
Consensusverklaring EUGOGO voor de 
behandeling van Graves’ Oftalmopathie 

De consensusverklaring is in 2008 opgesteld door leden van de European Group on Graves’ 

Orbitopathy (EUGOGO) met als doel praktische informatie te geven voor de behandeling van 

patiënten met Graves’ Oftalmopathie (oogziekte van Graves; afkorting: GO). 

Consensus statement of the European Group on Graves’ orbitopathy (EUGOGO) on management of GO 

Deze Nederlandse samenvatting (2014) is een bewerking van de consensusverklaring in het Graves 

Bulletin, herfst 2008. De samenvatting is bestemd voor patiënten en geïnteresseerden. De informatie 

kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij je arts of informatie van je arts.  

Doel 
 De klachten van de patiënten worden geminimaliseerd omdat de juiste behandeling 

toegepast wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het leven van de patiënten. 

 Er kan worden voorkomen dat de ziekte zich in zeer ernstige mate verder gaat ontwikkelen. 

Er wordt dus op tijd ingegrepen. 

 Men wil proberen om de tijd tussen de eerste klachten en de diagnose te verkorten. Dit geldt 

ook voor de tijd tussen de diagnose en de behandeling in een gespecialiseerd centrum. 

Definities 
 Bij ernstige Graves’ Oftalmopathie (GO) is het gezichtsvermogen bedreigd. 

 Bij matige Graves’ Oftalmopathie (GO) heeft de patiënt klachten die de dagelijkse gang van 

zaken belemmeren (dubbelzien, forse uitpuiling van de ogen, pijn, tranen, wisselend zicht, 

enz.). 

 Bij milde Graves’ Oftalmopathie zijn er afwijkingen (bijvoorbeeld geringe ooglidretractie), 

maar heeft de patiënt nauwelijks klachten. 

Aanbevelingen 

Alle GO-patiënten (met uitzondering van heel milde GO) moeten worden doorverwezen 

naar gespecialiseerde artsen/centra (zie criteria voor verwijzing). 

Veel GO-patiënten komen nooit of veel te laat bij een specialist (oogarts, internist of 

endocrinoloog) of bij een centrum met gecombineerde schildklier-oogziektespreekuren. Dit is een 

ongewenste situatie, met als mogelijk resultaat een niet-optimale uitkomst of zelfs gezichtsverlies.  

 Patiënten met eenzijdige GO of GO met normale schildklierfunctie (ook bij milde GO) worden 

altijd doorverwezen. 

 Andere GO-patiënten moeten worden gescreend volgens de ‘criteria voor verwijzing’, 

waarna wordt bepaald of verwijzing urgent of niet urgent is. Aan de hand van vragenlijsten 

wordt de ernst en activiteit van GO ingeschat. Elke vorm (mild, matig ernstig of zeer ernstig) 
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doorloopt een eigen traject van opeenvolgende behandelingen met als doel een zo optimaal 

mogelijke uitkomst (zie schema). 

 Patiënten met de schildklierziekte van Graves, maar zonder de oogziekte, worden niet naar 

een gespecialiseerd centrum verwezen. 

Criteria voor verwijzing 
Urgente verwijzing bij een of meer van onderstaande oogverschijnselen: 

 Onverklaarbare achteruitgang van het gezichtsvermogen 

 Verandering in intensiteit of kwaliteit van kleuren zien in één of beide ogen 

 Extreme uitpuiling van de oogbol 

 Troebel hoornvlies 

 Hoornvlies zichtbaar bij gesloten ogen 

 Vochtophoping in het punt waar de grote oogzenuw de oogbol binnenkomt 

Niet urgente verwijzing bij: 

 Lichtschuwheid gedurende de afgelopen 1 tot 2 maanden 

 Zandgevoel in de ogen, niet verbeterd na 1 week kunsttranen 

 Pijn in of achter de ogen, verergerd in de afgelopen 1 tot 2 maanden 

 Dubbelzien 

 Hinderlijke ooglidretractie (schrikogen) 

 Abnormale zwelling of roodheid van de oogleden en/of het oogbindvlies 

 Beperking van beweging van de ogen of duidelijk scheelzien 

 Scheef houden van het hoofd om dubbelzien te vermijden 

 

 

Schema 



 

Stoppen met roken wordt dringend aangeraden (eventueel met begeleiding). 

