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Enquête Cystadrops/Inquiry Cystadrops (see p. 11) 

 

Inleiding 
 
Cystadrops worden nu ruim een jaar gebruikt in plaats van de door apothekers bereidde 
oogdruppels. Voor ons als patiëntenorganisatie, maar ook voor het farmaceutisch bedrijf dat de 
oogdruppels maakt en de artsen is het van belang te weten hoe het gebruik is en wat de ervaringen 
zijn. Daarom hebben wij in samenwerking met Vicky Vercauteren van Recordati en de artsen Dr. 
Nobacht, Dr. Janssen en Dr. Cornelissen een enquête opgesteld. 
 
De enquête is in december 2019 uitgestuurd en de antwoorden van patiënten en ouders van 
patiënten zijn tot half januari 2020 verzameld. We hebben 19 ingevulde enquêtes terugontvangen op 
een totaal van 39 Nederlandse patiënten in ons ledenbestand. De resultaten van de enquête vindt u 
hieronder in de vorm van grafieken en tabellen. 
 
Bij de grafieken en tabellen wordt een kort commentaar of samenvatting van de bevindingen 
gegeven. Aan het einde van dit rapport staan conclusies en aanbevelingen. 

Wij willen patiënten, ouders van patiënten, artsen en vertegenwoordigster van Recordati allen 
hartelijk danken voor hun bijdragen. 

 

V1. Hoe tevreden bent u met de Cystadrops oogdruppels? 

 
 

Het resultaat is opmerkelijk: 25% van de ondervraagden is tevreden tot zeer tevreden met  
Cystadrops, terwijl 75% in meer of minder mate ontevreden is.  
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V2. Wat zijn voor u of uw kind de positieve punten sinds het gebruik van 
Cystadrops? 
 

De resultaten in onderstaande tabel zijn de directe teksten die patiënten of hun ouders hebben in 
gebracht. 

V2. Wat zijn voor u of uw kind de positieve punten sinds het gebruik van Cystadrops? 
Openen is al een bezigheid op zich Is nog heel stroperig waardoor het er niet makkelijk uit komt Lastig dat het 
zo olie achtig is en je daarna even niets kunt zien (ook al snappen we dat werking hierdoor beter is). Dochter 
15 jaar kan oogdruppels nu niet alleen meer doen, voorheen deed ze het zelf. Ook al deed ze oogdruppels 
niet vaak, nu is dat in gebruik echt verminderd. 

Minder vaak innemen. Heb het idee dat ze beter werken 

Zijn er eigenlijk niet. 

In plaats van 7/9x per dag maar 3/4x 
Het verminderde aantal keren dat ze toe gediend hoeven te worden. Maar door de tijdelijke wazigheid vind 
mijn puberzoon elke keer teveel. 

Ze hebben er baat bij 

Geen positieve punten 
Het is gemakkelijk te gebruiken en het aantal kristallen op mijn hoornvlies zijn minder geworden. 

Minder vaak druppelen 

Minder last v rode ogen 

Ďie zijn er niet 
Dat we de Cystadrops minder frequent hoeven te geven en dat het buiten de koelkast bewaard kan worden 
na opening. 

Geen positieve punten, liever weer terug naar de oude versie 

Respondent heeft deze vraag overgeslagen 

Niets 

Minder vaak druppelen 

Minder frequent druppelen 

Minder vaak druppelen. 
Moeilijk te zeggen. Mijn kind vind het niet prettig maar geeft ook niet echt aan problemen aan haar ogen te 
hebben… 

 
De antwoorden zijn samen te vatten als: 

 Minder vaak druppelen (9 maal) 
 Geen positieve punten te melden voor Cystadrops (6 maal) 
 Overig: buiten de koelkast te bewaren (1 maal), minder last van rode ogen (1 maal), 

gemakkelijk te gebruiken, goede werking (2 maal) 
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V.3 Hoe beoordeelt u de werking op het oog van Cystadrops ten opzichte 
van de vroeger door apothekers gemaakte oogdruppels?  
 

 

Met deze vraag willen we inventariseren of het beoogde doel gehaald wordt: vermindering van 
kristallen in het oog (indicatie oogarts) en vermindering van gevoeligheid voor fel licht. Ongeveer 
40% van de patiënten geeft aan dat de werking van Cystadrops op het oog min of meer vergelijkbaar 
zijn met de door de apothekers gemaakte oogdruppels. Ruim 20% geeft aan dat de werking van 
Cystadrops veel slechter is.  Samen geeft daarmee bijna 70% van de patiënten aan dat de werking 
van Cystadrops minder of vergelijkbaar is ten opzichte van de apothekers bereiding. Ruim 30% geeft 
aan dat de werking beter tot veel beter is.  

