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Anatomie, fysiologie en histologie van het oog en het visuele systeem 

 

Oogbol = sfeer met gemiddelde voorachterwaartse diameter van 24,2 mm 

 conjunctiva (bindvlies) 

o dun doorzichtig vlies 

o bedekt 

 achterzijde vd oogleden: palpebrale conjunctiva 

 voorzijde vd sclera: bulbaire conjunctiva → los verbonden met onderliggende kapsel 

van Tenon en sclera 

 sclera: fibreuze, witte, buitenste, beschermende laag van oogbol 

o bestaat bijna uitsluitend uit collageen 

o buitenste oppervlakte van (anterieure) sclera: bedekt met episclera = dunne elastische 

laag die veel bloedvaten bevat die sclera voeden 

 cornea (hoornvlies): perfect transparant weefsel vooraan in midden van oogbol 

o verbonden aan sclera thv limbus 

o in centrum ongeveer 550 µm dik 

o omvat 5 lagen van buiten naar binnen 

 cornea-epitheel (telt 5 – 6 cellagen) 

 laag van Bowman: heldere acellulaire laag 

 stroma 

 vormt 90% vd dikte van cornea 

 bevat collageenfibrillen die liggen in grodsubstantie met proteoglycanen en 

keratocyten die het collageen produceren 

 membraan van Descemet: lamina basalis van cornea-endotheel 

 endotheel: één laag cellen met zeer gelimiteerde mogelijkheid tot celdeling 

 pompt overtollige vocht uit cornea → helpt cornea helder te houden 

 iris (regenboogvlies): vlak oppervlak  

o individueel verschillend → kan gebruikt worden voor identificatie 

o centraal ronde opening: pupil 

o verdeelt oog in voorste en achterste oogsegment 

 ooglens: biconvexe, avasculaire lens  

o 9 mm diameter, 4 mm dik 

o hangt achter pupil 

o is over 360° opgehangen aan zonulaire vezels die in verbinding staan met corpus ciliare 

 corpus ciliare (straalvormig lichaam) 

o produceert voorkamervocht 

 vocht passeert vanuit achterste oogsegment door pupil naar voorste oogkamer 

 vocht w afgevoerd thv hoek van voorste oogkamer (trabeculum) 

o bevat circulaire spiervezels die zonulaire vezels doen opspannen en relaxeren → ooglens 

wisselende scherpstelling geven voor objecten veraf en kortbij (accommodatie) 

 vitreum (glasvocht): helder, avasculair, gelatineus lichaam 

o vult ruimte begrensd door lens, retina en papil van oogzenuw (achterste oogkamer) 

o componenten 

 99% water 
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 collageen 

 hyaluronzuur 

 retina (netvlies): dunne, semitransparante laag neuraal weefsel 

o buitenzijde ligt tegen  

 retina-pigmentepitheel: belangrijk voor goede functie retina 

 membraan van Bruch 

 choroidea: bevat bloedvaatjes → pathologie mogelijk 

 sclera 

o bevat 

 fotoreceptoren: staafjes en kegeltjes 

 bipolaire cellen 

 ganglioncellen 

 horizontale cellen, amacriene cellen en Müllercellen 

o centrum vd retina: macula (gele vlek)  

 dunste zone vh netvlies met sterk overwicht van kegeltjes 

 moet perfect in orde zijn voor goede gezichtsscherpte 

o bevloeid door 2 circuits 

 choriocapillaris bevloeit buitenste 1/3e vd retina 

 takjes van a. centralis retinae bevloeien binnenste 2/3e vd retina 

o vanvoor thv sclera: enkele mm zonder retina 

o netvlies = transparant voor licht! → licht moet door retina schijnen om fotoreceptoren te 

bereiken 

 

Notities hoorcollege 

 volledige visuele systeem: oog tot occipitale cortex → igv cerebrale pathologie (vb. CVA): 

aantasting visuele cortex mogelijk (vnl gezichtsveld) 

 4 niveaus neuronen 

o fotoreceptoren: staafjes en kegeltjes 

o bipolaire cel 

o ganglioncel: gaat over chiasma opticum (al dan niet overkruisend) tot aan corpus 

geniculatum laterale 

o 4e neuron vanaf corpus geniculatum laterale tot occipitale cortex 
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Onderzoeksmethoden in de oogheelkundige kliniek 

 

Functioneel onderzoek van het oog 

 

Onderzoek van gezichtsscherpte  

 ieder oogonderzoek omvat meten van gezichtsscherpte (= kleinste detail dat men kan zien 

op bepaalde afstand) 

 normale gezichtsscherpte vereist 

o correcte scherpstelling in oog 

o structureel intact oog 

o intacte neurologische visuele banen 

 bepalen van gezichtsscherpte 

o voor ieder oog afzonderlijk (anders meet je visus van beste oog) 

o op 2 afstanden 

 in verte: op 5 m (mbv spiegel) = minimale accommodatie 

 kortbij: 30 – 40 cm = leesafstand 

 bepaling gezichtsscherpte op afstand 

o gebruik van optotypes (visustabellen) van verschillende groottes 

 zowel cijfers als letters kunnen gebruikt worden (vb. Snellenkaart) 

 jonge kinderen: best symbolen vb. E-symbolen, Ffooksymbolen (, , Δ), KAY picture 

test, of Landolt-C-symbolen 

 ETDRS kaart = gestandaardiseerde visustesten voor clinical trials 

 5 op een rij 

 zelfde spaciëring 

 slaagcriteria voor rij 

o op afstand 5 meter kan men normaal nog letters lezen van 8 mm hoogte → 

gezichtsscherpte is dan de eenheid (10/10)  

 komt overeen met resolutie van 1 boogminuut 

 als men enkel optotypes kan lezen die 10x groter zijn: visus is 1/10 of 0,1 

 tss uitersten: optotypes in vss groottes overeenkomend met gezichtsscherptes van 

2/10, 3/10, … 

 visus >10/10 kan ook (vb. 12/10) 

o dikwijls bevat optotypelijst grotere symbolen tot lagere visus van 1/20 → als pt visus 

heeft lager dan 1/20: vingers laten tellen 

 normaal kan men vingers tellen op 60 meter 

 als pt enkel vingers kan tellen op 1 meter: visus 1/60 

o nog lagere visus: nakijken of pt bewegen vd hand vd onderzoeker onderscheidt 

 merken van handbewegingen op 1 meter = 1/300 

o nog minder: controleren of er lichtperceptie is: onderscheid tss licht en donker maken 

o igv geen lichtperceptie: visus = nihil 

 zeer slechte prognose 

 betekenis van noteren van visus in breuken of decimale notering vb. 5/10  

o = pt kan optotype pas onderscheiden op 2,5 meter terwijl iemand met normale visus dat 

kan op 5 meter 

o wil NIET zeggen dat oog maar 50% ziet of halfblind is! 

 bepalen van gezichtsscherpte is heel belangrijk maar bepaalt enkel resolutievermogen van 

visuele systeem → test dus enkel centrale deel vd visuele baan 

o centrale deel = fovea centralis vd retina, maculaire bundel vd oogzenuw en occipitale deel 

vd primaire visuele cortex 

o belang 

 uitgesproken vermindering van centrale gezichtsscherpte bemoeilijkt lezen maar 

behoud van perifere gezichtsveld laat toe dat men zich normaal kan verplaatsen 

 bij duidelijke inkrimping van perifere gezichtsveld (ook al is gezichtsscherpte 

bewaard): patiënt gedraagt zich als zwaar slechtziend 
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Onderzoek van gezichtsveld 

 

Gezichtsveld = deel vd ruimte dat we kunnen waarnemen met onbeweeglijk oog  

 enkel centrale punt w scherp gezien door fovea 

 gevoeligheid van netvlies en resolutievermogen verminderen sterk op afstand van fixatiepunt 

 normaal gezichtsveld v 1 oog: grenzen 

o temporaal tot 100° 

o nasaal tot 60° 

o bovenaan ong 50° 

o onderaan ong 60° 

 in gezichtsveld: blinde vlek ong op 15° temporaal van fixatiepunt 

o hier: geen lichtgevoelige cellen want kop van n. opticus 

 gezichtsveld w voor elk oog afzonderlijk bepaald 

 

Onderzoek van perifere grenzen vh gezichtsveld 

 confrontatietest: eenvoudige test zonder dure apparatuur 

o bij correcte uitvoering: vrij precieze indruk van perifere grenzen van gezichtsveld 

o test vergelijkt gezichtsveld vd onderzoeker met dat van pt 

 onderzoeker zit recht tegenover pt en vraagt om ene oog (vb. L) te sluiten, 

onderzoeker sluit andere oog (vb. R) → pt kijkt onderzoeker recht in oog: gezichtsveld 

moet halverwege tss beide identiek zijn 

 onderzoeker beweegt op vss plaatsen in gezichtveld handen in vlak halverwege tss 

beiden → vraagt pt welke hand beweegt 

o daarna op zelfde manier onderzoek andere oog 

o uitvallen in gezichtsveld (vb. hemianopsie of kwadrantanopsie) kunnen accuraat 

vastgesteld w 

 perimeter van Goldmann: standaardtoestel voor bepalen perifere grenzen van gezichtsveld 

mbv bewegende stimuli (kinetische perimetrie)  

o toestel: witte, homogeen verlichte halve bol waarin bewegend lichtvlekje met instelbare 

grootte en intensiteit wordt geprojecteerd  

 onderzoeker controleert tijdens onderzoek steeds visueel centrale fixatie vd pt 

 onderzoeker kan lichtje dmv handvat op eender welke plaats vh gezichtveld brengen 

(locatie stimulus w aangeduid op schema door onderzoeker) → stimulus traag vanuit 

perifeer naar centrum bewegen: noteren waar stimulus door pt w opgemerkt 

o vss indexen: grootte en/of lichtintensiteit vd lichtstimulus → vss isopteren (lijnen met 

gelijke lichtgevoeligheid) kunnen w opgetekend op gedetailleerde manier 

 isopteer begrenst ruimte waarbinnen lichtstimulus met bepaalde intensiteit en grootte 

gezien kan worden 

 gebruik stimulus met maximale grootte en intensiteit → absolute perifere grenzen van 

gezichtsveld 

 stimuli met lagere intensiteit en/of kleinere grootte → afbakening beperktere, relatieve 

grenzen van gezichtsveld 

 absoluut scotoom is uitval in gezichtsveld die merkbaar is zelfs bij gebruik 

maximale stimulus 

 relatief scotoom is enkel aan te tonen met moeilijkere stimuli met lagere intensiteit 

en/of kleinere grootte 

 

Onderzoek vh centrale deel vh gezichtsveld 

 Amslerrooster: test centrale 20° vh gezichtsveld  

o rooster is gedrukt op papier → w door ieder oog afzonderlijk bekeken op normale 

leesafstand 

o pt fixeert op centrale punt op rooster → moet controleren of alle lijnen zonder vervorming 

gezien worden en of er geen delen vh rooster ontbreken 

o zeer eenvoudige manier voor opsporen van 

 metamorfopsie (centrale beeldvervorming)  
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 scotomen in centrale deel gezichtsveld 

 computergestuurde, geautomatiseerde perimeters: meest gesofisticeerde en gevoeligste 

manier om centrale gezichtsveld te onderzoeken 

o vss perimeters: Humphrey-perimeter en Octopus-perimeter 

o koepel gelijkaardig aan die van Goldmann perimeter → lichtstimuli met verschillende 

intensiteit geprojecteerd op vss plaatsen van gezichtsveld (statische perimetrie) 

 voor iedere plaats w kwantitatief drempel van lichtgevoeligheid bepaald 

 fixatie van pt kan w gecontroleerd 

o geavanceerde softwareprogramma’s: kwantitatief onderzoek van centrale 30, 24 of 10 

graden van gezichtsveld afwerken in 5 – 6 minuten  

 verkregen testresultaten: voor elk punt statistisch vergeleken met normale 

gezichtsveld bij persoon van die leeftijd 

 dus gestandaardiseerde testmethode 

 sowieso één donkere vlek: blinde vlek (is normaal) 

 opeenvolgende onderzoeken bij zelfde pt kunnen nauwkeurig vergeleken worden → 

mogelijkheid tot nauwkeurige follow-up van aandoeningen vb. open hoek glaucoom 

 

Onderzoek van kleurenzicht 

 normaal kleurenzien vereist normale functie van 

o macula 

o oogzenuw 

 kleuren die je ziet: afhankelijk van kleur in omgeving 

 testen van kleurenzien 

o vnl door pseudo-isochromatische platen vb. Ishihara-testplaten 

 platen tonen stippen met vss kleurschakeringen 

 kleurschakeringen van aantal vd stippen tonen combinatie die zo geordend is dat 

cijfer of geometrische figuur onderscheiden kan w tegen achtergrond 

 patronen w niet of verkeerd gezien door personen met kleurenzienafwijking 

 eenvoudig uitvoerbare test die elke rood-groen kleurenzienstoornis (ook milde) 

detecteert 

 zeer geschikt als screeningsonderzoek 

 correcte diagnose vh type kleurenzienstoornis vereist meer gespecialiseerd 

kleurenzienonderzoek vb. anomaloscooponderzoek 

o ordeningstesten (arrangement tests): vb. Farnsworth panel D-15 

 pt moet kleurtjes in logische rij plaatsen opdat verschil met vorige zo klein mogelijk is 

 igv afwijking: patronen voor bepaalde aandoeningen 

 w minder gebruikt 

o anomaloscoop van Nagel: diagnosticeren type kleurenzienstoornis 

 normaal kleurenzien vereist aanwezigheid 3 types kegeltjes in netvlies 

o L-cones: kegeltjes die meest gevoelig zijn voor langere, rode golflengtes 

o M-cones: meest gevoelig voor middengolflengtes (groen) 

o S-cones: meest gevoelig voor kortere, blauwe golflengtes (veruit in minderheid) 

 afwijkingen 

o aandoeningen van centrale netvlies en oogzenuw → verworven kleurenzienafwijkingen 

o meest frequent: aangeboren rood-groen kleurenziendeficiënties (daltonisme) 

 komt voor bij 8% vd mannelijke populatie 

 X-chromosoom gebonden overervering 

o aangeboren kleurenzienafwijkingen w veroorzaakt door  

 kleine veranderingen in pigment vd 

 L-cones = protanomalie (1%) 

