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Inleiding
In de laatste jaren is een aantal algoritmen voor geautomatiseerde screening op diabetische
retinopathie op de markt gebracht na het verkrijgen van een Klasse I of Klasse IIa certificering door de
EMA*. Door de EMA als klasse IIa EC-geregistreerde medical devices moeten voldoen aan strenge
eisen, waaronder een kwaliteit managementsysteem (1). Een klasse IIa device kan direct en autonoom
een diagnose stellen en een advies voor verwijzing geven zonder controle door de zorgaanbieder.
Klasse I CE medical devices kunnen niet autonoom een diagnose stellen maar wel als ondersteunend
middel voor graders of oogartsen worden ingezet.

Deze screening algoritmen zijn gevalideerd met retrospectieve datasets of met prospectieve klinische
cohorten (2,3), wat onderlinge vergelijking moeilijk maakt. De performance wordt weergegeven in
‘diagnosability’, dat is het percentage patiënten dat door het algoritme beoordeeld kan worden, en de
sensitiviteit en specificiteit in het opsporen van ‘referable’ diabetische retinopathie (rfDR) ten opzichte
van een per studie sterk wisselende ‘gouden standaard’. Deze referentie standaard is soms een

classificatie door humane graders of door een ‘expert’ panel met een wisselende sensitiviteit, en in
andere gevallen een uitgebreide set metingen met een hoge sensitiviteit. Dit maakt de gerapporteerde
performance van verschillende algoritmen met de beschikbare literatuur moeilijk vergelijkbaar.
In het algemeen is rfDR gedefinieerd als meer dan milde niet proliferatieve DR (mtmNPDR) en/of
kenmerken van diabetisch macula oedeem (DME), gebruik makend van de ICDR classificatie of de
Scanlon classificatie (4,5). De algoritmen bereiken een sensitiviteit tussen 80-100% en een specificiteit
tussen 60-100% voor rfDR (2,3), met in acht neming van het bovengenoemde voorbehoud dat de
kwaliteit van de onderliggende data sterk verschilt.
* Voor klasse IIa Medical Devices is een periodiek Quality Management System verplicht, zie ook:
https://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008712879-Classification-Of-Medical-DevicesAnd-Their-Routes-To-CE-Marking

Klasse IIa EC-geregistreerde autonome medical devices
Door de EMA als klasse IIa EC-geregistreerde medical devices moeten voldoen aan strenge eisen,
waaronder een kwaliteit managementsysteem(1). Een klasse IIa device (‘Autonomous medical device’)
kan direct en autonoom een diagnose stellen en een advies voor verwijzing geven zonder controle
door de zorgaanbieder, waarbij de verantwoordelijkheid bij de producent van het device ligt, en niet
bij de dokter.
Recent zijn meerdere klasse IIa EC-geregistreerde medical devices* als ‘Autonomous Medical Devices’
door de EMA gecertificeerd, namelijk IDx-DR® (Digital diagnostics), EyeART® (EyeNuk), Retmarker® en
RetCAD® (Thirona), waarvan er twee ook een FDA registratie hebben (IDx-DR® en EyeArt®).
IDx-DR en EyeArt worden hieronder besproken. RetCAD® bereikte in een retrospectieve studie met
routine foto’s een sensitiviteit/specificiteit van 90,1%/90,6% bij het opsporen van referable DR (6).
Voor Retmarker® was dat 85%/53% in een retrospectieve vergelijkende real-life studie (7,8). De
bruikbaarheid van de output van deze twee algoritmen in de klinische setting blijft onduidelijk. Zo geeft
b.v. RetCAD® alleen aan of er tekenen van DR gevonden zijn met een waarschijnlijkheid score, zonder
een specifieke DR-classificatie. De uitslag van Retmarker® lijkt een arbitraire score van gevonden
afwijkingen te zijn.

