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Keratitis = ontsteking van het hoornvlies (cornea)



Lagen van de cornea



Inleiding keratitis

• Infectieuze oorzaak: bacteriën, virussen, fungi of parasieten

• Oppervlakkig keratitis kan genezen zonder restverschijnselen

• Diepe keratitis leidt tot littekenvorming 
(indien in de visuele as onstaat er een blijvende visusdaling die slechts 
met een corneatransplantatie kan verholpen worden).

• Ernstige vormen: vorming ulcus, inwendige oogontsteking, 
perforatie hoornvlies

• Diagnostisch en therapeutisch uitdagend!



Epidemiologie fungale keratitis

• Komt wereldwijd voor maar grote geografische verschillen:

– < 10% van alle microbiële keratitis in ontwikkelde landen

– In ontwikkelingslanden en (sub)tropen: +/- 40-50% van alle ulceratieve 
keratitis gevallen

– US: 2% in New York – 35% in Florida

• Risicofactoren

– Trauma met vegetatie

– Dragen contactlenzen, jaarlijkse incidentie

• Harde zuurstof doorlatende lenzen: 0.02%
• Zachte daglenzen: 0.02-0.04%
• ‘Extended-wear’ zachte lenzen: 0.1%

– Corticosteroïden en immunosuppressiva

– ‘Ocular surface disease’



Klinische presentatie

• Meestal minder inflammatoire tekenen en symptomen dan bij 
bacteriële keratitis in vroege fase infectie

• Pijn, rood oog, fotofobie, verminderd zicht, tranen en 
ettervorming

• Infecties door Aspergillus meestal minder ernstig en niet zo’n 
snelle progressie als door Fusarium

TYPISCHE KENMERKEN: 
• Verheven letsel, grijs-wit
• Feathery borders 
• Satelliet letsels 
• Hypopion 

DD CANDIDA, FUSARIUM of ASPERGILLUS 
KLINISCH NIET MOGELIJK!



Fungale keratitis: verwekkers

• >70 verschillende fungi kunnen mycotische keratitis veroorzaken:

FILAMENTEUZE FUNGI
– Fusarium spp. (Fusarium solani,..)
– Aspergillus spp. (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus)

– Acremonium, Paecilomyces, Scedosporium, Curvularia, Bipolaris, 
Exserohilum, …

GISTEN
– Candida spp (Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida 

parapsilosis)

• Filamenteuze fungi zijn de belangrijkste verwekkers in de tropen



Diagnose

• STAAL:
– Cornea schraapsel, perifere rand letsel

– Oogwissers zijn niet geschikt

– Resultaten cultuur van contactlenzen/lenzendoosjes kan 
misleidend zijn

• RECHSTREEKS MICROSCOPISCH ONDERZOEK:

– Essentieel onderzoek

– Grocott kleuring, calcofluor kleuring



Diagnose

• CULTUUR (bacteriën en fungi):
– Essentieel onderzoek

– Schraapsel onmiddellijk na afname op agar platen brengen 
(chocolade agar + Sabouraud agar +/- Acanthamoeba agar)

– Incubatie op 25°C-30°C gedurende minimum 2 weken

• GEVOELIGHEIDSBEPALING
– Belangrijk indien systemische therapie wordt overwogen

– Belangrijk voor topicale therapie bij infecties door ‘resistente 
fungi’ zoals Fusarium spp. en Scedosporium spp.



• Meer dan 250 gevallen werden wereldwijd gerapporteerd

• Geassocieerd met Bausch & Lomb ReNu met MoistureLoc en 
MultiPlus contactlensvloeistoffen

• De vloeistof faalde om contaminatie na gebruik te desinfecteren 

• Na verwijderen van de markt: drastische vermindering in contactlens 
geassocieerde Fusarium keratitis

2005-2006: grote uitbraak van Fusarium keratitis



Kolonies vaak roze, gele of  paarse kleur



• Gemakkelijke identificatie op genus niveau op basis van van
typische macroconidia (cave Acremonium spp, zelfde morfologie 
als jonge Fusarium culturen) maar bij morfologische identificatie 
veel fouten op species niveau.

• Huidige species identificatie is gebaseerd op multilocus sequentie 
analyse. 

• Pathogenen: species complexen die samen minimum 70 species 
omvatten

– Fusarium solani complex, > 45 afzonderlijke species! Belangrijkse oorzaak
van invasieve infecties

– Fusarium oxysporum complex

– Fusarium verticillioides complex

– Minder frequent: Fusarium dimerum, Fusarium proliferatum, Fusarium 
moniliforme, Fusarium falciforme, …

Identificatie Fusarium spp



Fusarium solani 



Fusarium oxysporum



Fusarium oxysporum



Behandeling: weinig opties!