 M-cones = deutranomalie (5%) 

 (S-cones = tritanomalie) 

 afwezigheid van 

 L-cones = protanopie (1%) 

 M-cones = deuteranopie (1%) 
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 (S-cones = tritanopie) 

 aangeboren kleurenzienstoornissen  

o meestal weinig storend: alle andere visuele functies (vb. gezichtsscherpte) zijn normaal 

o enkel bij specifieke beroepskeuzes (vb. piloot) of specifieke medische keuringen kan dit 

belangrijk zijn 

o mannen met kleurenzienstoornis kunnen kleuren onderscheiden → dus niet kleurenblind!: 

maken enkel verwisselingsfouten voor bepaalde (rood-groen) kleurschakeringen 

 verworven kleurenzienstoornissen 

o niet per se in 2 ogen symmetrisch: kan asymmetrisch of maar 1 van beide ogen 

o kan progressief zijn 

o vb. macula-aandoeningen, oogzenuwaandoeningen, … 

 

Onderzoek van donkeradaptatie 

 bij overgang fel licht naar duisternis: duurt zekere tijd voordat retina maximale gevoeligheid 

bereikt aangepast aan lage lichtintensiteit 

o = fenomeen van donkeradaptatie 

 eenvoudig onderzoek: in duistere kamer eigen visuele indrukken vergelijken met die van pt 

 kwantitatief onderzoek: donkeradaptatie meten met adaptometer van Goldmann-Weekers 

o toestel opgesteld in volledig donkere kamer 

o eerst w pt verblind met fel licht gedurende 3 minuten → dan nagaan hoe veel testspot 

verlicht moet w om waargenomen te w door pt 

o om de paar minuten herhalen → tot maximale gevoeligheid w bereikt na ong 30 minuten 

 na 30 minuten: netvlies meer dan 10 000x gevoeliger voor licht 

 donkeradaptatie vaak abnormaal bij netvliesaandoeningen met staafjesdysfunctie (vb. 

retinitis pigmentosa) 

 

Gespecialiseerde onderzoeken  

 flash-elektroretinogram (ERG): toont respons vss netvlieslagen op flitslicht 

o door aanpassing adaptatietoestand netvlies en intensiteit lichtflits → kegeltjes- en 

staafjesactiviteit afzonderlijk geregistreerd 

o respons w geregistreerd met contactlenselektrode op hoornvlies 

 visueel geëvoceerde potentialen (VEP) = respons van visuele systeem op bekijken van 

omkerende patroonstimulus 

o VEP test integriteit van volledige systeem 

 refractie 

 helderheid van cornea, lens en glasvocht 

 functionele toestand van (centrale) netvlies, oogzenuw en centrale banen tot visuele 

cortex 

o letsel ergens op visuele baan zal patroon-VEP negatief beïnvloeden 

o respons w geregistreerd met kleefelektrode op occipitale scalp 

 

Dieptezicht (binoculair) 

 zien van diepte = voor overleving vitale eigenschap 

o wijd verspreid misverstand: iemand met één oog heeft geen dieptezien 

o aanwijzingen waarmee we afstand tot object kunnen schatten (althans relatieve afstand) 

 vb. is voetganger dichterbij dan verkeerslicht? komt auto naar mij toe of rijdt hij van 

mij weg?  

 aanwijzingen zijn oa 

 lichtinval 

 schaduwen 

 relatief kleiner worden met groter wordende afstand 

 overlap met voorgelegen structuren 

 bewegingsparallax 

 wazig worden in de verte 

 … 
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 stereoscopisch dieptezien 

o mogelijk door verschil tss linker en rechter netvliesbeeld 

o vormt maar 1 bron van diepte-informatie  

 eigenlijk niet eens belangrijke bron: speelt binnen armbereik (kopje thee inschenken, 

draad in naald steken) en verliest snel aan betekenis voorbij 5m 

 verlies van stereoscopisch dieptezien is geen ernstige handicap 

 niet gering percentage mensen: amblyopen ('lui oog') leeft heel comfortabel zonder 

stereozien 

 klachten in praktijk: inschenken van drank, schatten van afstand tot paaltje bij 

parkeren of vinden van oog vd naald 

o testen op stereozien 

 slechts bij uitzondering zinvol  

 beroepen waarbij het juist op dat stereozien aankomt vb. cartografen, werkers met 

stereomicroscopen (chirurgen) en fijnmechanische beroepen 

 beroepsgroepen die objecten door natuurlijke of kunstmatige camouflage heen 

moet opsporen vb. militairen 

 goede camouflage = object steekt noch door vorm, textuur, kleur of helderheid 

af bij zijn omgeving → enig overblijvende mogelijkheid tot detectie bij stilstaand 

object is dan afsteken in diepte 

 stereozien (meestal mbv stereokijker) dan heel nuttig 

 kan zinvol zijn bij beroepen met verhoogd risico van verlies van 1 oog  

 preventie is belangrijkste: werkzaamheden verrichten onder stringente 

veiligheidsmaatregelen 

 wie functioneel maar 1 oog heeft is dan extra kwetsbaar al is stereozien zelf mss 

niet zo belangrijk voor beroepsuitoefening 

 onderzoeken door aan ogen iets vss beelden aan te bieden 

 kan dmv polarisatiebril (vb. Titmus fly test) of door rood-groen bril (vb. TNO 

random-dot stereotest) 

 TNO random-dot test: voordelen 

 kinderen kunnen er goed mee overweg  

 bij kinderen: vroegtijdige opsporing amblyopie wenselijk en van belang bij 

toekomstige beroepskeuze 

 nauwkeurige, kwantitatieve bepaling mogelijk  

 

Objectief onderzoek van het oog 

 

Benodigde instrumenten 

 

Klein materiaal 

 onderzoekslampje: voor schuine verlichting, nakijken pupilreacties en onderzoek vd 

oogmotiliteit 

 binoculaire loepbril met kleine vergroting: voor onderzoek vd cornea, iris, … 

 oftalmoscoop: voor studie pupillicht en oogfundus 

 voor behandeling 

o vreemdvoorwerpnaald 

o wattenstaafjes (omklappen bovenste ooglid) 

 

Collyria (oogdruppels) 

 Fluoresceïne® 1% coll. = wateroplosbare kleurstof 

o na indruppelen collyrium of aanstippen vochtige oogoppervlak (thv binnenkant onderste 

ooglid) met papieren strip geïmpregneerd met fluoresceïne: kleurstof bedekt cornea egaal 

o waar cornea-epitheel beschadigd/afwezig is: fluoresceïne blijft overmatig aanwezig 

 = fluoresceïnepositief letsel 

 w best bekeken met blauw licht (vd spleetlamp): doet kleurstof fluoresceren 

 Unicaïne® coll. (oxybuprocaïne) 
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o geeft vlugge, kortdurende anesthesie vd cornea en conjunctiva 

 cornea = heel pijngevoelig! 

 conjunctiva geeft eerder gevoel dat er iets in oog zit 

o gebruikt voor  

 diagnostische manipulaties vb. oogdrukmeting 

 verwijderen vreemd voorwerp op oogoppervlak 

 verdoving bij sommige chirurgische ingrepen 

o NOOIT om mee te geven aan pt want is geen behandeling! 

 Fenylefrine® 5% coll. (α-mimeticum) en Tropicol® (tropicamide, antimuscarinerg) coll. w 

gebruikt voor kortdurende, diagnostische pupilverwijding 

 aandachtspunten 

o cave: hoeksluiting bij ondiepe voorkamer → eerst nakijken met schuine verlichting (risico 

op acuut gesloten hoek glaucoom) 

o bij indruppelen collyria: opletten voor besmetting door aanraken ooglid en wimpers 

o flacons met collyria moeten regelmatig vervangen w (1 maand na openen) 

 

Inspectie van uitwendige oog 

 eerst: gezichtsscherpte aan elk oog gemeten 

o vóór elke verblinding 

 inspectie bij daglicht → let op  

o huid en oogleden (allergie?) 

o wimpers (blefaritis, …) 

o plaats van traanpunten (entropion, ectropion) 

o type roodheid (conjunctivaal, pericorneaal) 

 onderzoek vd bovenste conjunctivale zak (bij vreemdvoorwerpgevoel) met omklappen 

bovenste ooglid 

o doe pt naar benden kijken → trek ooglid met wimpers naar beneden → plaats watenstaafje 

in bovenste ooglidspleet → kantel ooglid om → inspecteer tarsale conunctiva 

 is er roodheid? 

 zijn er follikels? 

 is er vreemd voorwerp? 

o als pt terug naar boven kijkt: bovenste ooglid klapt terug op plaats 

 onderzoek in halfduister: vergelijk (directe en indirecte) pupilreflexen op licht aan elk oog 

 

Onderzoek van pupillicht en oogfundus 

 eerst kan pupil verwijd w met fenylefrine 5% coll en tropicamide coll. → na 15 – 20 minuten 

is pupil wijd 

o dit zijn snel en kort werkende producten 

o beschikbare mydriatica en cycloplegica 

 tropicamide 0,5% coll → w hier standaard gebruikt 

 atropinesulfaat 0,5% en 1% coll: w hier niet voor gebruikt want veel te lang werkend 

(vss weken) 

 cyclopentolaathydrochloride 1% coll: hier niet gebruikt want geeft te veel 

geassocieerde storingen accommodatie 

 homatropinehydrobromide 1% coll: hier niet gebruikt want te lang werkend (vss 

dagen) 

 fenylefrinehydrochloride 5%, 10% of 15% coll 

 5% w gebruikt voor nog beter onderzoek 

 onderzoek van pupillicht: stel oftalmoscoop in op +2 D → bekijk oog vd pt vanop 30 cm door 

oftalmoscoop 

o (gedilateerde) pupil licht rood op: dit is reflectie van oogfunduskleur door heldere media 

(vitreum, lens, voorkamervocht en cornea) 

 rood want weerkaatsing van choroidea met bloedvaten 

o troebelingen in cornea, voorkamer en lens: zichtbaar als zwarte stipjes in rode licht (je 

ziet niet in welke laag troebeling zit met oftalmoscoop) 
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 onderzoek van oogfundus: stel oftalmoscoop in op –2 D voor emmetrope pt en onderzoeker 

o onderzoekshouding 

 pt kijkt recht vooruit 

 onderzoeker houdt oftalmoscoop vlak tegen eigen oog 

 rechteroog voor onderzoek R-oog vd pt, linkeroog voor onderzoek L-oog vd pt 

o bekijk oog vd pt door oftalmoscoop vanop enige afstand → pupil licht rood op (pupillicht) 

o benader pt tot ong 3 cm van zijn oog → je ziet details van oogfundus in rechtopstaand en 

vergroot (15x) beeld 

 je herkent papil: nasaal van fixatiepunt (macula) 

 vanaf papil volg je grote netvliesvaten (donkere, bredere venen en dunnere arteries) 

in de 4 kwadranten 

 enkel centrale deel vh netvlies visualiseerbaar! 

→ veel detail maar geen overzicht! 

 bij oftalmoloog w geen directe maar indirecte oftalmoscoop gebruikt 

o binoculair 

o minder gedetailleerd maar meer overzicht 

o omgekeerd (geen rechtstaand) beeld! 

 boven = onder, L = R 

 veel oefening nodig om onderzoek te kunnen 

 

Onderzoek van voorste oogsegment: biomicroscopie, oogdrukmeting, … 

 spleetlamp = binoculaire microscoop met verticale spleetvormige verlichting die toelaat 

optische doorsnede van voorste segment te bekijken 

o eigenschappen toestel 

 binoculair 

 bron van verlichting 

 kinsteun 

 beweeglijkheid 

o hoek van verlichting en breedte, lengte en intensiteit van verlichting kunnen variëren 

o ook vergroting aanpasbaar 

o onderzoeker heeft stereoscopisch, 3D beeld van voorste oogsegment 

 details van ooglidrand, wimpers, palpebrale en bulbaire conjunctiva, tranenfilm en 

cornea, iris en voorkamervocht kunnen bestudeerd w 

 met grotere vergroting: abnormale aanwezigheid van rode of witte bloedcellen in 

voorkamervocht kan aangetoond w 

 door gedilateerde pupil kunnen ook lens en voorste glasvocht onderzocht w 

 tonometer 

o oogdruk w gemeten met applanatietonometer van Goldmann 

 is gemonteerd samen met spleetlamp 

 werking 

 eerst druppelanesthesie + wat fluoresceïne indruppelen 

 tonometer voor oog positioneren met gebruik blauw licht 

→ tip tonometer dan in  contact brengen met hoornvlies 

 toestel meet kracht die nodig is om gestandaardiseerde 

afvlakking van hoornvlies te veroorzaken: bij hogere 

oogdruk is benodigde kracht hoger 

 afvlakking w gezien als 2 halve ringen die op 

bepaalde hoogte in elkaar moeten geschoven zijn  

 oogdruk w afgelezen op apparaat (in mmHg) 

 normale oogdruk gemiddeld ± 15 mmHg 

 vanaf 21 mmHg w oogdruk als verhoogd beschouwd 

 is beste manier om oogdruk te meten maar nadeel: kan enkel door arts gedaan w 

 2x oogdruppels nodig 

 spleetlamp 

 oog aanraken 



Ine Bollen    Oogheelkunde | 2014 - 2015  

10 | P a g i n a  
 

o non-contacttonometers = niet zo accuraat als applanatietonometer 

 werking: kleine luchtstoot w tegen cornea geblazen → lucht die tergkaatst raakt 

drukgevoelig membraantje in toestel 

 lokale anesthetica niet nodig 

 toestel kan gebruikt w door technisch personeel voor screeningsdoeleinden 

 < 18 mmHg: oogdruk normaal 

 > 18 mmHg: verder onderzoek met applanatietonometer nodig 

 