‘Autonomous Medical Devices’ met FDA goedkeuring
Twee systemen zijn inmiddels door de FDA goedgekeurd als ‘autonomous device’: IDx-DR in 2018 en
Eyeart® in 2020. In de ’real life’ registratie studies van deze twee devices was de referentie standard
strenger dan in de andere genoemde studies.
De registratiestudie voor IDx-DR was een prospectieve observationele studie met als referentie
standard een combinatie van beoordeling van 4-velden stereo fundusfoto’s (equivalent aan 7-velden
stereo volgens ETDR protocol) en OCT door professionele graders van het Wisconsin Reading center
(9). De sensitiviteit/specificiteit voor detectie van more-than-mild DR was 87,2% en 90,7% en de
sensitiviteit voor visus bedreigende DR (ETDRS level >53 en/of diabetisch maculaoedeem) was 97,4%.
De ‘diagnosability’ was 96.1%, wat betekent dat bij 96,1% van de foto’s een gradering door de device
mogelijk was. 23% van de patienten had daarvoor mydriasis nodig. In eerdere retro- en prospectieve
studies met IDx-DR lag de sensitiviteit voor rfDR tussen 68-100% en de specificiteit tussen 81-86% (1012), maar in deze studies werd geen gebruik gemaakt van de ingebouwde beeld kwaliteit feedback die

IDx-DR ook levert. In de in de VS beschikbare versie maakt IDx-DR onderscheid tussen geen referable
DR, more-than-mild DR, diabetic macular edema en visus bedreigende DR. De versie voor de Europese
markt kan daarnaast ook onderscheid maken tussen geen DR en milde DR in een of beide ogen.
EyeArt® is in 2020 goedgekeurd op basis van een prospectieve klinische multicenter studie, die nog
niet gepubliceerd is (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03112005;
https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf20/K200667.pdf). De referentiestandard was 4velden stereo fundusfoto’s beoordeeld door expert graders van het Fundus Photography Reading
Center. De ‘diagnosability’ was 96,5%. De sensitiviteit/specificiteit voor meer dan milde DR was
96%/88% en voor visus-bedreigende DR (ETDRS level >53 en/of diabetisch maculaoedeem) 92%/84%.
In een aantal andere retro- en prospectieve klinische studies met EyeArt was de gerapporteerde
sensitiviteit voor detectie van referable DR tussen 90-95,7% en voor visus bedreigende DR 98-99%
(7,8,13-16). De specificiteit lag tussen 20 en 91% (7,8,13-16). In sommige studies werd gebruik
gemaakt van de ICDR-classificatie voor DR, in andere van de Scanlon-classificatie (2,3) (zie tabel).
EyeArt kan ook per oog de graad van diabetische retinopathie bepalen en de aan- of afwezigheid van
diabetisch maculaoedeem, maar deze performance per oog is niet gerapporteerd in de literatuur. Het
kan zo geconfigureerd worden dat het gebruikt maakt van de ICDR classificatie of van de NHS DESP
Scanlon classificatie.

Algoritmen versus humane graders
Hoe verhouden de prestaties van algoritmes zich tot de standaard ‘manual grading’? Dit is in een aantal
retro- en prospectieve validatiestudies onderzocht. Hierbij werd de performance van een aantal
algoritmes, die overigens niet tot de eerder genoemde in Europa gecertificeerde systemen
behoren, vergeleken met humane graders en met een ‘expert’ panel als ‘gouden standard’ (17-19).
De betreffende algoritmen bereikten een duidelijk hogere sensitiviteit (89-97%) en specificiteit (9196%) voor detectie van referable DR dan human graders (sensitiviteit 73-84% en specificiteit 84-98%)
(17-19) (zie tabel 1 voor meer details). De enige prospectieve studie in dit verband werd uitgevoerd in
2 centra. In centrum 1 bereikte de getrainde grader een sensitiviteit en specificiteit van 75,5% en 94,2%
voor het opsporen van moderate DR. Het algoritme in hetzelfde centrum bereikte een
sensitiviteit/specificiteit van 88,9%/ 92,2% (18). In centrum 2 waren sensitiviteit/specificiteit van de
grader 84,2%/98,6% en van het algoritme 92,1%/95,2% (18).
Kosteneffectiviteit
Op dit moment is de kosteneffectiviteit van geautomatiseerde screening ten opzichte van manuele
screening door graders weinig onderzocht.
In de studie van Tufail (7) uit de U.K werden twee strategiën op kosteneffectiviteit onderzocht: 1. De
geautomatiseerde screening als vervanging van manuele screening door level 1 graders. 2.
Geautomatiseerde screening als filter voorafgaand aan screening door level 1 graders. EyeART and
Retmarker bespaarden kosten in beide scenario’s, waarbij de 2de strategie minder kosten-effectief was
(7). In een andere studie uit de V.S. werden middels een model-gebaseerde kosteneffectiviteitsanalyse de kosten voor AI gebaseerde screening met de EyeArt als prescreening vergeleken met
standaard screening middels jaarlijkse funduscopie. De geautomatiseerde screening bleek even
effectief maar reduceerde de kosten met 23% (20). IDx-DR is in V.S. op kosteneffectiviteit onderzocht
bij screening van kinderen (<21j) met DM type 1 of 2 ten opzichte van jaarlijkse screening middels
funduscopie (21). Als >23% van deze populatie gebruikt maakt van de screening dan is screening met