 

V.4 Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van Cystadrops ten opzichte van 
de vroeger door apothekers gemaakte oogdruppels? 
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Het gebruiksgemak van Cystadrops wordt door 80% van de patiënten en ouders van patiënten 
negatief tot zeer negatief beoordeeld. 

V.5 Hoe vaak gebruikte u of uw kind de door de apotheek gemaakte 
oogdruppels? 
 

 

V.6 Hoe vaak per dag heeft u of uw kind Cystadrops over de afgelopen 
maand gebruikt? 
 

 

De frequentie van het gebruik van Cystadrops is duidelijk verminderd ten op zichtte van de door 
apothekers gemaakte oogdruppels. Op zich is dit te verwachten, omdat het voorschrift van ieder 
wakend uur voor de apothekersbereiding naar 4 keer per dag is gegaan voor Cystadrops. Echter 
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slechts 10% van de patiënten haalt 4 maal per dag. Indien we 3 maal per dag ook nog als acceptabel 
beschouwen is het gebruik bij 50% van de patiënten voldoende. Dat betekent tegelijkertijd dat 50% 
van de patiënten onvoldoende behandeld is. Uitgaande van ieder wakend uur (12 maal per dag) gold 
dat natuurlijk ook voor de door de apothekers gemaakte oogdruppels. Wat we natuurlijk gehoopt 
hadden is dat met Cystadrops, waarvan 4 maal daags voldoende zou zijn voor goede behandeling, 
tegen de 100% van de patiënten de oogdruppels in voldoende mate zou gebruiken. 

 

V7. Op welke momenten gebruikt u of uw kind Cystadrops (meerdere 
antwoorden mogelijk)? 
 

Het is duidelijk uit onderstaande grafiek dat de meeste populaire momenten om oogdruppels te 
gebruiken zijn ’s morgen en voor het slapen gaan. De oogdruppels worden ’s middags en in de late 
middag/vroege avond te weinig gebruikt.   

 

 

V8. Als u of uw kind problemen heeft met Cystadrops welke is/zijn de 
belangrijkste (meerdere antwoorden mogelijk)? 
 

Bij vraag 4 kwam al naar voren dat 80% van de patiënten en ouders van patiënten het gebruiksgemak 
van Cystadrops als onvoldoende beoordelen. In vraag 8 komen alle problemen naar voren die 
patiënten en ouders van patiënten hebben met Cystadrops. De grafiek hieronder spreekt voor zich, 
maar duidelijk is dat meer dan 60% van de ondervraagden moeite heeft om de druppels in het oog te 
krijgen en ook meer dan 60% last heeft van wazig zicht na het druppelen. In totaal scoren 6 
verschillende problemen boven de 40%. Een patiënt kan de Cystadrops totaal niet verdragen. 
Opmerkelijk in de categorie overig is dat een patiënt Cystadrops niet zelf in het oog kan krijgen, 
terwijl dat bij de door de apothekers gemaakt oogdruppels wel lukte. Uit vraag 10 blijkt dat er nog 
een patiënt is, die niet meer zelf de oogdruppels kan toedienen. 



6 
 

 

 

Overige (welk eventueel ander probleem heeft u of uw kind): 

Dochter kan het nu niet meer zelf 

Moeite met indrukken van het plastic zodat er druppel uit komt. 

Zeer pijnlijke ogen gedurende enkele minuten 

Druppel komt moeilijk uit plastic druppelaar 

Er blijft gel op je wimpers zitten. 

Plakkerig 
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V9. Welke maatregelen neemt u of uw kind om eventuele problemen te 
verminderen (meerdere antwoorden mogelijk)? 
 

Twee adviezen die vanuit Recordati gegeven zijn om Cystadrops goed in het oog te krijgen, worden 
redelijk tot goed opgevolgd: flesje omdraaien en in mindere mate flesje op kamer temperatuur laten 
komen. Het warm kompres en kunsttranen worden minder toegepast. Dit kan 2 redenen hebben: 
patiënten hebben geen last en zien deze maatregelen als overbodig of patiënten vinden dit te 
omslachtig.  