Gespecialiseerde onderzoeken 

 fluorescentie-angiografie: oogfundus w gefotografeerd na inspuiten fluoresceïne in armvene 

o kleurstof laat toe vasculaire en anatomische details van oogfundus nauwkeurig te 

evalueren vb. diabetische retinopathie, leeftijdsgebonden maculadegeneratie, centraal 

veneuze occlusie 

o netvliesbloedvaten gevuld met kleurstof lichten op tegen achtergrondfluorescentie van 

onderliggende choroidea  

 fluoresceïne diffundeert niet uit lumen van normale netvliesbloedvaten (dus zichtbaar 

als bloedvaten) 

 fluoresceïne diffundeert wel uit choroïdale vaten (achtergrondfluorescentie) 

 indocyanine-groen-angiografie (ICG) = techniek die superieur is voor beeldvorming 

choroïdale circulatie 

o ICG: kleurstof bestaande uit grotere moleculen die niet diffunderen uit choroïdale vaten → 

individuele choroïdale vaten kunnen gevisualiseerd w 

o nuttig bij onderzoek exsudatieve maculadegeneratie 
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Refractie en optische correcties 

 

Refractieafwijkingen 

 

Emmetropie = afwezigheid van elke refractiefout 

 emmetrope oog ziet scherp in verte 

 geen hulpmiddelen nodig 

 lichtstralen moeten gebroken w om te focuseren op retina → 3 zaken belangrijk 

o breking door hoornvlies = meest sterke breking van hele oog 

o breking door lens 

 in absolute hoeveelheid minder breking 

 kan sterkte variëren: boller (sterker) en vlakker (minder) w 

o oogaslengte: afstand van vooraan tot achteraan oog 

 

Bijziendheid (myopie)  

 meest frequente refractieafwijking 

 focus van voorwerpen op afstand valt voor netvlies 

o oog is te lang: iedere bijkomende mm oogaslengte = 3 dioptrie bijziendheid 

o wazig zicht in verte maar kan vlot lezen kortbij 

 correctie door concave, negatieve brilglazen of contactlenzen 

o  lenzen verschuiven beeld naar achteren naar netvlies toe → gezichtsscherpte w ook in 

verte geoptimaliseerd 

 

Presbyopie 

 accommodatie = veranderen refractiesterkte om objecten kortbij scherp te zien 

o proces gebeurt in lens: contractie en relaxatie vd m. ciliaris verandert dikte en curvatuur 

vd lens 

o sequentie accommodatie  
 parasympatische stimulatie 

 contractie corpus ciliare 

 relaxatie zonulae van Zinn 

 boller maken van lens 

o jonge leeftijd: ruim voldoende accommodatie om scherp te zien op (heel) korte afstand 

 presbyopie = verlies van vermogen tot accommodatie met toename leeftijd 

o emmetroop oog zal moeilijker kleine letters kortbij lezen op leeftijd ong 45 jaar 
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o presbyopie w gecorrigeerd door additie van convexe, positieve lens die verlies van 

accommodatie corrigeert 

 lenzen vormen leesbril waarmee men kan lezen maar waarmee men wazig ziet in verte 

 soms gebruik ‘half brilletje’: hiermee kan men ongehinderd kijken in verte 

 bifocale glazen 

 correctie voor ver in bovenste deel van glas 

 onderaan segment met leescorrectie 

 progressieve / multifocale glazen: geleidelijke overgang van vertecorrectie bovenaan 

naar leescorrectie onderaan glas 

 

Verziendheid (hypermetropie)  

 hypermetrope oog zonder accommodatie: beeld van voorwerp op afstand w gefocuseerd 

achter netvlies 

o oog is te kort 

o inspanning nodig voor scherp zicht 

 in verte probeert hypermetroop oog scherp te zien mbv accommodatie 

 voor scherpe visus kortbij: nog meer accommodatie nodig 

→ inspanning kan leiden tot oogvermoeidheid die toeneemt bij werk kortbij 

 correctie door convexe, positieve lens 

o bij toenemende leeftijd (verlies accommodatie): eerder (lees)bril nodig want kortbij zien 

wordt heel moeilijk 

 

Astigmatisme 

 = afwijkende kromming van hoornvlies 

 vorm hoornvlies 

o normale hoornvlies is bijna perfect bolvormig 

o astigmatisme: kromming van hoornvlies is sterker in 1 meridiaan 

 correctie: cilindrische lenzen die verschillende sterkte hebben in vss meridianen 

o w frequent gebruikt in combinatie met negatieve of positieve lenzen ter correctie myopie 

of hypermetropie 

 

Natuurlijke evolutie van refractieafwijkingen 

 meeste baby’s: licht hypermetroop bij geboorte  

 hypermetropie vermindert traag → normaal: bereiken van emmetropie 

o refractieafwijkingen zijn erfelijk bepaald maar overerving is complex en w bepaald door 

veel variabelen 

o myopie neemt vaak toe in tienerjaren 
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 factoren die toename bepalen zijn slecht gekend: wsl is werken op korte afstand één 

vd oorzakelijke factoren 

 optische of farmacologische ‘behandelingen’ om toename myopie te vertragen bij 

kinderen hebben nut op lange termijn niet bewezen 

 

Correctie van refractieafwijkingen 

 

Bril 

 negatieve dioptries corrigeren myopie 

 positieve dioptries corrigeren hypermetropie 

 voor astigmatisme: bijkomende cilindrische sterkte bijgevoegd in glas 

 bij presbyopie: correctie voor leesafstand (30 – 40 cm) verkrijgen door positieve additie op 

te tellen bij vertecorrectie 

o rond 45 jaar: meestal ong +1 dioptrie (tov vertecorrectie) 

o rond 65 jaar: geen accommodatie meer mogelijk → ong + 2,5 D tov vertecorrectie 

o wat met leesbrillen uit warenhuis?: niet gebruiken als lees-werkbril want niet goed om 

continu te gebruiken 

 hebben sterkte +1 D tot ong + 2,5 D → gericht op emmetrope mensen 

 altijd L- en R-glas met zelfde sterkte (dus beperking voor als men 2 verschillende ogen 

heeft) 

 ieder glas heeft optisch centrum: bij optieker w dit aangepast aan interpupillaire 

afstand 

 deze afstand verschilt tss mensen 

 bij supermarkt: hier w geen rekening mee gehouden (‘gemiddeld persoon’) 

 niet schadelijk 

 wel comfortlast (vb. vermoeidheid) bij continu gebruik bril die niet op individu is 

afgesteld 

 unifocale, bifocale en multifocale glazen corrigeren refractieafwijkingen volgens noodzaak en 

comfort vd pt 

o unifocaal: brilglas heeft 1 uniforme sterkte 

 typische bril voor bijziendheid 

 kan wel verschillend glas voor 2 ogen 

o bifocaal 

 boven voor verzicht 

 onder voor lezen 

o multifocaal: progressieve overgang van bovenaan verzicht naar onderaan om te lezen 

 onderste (voor lezen) zit iets meer naar neusgat toe 

 rondom belangrijke regio’s: optische fouten → zijkanten zijn minder dan optisch 

correct 

 vb. temporaal onder kijken 

 maar meestal vlotte, eenvoudige aanpassing mogelijk door pt 

 bepaalde hoogte vh glas is nodig opdat dit mogelijk is! 

 brilcorrectie blijft (ondanks mogelijke nadelen) veiligste correctie 

 brilvoorschrift 

o persoonsgegevens vd pt 

o unifocaal – bifocaal – multifocaal 

o glas of kunststof 

o OD = oculus dexter ; OS = oculus sinister 

 beiden apart in te vullen 

 glazen voor ver en voor dichtbij moet je afzonderlijk invullen 

(enkel welke additie voor leesbril is niet oké) 

 3 kolommetjes 

 sfero = sferische correctie: voor myopie of hypermetropie 

 cilindrische sterkte 

 as = voor correctie astigmatisme 
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Contactlenzen 

 waarom lenzen? → bril heeft voor bepaalde personen nadelen: staat op neus, dampt aan, 

moeilijker voor sporten, … 

 belangrijk dat ze O2-doorlaatbaar zijn! 

o O2-voorziening van cornea komt uit omgeving (geen bloedvaten!) 

o je zet vreemd voorwerp op cornea → moet O2 doorlaatbaar zijn want anders w hoornvlies 

gevoelig, rood, gaat zwellen, … 

 vaak na tijdje overgeschakeld op meer O2-doorlaatbare lenzen 

 uitdoen ’s nachts!! 

 zachte, plooibare contactlenzen 

o H2O-opnemend materiaal → zacht en soepel 

o zuurstofdoorlatend 

o nemen vorm aan van cornea vd pt 

 correctie myopie/hypermetropie 

 uitgesproken astigmatisme kan er niet door w gecorrigeerd behalve als cilindrische 

correctie w ingebouwd → torische lens 

 presbyopie corrigeren? 

 optie 1: leesbril opzetten (contactlenzen corrigeren voor ver) 

 optie 2: multifocale contactlenzen 

 werkt bij ong 2/3 vd pt’en 

 hoe?: concentrische cirkels voor veraf, dichtbij en tussenin → hersenen moeten 

switchen tss ver en dicht (beelden van dicht resp. ver uitschakelen) 

o voordelen 

 snelle gewenning  

 draagcomfort ++ 

 kan afgewisseld w met bril, occasioneel dragen is mogelijk 

 blijven gemakkelijk ter plaatse → zeer geschikt voor actieve levensstijl 

 stofgevoeligheid is laag 

 vereisen maar korte aanpassingsperiode (makkelijk aangepast door opticien) 

o vereisen zorgvuldige hygiëne en manipulatie! 

 gemakkelijk vervuild door aantrekken water, proteïnen, … → vuil in en op lens 

 dagelijks onderhouden door reinigen/desinfectie 

o nadelen 

 onoordeelkundig gebruik → oogontstekingen (keratitis) frequent 

 regelmatig oogonderzoek door oogarts aangewezen 

 meestal vervanging na enkele jaren nodig 

o frequent: zwachte wegwerplenzen gebruikt 

 dagelijks of regelmatig (iedere 2 weken, iedere maand) vervangen 

 hierdoor: inspanning voor verzorging en reiniging beperken (dus risico op infectie 

verminderen) 

o permanent te dragen (dag en nacht) zachte contactlenzen: groot risico op ontstekingen → 

NIET doen 

 halfharde, gasdoorlatende (vormstabiele) contactlenzen 

o = rigid-gas permeable (RGP) 

o bestaan uit licht plooibaar plastic dat zuurstof doorlaat  

o voordelen 

 veranderen kromming van voorste corneaoppervlak → corrigeren bijna alle afwijkingen 

(ook astigmatisme) 

 geven scherp zicht 

 makkelijk te hanteren, makkelijk in onderhoud 

 langere levensduur 

 duidelijk lager risico op infecties dan met zachte contactlenzen! (dus veilige lens) 

o nadelen 

 langere gewenningsperiode (zeker als ze niet iedere dag gedragen w) 

 verschuiven gemakkelijk 
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 meer ongemakken met stofjes in oog 

 aanpassing vergt iets meer tijd  

o belangrijk: aanpassen van diameter en kromming! 

o diameter vd lens is altijd kleiner dan hoornvlies (itt zachte CL: altijd verder) 

 aanpassen van contactlenzen vereist correcte keuze van basiskromming: aangepast aan 

o corneakromming 

o diameter 

o materiaal 

o sterkte vd correctie (niet perfect gelijk aan sterkte van brilglas!) 

→ medisch product! (niet op internet, Kruidvat, … aankopen) 

 aanpassing, controle en onderhoud!! 

o reinigen/desinfectie steeds belangrijk 

o respecteer draagperiode (dag – week – maand)! 

o geen contactlenzen tijdens nacht/slaap 

o gebruik juiste onderhoudsproducten 

o onderhoud lenscontainer + vernieuw regelmatig 

o zachte CL niet gebruiken bij zwemmen  

 in zwembaden zitten amoeben → vinden in zachte contactlenzen perfecte bodem voor 

hoornvliesontsteking te geven 

 mag wel: harde lenzen of lenzen die na zwemmen kunnen weggesmeten w 

 er is geen ‘jongste leeftijd’ voor contactlenzen: voornaamste is dat ze het kunnen 

onderhouden en goed kunnen inbrengen 

 contactlenzen geven bij hoge ametropieën/anisometropie betere visus dan bril !! 

o bril: glazen w dan heel dik (nu minder dan vroeger) 

o zijkanten bij bril zijn optisch niet optimaal 

 bij problemen: verwijder CL en raadpleeg (oog)arts 

o vuiltje onder lens 

o aanslag op lens 

o stukje vd lens 

o droge ogen 

 frequent 

 branderige ogen, wazig zien,… 

 belang van airco → erger op einde vd dag, … 

 aantal meibomiuskliertjes op rand van ooglid verminderen → meer verdamping van 

traanvocht 

 behandeling 

 kunsttranen 

 voldoende knipperen 

 voldoende luchtvochtigheid 

 soms leidt dit tot intolerantie voor CL 

o ontsteking 

 symptomen 

 rood, pijnlijk oog 

 tranen 

 lichtschuwheid 

 wazig zicht 

 behandeling 

 in eerste instantie: CL verwijderen 

 raadpleeg arts 

 belangrijk onderscheid tss 

 conjunctivitis (weinig gevaar) 

 visusbedreigende keratitis (zelden) 

o toxische reactie: bewaarmiddelen in lenzenvloeistof 

o allergische reactie: bewaarmiddelen in lenzenvloeistof 

o neovascularisatie hoornvlies 
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 frequent bij zachte CL 

 tgv chronisch O2 tekort 

 daarom regelmatige controle 

 behandeling 

 afwisselen met bril 

 contactlenzen met hogere O2 doorlaatbaarheid 

 overschakelen naar RGP 

o giant papillary conjunctivitis 

 hobbelige reactie op chronische prikkel van contactlenzen 

 symptomen 

 roodheid 

 jeuk 

 comfortklachten 

 behandeling 

 contactlenzen uitlaten 

 regelmatig vervangen contactlenzen 

 goed onderhoud 

 verminderen duur van contactlenzen dragen 

 oogdruppels 

o beperkte ptosis 

 veel mensen met refractieafwijkingen hebben toch goede visus dankzij bril of contactlenzen 

o brilglazen: efficiënt en veilig maar nadelen 

 zogezegd lelijk uitzicht 

 bril hinderlijk 

o contactlenzen 

 soms niet handig in gebruik 

 sommige mensen verdragen ze niet 

o dragen contactlenzen/bril verandert NIETS aan evolutie refractieafwijkingen 

 

Refractieve chirurgie 

 

