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blijven scleralenzen een laatste redmid-
del of worden ze in de toekomst vaker 
standaard aangemeten? deze vraag stond 
centraal tijdens het allereerste sclera-
lens symposium in nederland op maan-
dag 24 juni jl. in houten.

sen en uitdagingen. “Er is nogal wat contro-
verse over deze lens”, vertelt hij. “Jarenlang is 
de scleralens gezien als een grote ouderwet-
se lens en werd de corneale lens beschouwd 
als dé lens bij keratoconus. Dat begint nu om 
te draaien. Steeds meer internationale sym-
posia staan in het teken van de scleralens en 
er is de laatste jaren enorm veel over gepu-
bliceerd. Ook waar de corneale- en de sclera-
lens hetzelfde effect hebben, scoort de scle-
ralens veel hoger op comfort. De scleralens 
vormt een brug over de cornea heen en dat 
maakt hem zo comfortabel. Scleralenzen le-
veren meestal zo verschrikkelijk veel op voor 
mensen met keratoconus dat de nadelen, 
waaronder de lenshandling en een complex 
hygiëneprotocol, daar niet tegenop wegen. 
Voor veel mensen met keratoconus vormen 
scleralenzen het verschil tussen we en niet 
functioneren”. Volgens Michel Versteeg, ma-
nager van de Hoornvlies Vereniging, zijn me-
dische lenzen als de scleralens “het verschil 
tussen maatschappelijk blind zijn en functi-
oneren met een prettig kijkcomfort”.

Scleralenzen zijn een hot item. Vooral in de 
VS wordt de corneale lens in rap tempo van 
de eerste plaats verdreven door de sclera-
lens. Niet alleen als oplossing voor mensen 
met keratoconus, maar ook als vervanger van 
zachte contactlenzen. In Nederland loopt het 
nog niet zo’n vaart: hier worden scleralenzen 
alleen op medisch advies aangemeten. De 
ins & outs van deze bijzondere lenzen wer-
den vorige week besproken tijdens het Scle-
ralens Symposium in Het Optiekcentrum in 
Houten. De organisatie hiervan was in han-
den van Eaglet-Eye Academy, Microlens en 
UCO lenzen.
Oogarts Elke Kreps, verbonden aan het UZ 
Gent, gaf een heldere presentatie over het 
nut van scleralenzen voor mensen met kera-
toconus. Dankzij deze lenzen hoeven minder 
hoornvliestransplantaties te worden uitge-
voerd en haar missie is dan ook de kennis over 
scleralenzen zoveel mogelijk te verspreiden. 
Eef van der Worp, die al talloze lezingen gaf 
over dit onderwerp, ziet in de scleralens kan-
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