 

Zijn er andere dan boven genoemde maatregelen die u of uw kind neemt: 

Ze minder innemen, vanwege slecht verdragen 

Het oog met koud water en een doekje schoonvegen. 

Het moet gewoon 
Minder frequent druppelen, 2x p/d. Allerlei andere kunsttranen, waaronder iets met Prednison, maar het 
hielp helaas allemaal niet. Nu zijn we gestopt met de Cystadrops en gebruiken we Cystaran. 

Na in masseren in ogen, oogleden schoon vegen met gaasje 
 

Bij andere maatregelen wordt 2 keer genoemd dat patiënten vanwege het slecht verdragen van de 
Cystadrops minder gaan druppelen. Dit kwam natuurlijk ook al bij vraag 6 naar voren, dat 50% van de 
patiënten te weinig druppelen, vermoedelijk als gevolg van slecht te verdragen en ongemak. 
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V10. Wat zou u graag verbeteren aan Cystadrops? 
 

In onderstaande tabel staan weer de antwoorden zoals ze door de patiënten of hun ouders zelf 
ingegeven zijn. 

V10. Wat zou u graag verbeteren aan Cystadrops? 
Zie hierboven. Vooral dat ze het weer zelf zou kunnen. 
De druppels werken voor mij prima. De verpakking is slecht. Afgelopen week in het radboud gelegen. De 
verpleging moest de druppels doen. Ook zij hadden er allemaal problemen mee 
Toediening vereenvoudigen. Daarnaast ben ik op zoek naar informatie die aantoont dat Cystadrops in de 
praktijk (bij huidige patiënten populatie) daadwerkelijk de kristallen in de ogen doet afnemen. 
Het wordt te snel vloeibaar bij hogere temperaturen. Oftewel als het voor Nederlandse begrippen warm weer 
is. Het is dus moeilijk mee te nemen op dagelijkse basis. 
Vraag 3 weet ik niet meer, volgens mij geen verbetering. Dat mijn zoon de druppels zelf toe kan dienen wat hij 
met de vorige druppels wel kon. En in de puberteit is het wazig zien een reden om ze niet te willen gebruiken. 

De prijs !!!! 1000 euro per flesje en maar 1 week houdbaar !! 
Dat het vloeibaarder wordt en niet korsterig rond de ogen. Waardoor, je ook problemen krijgt met make-up en 
dat het niet meer zo pijnlijk is. 
De structuur van de druppels. Het is vervelend dat het zo'n dikke gel structuur heeft. Het zorgt ervoor dat je 
niet snel kunt druppelen en dus wel 5 tot 10 minuten druk kunt zijn om de ogen te druppelen. 

Niet prikken en wat vloeibaarder, makkelijker uit flesje komt 
Alles. De verpakking, en de substantie. Nu is het erg onpraktisch en hinderlijk om dagelijks te moeten 
gebruiken. Zie antwoorden op bovenstaande vragen. Nu moet je heel wat maatregelen nemen om het te 
kunnen gebruiken, en als er eindelijk een druppel in het oog zit heb je hier ook veel klachten van. Met het 
vorige middel heb ik nooit problemen gehad. 
Nvt, onze zoon verdraagt ze niet. Toen we ze nog wel gebruikten, had ik de gebruiksvriendelijkheid van de 
verpakking graag beter gezien. Nu zijn ze nauwelijks open te krijgen en zeker niet als je minder kracht hebt in je 
handen. In ons geval zou ik graag de mogelijkheid hebben zonder problemen terug te gaan naar de (weliswaar 
minder goed werkende) oogdruppels. Het alternatief is namelijk geen oogdruppels. 

Niets, gewoon weer de oude oogdruppels terug 
Makkelijker openmaken en misschien iets dunnere substantie zodat hij beter in het oog komt 

Makkelijker in te brengen, minder prikken 

Druppel die vloeibaarder is en niet te zien is na druppelen 
Na oogarts controle te horen gekregen dat ik max aantal kristallen had (niet eerder gehoord) na half jaar 
gebruik van cystadrops. De werking is bij dus nog twijfelachtig en deze zie ik graag verbeteren 
Dat ze niet meer prikken. Dat de gel niet in je wimpers blijft. Niet eerst schudden voor gebruik gewoon en 
wachten tot de gel helemaal beneden van het pipetje is. 
De vloeibaarheid zou gelijk moeten zijn aan bijv. Kunsttranen. Inwrijven zou niet nodig moeten zijn. Knipperen 
moet genoeg zijn 