Inleiding 

 beide technieken: kromming cornea verandert → brekingssterkte ook zodat lichtstralen 

precies op netvlies gefocuseerd w en vertezicht geoptimaliseerd 

 overwegingen voor refractieve chirurgie 

o vermindering afhankelijkheid van bril en contactlenzen 

o gepaste correctie refractiefout 

 refractiefout moet voor operatie perfect gekend zijn 

 niet < 18 jaar want refractiefout moet stabiel zijn 

o ‘genezen’ van oogaandoening (eigenlijk niet echt ziekte maar eerder comfortvraag) 

o begrijpen en accepteren van risico’s, beperkingen en bijwerkingen 

 wanneer geen refractieve chirurgie? 

o slechte oogtoestand 

o onstabiele refractiefout 

 

Radiaire keratotomie (RK) werd vroeger gebruikt  

 = ‘krasjes’ 

 enkel voor correctie myopie 

 cornea w radiair ingesneden → centrale deel van hoornvlies w vlakker zodat lichtstralen 

minder sterk gebroken w 

o meestal 4 – 8 incisies met diamantmes 

o om effect te hebben: cornea moet 90% van dikte w ingesneden 

o centrale deel van hoornvlies laat men ongemoeid (krasjes maken van buiten nr binnen 

toe) 

 ingreep duurt maar enkele minuten → gebeurt ambulant 
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 oog w met collyria oppervlakkig verdoofd 

 eerst ene oog opereren → enkele weken → dan andere oog opereren 

 resultaten 

o eerste maanden ervaart pt nog vaak schommelingen van gezichtsscherpte 

o refractieve resultaat is niet perfect voorspelbaar 

 beste resultaten: bij lagere myopieën 

 belangrijkste verwikkeling: onder- of overcorrectie (bijkomende operaties in tot 33% 

vd pt’en voor verbetering ondercorrectie) 

 complicaties 

o infectie 

o onmogelijkheid om contactlenzen te dragen 

o hoornvlies verzwakt → oog gemakkelijker beschadigd bij trauma 

o lange termijn: dikwijls shift van resultaat naar (ongewenste) hypermetropie 

o permanent zichtsverlies 

 bijwerkingen 

o lichtgevoeligheid 

o pijn 

o fluctuerende visie 

o glare (schittering) 

o lastig gevolg: pt in duister last van strooilicht (‘starburst’, vb. rond autolichten) 

o leesbril nodig op vroegere leeftijd 

 nu niet meer gedaan! 

 

Laserkeratectomie 

 centrale deel van cornea andere kromming geven door heel dun oppervlakkig laagje met 

laser te ‘verdampen’ 

o gebruik van excimer laser (UV 193 nm) → glad en egaal oppervlak na ablatie 

o foto-ablatie van cornea: ‘verdampen van weefsel’ 

 micron per micron, met micron precisie → heel gedoseerd en gelokaliseerd! 

 hoornvlies is meest refractieve oppervlak vh oog → je moet nt zo veel aanpassen om 

goede verandering te hebben 

o lasers genereren vlug repetitieve spots met zorgvuldig gekozen, verschillende diameters 

(1 – 8 mm) om perfecte ablatieprofiel te verkrijgen 

 binnen bepaalde grenzen: myopie, (beperkte) hypermetropie en astigmatisme kunnen 

gecorrigeerd w → door berekening met computer 

o voor evt. geassocieerde presbyopie: nog geen optimale standaardbehandeling 

o myopie ablatie: vlakkere, dunnere cornea centraal verkrijgen 

o hypermetrope correctie 

 beperkt tot ong + 4 D 

 centrale stuk moet boller w (steilere cornea centraal): centraal doe je niks maar 

gebeurt door ablatering groeve rondom centrale cornea 

o astigmatisme: ovale ablatie 

 uitgebreid vooronderzoek!! = belangrijk om technische haalbaarheid van refractieve 

laseringreep te bepalen 

o corneapachymetrie (corneadikte)!!! 

 ablatiezone voor myopie: 6 mm + transitiezone 

 flapdikte: 110 µm 

 ablatiediepte (micronen) =
(ablatiediameter (mm))

2
 ∗ dioptie

3
 

 best na behandeling: 250 – 300 µm over hebben 

o graad ametropie 

 + is deze stabiel? 

 + hoe doet pt het met huidige correctie? 

o corneakromming 

 hiervoor heb je minutieuze, gespecialiseerde apparatuur nodig want anterior en 

posterior oppervlak van hoornvlies hebben niet zelfde kromming! 
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o pupilgrootte 

o vroegere oogaandoeningen 

 procedure 

o poliklinisch (ambulant) 

o eerst w oog lokaal verdoofd met collyria → enkele druppels zijn voldoende voor effectieve 

oppervlakkige verdoving 

o ooglidsperder op oog: anders heeft men neiging om ogen te sluiten als laser aankomt 

o epitheel moet verwijderd w (laseren op epitheel heeft geen nut, moet op stroma) → 2 

mogelijkheden 

 fotoreatieve keratectomie (PRK): cornea-epitheel w verwijderd door afschrapen met 

borsteltje/spateltje/… (enkele seconden) → dan laserbehandeling 

 na behandeling: pijn 2,5 dagen tot cornea-epitheel hersteld is 

 verbandcontactlens aanbrengen om comfort wat doenbaar te maken 

 eerste dagen en soms weken: zicht nog wazig 

 soms minder goede wondheling → langere tijd waas op cornea (corneal haze) 

 vnl na correctie hogere ametropie 

 sommige mensen: last van schitteringen → vnl bij autorijden ’s nachts (halo’s) 

 techniek beperkt tot lagere dioptries: myopie, hypermetropie al dan niet met 

astigmatisme 

 LASIK (Laser Assisted In-Situ Keratomileusis) 

 eerst w met mechanische microkeratoom of femtosecond laser anterieure flap (110 

– 160 µm dikte) vd cornea losgemaakt en omgeklapt 

 dan laserbehandeling die vorm cornea wijzigt (op zelfde manier als PRK) 

 dan w flap terug op plaats geklapt: gaat vanzelf kleven aan stroma (geen 

hechtingen nodig) 

 femtosecond laser (andere dan excimer laser, die voor effectieve behandeling instaat): 

op bepaalde diepte overal lasers laten doorbranden voor flap los te maken 

 niet veiliger  

 wel extra kost voor pt (enkele €100 per oog) 

 veel minder pijnlijk want geen cornea-epitheeldefect 

 herstel is vlug: cornea helder na korte tijd (direct na operatie) 

 beide ogen w behandeld in zelfde sessie 

 complicaties 

 onder- of overcorrectie → igv ondercorrectie: enhancement doen (flapje kan 

gemakkelijk terug los → enkele seconden laseren en dan is het in orde) 

 slecht nachtzicht 

 cornea-infectie 

 onregelmatige heling 

 zeldzame flap-gerelateerde complicaties 

 flaponregelmatigheid of dislocatie = zeer zeldzaam 

 controle eerste post-operatieve dag 

 vermijd wrijven in oog 

 scharnier van flap bovenaan 

 behandeling: in OK terug oog verdoven → terug op plaats leggen 

 vreemde materie onder flap 

 intra-operatief 

 donut-shaped flap (als stukje hoornvlies is blijven zitten) 

 free cap (zeldzaam): geen scharnier maar flap is aan mesje blijven 

hangen → oplossing is terugplaatsen en dan 3 – 4 maanden laten genezen 

waarna dan operatie gaat uitgevoerd w 

 epitheelingroei op interface 

 debris in interface: diffuse interlamellaire keratitis 

 = sands of the Sahara 

 diffuus wit, granulair infiltraat binnen aantal dagen na LASIK 

 corneale ectasie (zeer zeldzaam!) → ‘wazige visus’ 
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 preventie: steeds 250 – 300 µm resterend stromaal bed behouden 

 vss risicofactoren maar onvolledig gekend 

 vroege detectie door Pentacam, topografie 

 behandeling: ? (cornea cross-linking) 

 zij-effecten 

 tijdelijk discomfort 

 fluctuatie en wazig zicht 

 lichtgevoeligheid 

 schitteringen en halo’s 

 leesbril nodig op vroegere leeftijd 

 LASIK verandert significant basale traansecretie 

o na verwijdering epitheel: laserablatie vd cornea onder controle van fixatie van behandelde 

oog (eye tracking en actieve fixatie) 

 opdat oog recht naar laser kijkt: flikkerlichtje op laser 

 iedere kleine beweging die oog maakt ziet computer → wacht tot oog terug gefixeerd 

is: dan doet het verder 

 complicaties gerelateerd aan excimer laserablatie 

o off-centre ablatie: uiterst zeldzaam 

 zeldzaam tgv eye tracker en actieve fixatie 

 gevolg: geïnduceerd astigmatisme 

o post-operatief: niet-optimale gezichtsscherpte 

 duur vd behandeling hangt af van aard vd afwijking 

 resultaten 

o huidige lasertechnieken: zeer goede voorspelbaarheid van resultaat 

 < 5% heeft bijbehandeling nodig 

o kwaliteit van visus w geoptimaliseerd door 

 corrigeren sferische en cilinderische refractiefout 

 corrigeren optische aberraties van hogere orde (wavefront-guided treatment) 

 algemene opmerkingen LASIK / PRK 

o informed consent is heel belangrijk! 

o prestatie buiten RIZIV nomenclatuur → w niet terugbetaald 

 kost € 1430/oog 

 sommige ziekenfondsen kiezen zelf om toch beetje terug te betalen 

 aanvullende hospitalisatieverzekeringen kunnen meer terugbetalen 

 ‘wavefront-guided custom ablation’ 

o conventionele refractieve chirurgie behandelt sfero-cilindrische correctie 

o wavefront-guided custom ablation: voor hogere orde aberraties 

 wiskundig hogere functies dan simpele myopie, hypermetropie, astigmatisme → 

ingewikkelde berekeningen voor correctie  

 kenmerken 

 meten wat we willen behandelen: lage en hogere orde aberraties 

 small-spot (variable spot) laser systeem 

 gedurende ablatie: zeer accurate tracking noodzakelijk! 
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Pijnlijke rode oog 

 

Acute conjunctivitis 

 

Conjunctivitis = één vd frequentste oogaandoeningen 

 conjunctiva staat bloot aan veel micro-organismen 

 vss beschermende mechanismen 

o waterige tranenfilm verdunt debrispartikels 

o mucuslaag vangt debrispartikels 

o ooglidbewegingen pompen tranen naar traanpunt 

o tranen bevatten antimicrobiële stoffen 

 

Klinische tekenen en symptomen 

 conjunctivale roodheid 

o meer roodheid op palpebrale dan op bulbaire conjunctiva 

o meestal meer uitgesproken thv onderste conjunctivale zak 

 etterige of slijmerige secretie 

o igv bacteriële etiologie 

o pt merkt secretie meest ’s morgen bij wakker w als 

 aaneengekleefde oogleden 

 korstjes tss wimpers (penseelwimpers) en in ooghoeken 

 pt klaagt van gevoel zand in ogen = vreemdvoorwerpgevoel 

o weinig lichtschuwheid 

o geen echte pijn 

 gezichsscherpte blijft goed! 

o evt wel wat wazig door slijmerig secreet 

 bij uitgesproken conjunctivitis: conjunctiva en oogleden kunnen fel opzwellen 

o = chemosis 

 soms: pre-auriculaire lymfklier pijnlijk opgezwollen 

 infectieuze conjunctivitis is (of wordt) meestal bilateraal! 

 

Soorten conjunctivitis 

 

Bacteriële conjunctivitis 

 acute mucopurulente conjunctivitis w meestal veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken 

en pneumokokken 

 diagnose: klinisch!! 

o labotests (vb. conjunctivale wisser): slechts uitzonderlijk nodig bij ernstige of 

aanslepende vormen 

 bijna altijd zelflimiterend 

o onbehandeld: 10 – 14 dagen 

o met aangepaste behandeling: 1 – 3 dagen 

 behandeling 

o lokale antibiotica in collyrium (of zalf) 4 – 6x per dag 

 meest gebruikte antibiotica: aureomycine, bacitracine, chlooramfenicol, fusidinezuur, 

gentamycine, neomycine, polymyxine B, rifamycine, tobramycine, … 

 vaak associaties van antibiotica onderling 

 bij keuze preparaat: rekening houden met risico op allergie (is verhoogd bij 

associatiepreparaten) 

 GEEN associatie met corticoïden voorschrijven! 

o er w geen oogverband aangebracht: secretie moet vrij kunnen afvloeien 

 owv besmettelijkheid: wassen vd handen na iedere verzorging (en na ieder onderzoek door 

arts) is imperatief! 
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Virale conjunctivitis 

 w veroorzaakt door verscheidenheid van virussen  

 epidemische vorm w veroorzaakt door adenovirus type 18 of 19 

o frequent en gemakkelijk doorgegeven door direct contact 

o incubatieperiode 8 – 10 dagen 

 conjunctivitis begint aan één oog 

o in regel: dit oog meest aangetast 

o andere oog volgt enkele dagen later in mildere vorm 

 symptomen 

o duidelijke conjunctivale injectie en tranenvloed 

o enkele dagen later: fotofobie 

o frequent 

 oedeem vd oogleden 

 chemosis  

 pijnlijke pre-auriculaire klier 

o enkel igv bacteriële surinfectie: etterig secreet 

o zeldzaam maar mogelijk evolutie naar keratoconjunctivitis 

 adenovirus kan heel soms cornea invaderen → immunologisch gemedieerde ronde, 

subepitheliale cornea-infiltraten (witte vlekken): visusdaling 

 klaart volledig spontaan op zonder restletsels maar kan lang duren (niks tegen te doen, 

gewoon wachten) 

 geneest na enkele weken 

 behandeling 

o oorzakelijke behandeling is er niet 

o koude kompressen kunnen symptomen wat verlichten 

o lokale AB: nuttig voor bacteriële surinfectie 

o cortisonedruppeltjes? 

 verminderen subjectieve symptomen 

 moeten met grote omzichtigheid gebruikt w (cf. herpesinfectie, cornea-epitheelletsel, …) 

 zorgt voor vertraging (!) vh verdwijnen vd cornea-infiltraten 

 transmissie!!: te vaak door vingers van onderzoekende arts of door onvoldoende 

gesteriliseerd onderzoeksmateriaal (vb. tonometer) 

 soms: geassocieerde koorts en faryngitis (pharyngoconjunctival fever) 

o typisch met pre-auriculaire lymfadenopathie 

o verwekker: meestal adenovirus type 3 

 