een autonoom systeem kosten effectiever dan screening door oogartsen (21). Aangezien screening
programma’s tussen landen zeer verschillen, zal de kosteneffectiviteit van geautomatiseerde
screening per land verschillen. De kosteneffectiviteit van geautomatiseerde screening in Nederland
moet nog onderzocht worden.

DR classificaties
Naast het probleem van de verschillen in per studie gehanteerde ‘gouden standaard’ zijn bij
vergelijking van algoritmen ook de gehanteerde grading/classification scales bij de geleverde output
van belang. IDx-DR gebruikt de ICDR classificatie, waarbij ‘more than mild DR’ bijvoorbeeld
overeenkomt met ETDRS level >35 (9-12). Bij IDx-DR ligt door gebruik van een “strengere” grading scale
(ICDR) de drempel voor rfDR iets lager dan in de Nederlandse richtlijn die gebruikt maakt van de
Scanlon-classificatie, waarin milde DR (R1) overeenkomt met ETDRS level 20-43.
Hoewel conform de Richtlijn DM op dit moment bij milde DR in één oog de screening herhaald dient
worden na een jaar, maar bij milde DR in twee ogen verwijzing naar de oogarts is geïndiceerd, lijkt bij
gebruik van de IDx-DR en EyeArt van wege de hoge sensitiviteit en ‘diagnosability’ de kans op het
ontwikkelen van visusbedreigende DR verwaarloosbaar klein, ook in de gevallen waarbij milde DR in
2 ogen wordt geconstateerd op basis van de ICDR classificatie.
Volgens de Nederlandse richtlijn DR kan bij R0 (geen DR) het screening-interval verlengd worden naar
2 of 3 jaar. IDx-DR en de EyeARt kunnen patiënten zonder DR identificeren, wat verlenging van het
screeningsinterval met deze algoritmen ook mogelijk maakt.

De werkgroep Medische Retina van het Nederland Oogheelkundig Gezelschap concludeert op basis
van bovenstaande dat:
1. geautomatiseerde screening op DR met klasse IIa EC-geregistreerde medical devices* even
goed of beter is dan screening door human graders, en een acceptabel alternatief daarvoor
is in de huisartsen- of oogartsenpraktijk.
2. er op dit moment een voorkeur uitgaat naar het gebruik van IDx-DR of EyeArt omdat alleen
deze twee klasse IIa medical devices additioneel ook een FDA goedkeuring hebben
gebaseerd op een objectieve referentiestandaard van hoge kwaliteit in ‘state of the art’ en
‘real life’ registratiestudies, en omdat de geleverde output goed aansluit bij de klinische
praktijk.
3. bij gebruik van geautomatiseerde screening met klasse IIa devices die zijn gebaseerd op de
ICDR classificatie, kan het onderscheid in vervolg- en verwijsbeleid bij milde DR in een of
twee ogen vervallen, en kan ook bij milde DR in twee ogen de patiënt een jaar later opnieuw
met een klasse IIa device gescreend worden.

Disclaimer:
-

Dit standpunt is opgesteld op basis van de bij de auteur beschikbare informatie en kan
worden aangepast n.a.v. nieuwe inzichten.
Dit standpunt kan worden gebruikt om beleid op te baseren, maar is geen richtlijn.
Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van dit standpunt. Desondanks
accepteert het NOG geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document,

voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen
met het gebruik van dit standpunt.
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