NEDROP2-studie: Nationale studie prematurenretinopathie (ROP).

Inleiding: Prematurenretinopathie (ROP) blijft een belangrijke oorzaak voor blind- en slechtziendheid
bij te vroeggeboren kinderen. In 2009 heeft de eerste NEDROP-studie veel waardevolle informatie
opgeleverd over de situatie in Nederland op het gebied van incidentie van blind- en slechtziendheid
door prematuren retinopathie (ROP) in Nederland in de periode 2000-2009, incidentie van (ernstige)
ROP, het tijdstip waarop ROP ontstaat, screening en behandeling van ROP, risicofactoren voor ROP,
een nieuwe screenings- en behandelrichtlijn voor ROP (2013) en een kosten- effectiviteitsanalyse van
deze nieuwe richtlijn.
Sindsdien zijn er veranderingen geweest in beleid waardoor kinderen met een kortere
zwangerschapsduur in leven gehouden worden en het zuurstofbeleid aangepast is waardoor het
risico op ernstige, behandeling behoevende ROP kan toenemen.
Doel van de studie: Om het effect van deze veranderingen op het ontstaan van ROP in Nederland in
kaart te brengen en te evalueren of de aanbevelingen voor screening en behandeling landelijk
doorgevoerd en nog steeds actueel zijn zal in 2017 de NEDROP2-studie uitgevoerd worden. Door het
in kaart brengen van de risicofactoren voor het ontstaan van ROP, het logistieke proces rond
screening en het effect van behandeling kan beleid opgesteld worden om het aantal kinderen dat
blind- of slechtziend wordt door ROP zo veel mogelijk te reduceren.
Studie opzet: Van alle kinderen geboren in het jaar 2017, die in aanmerking komen voor ROPscreening, zullen door kinderartsen/neonatologen en oogartsen uit alle bij de zorg van deze kinderen
betrokken ziekenhuizen in Nederland anoniem gegevens aangeleverd worden.
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