Allergische (immunologisch gemedieerde) conjunctivitis 

 frequentst: iatrogene vorm door allergie aan lokaal gebruikte oogdruppels (vb. AB) en meer 

specifiek aan bewaarmiddelen in deze collyria 

o opvallende zwelling en roodheid vd huid rondom oog 

o uitgesproken jeuk! 

o oplossing 

 staken van alle lokale therapieën 

 druppels gebruiken zonder bewaarmiddelen 

 hooikoorts (allergische rinitis) 

o milde conjunctivale inflammatie is hier vaak aan geassocieerd 

o opvallendste tekenen 

 jeuk 

 tranenvloed 

 conjunctivale injectie  

 chemosis 

o behandeling 

 indien mogelijk: vermijden van uitlokkende agens (pollen, gras, …) 

 lokale (en/of perorale) antiallergica: lodoxamide, levocabastine, natriumchromoglycaat 

 evt lokale corticoïden 
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 vernale keratoconjunctivitis – lentekataar 

o zeldzamere aandoening 

o voorkomen 

 bij kinderen van 4 – 16 jaar 

 bilateraal 

 jongens > meisjes 

o pt’en met vernale keratoconjunctivitis vertonen meestal andere tekenen van allergie 

(gras, pollen) 

o cyclisch verloop: verslechtert in lente en verbetert in herfst 

o tekenen 

 uitgesproken jeuk en lichtschuwheid 

 papillaire reactie thv conjunctiva (giant papillary reaction) = onder bovenste ooglid 

komen grote cuboïdale, afgeplatte papillen voor  

 acute fase: soms witte vlekjes thv limbus = Trantas’ dots 

o behandeling: symptomatisch 

 acuut: lokale corticoïden 

 nieuwere niet-steroïdale anti-inflammatoire collyria 

 flyctenulaire conjunctivitis = vertraagde overgevoeligheidsreactie op microbiële proteïnen  

o uitlokkende allergeen: vaak blefaritis door S. aureus 

o tekenen 

 talrijke kleine flyctenen (kleine, harde, rode verheven letsels): aan limbus aan top van 

vlek conjunctivale roodheid 

 geïrriteerd, tranend oog 

 intense fotofobie bij aantasting vd cornea 

o behandeling 

 voor controle acute symptomen: cortisonecollyria 

 uitlokkende blefaritis: met lokale AB behandelen 

 giant papillary conjunctivitis 

o tekenen en symptomen als in vernale conjunctivitis: grote cuboïdale, afgeplatte papillen 

(tarsale zijde vh bovenste ooglid) 

o kan voorkomen bij dragen zachte contactlenzen 

o meestal: nood om (tijdelijk) te stoppen met dragen van contactlenzen 

 

Opmerking: collyria en oogzalven die corticosteroïden bevatten mogen nooit chronisch gebruikt w 

(lensvertroebeling, verhoogde oogdruk) en nooit bij epitheeldefecten vd cornea 

 

Acute keratitis 

 

Soorten acute keratitis 

 

Bacteriële keratitis 

 veel minder frequent dan conjunctivitis 

o cornea w goed afgeschermd door cornea-epitheel (meerlagig plaveiselepitheel) 

o exogene keratitis w veroorzaakt door infectieus agens enkel na aantasting vh cornea-

epitheel → epitheelletsels: aantoonbaar na indruppelen van fluoresceïne coll. 

 symptomen 

o uitgesproken pijn! 

 cornea bevat veel pijnvezels 

 w verergerd door ooglidbewegingen over cornea-oppervlak 

o lichtschuwheid door pijnlijke contractie van geïnflammeerde iris 

o tranenvloed 

o ooglidkramp (dus om te onderzoeken: verdovende druppels nodig; geeft tijdelijk heel goede 

pijnverlichting bij pt) 

o conjunctivale roodheid 

 dieper 
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 uitgesproken pericorneaal gelokaliseerd 

o gezichtsscherpte: gedaald! (afhankelijk van plaats vd corneatroebel) 

 ulcera vh oog 

o marginaal ulcus is verwikkeling aanslepende conjunctivitis 

 vss kleine fluopositieve ulcera liggen op 1 mm afstand vd limbus 

 gezichtsscherpte blijft normaal 

 letsels heel pijnlijk 

 genezen in enkele dagen 

 frequent recidief 

 behandeling: lokale AB 

o centraal ulcus 

 cornealetsel veel groter dan bij marginaal ulcus 

 ligt centraal thv cornea (weg vd limbus) → visusdaling ++ 

 oorzaak: microtrauma vh cornea-epitheel samen met voorbeschikkende factor 

 contactlensgebruik (!) 

 diabetes 

 chronische dacryocystitis 

 gebruik lokale corticoïden 

 etiologisch organisme 

 frequent: pneumokokken 

 Pseudomonas → felle, vlugge aantasting! 

 stafylokokken 

 … 

 evolutie: ontsteking breidt uit door corneastroma heen 

 voorkamervocht w beladen met ettercellen (Tyndall-positief)  

 ettercellen zakken naderhand in onderste voorkamerhoek uit = hypopyon 

 niveaubeeld zichtbaar 

 is niet in cornea maar erachter 

 soms verzwakt corneale stroma zodanig dat membraan van Descemet uitpuilt = 

descemetocoele 

 dan is membraan van Descemet enige wat voorkamervocht nog scheidt van 

buitenwereld 

 kan perforeren → afvloei van voorkamervocht 

 behandeling = gespecialiseerd en intensief (niet door HA, altijd doorsturen naar oogarts!) 

 urgent: hoge dosissen lokale AB vereist (soms zelfs ZH-opname voor want heel 

veel, herhaaldelijke druppels nodig) 

 eerst empirisch 

 schraping van letsel met microbiologische kweek noodzakelijk → gerichte AB 

 gebruik lokale cortisone = absoluut tegenaangewezen!!! 

 samengaande iritis: verzorgd met atropine coll. 

 prognose centraal cornea-ulcus is niet goed!: bij genezing blijft dikwijls centrale 

corneavlek (restletsel) over → felle verstoring van gezichtsscherpte 

 niet meer actief infiltraat met ettercellen maar structuur stroma laat nt meer toe 

dat cornea doorzichtig is (wazige vlek) 

 als men voldoende snel behandeld: kleiner restletsel (zelden zelfs niets) 

 perifere waas heeft minder gevolgen dan centrale waas voor visus 

 

Herpetische keratitis (keratitis dendritica) 

 bijna alle volwassenen (vaak ongemerkt) al in contact gekomen met herpes simplex virus 

o na primaire infectie: virus blijft latent in ganglion trigeminale 

o veroorzaakt ‘herpes labialis’ 

 aan oog kan herpes simplex unilaterale epitheliale keratitis met weinig uitgesproken 

subjectieve symptomen veroorzaken 

o frequentste oorzaak van corneaal ulcus! 

o recidiverende aandoening: dikwijls uitgelokt door koorts, UV-blootstelling, stress, … 
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o unilateraal!! 

o irritatie, fotofobie en tranenvloed 

o maar symptomen minder uitgesproken dan verwacht bij epitheliale keratitis  

 owv relatieve cornea-ongevoeligheid veroorzaakt door doorgang herpesvirus langs 

corneale zenuwen 

 aandoening dikwijls miskend als banale conjunctivitis! 

o diagnose is klinisch: fluoresceïne coll. → karakteristieke letsel: dendritisch cornea-

epitheelletsel (herpesboompje) 

o soms dringt ontsteking dieper door tot in stroma vd cornea (disciforme keratitis) en 

voorkamer → mogelijke oorzaken 

 door niet te behandelen 

 door gebruik lokale corticoïden! 

 behandeling: lokale, specifieke antivirale middelen 

o acyclovir (Zovirax®) oogzalf 

o gancyclovir (Virgan®) ooggel 

o BVDU coll. en oogzalf 

 = bromovinyldeoxyuridine  

 niet geregistreerd 

o NOOIT corticoïden: leidt tot zeer ernstig ulcus vd cornea 

 ernstige vertroebeling vd cornea mogelijk na multipele recidieven 

o noodzaakt soms tot corneatransplantatie 

 

Zona ophtalmica 

 herpes zoster virus kan oog aantasten als ramus ophtalmicus vd n. trigeminus is aangetast 

o dan: ook n. nasociliaris aangetast → vesiculaire letsels aanwezig op neustop = teken van 

Hutchinson 

o huidletsels en pijn lijken verder op die bij zona elders op lichaam: vaak uitgesproken  

o sterke zwelling van ooglid en conjunctiva 

 zona kan verwikkeld worden met  

o immuungemedieerde, diepe interstitiële keratitis (zonder epitheliale letsels; gedaalde 

corneagevoeligheid) 

o begeleidende iritis 

 behandeling 

o vroegtijdig IV (of PO) acyclovir (Zovirax®) aangevuld met  

 atropine coll. 

 cortisone coll. 

o acyclovir oogzalf 

 bij onvoldoende behandeling: keratitis blijft maandenlang aanslepen → blijvende 

visusvermindering door corneatroebel 

 

Acanthamoeba keratitis 

 zeldzaam maar uitzonderlijk ernstig 

 Acanthamoeba = protozoön 

o heel verspreid voorkomen in gepollueerd water 

o vb. in subtropische zwembaden! 

 corneale infecties door Acanthamoeba 

o laatste jaren in toenemend aantal herkend 

o bijna altijd geassocieerd met dragen zachte contactlenzen 

 dragen zachte CL bij zwemmen in (subtropische) zwembaden: zeker afgeraden! 

 symptomen 

o unilaterale, felle (!) pijn 

o conjunctivale roodheid 

o fotofobie 

o vaak ringvormig cornea-abces 

o visusdaling 
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 diagnose 

o correcte diagnose w in beginstadium vaak gemist → meestal blijvende visusdaling 

o definitieve diagnose vereist corneaschraping en specifieke cultuur (ook vd 

contactlensvloeistof en contactlens) 

 behandeling: specifiek en intensief 

o organisme kan lange tijd in cystevorm overleving → langdurige behandeling en dikwijls 

ontgoochelend 

 na genezing vh infectieuze proces: corneaal litteken kan overblijven 

o soms zo uitgebreid dat corneatransplantatie nodig is 

 

Keratitis door lagoftalmie en neuroparalytische keratitis 

 keratitis door lagoftalmie 

o onvolledig sluiten van ooglid veroorzaakt  

 uitdroging vd cornea  

 mogelijk bacteriële keratitis vh onbedekte deel vd cornea (exposure keratitis) 

o oorzaken onvolledig sluiten ooglid 

 n. facialisparalyse 

 exoftalmie (hyperthyroïdie, ziekte van Graves) 

 littekenretractie vh ooglid 

 pt’en onder kunstmatige ventilatie op ICU 

 neuroparalytische keratitis: verlies van corneagevoeligheid (n. trigeminus) en daardoor 

verminderde knipperreflex → ernstige keratitis mogelijk 

o weinig alarmsymptomen (geen pijn) 

o oorzaak: vaak (chirurgisch) trauma, ontsteking of tumor vh ganglion trigeminale 

 beide vormen: preventie vd keratitis essentieel! 

o cornea vochtig houden met kunsttranen of vette zalf 

o lokale AB nodig bij bacteriële infectie 

o ooglid sluiten 

 soms nodig om ooglid chirurgisch gedeeltelijk te sluiten (blefarorafie) 

 tijdelijk door inspuiten botulinetoxine in ooglid 

 extra voordeel: oog onder ooglid kan gemakkelijk onderzocht en ingedruppeld w 

 

Keratoconjunctivitis sicca = ‘droge ogen’ 

 voorkomen 

o frequente aandoening > 50 jaar 

o vnl bij vrouwen tgv hormonale veranderingen in menopauze 

 etiologie 

o verminderde traanproductie geassocieerd met systemische aandoeningen  

 reumatoïde artritis 

 syndroom van Sjörgen = systemische aandoening met keratoconjunctivitis sicca, 

xerostomie (droge mond) en bindweefselaandoening (artritis) 

o veranderde samenstelling vd tranenfilm  

 door medicatie of omgevingsfactoren (vb. roken, airconditioning) 

 tranenfilm minder stabiel → veroorzaakt corneale opdroging 

 symptomen en klinische tekenen 

o branderig gevoel en overvloedig tranen (reflextranen) bij koude, wind, langer lezen, … 

o hardnekkig vreemdvoorwerpgevoel 

o matige bulbaire, conjunctivale roodheid met fel uitgesproken symptomen van irritatie 

o punctiforme cornealetsels in onderste helft cornea → zichtbaar met fluoresceïne kleuring 

o subjectieve last neemt overdag toe → ergst ’s avonds 

o traanproductie = verminderd (Schirmertest: teststrookje enkele min. in oog → aantal mm nat?) 

 behandeling 

o symptomatische behandeling: frequent indruppelen van kunsttranen coll. (liefst zonder 

bewaarmiddelen) of oogzalf met vss viscositeiten 

o ergere gevallen: meer maatregelen om uitdroging vd cornea en conjunctiva te voorkomen  
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 punctale plugs = chirurgische obliteratie vd traanpuncten om weinige tranen die 

geproduceerd w in contact te houden met oogoppervlak 

 

Endogene keratitis 

 zeldzaam 

 geen epitheeldefect maar wel oedeem vd diepere lagen vd cornea 

 na genezing: corneavlek blijft bestaan 

 typische maar zeldzame vorm: bij congenitale syfilis 

 

Corneatransplantatie 

 donorcornea’s w gepreleveerd bij overleden donoren (MOD = multipele orgaandonor) 

o enucleatie kort na overlijden 

o moderne opslagmedia maken conserveren van cornea’s mogelijk voor ong 1 week 

 receptorcornea is meestal troebele cornea 

o aanleiding 

 post-infectieus vb. corneaal ulcus, recidiverende herpes keratitis, Acanthamoeba 

keratitis 

 post-trauma 

 degeneratieve aandoeningen vb. Fuchs endotheliale dystrofie 

 post-chirurgisch: endotheeldecompensatie 

 keratoconus 

 … 

o als andere structuren vh oog (n. opticus, lens, retina, …) intact zijn: zeer duidelijke 

visusverbetering te verwachten 

 afstoting? 

