis -
Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/4aa695cd-ec5f-41e4-8688-aa960b539389


Samenvatting

De Bhaktapur Retina Studie is een bevolkingsonderzoek met als doel het vóórkomen (de

prevalentie) en de risicofactoren voor het krijgen van  netvliesaandoeningen in Nepal in kaart te

brengen. Het onderzoek vond plaats  bij inwoners, ouder dan 60 jaar, in het Bhaktapur district in

Nepal.

Aan de studie namen 1860 personen deel. Hun leeftijd was gemiddeld 70 jaar en varieerde van

60 tot 95 jaar. Er deden meer vrouwen (1039; 55,9%) mee dan mannen. Bij ruim de helft van alle

deelnemers (52,5%) werd bij een of in beide ogen enige netvliesafwijking gevonden. De

prevalentie van een eenzijdige aandoening was 18,8% en van een dubbelzijde aandoening

33,8%. De meest voorkomende aandoening was leeftijdsgebonden maculadegeneratie, gevolgd

door diabetische retinopathie en veneuze afsluiting.

De prevalentie van maculadegeneratie was 35,4% en van vergevorderde maculadegeneratie

1,7%. De aandoening bleek sterk geassocieerd met het aantal gerookte sigaretten. Vrouwelijk

geslacht, ongeletterdheid, hoge bloeddruk, alcohol consumptie en een refractie afwijking bleken

andere risicofactoren voor maculadegeneratie te zijn.

De prevalentie van diabetische retinopathiein deze oudere bevolking bij mensen met diabetes

was 23,6%. Wij vonden een aanzienlijk aantal nieuwe patiënten met diabetes  (7%)  die tijdens

dit onderzoek werden gediagnostiseerd en waarbij al sprake was vandiabetische retinopathie. De

duur van de diabetes, hoge bloeddruk en alcohol gebruik bleken geassocieerd met een verhoogd

risico op het ontwikkelen van diabetische retinopathie.

De prevalentie van retinale veneuze afsluiting was 2,9%; bij 2,7% was sprake van een

takafsluiting en bij 0,2% van een centrale occlusie. De belangrijkste risicofactoren voor veneuze

afsluiting waren de leeftijd en hoge bloeddruk.

Naast netvliesafwijkingen werden ook andere oorzaken van slechtziendheid en blindheid

geregistreerd. De prevalentie van slechtziendheid bedroeg maar liefst 52,9%, maar door het

aanmeten van een juiste bril daalde die tot 22,9%; voor blindheid bedroegen deze cijfers

respectievelijke 1,9% en 1,6%. Een ongecorrigeerde refractie afwijking of het ontbreken van de

juiste bril is dus de belangrijkste oorzaak van een visuele beperking. Na de optimale brilcorrectie

bleken staar en netvliesafwijkingen de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid.



Van de retinale aandoeningen was maculadegeneratie de meest voorkomende oorzaak van

blindheid, gevolgd door diabetische retinopathie en veneuze afsluiting.

De kennis over visusbedreigende oogaandoeningen bij de bevolking van Bhaktapur bleek gering.

Van de patiënten met diabetes wist 40% van het bestaan van diabetische retinopathie, onder de

algemene bevolking was die kennis aanwezig bij 11,5%. Slechts 7,6% van de participanten van

het onderzoek hadden gehoord van maculadegeneratie. Oudere mensen, vrouwen, ongeletterden,

boeren, en mensen met een slechte gezichtsscherpte hadden minder kennis van visusbedreigende

aandoeningen. Deze uitkomsten onderschrijven de noodzaak van voorlichtingscampagnes die

zouden kunnen bijdragen aan vroegere detectie van oogaandoeningen en preventie van blindheid

en slechtziendheid.

Screening op visus bedreigende oogaandoeningen zoals diabetische retinopathie zijn nodig ter

preventie van blindheid. Gezien de moeilijke geografische omstandigheden en het geringe aantal

oogartsen in Nepal, zou tele-geneeskunde en fundus foto screening een veelbelovende

ontwikkeling kunnen zijn om deze barrières te overwinnen. Wij onderzochten of medisch

hulppersoneel in staat zou zijn fundus foto screening te doen. De uitkomsten van vergelijkingen

tussen de beoordeling van foto’s tussen oogarts en medewerkers, maar ook tussen medewerkers

onderling was veelbelovend. Screening door hulppersoneel op oogaandoeningen binnen de

eerstelijns geneeskunde lijkt voor Nepal een kansrijke ontwikkeling.

Eensterk punt van deze studie is het grote aantal oudere deelnemers. Een beperking is dat

mogelijk de uitkomsten van deze studie niet representatief voor heel Nepal zijn. De uitkomsten

van de Bhaktapur Retina Studie zouden echter als een uitgangspunt kunnen dienen voor verdere

interventieprogramma’s ter voorkoming van blindheid in het Bhaktapur district maar ook in de

rest van Nepal.