 

De antwoorden zijn samen te vatten als: 
 Weer zelf in kunnen brengen 
 Niet prikken, niet plakken in wimpers, geen wazig zicht 
 Verbeteren verpakking 
 Vloeibaarder zodat ze makkelijker in het oog te krijgen zijn en je er minder tijd mee bezig 

bent. 
 Werking verbeteren (Oogarts: maximaal aantal kristallen in het oog?) 
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Samenvatting: 

 
V1. Tevredenheid: Slechts 25% van de patiënten is tevreden met Cystadrops in zijn huidige vorm. 
V2. Voordelen: Een groot deel van de patiënten (9) noemt minder vaak druppelen als voordeel van 
Cystadrops. Er is echter ook een grote groep (6) die helemaal geen voordeel ziet in Cystadrops. 
V3. Werking: Bijna 70% van de patiënten geeft aan dat de werking van Cystadrops minder of 
vergelijkbaar is met de door apothekers gemaakte oogdruppels. Zonder jaarlijkse meting van alle 
patiënten is deze uitkomst alleen indicatief, maar wel geheel tegen de verwachte verbeterde 
behandeling met Cystadrops. 
V4. Gebruiksgemak: 80% van de patiënten vindt het gebruiksgemak van Cystadrops minder tot zeer 
veel minder in vergelijking tot de  door apothekers gemaakte oogdruppels. 
V5 & V6.Frequentie van gebruik: 50% van de patiënten gebruikt Cystadrops 3 of 4 keer per dag en 
50% is dus onvoldoende behandeld. 
V7. Gebruiksmomenten: Vooral de middag dosis wordt overgeslagen door de patiënten (70% doet 
dit niet). 
V8. Problemen: Moeite met het verwijderen van de metalen verzegeling; Moeite met de plastic 
druppelaar op het flesje te zetten; Moeite om druppels in het oog te krijgen; Last van korstvorming 
rond het oog; Wazig zicht na het druppelen; Prikken van de druppels in het oog worden allen door 
meer dan 40% van de patiënten genoemd. Druppels in het oog krijgen en wazig zicht scoren het 
hoogst (63%). 
V9. Maatregelen: de adviezen van Recordati voor het omdraaien van het flesje en de druppelaar 
eerst te vullen voor het inbrengen en het op kamertemperatuur laten komen van het flesje worden 
goed opgevolgd. Het gebruik van kompressen en kunsttranen wordt door maar een beperkte groep 
opgevolgd (te omslachtig?) 
V10 Verbeteren: Weer zelf in kunnen brengen, niet prikken, niet plakken in wimpers, geen wazig 
zicht, verbeteren verpakking, vloeibaarder zodat ze makkelijker in het oog te krijgen zijn en je er 
minder tijd mee bezig bent en de werking verbeteren. 
 

Conclusies en aanbevelingen: 
   
Het onvoldoende gebruiksgemak van Cystadrops staat een goede therapietrouw en daarmee goede 
behandeling in de weg. Het onvoldoende gebruiksgemak heeft 2 hoofdoorzaken: 
De verpakking: De metalen verzegeling die niet goed te verwijderen is zonder gevaar voor de vingers 
en de plastic druppelaar die heel moeilijk op het flesje te krijgen is, zeker voor Cystinose patiënten 
die met spierzwakte kampen. Het moeilijk uit de stugge plastic druppelaar krijgen van de druppels. 
De samenstelling van de druppels: Recordati heeft geprobeerd het mogelijk te maken om met 4 
maal druppelen per dag een optimaal resultaat te bereiken. De dikkere vloeistof die hier echter voor 
nodig is heeft een aantal grote nadelen: moeilijk te druppelen, wazig zicht en korstvorming rond het 
oog. Om de houdbaarheid te verhogen heeft Recordati een lage zuurgraad gekozen. Deze lage 
zuurgraad leidt tot prikken, roodheid en in een enkel geval tot het niet kunnen verdragen van de 
druppels. Deze nadelen komen al naar voren in de studie van Hong Liang et al (Invest. Ophthalmol. 
Vis. Sci. 2017;58:2275–2283), maar de ernst van deze klachten en het uiteindelijke effect op 
behandeling is onderschat. 
Aanbeveling: We verzoeken Recordati met spoed te werken aan verbetering van het product. Het 
verbeteren van de verpakking moet op korte termijn te realiseren zijn. Voor het wijzigen van de 
samenstelling zal meer tijd en wellicht een nieuwe trial nodig zijn. Wij als patiënten vereniging 
beoordelen deze verbeteringen echter als noodzakelijk om goede behandeling van de patiënten te 
waarborgen. Wij verwachten dat Recordati een verbeterplan voor Cystadrops maakt en dat zij dit 
met ons en later met ons internationale samenwerkingsverband Cystinosis Network Europe (CNE) 
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bespreken in de Community Advisory Board (1e optie 8 juli 2020 in Dublin). We hebben het grootste 
deel van deze punten al eerder (mail 20/11/2018) aangegeven na een patiënten bijeenkomst in 
november 2018. De problemen zijn dus al bekend bij Recordati, maar zonder de informatie hoeveel 
patiënten waarvan last hebben. 
 