o geen voordeel van HLA-typering bij keuze transplantcornea 

o best voldoende lang wachten na infectie tot oog volledig rustig is (6 – 12 m): anders nog 

meer bloedvaten ikv inflammatie en dus toch meer kans op afstoting (lokaal) 

 chirurgische ingreep 

o receptorcornea w circulair getrefineerd en uitgesneden 

o donorcornea w aangepast met juiste diameter → gehecht thv receptor met nylon 10/0 

 moet zorgvuldig gebeuren om postoperatief astigmatisme te beperken en visueel 

resultaat te optimaliseren 

 hechting langdurig (1 jaar) laten zitten want trage heling 

 na ingreep: langdurige behandeling met lokale corticoïden nodig om rejectie te voorkomen 

 meerdere, herhaalde ingrepen: technisch perfect mogelijk 

 2 manieren hoornvliestransplantatie 

o penetrerende keratoplastie (PKP): alle cornealagen 

o transplantatie beperken tot enkel aangetaste cornealaag (lamellaire corneachirurgie)  

 voordelen 

 enkel zieke deel w vervangen 

 geen grote penetrerende wonde → stevigheid w behouden 

 vb. vervangen endotheel of anterieure stroma 

 vb. DSAEK (Descemet stripping automated endothelial keratoplasty): endotheel + membraan 

van Descemet (vb. Fuch’s endotheliale dystrofie) 

 

Acute iritis 

 

Voorste acute iritis vertoont unilateraal, pijnlijk rood oog met visusdaling 

 

Symptomen en tekenen 

 symptomen 

o gezichtsscherpte ↓  

o oog pijnlijk en gevoelig bij druk (‘diepe pijn in oog’) 

o lichtschuwheid (fotofobie) 
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o tranenvloed 

o ooglidkramp 

o GEEN etterig secreet (dus geen toegeplakt oog en geen slijm want geen infectie) 

 objectieve tekenen  

o unilaterale, diepe pericorneale roodheid 

 bulbaire conjunctiva roder dan palpebrale 

 roodheid meest uitgesproken perilimbaal 

 even duidelijk in alle sectoren 

 individuele bloedvaatjes zijn moeilijker te zien: kleur is meer uniform violet 

o cornea = helder 

o pupil in miosis door 

 oedeem vd iris 

 kramp vd m. constrictor pupillae (tgv inflammatie) 

o bij spleetlamponderzoek 

 troebel in voorkamervocht door aanwezigheid inflammatoire cellen  

 = Tyndall fenomeen (in verslag: Tyndall positief) 

 verklaart visusdaling 

 als ontstekingscellen in voorkamer talrijk worden 

 sedimenteren eerst in kleine vlokjes op endotheel vd cornea (binnenkant cornea, 

Descemet membraan) 

 = Descemetstippen 

 vnl in onderste helft (oiv zwaartekracht) 

 nog talrijker → neerslag met niveaubeeld in onderste voorkamerhoek 

 = hypopion 

o bij aanhoudende inflammatie vormen zich vergroeiingen tss achtervlakte vd iris en 

voorvlakte vd lens 

 = achterste synechieën 

 w zichtbaar als pupil gedilateerd w: pupil krijgt onregelmatig, vervormd aspect 

 igv volledige vergroeiing pupilboord met lens (seclusie vd pupil): normale circulatie 

voorkamervocht van achter iris door pupilopening onderbroken 

 iris w naar voren gedrukt → voorkamer w ondieper en voorkamerhoek w afgesloten 

 gevolg: acute drukstijging 

 

Etiologie 

 frequentste: endogene oorzaken 

o meestal kan geen algemene oorzaak aangetoond w  

o vss etiologische factoren die kunnen voorkomen: HLA B27+ (ziekte van Bechterew, 

ankyloserende spondylitis), syndroom van Reiter (reactieve artritis), colitis ulcerosa, ziekte van 

Crohn, sarcoïdose, … 

o verloopt met aanvallen 

 kunnen enkele weken duren 

 kan verspringen van ene naar andere oog 

 recidieven zijn frequent 

o igv onvoldoende behandeling: iedere nieuwe aanval laat nieuwe synechieën na 

 iritis met exogene oorzaak: infectieus 

o veel minder frequent (zeer zeldzaam) 

o komt voor als kiemen doordringen in oog  

 na perforerend trauma 

 via ulcus vd cornea 

 

Behandeling van endogene iritis (door oogarts!!) 

 voldoende corticoïden in collyrium en oogzalf 

o 4 – 6x per dag coll. + ’s avonds oogzalf (meestal in afbouwend schema igv vermindering 

klachten) 

o eventueel aangevuld met NSAID coll. 
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o langdurig gebruik → risico op oogdrukstijging en cataract 

 DUS enkel door oogarts laten voorschrijven die oogdruk enzo dan goed opvolgt 

 atropine 1% coll. 2 – 3x per dag 

o atropine is normaal langwerkende pupildilator (2-tal weken) maar owv inflammatie is 

doorbloeding erg verhoogd dus atropine snel uitgewassen → véél kortere werkingsduur 

o nut 

 m. sfincter pupillae w verlamd → pijnkramp vermindert 

 vorming synechieën w sterk vertraagd door vergroten vd pupil 

o na langdurig gebruik: allergie voor atropine coll. kan ontstaan 

 

Verwikkelingen 

 secundair glaucoom: tgv 

o seclusie vd pupil 

o oogdrukstijging door gebruik cortisone lokaal 

 secundaire cataract: tgv 

o inflammatie in voorkamer 

o evt. langdurige en herhaalde gebruik cortisone coll. 

 

Episcleritis en scleritis 

 

Episcleritis = inflammatie vd episclera (dun laagje vasculair, elastisch weefsel tss conjunctiva en 

sclera) 

 wel omschreven, gelokaliseerde (evt nodulaire) inflammatie 

 voorkomen 

o vrij frequent 

o vnl vrouwen 

o dikwijls 3e – 4e levensdecade 

 meestal unilateraal (soms bilateraal) 

 frequente recidieven 

 etiologie vaak niet duidelijk (slechts zelden geassocieerd met algemene aandoening) 

 symptomen 

o gelokaliseerde rode zwelling in verder wit oog 

o milde irritatie en discomfort 

o geen lichtgevoeligheid, geen secretie 

 behandeling 

o meestal spontane resolutie binnen enkele weken 

o bij ernstigere symptomen: cortisone coll. of niet-steroïdale anti-inflammatoire coll. 

 

Scleritis = ernstige inflammatie vd sclera 

 voorkomen 

o meer zeldzaam 

o vnl vrouwen 

o 5e – 6e levensdecade (dus eerder oudere leeftijd) 

 ong 60% vd gevallen: geassocieerd met auto-immune aandoeningen vb. ankyloserende 

spondylitis, reumatoïde artritis, lupus, polyartritis nodosa, granulomatose van Wegener, … 

 symptomen 

o ernstige pijn (houdt pt soms ’s nachts wakker) 

o verspreide, diepe roodheid vh oog 

o soms door inflammatie zelfs verdunning vd sclera 

o 1/3e vd gevallen: geassocieerde keratitis of uveïtis 

 felle, diepe roodheid tgv dilatatie vd diepe vasculaire plexus van sclera en episclera 

o dus diepere bloedvaten! 

 behandeling 

o perorale (!) NSAIDs 

o soms: algemene corticoïden of andere immunosuppressiva nodig 
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Acuut gesloten hoek glaucoom 

 

Acuut gesloten hoek glaucoom = acute felle oogdrukstijging door afsluiten vd voorkamerhoek 

 perifere rand vd iris gaat circulair trabeculum corneosclerale (waarlangs voorkamervocht 

normaal afvloeit) afsluiten  

 risicofactoren 

o ondiepe voorkamer, meestal hypermetrope pt’en (hebben klein oog)  
o oudere pt’en: meestal > 60 jaar 

 voorachterwaartse diameter lens neemt toe met leeftijd 

 dikkere lens = duwt iris meer naar voorkamer toe 

o vrouw > man 

o nauwe voorkamerhoek sluit af als iris in hoek w samengeplooid bij mydriase 

 dus vnl ’s avonds bij schemer 

 soms is oorzaak iatrogeen (anticholinerg/sympathicomimetisch): pupildilatatie kan bij 

voorbeschikte ogen met nauwe voorkamer aanval van acuut glaucoom uitlokken 

 atropine pre-operatief 

 bronchodilator 

 tocolytica 

 nasale decongestie 

 urgentie! 

o igv tijdig herkennen en behandelen: volledig herstel zonder restletsels mogelijk 

o igv 12 – 36u te laat: oogzenuw te veel schade gehad → zicht komt niet terug 

 preventie bij diagnostische pupildilatatie en ondiepe voorkamer: gebruik kortwerkende 

mydriatica 

 

Symptomen en tekenen 

 symptomen 

o aanval begint vrij plots: pijn in oog 

 kan bij bejaarden heel mild zijn (daarom w het soms gemist)! 

o nausea en braken 

 tgv irritatie vd n. vagus 

 dus algemene symptomen (enige oogaandoening waarbij dit is)!! 

o duidelijke vermindering van gezichtsscherpte 

 niet altijd door pt (en arts!) opgemerkt owv uitgesproken algemene symptomen 

 objectieve tekenen 

o oog vuurrood 

o oog voelt keihard aan 
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 objectiveren door op gesloten ogen op ooglid te duwen → vergelijken met 

contralaterale normale zijde 

o cornea troebel met erachter pupil in semimydriase 

o geen lichtreflex meer (‘oog is stijf’) 

o gezichtsscherpte verminderd: tot hooguit vingers tellen 

o oogdrukmeting → oogdruk sterk verhoogd tot meer dan 40 – 50 mmHg 

 anamnese: soms prodromen 

o oorzaak: voorbijgaande hoeksluitingen met hoge oogdruk en licht cornea-oedeem 

o ’s avonds w zicht mistig en zijn er halo’s rond lampen 

o lichte hoofdpijn 

o prodromen komen ’s avonds voor en zijn ’s morgens weer verdwenen 

 

Behandeling 

 OFTALMOLOGISCHE URGENTIE!! 

 verhoogde oogdruk moet zo snel mogelijk dalen 

o IV infuus met Mannitol 20% 150 cc (hypertone oplossing) 

 toegediend over 20 minuten 

 dehydrateert glasvocht-compartiment → creatie ruimte in voorkamerhoek: hopelijk 

terug afvoer op gang 

o Diamox® (acetazolamide) 500 mg IV  

 in shot toegediend 

 koolzuuranhydrase-inhibitor → inhibeert productie van voorkamervocht 

o herhaald indruppelen pilocarpine 2% coll. 

 cholinomimeticum: pupil w kleiner gemaakt → regenboogvlies terug uit voorkamer 

gehaald dus voorkamerhoek terug open → bevordering afvloei voorkamervocht 

 pijnstilling  

 Litican IV: tegen nausea 

 dexamethasone monofree 4x/d 

o om inflammatie oog tot rust te brengen 

 preventie recidief! 

o als cornea niet te troebel is: Yag-iridotomie 

 kleine opening maken in perifere iris mbv Yag-laser  

 zorgt voor permanente verbinding tss voorste en achterste oogsegment → 

voorkamervocht kan naar voorkamer: is goed gevuld → duwt iris wat naar achter 

waardoor voorkamerhoek open blijft 

 werkt heel goed!: voorkomt nieuwe aanvallen acuut glaucoom 

o zeldzame gevallen als cornea te troebel blijft: chirurgische iridectomie nodig 

o aanleg voor ontwikkelen acuut glaucoom is bijna altijd bilateraal dus preventieve Yag-

iridotomie van 2e oog ook nodig 
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Trage visusvermindering bij uitwendig normaal oog 

 

Cataract 

 

Cataract = functioneel hinderende lensvertroebeling 

 = staar 

 komt door irreversibele degeneratie vd lenseiwitten 

 

Etiologie 

 frequentste vorm: leeftijdsgebonden (seniele) cataract 

o kan voortschrijden tot hinderlijke visusdaling 

o meestal bilateraal 

o lensvertroebeling meestal zeer traag progressief over jaren 

 prevalentie 50% voor 65 – 74-jarigen 

 prevalentie 70% voor 75+’ers 

 meer zeldzame oorzaken 

o traumatische vorm: aan één oog na  

 contusie 

 perforerend trauma 

o secundaire cataract na langdurige inflammatie (oa iritis) 

o postoperatief na vitrectomie 

o medicamenteus geïnduceerde cataract: na langdurig lokaal of algemeen gebruik van 

cortisone 

o metabool vb. bij diabetes 

o na radiotherapie vh gebied 

o geassocieerd aan algemene aandoeningen vb. syndroom van Down 

o congenitale vormen → vereisen specifieke aanpak en opvolging 

 

Symptomen en klinische tekens 

 voornaamste klacht: ‘wazig zien’, ‘mist voor ogen’ 

 vaak verblind door tegenlicht (vb. zon): komt doordat troebele lens 

licht erg verstrooit 

 asymmetrisch: beetje meer aan ene oog dan andere oog 

 uitwendige oog volledig normaal 

 onderzoek van pupillicht (na pupildilatatie) is nuttig  
o seniele cataract: vnl lenskern troebel = nucleaire cataract met 

vaak myopiserend effect 

o secundaire cataract (vb. cortisone) tast dikwijls eerst achterste 

lenskapsel aan 

 

Behandeling 

 GEEN medicamenteuze behandeling die ontwikkeling lensopaciteiten vertraagt of omkeert 

 chirurgisch: verwijderen ooglens en inbrengen implantlens 

o is enige optie bij duidelijke visuslast 

 nooit dringend geïndiceerd 

 cataractextractie is frequentst uitgevoerde oftalmologische chirurgische procedure: 

120.000 cataract-ingrepen per jaar in België 

o uitkomst lensextractie  

 verbetert visuele functie heel duidelijk in overgrote meerderheid vd gevallen 

 klein percentage: uiteindelijk toch visusbeperking tgv 

 voorafbestaand netvlieslijden (macula? glaucoom?) 