Er is een sterke relatie tussen roken en GO. 

 GO verloopt vaak ernstiger bij rokers dan bij niet-rokers. 

 Hoe meer sigaretten er per dag gerookt worden, des te groter de kans is op het krijgen van 

GO. 

 Roken vergroot de kans op verergering van GO na behandeling met radioactief jodium bij 

hyperthyreoïdie. 

 Roken kan het eindresultaat van behandeling voor GO vertragen of negatief beïnvloeden. 

 Stoppen met roken kan bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Snel herstel van een normale, stabiele schildklierfunctie is van groot belang. 

Behandeling van hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie. 

 De schildklierfunctie moet zo snel mogelijk worden hersteld (euthyreoïdie) en gestabiliseerd 

bij alle GO-patiënten. Bij hyper- of hypothyroïdie is de kans groter op ernstige GO. 

 In de eerste fase van de behandeling wordt elke 4 tot 6 weken controle van de 

schildklierfunctie aangeraden. 

 Schildklierremmers (strumazol, PTU) of een operatieve verwijdering beïnvloeden de 

oogziekte niet. 

 Bij 5 tot 15% ontstaat GO binnen 6 maanden na behandeling met radioactief jodium. Ook kan 

bestaande GO verergeren. 

 Risicofactoren voor het ontstaan of verergeren van de oogziekte na een behandeling met 

radioactief jodium zijn: actieve GO, roken, hypothyreoïdie, hoge waarde TSH-receptor 

antistoffen en ernstige hyperthyreoïdie. 

 Om het risico op het krijgen of verergeren van GO te verkleinen kan 1 tot 3 maanden oraal 

prednison (ontstekingsremmers; glucocorticoïden = GCs) worden gegeven. 

 Hypothyreoïdie die ontstaat na een behandeling met radioactief jodium, moet behandeld 

worden met levothyroxine. 

 

Patiënten met dreigend verlies van gezichtsvermogen kunnen het best worden behandeld 

met ontstekingsremmers (prednison infuus; intraveneuze toediening glucocorticoïden 

(afkorting: iv GCs). Als na 1 tot 2 weken weinig of geen verbetering is opgetreden, moet 

met spoed een oogkas verruimende operatie worden uitgevoerd. 

Gezichtsverlies dreigt bij patiënten met beschadiging van de oogzenuw of beschadiging van het 

hoornvlies doordat de ogen niet gesloten konden worden. Heel soms treden op: extreem uitpuilen 

(subluxatie) van de oogbol, ernstige vormen van ‘frozen’ oogbol (oogbol  kan niet bewegen), 

onvermogen om ogen te sluiten en plooien in het vaatvlies van het oog. 

 In al deze gevallen moet direct worden behandeld met: voor de beschadigde oogzenuw als 

eerste keus hoge doses prednison als infuus (intraveneus) worden gegeven (1 tot 2 weken), 

en/of een oogkas verruimende operatie plus (later) eventuele oogspiercorrecties. 



 Bij een oogkas verruimende of decompressie operatie worden de dunne botwanden van de 

oogkas verwijderd, waardoor er meer ruimte in de oogkas komt. Het doel is tweeledig: de 

oogzenuw komt minder onder druk te staan, waardoor het zien verbetert en de uitpuiling 

van het oog neemt af. 

 Als het hoornvlies sterk beschadigd is, dient het oog vochtig gehouden te worden met 

oogdruppels of zalf en/of moet het sluiten van de ogen verbeterd worden. 

 Behandeling dient alleen plaats te vinden in centra met voldoende expertise. 

 

Bij een matig ernstige GO wordt in de actieve fase behandeld met ontstekingsremmers 

(prednison infuus), al dan niet in combinatie met bestraling van de oogkas. In de inactieve 

fase kan worden besloten tot operatief ingrijpen in de volgorde: oogkas verruimende 

operatie, oogspier- en/of ooglidcorrecties. 

Veel patiënten met matig ernstige GO komen voor behandeling in aanmerking, behalve als er geen 

symptomen zijn. 