Werking: Uit de enquête komt ook twijfel naar voren over de werking van Cystadrops ten aanzien 
van het verminderen van kristallen op het oog. Zie vraag 3. De werking is voor 70% van de patiënten 
minder of vergelijkbaar met de door apothekers gemaakte oogdruppels. Slechts 30% rapporteert een 
verbetering. Dit komt voor ons als patiëntenvereniging vrij onverwacht. De studie van Hong Liang 
(Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2017;58:2275–2283) schepte bij ons een andere verwachting. Hoewel 
achteraf bezien wellicht ten onrechte, omdat in dit artikel ‘Cystadrops’ vergeleken wordt met een 
door apothekers gemaakte oogdruppel van 0.1% (in plaats van de normaal in Nederland gebruikelijke 
0.5%). Zonder goede meting voor alle patiënten zullen wij echter nooit weten hoe onze patiënten er 
nu werkelijk voor staan.    
Aanbeveling: We verzoeken de oogafdeling van het Radboud UMC in Nijmegen jaarlijkse meting 
van de ogen van alle Cystinose patiënten met behulp van In Vivo Confocal Microscopy (IVCM). Deze 
meting geeft een kwantitatieve bepaling van het aantal kristallen en daarmee kan de trend in de 
kwaliteit van de behandeling en de therapietrouw gevolgd worden. We verzoeken Recordati om 
door financiële ondersteuning van het Radboud UMC om deze jaarlijkse meting van alle patiënten 
mogelijk te maken.  
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Introduction: 
 
Since more than a year Cystadrops are used in the Netherlands instead of pharmacy prepared eye 
drops for the treatment of the eyes of Cystinosis patients. It is important to know as patient 
organization (Cystinosis Group Netherlands), but also for the pharmaceutical company making the 
eye drops and for the medical doctors how Cystadrops are used and what the experiences of the 
patients are. Therefore, Cystinosis Group Netherlands set up an inquiry in cooperation with Vicky 
Vercauteren of Recordati and with the medical doctors Dr. Nobacht, Dr. Janssen and Dr. Cornelissen 
of Radboud UMC Nijmegen. 
 
The inquiry has been distributed in December 2019 and the answers of patients or their parents have 
been collected until half January 2020. We received 19 completed inquiries on a total of 39 patients 
in our database. The results of the inquiry are shown as graphics and tables related to the questions 
of the inquiry. 
 
For obvious reasons the questions are posed in Dutch, but to facilitate non-Dutch readers an English 
Summary and conclusions & recommendations can be found below. 
 
We would like to thank patients, parents of patients, medical doctors and our Recordati 
representative for their contribution. 

Summary: 
 