 ontwikkeling postoperatieve complicaties 

 infectie 

 netvliesloslating 

o pre-operatief: enkele dingen moeten w nagegaan 
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 visusmeting 

 oorzaak visusdaling 

 bepaling sterkte (in D) van implantlens ifv target-refractie 

 oogaslengtemeting 

 kromming hoornvlies (keratometrie) 

o peri-operatief 

 maximale pupildilatatie 

 anesthesie 

 verdoving is locoregionaal: retrobulbaire injectie met xylocaïne/marcaïne  

 prik doorheen huid tussen onderste benige oogkas en oog 

 goede analgesie 

 gedurende enkele uren: amaurosis (niet-ziend) en immobiel oog 

 kunnen ook uitgevoerd w onder druppelanesthesie 

 analgesie 

 maar wel ziend, mobiel oog 

 vb. bij pt’en onder bloedverdunners 

 zeer zeldzaam: algemene anesthesie 

 operatiemicroscoop 

o ingreep duurt ongeveer 15 – 20 minuten  

o vroeger werd intracapsulaire techniek (ICCE) gedaan 

 lens in geheel uit oog gehaald (incisie 10 – 12 mm nodig) met lenskapsel enzo 

 toen had men nog geen implantlens dus afake (dikke) bril of contactlens nodig 

naderhand want wegname lens zorgt voor grote refractieve fout 

 operatie had groot risico dus werd enkel gedaan igv volledige blindheid 

o huidige chirurgische techniek: extracapsulaire cataractextractie waarbij lenskapsel 

behouden blijft 

 lenskapsel kan behouden blijven want lensinhoud is troebel door denaturatie eiwitten 

maar lenskapsel is normaal 

 kleine incisie (< 2 mm) w gemaakt aan limbus of perifere cornea 

 meestal bovenaan, soms temporaal 

 daarna w opening in voorste lenskapsel gemaakt: capsulorhexis 

 360° rondomrond opening maken → handigheid voor nodig 

 tegenwoordig w hiervoor ook Femtosecond laser voor gebruikt (+ ook voor 

lensverweking) maar duur en nt terugbetaald 

 lenskern en zachte cortex w zorgvuldig verwijderd 

 op voorhand: faco-emulsificatietechniek = hoogfrequente ultrasone golven 

waarmee men lensmateriaal eerst verweekt  

 daarna lensmateriaal aspireren 

 ooglens w vervangen door kunstlens met aangepaste dioptrie = implantlens 

(“pseudofakie = lens is vervangen door kunstlens”) 

 w ingebracht in lenskapsel (capsular bag, laat men dus zitten) 

 plooibare implantlenzen w gebruikt: kunnen opgevouwen door kleine incisie 

ingebracht w → pas in oog ontplooit lens zich 

 implantlens bestaat uit centraal biconvex optisch deel en 2 ‘haptics’ om lens 

op juiste plaats in lenskapsel te houden 

 aangepaste dioptrie opdat er normale gezichtsscherpte op afstand is 

 voor emmetroop oog: lens van +21 D 

 lenssterkte w bepaald door (echografisch) meten van oogaslengte en 

sterkte vd corneakromming 

 dus bril? 

 geen bril voor zien op afstand meer nodig 

 er is geen accommodatie dus leesbril nodig 

 andere correcties 

 torische implantlens beschikbaar voor correctie astigmatisme (dan 

belangrijk om het volgens juiste oogas in te brengen) 
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 multifocale IOL: concentrische ringen op lens → hersenen moeten 

kiezen welk beeld nodig is (werkt niet bij iedereen, idealiter zou je op 

voorhand kunnen bepalen bij wie het wel gaat werken) 

 techniek met kleine incisie heeft meerdere voordelen 

 geen nood aan suturen 

 vlugge wondheling 

 weinig postoperatieve inflammatie met vlugge visuele rehabilitatie 

o complicaties 

 peroperatieve complicatie: achterste kapselscheur = ‘dropped nucleus’ 

 komt door te veel druk naar achter toe → achterste kapsel scheurt → 

lenskapselinhoud valt naar achterste oogsegment 

 behandeling is 2e ingreep: lensmateriaal verwijderen met vitreoretinale chirurgie 

 overgrote meerderheid vd cataractingrepen gebeurt in dagkliniek → zorgvuldige 

controle in eerste postoperatieve dagen blijft noodzakelijk 

 correctie ver / dicht? 

 cave postoperatieve intraoculaire infectie!! → endoftalmie (endoftalmitis) 

 incidentie complicatie: 1/2000 ingrepen 

 treedt op op dag 1 – 3 

 oorzaak: onvoldoende aseptische techniek bij operatie (vb. onvoldoende 

ontsmetting, conjunctiva aangeraakt, …) 

 dus NIET van lucht in operatiezaal! 

 steeds voor vrezen als tijdens eerste postoperatieve dagen 

 visusdaling  

 pijnlijk en rood oog 

 dringende controle en urgente aangepaste behandeling noodzakelijk 

 chirurgie 

 antibiotica (rechtstreeks in oog ingespoten) 

 laattijdige complicatie (tot 30%): nastaar 

 = secundaire opacificatie achterste lenskapsel → visusdaling (wazig zicht)  

 maanden na ingreep 

 nastaar kan zonder chirurgische procedure behandeld w door kleine opening te 

maken in achterste kapsel 

 = capsulotomie met Nd-Yag-laser 

 hierdoor w postoperatieve visus hersteld 

 

Chronisch open hoek glaucoom 

 

Chronisch open hoek glaucoom = chronische opticusneuropathie 

 bekendste risicofactor: chronisch verhoogde oogdruk 

o w veroorzaakt door afnemen doorgankelijkheid vd afvoerwegen vh voorkamervocht in 

trabeculum corneosclerale 

 dus geen gesloten voorkamerhoek! 

 wel gestegen outflow-weerstand (maar etiologie?) 

o als oogdruk boven bepaalde waarde stijgt (meestal > 21 mmHg): zenuwvezels atrofiëren 

geleidelijk aan thv kop vd oogzenuw → irreversibele defecten gezichtsveld 

→ chronische, heel traag progressieve oogzenuwaantasting 

 geassocieerd met  

o uitholling vd kop vd oogzenuw 

o perifeer gezichtsveldverlies 

 oorzaken 

o meestal onverklaard ouderdomsverschijnsel zonder andere oogafwijkingen = glaucoma 

simplex 

o risicofactoren voor chronisch open hoek glaucoom 

 graad van oogdrukverhoging 

 leeftijd 
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 0,4 – 0,7% vd personen > 40 jaar 

 2 – 3% vd personen > 70 jaar 

 genetica: niet erfelijk maar wel familiaal meer kans 

 ras (vb. Afrikaanse etniciteit → meer kans) 

 (frequenter bij myopen > 4D) 

 (diabetes?) 

 

Symptomen en klinische tekenen 

 gedurende lange tijd: (discreet) verhoogde oogdruk veroorzaakt geen symptomen 

o maar wel al ontstaan van irreversibele schade aan oogzenuw en gezichtsveld 

o uitwendige oog blijft altijd volledig normaal 

o zeker geen pijn 

 pas in gevorderd stadium: pt klaagt van slechtere visus 

o mist voor ogen, meer uitgesproken bij minder licht 

o onbehandeld: volledige blindheid mogelijk 

 onderzoek 

o perifere gezichtsveld defecten 

 vaak eerst nasaal (sowieso minder gemerkt + hersenen vullen weggevallen delen aan) 

 lange tijd: centrale gezichtsscherpte bewaard 

 regelmatige (iedere 3 maanden) geautomatiseerde, computergestuurde perimetrie: 

standaard om subtiele progressie van gezichtsuitval tijdig te ontdekken 

o oogfundusonderzoek 

 progressieve komvormige uitholling vd papil 

 grote bloedvaten verplaatsen naar nasaal door verlies van zenuwvezels 

 omdat afwijkingen soms subtiel zijn: Heidelberg Retina Tomograph is hulpmiddel om 

afwijkingen op te sporen en evolutie op te volgen 

o gemeten met tonometer: oogdruk meestal verhoogd > 20 – 21 mmHg 

 soms: herhaalde oogdrukmetingen nodig om verhoging oogdruk te ontdekken 

 glaucomateuze veranderingen vd oogzenuw en gezichtsveld: zelfs mogelijk met 

normale oogdrukwaarden 

 = normal tension glaucoma 

 heel belangrijk!!: vroege diagnose → systematisch opsporen verhoogde oogdruk bij pt’en 40 

– 45 jaar 

o daarom w eerste leesbril best voorgeschreven door oogarts: is ook op die leeftijd → 

oogarts kan ook oogdruk controleren 

o bij suspect: papil bekijken + gezichtsveldonderzoek 

o (twee)jaarlijks te herhalen 

 

Behandeling 

 doel: achteruitgang visuele functie stoppen 

o oogdruk verlagen door 

 toename afvoer voorkamervocht bevorderen 

 productie voorkamervocht verminderen 

o aangerichte schade is wel irreversibel! 

o behandeling moet levenslang w voortgezet 

o therapietrouw! 

 bij onvoldoende effect vd ingestelde behandeling: steeds nuttig om te evalueren 

 vaak onvoldoende omdat er weinig of geen subjectieve klachten zijn, geen pijn door 

aandoening en geen verbetering vd visuele functie door therapie 

 voorkeursbehandeling: medicamenteus  

o steeds in collyriumvorm 

o eerste keuze behandelingen 

 prostaglandines / prostamides = nu eerste keuze 

 stoffen: bimatoprost (Lumigan®), latanoprost (Xalatan®), travoprost (Travatan®) 

 ↑ uveosclerale outflow van voorkamervocht 
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 1x/d druppelen 

 bijwerkingen zijn onschuldig 

 oogwimpergroei 

 toename irispigmentatie 

 β-blokkers 

 remmen productie voorkamervocht → ↓ oogdruk 

 2x/d druppelen nodig 

 stoffen 

 niet-seclectieve: timolol (Timoptol®), levobunolol (Betagan®), metipranolol 

(Beta-Ophitole®), carteolol (Carteol®) 

 selectieve β1-blokkers: betaxolol (Betoptic®) 

 bijwerkingen: bradycardie, bloeddrukverlaging, bronchospasme 

 contra-indicaties (absoluut bij niet-selectieve, relatief bij selectieve) 

 longproblemen: astma, COPD, … 

 hartaandoeningen: hartfalen, bradycardie, … 

 α2-agonisten: brimonidine (Alphagan®) 

 ↓ oogdruk door  

 ↓ productie  

 verbetering outflow voorkamervocht 

 coll. 2x/d 

 lokale allergie redelijk frequent 

 koolzuuranhydraseremmers: dorzolamide (Trusopt®), brinzolamide (Azopt®) 

 remmen productie voorkamervocht 

 kunnen vb. geassocieerd w aan β-blokker als effect monotherapie onvoldoende is 

o preparaten van 2e keuze 

 adrenergica 

 cholinomimetica 

 … 

o igv onvoldoende effect op oogdruk 

 switchen binnen 1e keus 

 2 producten (met vss werkingsmechanisme) kunnen geassocieerd w 

 bestaat soms in combinatieapparaat 

 bij onvoldoende resultaat (of onvoldoende therapietrouw): medicamenteuze behandeling kan 

aangevuld w met laserbehandeling van trabeculum = trabeculoplastie 

o zorgt voor ↑ outflow voorkamervocht 

o effect vaak slechts tijdelijk en werkt niet altijd → eerder ‘tussenstop’ voor chirurgie 

 als dat alles niet volstaat: chirurgie nodig 

o trabeculectomie: filtrerende operatie om afvoer voorkamervocht uit voorkamer naar 

subconjunctivale ruimte mogelijk te maken 

 fistel maken tss voorkamer en subconjunctivale ruimte → vlottere afvloei 

 zie je aan oog: blaasje met rode ring 

o effect van ingreep 

 niet altijd goed voorspelbaar: soms te lage oogdruk 

 niet altijd blijvend omdat filtratie-opening kan fibroseren 

o complicaties 

 vluggere ontwikkeling cataract 

 kans op infectie (ook laattijdig) 

 

Chronische iritis 

 ong 20% vd kinderen met pauci-articulaire vorm juveniele reumatoïde artritis (JRA) 

ontwikkelt chronische bilaterale iridocyclitis 

o vnl jonge meisjes 

o typisch rond 5 – 6 jaar 

 kliniek 

o slepende ontsteking vd voorste uvea kan bij oppervlakkig onderzoek onopgemerkt blijven 
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o eerste teken: vaak  

 verschil in kleur van ogen (heterochromie) 

 verschil in grootte of vorm van pupil (anisocorie) 

 scheelzien (strabisme) 

o meestal pijnloos 

o nauwkeuriger onderzoek 

 pupil in miosis en vervormd door synechieën met lens 

 troebel voorkamervocht 

 Descemetstippen 

 evt. waas op cornea 

 verwikkeling 

o seclusie vd pupil met secundair glaucoom 

o secundair cataract 

 regelmatige oogcontrole bij deze pt’en nodig (want weinig symptomen) 

 oogproblemen kunnen diagnose van JRA jarenlang voorafgaan 

 behandeling 

o jarenlang 

 lokale corticotherapie 

 atropine coll. 

 oogdrukcontrole 

o igv seclusie vd pupil: iridectomie nodig 

 prognose qua visus blijft gereserveerd 

 

Choroidea- en retina-aandoeningen 

 

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) 

 AMD = frequentste oorzaak ernstige (irreversibele) gezichtsscherptedaling bij 50+ in 