 Afhankelijk van de activiteit (zie schema) kan worden behandeld met ontstekingsremmers 

(glucocorticoïden, prednison, oraal, infuus of lokaal). Voor de behandeling met hoge doses 

prednison moeten patiënten gecontroleerd worden leverfunctie, hoge bloeddruk, 

maagzweer, diabetes, urineweginfectie en glaucoom. Bijwerkingen komen geregeld voor, 

vooral bij langere duur en infuus. Controle op bijwerkingen is daarom heel belangrijk. Bij te 

snel stoppen met de behandeling kan de oogziekte weer opvlammen. 

 Bestraling van de oogkas is bij circa 60% van de patiënten effectief en leidt vooral tot 

vermindering van dubbelzien en een betere conditie van de oogspieren. Hoge doses straling 

blijken niet effectiever dan lagere doses. De behandeling wordt over het algemeen goed 

verdragen, met een kans op een tijdelijke verergering van de oogverschijnselen, die weer te 

voorkomen zijn door tegelijkertijd glucocorticoïden toe te dienen. Op de lange termijn zijn 

geen nadelige effecten van bestraling bekend. 

 De combinatie van toediening van glucocorticoïden (oraal of lokaal) en bestraling is 

effectiever dan beide behandeling op zich. 

 Bij inactieve GO (ten minste 6 maanden) is herstelchirurgie mogelijk die zo veel mogelijk de 

oorspronkelijke situatie herstelt. Deze operatie moeten worden uitgevoerd in 

gespecialiseerde centra met voldoende expertise in de volgorde: decompressie, oogspieren, 

oogleden. 

 Langdurige GO is geen contra-indicatie voor een hersteloperatie. 

 Soms vlamt GO weer op na een hersteloperatie. Dan wordt behandeld met glucocorticoïden 

en/of bestraling. 

 

Bij een milde GO is bij de meeste patiënten een afwachtend beleid voldoende. Gebruik van 

kunsttranen, donkere brillenglazen, prismabril kan klachten verlichten (dat geldt voor 

alle GO-patiënten). Tot behandeling kan worden besloten als de kwaliteit van leven sterk 

vermindert. 

Bij een milde GO voldoet vaak een afwachtend beleid.  



 Er wordt niet behandeld met GCs en/of bestraling, omdat de gezondheidsrisico’s groter zijn 

dan het te verwachten effect. 

 Als er geen verlies van kwaliteit van leven is (te bepalen met vragenlijsten), dan is een 

afwachtend beleid voldoende, omdat de ziekte vanzelf uitdooft. Bij een verminderde 

kwaliteit van leven is een hersteloperatie een mogelijkheid. 

Speciale situaties 

Patiënten met diabetes of hoge bloeddruk 

 Intraveneuze toediening van GCs kan leiden tot het ontstaan of verergering van diabetes 

en/of hoge bloeddruk. 

 Een goede controle van bloedsuikerspiegel en bloeddruk is daarom heel belangrijk. 

 Diabetes en/of hoge bloeddruk hoeven geen beletsel te zijn voor behandeling met GCs of 

chirurgie. 

 Netvliesbeschadigingen en een heel hoge bloeddruk zijn wel absolute contra-indicaties voor 

bestraling van de oogkas. Diabetes zonder netvliesbeschadiging is relatief gecontra-

indiceerd. 

Kinderen met GO 

 GO bij kinderen verloopt meestal wat milder dan bij volwassenen en stabiliseert meestal 

vanzelf. 

 De schildklierfunctie moet zo snel mogelijk worden hersteld (euthyreoïdie) en gestabiliseerd. 

Bij hyper- of hypothyroïdie is de kans groter op ernstige GO. In de eerste fase van de 

behandeling wordt elke 4 tot 6 weken controle van de schildklierfunctie aangeraden. 

Schildklierremmers (strumazol, PTU) beïnvloeden de oogziekte niet. 

 Blootstelling aan roken (actief en passief) moet vermeden worden. Voor kinderen is roken 

net zo schadelijk als voor volwassen patiënten. 

 Als het gezichtsvermogen niet bedreigd wordt, is afwachten voldoende. 

 Gebruik van kunsttranen, donkere brillenglazen, prismabril kan klachten verlichten. 

 Behandeling met GCs (prednison) moet worden vermeden. 

 Bestraling is gecontra-indiceerd. 

 Alleen in zeer ernstige gevallen kan oogkaschirurgie noodzakelijk zijn. 

 