• Stop topische corticosteroïden
• Topische behandeling

– Penetratie van de topische antifungalen in de corneale stroma is 
meestal gering

– Zo nodig: epitheliaal debridement
– Eerste week: 1 druppel ieder uur (wanneer wakker)
– Minimum 6 weken voor Candida en 12 weken voor filamenteuze

fungus
– Natamycine 5% suspensie (Natacyn®, Alcon): eerste keuze voor 

initiële behandeling maar moeilijk verkrijgbaar en duur
– Voriconazole 1% (te bereiden): Aspergillus, Fusarium, Candida
– Amfotericine B 0.15%: tweede keus voor Candida infectie
– Chloorhexidine gluconaat 0.05%, 0,1% en 0,2%



Behandeling: weinig opties!

• Ernstige/progressieve infecties:

– Associatie met orale therapie:

• Fluconazole: goede corneale penetratie, voor Candida infectie (400-800 mg/dag)

• Itraconazole (2 x 200 mg/dag?)

• Voriconazole (oplaad 6 mg/kg 2x/dag, vervolg 4 mg/kg 2x/dag, TDM)

– Penetrerende keratoplatiek (PKP, corneatransplantatie), 
(verschillende) corneatransplanten kunnen noodzakelijk zijn

– Rapporten succesvolle salvage behandeling met IV, orale, 
intrastromale (0.5 mg/mL) en intravitreale (1 mg/mL) voriconazole

– Intrastromale injectie met amfotericine B: 50 µg/mL







Casus 1: vrouw, 38j

• Raadpleging op 26/09/2016 (dag 0)

– Contactlens drager
– Sinds 9d pijn, visusdaling
– Niet beter met Tobradex, Acyclovir oogdruppels
– Klinisch suggestief voor fungale keratitis 
– Corneaschraping + opname 
– Visus: 0,08 
– Therapie: 

• Sporanox 2x100 mg/d (po)
• Amfotericine B 0.15% 1x/u (dr)
• Dafalgan en Ibuprofen 

Met dank aan dr. Liesbeth Wellens 

• Ringvormig corneaal infiltraat
centrale ulceratie: 4.3x4.6mm

• Opgeworpen randen
• Satellietletsels



Casus 1: vrouw, 38j

• Na twee dagen
– Minder pijn 
– Densiteit infiltraat toegenomen
– Infiltraat groter

• Therapie behouden
+ Atropine 1x/d  (dr)
+ Kanavig (moxifloxacine, dr) 4x/d 



Casus 1: vrouw, 38j



Casus 1: vrouw, 38j



• Om te twee dagen voriconazole 
intrastromaal (100µg/0,1ml) + 
ook éénmalig debridement

• Na 18 dagen onvoldoende 
respons: beslissing om 
corneatransplantatie uit te 
voeren

Casus 1: vrouw, 38j



Casus 1: vrouw, 38j

• Therapie:
– Atropine 2x/dag (dr) 
– Voriconazole dr 6x/dag 
– Amfotericine B dr 6x/dag 
– Terra-cortril suspensie 2x/dag
– Frequentie geleidelijk afgebouwd

• Goede respons 
– visus 0,7 SG na vier maanden



Casus 2: vrouw, 30j 

• Spoed 05/09/2016 (dag 0)

– Contactlens drager
– Pijnlijk rood rechter oog sinds half 08/2016 met visusdaling
– Gestart in Indonesië � R/ Maxitrol dr (dexamethasone, neomycine, 

polymyxine B)
– 31/08/2016 Spoed Herentals R/ Tobrex dr 1x/u

• Uitgebreid wittig cornea infiltraat: 5x3 mm
• Onscherpe aflijning
• Geen satellietletsels



Casus 2: vrouw, 30j 

• STOP topicale therapie: corneaschraping volgende dag
• Opname ter observatie en opstart topicale therapie 
• Klinisch verdacht voor fungale keratitis
• Therapie:

– Amfotericine B dr 1x/u eerste uur om de 5 min (oplaaddosis)
– Sporanox 2 x 100 mg/d (po)
– Kanavig dr 1x/u 
– Atropine dr 2x/dag



Casus 2: vrouw, 30j 



• Na 4 dagen: naar huis + controle 
na 2d 

• Therapie:
– Voriconazole dr  1x/u 
– Vfend 2x 200mg per dag (po)  
– Kanavig dr 1x/2u 
– Atropine dr 2x/d 

Casus 2: vrouw, 30j 



Na 7 dagen:

• Minder pijn, visus iets beter (0,4) 
• Discreet verscherpen superonasale boord
• Therapie wordt verdergezet 

Na 9 dagen:

• Zanderig gevoel in de ogen
• Gezien weinig evolutie � na 14 dagen 

intrastromale injectie 0.2 mg voriconazole

Casus 2: vrouw, 30j 



• Na 44 dagen:
– Geen pijn meer 
– Visus blijft wazig (visus 0,6)
– Resterend corneaal litteken

• Therapie: 
– R/ Voriconazole 4x/dag tot 

flesje leeg dan STOP
– Vfend PO 2x 200mg/d STOP

• Contactlens pas opnieuw 
dragen na stopzetten medicatie

Casus 2: vrouw, 30j 
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