V1. Patient Satisfaction: Only 25% of the patients is satisfied with Cystadrops as it is currently. 
V2. Advantages of Cystadrops: Less frequent application of the droplets is mentioned as advantage 
by a large number of patients (9). However, there is also a large group of patients (6) that does not 
see any advantage in the Cystadrops. 
V.3 Efficiency: 70% of patients judges the efficiency of Cystadrops to remove crystalls from the eyes 
and reduce photophobia as less or equal to pharmacy prepared eye drops. Without a yearly 
quantitative measurement of all patient, this result is only indicative, but opposite to the expected 
improvement of treatment with Cystadrops. 
V4. Ease of use: 80% of the patients considers the ease of use of Cystadrops less or far less than 
pharmacy prepared eye drops. 
V5 & V6 Frequency of use: only 50% of patients uses Cystadrops 3 to 4 times daily, which is regarded 
as adequate. As a consequence 50% is treated inadequately. 
V7. Moments of use: Especially the dose in the afternoon is not taken by 70% of the patients. 
V8. Problems: Difficulty with removing the metal seal; Difficulty to push the plastic dropper on the 
glass bottle; Difficulty to get the droplets in the eye. Suffer from formation of crusts around the eyes; 
Blurred view after taking droplets; Stinging after taking the droplets. All these 6 problems were 
encountered by more than 40% of the patients, difficulty to get the droplet in the eye and blurred 
vision scored highest (63%). 
V9. Measures to overcome problems: The recommendations of Recordati to turn the bottle opsite 
down and fill the dropper before instillation and to bring the bottle to room temperature before 
instillation are followed by a large number of patients  (about 75% and 50 respectively. The 
recommendations to use artificial tears before instillation  and use warm wet compresses after 
instillation are only followed by  few patients. 
V10. Improvements: The improvements requested by the patients:  be able to take eye drops 
themselves again, no stinging, no sticking in the eye lashes, no blurred view, improved efficiency, less 
viscous to get the droplets more easily in the eyes and reduce the time needed. 
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Conclusions & recommendations: 
 
The insufficient ease of use properties Cystadrops hamper a good compliance and therewith a good 
treatment. Two main causes are identified for the insufficient ease of use properties: 
The packaging: It is not always possible to remove the metal seal, without hurting the fingers. It is 
difficult to put the plastic dropper on the glass bottle, especially for Cystinosis patients suffering from 
muscle weakness. It is difficult to get droplets from the stiff plastic dropper. Even the nurses in 
Radboud UMC have difficulty handling the Cystadrops as one patient mentioned. 
The formulation of the droplets: Recordati tried to obtain an optimal result with a 4 times a day 
dosing regimen. The more viscous liquid needed to reach a 4 times a day dosing regimen has a 
number of large disadvantages: difficult to get droplet out of the dropper, blurred vision and crust 
formation around the eye. To improve the shelf life and avoid freezing and cooled transportation 
Recordati decreased the acidity (lower pH). This lower pH results in stinging, redness and in one 
occasion to not being able to use Cystadrops. These disadvantages are already mentioned in the 
study by Hong Liang et al (Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2017;58:2275–2283), but the severity of the 
complaints and the eventual effect on the treatment has been underestimated. 
Recommendation: We request Recordati to urgently work towards improvement of the product. 
Improvement of the packaging must be possible to realize on relatively short term. To change the 
formulation may require more time and possibly a new trail is needed. We as patient organization 
judge these improvements indispensible to guarantee an adequate treatment of the eyes of 
Cystinosis patients. We expect Recordati to make an improvement plan for Cystadrops and to 
discuss this on short term with Cystinosis Group Netherlands and in a later stage with our 
international partnership Cystinosis Network Europe (CNE) in a Community Advisory Board (1st 
option July 8th, 2020). We informed Recordati before about most of the complaints mentioned here, 
after the yearly patient meeting in November 2018. Most of the problems are therefore already 
known by Recordati, but without the information on how many patient suffer from what. 
 
Efficiency: It becomes clear from the inquiry that there is doubt about the efficiency of Cystadrops in 
reducing the amount of crystals in the eyes. See V3. 70% of the patients report a less or equal 
efficiency for Cystadrops compared to pharmacy prepared eye drops. Only 30% reports an improved 
efficiency. For us a patient organization this is an unexpected result. The study by Hong Liang et al 
(Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2017;58:2275–2283) gave us a high expectation. However, in hindsight 
this expectation may have been wrong, because in this article Cystadrops were compared to a 0.1% 
solution of pharmacy prepared eye drops instead what was used in the Netherlands (0.5%). Without 
good measurements for all patients, we will never know how the condition of the eyes really is. 
Recommendation: We request the ophthalmology department of the Radboud UMC in Nijmegen to 
perform a yearly measurement of the eyes of all Cystinosis patients with In Vivo Confocal 
Microscopy (IVCM). In this way we have a quantitative measure of the amount of crystals and can 
follow the trend of the quality of treatment and the compliance. We request Recordati to 
financially support the Radboud UMC to enable this yearly measurement of all patients. 
 
 

 
Marjolein Bos 
Fons Sondag 