Westerse wereld 

 prevalentie stijgt door groeiend aantal personen > 50 jaar in bevolking 

 complexe multifactoriële progressieve aandoening met genetische en omgevingsinvloeden 

o juiste oorzaak niet gekend 

o aandoening komt voor > 65 jaar → incidentie verhoogt verder met toenemende leeftijd 

o andere risicofactoren 

 familiale voorgeschiedenis 

 roken 

 dikwijls bilateraal maar niet symmetrisch aan beide ogen 

 classificatie 

o early AMD (= vroege vorm: voorloper van ‘echte’ AMD) 

 thv maculaire zone 

 beperkte drusen = geelachtige focale deposits van extracellulair debris tss 

retinapigmentepitheel en membraan van Bruch  

 variëren in grootte en aantal 

 verouderingsfenomeen: op zich geen pathologie want visus bewaard 

 evt atrofie van pigmentepitheel 

 pigmentveranderingen 

 visusaantasting: variabel (kan erg beperkt zijn) 

o late AMD → twee vormen 

 droge, niet-exsudatieve vorm (meest frequent: 80 – 90%)  
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 geografische atrofie: kleine, scherp afgelijnde eilandjes zonder functioneel 

pigmentepitheel en fotoreceptoren → visusdaling treedt op bij aantasting van fovea 

 trage, progressieve, nogal milde visusdaling 

 kan altijd overgaan in exsudatieve vorm 

 natte, exsudatieve, neovasculaire vorm (10 – 20%) 

 verantwoordelijk voor meerderheid gevallen met ernstige visusdaling (visus < 0,1) 

 pathogenese 

 vocht uit onderliggende choroidea lekt door kleine defecten in membraan van 

Bruch tot onder pigmentepitheel → exsudaat 

 bloedvaatjes uit choroidea kunnen door membraan van Bruch en 

pigmentepitheel heen onder retina groeien = neovasculair kluwen  

 symptomen 

 plotse uitgesproken daling centrale visus (vlek thv fixatiepunt) 

 metamorfopsie: vervorming centrale deel beeld  

 bij naar rechte lijn kijken: lijkt gebogen 

 lezen w bijzonder moeilijk, schrijfproblemen, … 

 perifere gezichtsveld + mobiliteit blijven bewaard 

 vaak asymmetrische, consecutieve aantasting beide ogen 

 risicofactoren 

 leeftijd!! 

 roken! 

 cardiovasculaire risicofactoren 

 (hypermetropie) 

 genetische predispositie (familiaal) 

 in fundo: macula verheven en subretinale bloedingetjes 

 bij verdacht letsel: verheven macula en neovascularisatie aantonen door 

 optical coherence tomography (OCT) 

 moderne beeldvormingstechniek: gedetailleerde doornsede van onderzochte 

structuur vb. netvlies 

 resolutie tot < 10 µm 

 technologie evolueert voortdurend → steeds betere resoluties zodat alle 

lagen van netvlies in detail gevisualiseerd kunnen w 

 niet-invasief: non-contactonderzoek met instrumentarium analoog aan 

funduscamera door evt. ongedilateerde pupil heen 

 w altijd gedaan voor diagnose en opvolging! (maar nog geen RIZIV 

nomenclatuur voor) 

 fluoresceïne-angiografie  

 nu minder gedaan dan vroeger: enkel als het nodig is 

 IV fluoresceïne inspuiten → in netvlies kijken 

 arteriële (enkel arteriën) en veneuze (ook choroidea) fase 

 macula = donker 

 na enkele minuten: uitgewassen dus weg 

 nadelen 

 kan misselijkheid geven 

 soms allergische reacties 

 igv wet maculadegeneratie: fluoresceïne lekt uit nieuwe bloedvaten → 

perfecte lokalisatie en bepaling uitgebreidheid neovasculaire kluwen 

 andere optie: indocyanine-groenangiografie (ICG-angiografie) 
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 andere filters en kleurstof 

 goed voor beeldvorming choroidea 

 behandeling 

o preventie 

 inname vitamines en antioxidantia (vit C, vit E, β-caroteen, zink, koper): vermindering 

5-jaarsrisico op late AMD van 28% → 20% bij hoog-risico ogen met early AMD 

 roken = duidelijk aangetoonde risicofactor voor ontwikkelen alle vormen maculaire 

degeneratie 

 rookstop  

 preventie 

 bij presentatie aandoening: vertraging deterioratie 

o geen effectieve behandeling voor droge vorm! 

o exsudatieve vorm 

 als neovasculaire membraan geïdentificeerd kan w en buiten fovea ligt: 

laserfotocoagulatie (Krypton- of Argonlaser) om bloedvatkluwen te vernietigen 

 thermische laser → beschadigt ook overliggende retina  

 dus enkel behandeling voor extrafoveale kluwens (is 10 – 15% vd gevallen) 

 gezichtsscherpte kan in aantal gevallen gestabiliseerd of wat verbeterd w 

 recidieven na behandeling: frequent 

 meestal steeds dichter bij fovea 

 kan tgv onvoldoende verschroeiing of door nieuwe neovascularisatie 

 te grote of subfoveale neovascularisaties komen niet in aanmerking voor 

laserbehandeling 

 fotodynamische lasertherapie (PDT) 

 verteporyfine (Visudyne®) inspuiten in bloedbaan → concentreert in neovasculaire 

kluwen → laser specifiek met gekozen golflengte voor behandeling 

 meer specifiek bloedvatkluwen geoblitereerd en bovenliggende retina gespaard → 

meer uitgebreide indicaties 

 ook voor submaculaire letsels afhankelijk van type (klassiek vs occult) 

 meestal herhaalde behandelingen nodig 

 medicamenteuze behandelingen: VEGF (vascular endothelial growth factor) speelt 

belangrijke rol in ontstaan subretinale neovascularisatie → anti-VEGF medicatie 

 ↓ neovascularisatie en ↓ inflammatie 

 herhaaldelijk (iedere 4 – 6 weken) intravitreaal toedienen 

 eerst oog verdoven 

 afdekken 

 3 mm van limbus af (daar zit geen netvlies) prikken in oog → 

product in glasvocht inspuiten → via diffusie: naar retina → effect 

op neovascularisatie 

 beschikbaar 

 pegantanib (Macugen®, niet vermeld in hoorcollege) 

 ranibizumab (Lucentis®) 

 geregistreerd: clinical trials, approval, … 

 € 1100 per dosis maar terugbetaald door RIZIV (onder bepaalde voorwaarden → 

vb. niet meer igv veel inspuitingen of > 3 jaar) 

 bevacizumab (Avastin®): off label 

 is eigenlijk tegen coloncarcinoom 

 even goed in behandeling wet AMD als Lucentis® 

 maar 20x goedkoper dan Lucentis®!! 

 off label → aansprakelijkheid?; geen RIZIV terugbetaling 

 bereiding nodig in ziekenhuisapotheel 

 sinds 2 jaar: aflibercept (Eylea®) 

 VEGF Trap Eye: vangt en blokkeert bepaalde cytokines 

 iedere 8 weken inspuiten → niet-inferieur aan ranibizumab  

 wat kan misgaan? 
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 slecht prikken → netvlies raken 

 infectie door onvoldoende aseptische techniek 

 niet enkel stabilisatie maar ook beperkte verbetering visus! 

o als centrale visus te fel beperkt is: vaak beroep op lowvisionhulpmiddelen (loepen, …) 

 maar w niet terugbetaald > 65 jaar terwijl dan AMD net optreedt! 

 

Retinitis pigmentosa (RP) 

 = klinische en genetische heterogene groep van degeneratieve netvliesaandoeningen 

o gekenmerkt door progressieve, diffuse apoptose van fotoreceptoren (meestal eerst 

staafjes, daarna kegeltjes) en pigmentepitheel → progressieve disfunctie  

o leidt veelal tot volledige blindheid in eindstadium 

o komt voor bij 1/5000 personen 

o verschillende overervingspatronen 

 frequentst autosomaal recessief (30%) 

 soms autosomaal dominant (15 – 20%) 

 X-chromosoomgebonden (10 – 20%) 

 1/3: negatieve familiale geschiedenis (sporadische gevallen) 

o grote vooruitgang geboekt in identificatie van vele mutaties die leiden tot retinitis 

pigmentosa: ondertussen > 45 genetische defecten geïdentificeerd 

o genetisch → bilateraal en symmetrisch 

 symptomen en klinische tekenen 

o typische symptomen: tgv functionele verlies staafjes 

 nachtblindheid (eerste symptoom maar meestal niet eerste klacht!) 

 progressieve inkrimping van perifere gezichtsveld  

 leidt tot tunnelzicht → stoten dingen om, missen zaken, … 

 centrale visus w langer gespaard (kunnen vb. wel nog lezen) 

o meestal afzonderlijk oculaire aandoening maar soms geassocieerde systemische 

afwijkingen 

 afwijkingen van CZS, doofheid, metabole afwijkingen, … 

 RP + gehoorsstoornissen = syndroom van Usher 

 RP + polydactylie, obesitas en hypogonadisme = syndroom van Bardet-Biedl 

o vaak w eerste symptomen opgemerkt op schoolgaande leeftijd 

o evolutie 

 snelheid van evolutie: zeer wisselend en niet voorspelbaar 

 autosomaal dominante vorm: vaak minder vlug progressief 

 X-linked vorm heeft ongunstigste prognose 

 evolutie naar volledige blindheid zeker mogelijk 

o in fundo 

 typische pigmentklompjes (bone spiculae) 

 vnl op (mid)perifere netvlies 

 verdunde netvliesarteriolen 

 bleke, waskleurige papillen 

o klinische diagnose w bevestigd door duidelijk gedaalde tot afwezige flash-

elektroretinogram (ERG) 

 flash-ERG = meten van massa respons van retina geïnduceerd door lichtflits 

 kan differentiëren tss kegeltjes en staafjes 

 principe 
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           normaal       RP 

 al in vroege stadium 

 behandeling 

o afdoende behandeling: niet bekend 

o soms onder strikte medische controle: vit A 

 hoop: evolutie afremmen 

 niet ongecontroleerd want dan ook potentieel gevaarlijk 

o andere supplementen: luteïne, omega-3 vetzuren ?? 

o cave vaak niet-wetenschappelijk onderbouwde, soms gevaarlijke therapieën (pt 

waarschuwen voor wat hij op internet vindt!) 

o belangrijk bij deze pt’en 

 genetische counseling (mbv bloedname gericht zoeken naar mutatie) 

 > 45 mutaties gekend 

 gentherapie?: is er nog niet maar in toekomst mss wel 

 gepaste verwijzing naar revalidatiecentra voor slechtzienden → visuele hulpmiddelen, 

sociale voorzieningen 

o bionisch oog? 

 chip inbrengen onder netvlies → sommige pt’en die blind waren hebben terug wat zicht 

voor grote dingen 

 maar voorlopig niet gebruikt want door corrosie chip: na 1 jaar terug blind! 

 

Uveaal maligne melanoom 

 

Algemeen: mogelijke intra-oculaire tumoren 

 naevus (zie verder) 

 uveaal melanoom (zie verder) 

 melanocytoma 

 choroidaal hemangioma 

 choroidaal osteoma 

 neurofbiroma 

 choroïdale metastase (zie verder) 

 

Choroidale naevus 

 = (meestal vlak) gepigmenteerd letsel waarmee men aangeboren rondloopt 

 incidentie: 5 – 10% in Caucasische ras 

 meestal asymptomatisch 

 belangrijk: onderscheid maken tss typische naevus en verdacht letsel (mbv schema’s) 

o diameter > 3 mm = verdacht 

o dikte > 1 mm = verdacht (echografisch) 

 wat igv verdacht letsel? 

o geen behandeling 

o blijvende follow-up WANT groei en evolutie naar melanoma is mogelijk 

 eerst om 3 – 6 maanden 

 dan om het jaar 

o fotografische documentatie + evt echografie (dikte) 

 



Ine Bollen    Oogheelkunde | 2014 - 2015  

41 | P a g i n a  
 

Choroidaal melanoma 

 maligne melanoom = meest frequente intraoculaire primaire maligne tumor bij volwassen 

blanke bevolking 

o 6/106 per jaar 

o incidentie neemt toe met leeftijd 

 extreem zeldzaam bij kinderen 

o zeldzame familiale casus 

o ras  

 incidentie is hoogst bij Kaukasische ras 

 heel laag in Afrikaanse en Aziatische ras 

o meer frequent in blauw/grijze dan in bruine ogen 

o geen bewezen uitlokkende factoren 

 zonlicht?? 

 genetische predispositie?? 

 kenmerken 

o verdachte nevus (asymptomatisch) transformeert naar groeiend, maligne letsel 

o opheffing retina door tumor 

o geen pijn en uitwendig normaal oog 

o aandoening is unilateraal 

 lokalisatie (allemaal weefsels van zelfde embryologische oorsprong) 

o choroidea 85% 

o corpus ciliare 10% 

o iris 5% 

 symptomen 

o 1/3 zonder symptomen! → vaak toevallig ontdekt bij routinefundusonderzoek voor andere 

indicaties 

o visusklachten/visusdaling 

 netvliesloslating 

 posterieure locatie 

 glasvochtbloed 

o tumor veroorzaakt opheffing vd retina → aantasting perifere gezichtsveld 

o dikwijls blijft tumor zonder opvallende symptomen tot door groei vh letsel macula w 

opgeheven → centrale gezichtsscherpte aangetast 

o ‘floaters’ = glasvochtbloed (pt’en zien vlekjes) 

o fotopsie: ‘bewegende lichtbol’ 

o geen pijn behalve door verhoogde oogdruk in eindstadium 

 diagnose 

o oftalmoscopie: meestal beeld van subretinale verhevenheid (zonder netvliesscheur) 

 oranje pigment 

 exsudatieve loslating 

 doorbraak door Bruch’s membraan 

 meestal geen dense glasvochtbloeding 

o aangevuld met echografie 

 igv voldoende verheven: medium tot lage reflectiviteit 

 ahv bepaalde procedure: typeren van typeren van tumor 

 choroidale excavatie 

o (fluorografie: andere letsels uitsluiten) 

o meestal GEEN biopsie nodig 

o bij diagnose: slechts uitzonderlijk klinisch metastasen vast te stellen 

 algemene screening 

 biochemie 

 bloedbeeld 

 leverfunctie (inclusief LDH) 

 echo lever  

 RX thorax 
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 < 5% presenteert met systemische aantasting 

 MAAR ondanks behandeling: metastasering vd tumor naderhand frequent 

 afhankelijk van 

 grootte vd tumor 

 histologische type 

 lokalisatie in oog 

 lokalisatie 

 vnl in lever (60%) 

 20% subcutaan 

 10% long 

 10% bot 

 overleving na metastasering is zeer beperkt 

o behandeling 

 doelstellingen behandeling (bovenaan = belangrijkste) 

 vernietigen primaire tumor 

 oogsparend indien mogelijk 

 voorkomen pijnlijk oog (~oog gevuld met tumor) 

 behoud perifeer gezichtsveld 

 (behoud/verbetering? centrale visus) 

 mogelijkheden 

 oogsparende behandelingsmodaliteiten voor kleine melanomen 

 brachytherapie: plaques van radioactieve isotopen 

 isotopen 

 90strontium (w in UZ Leuven gebruikt) 

 t1/2 28,5 jaar 

 applicatieduur: ong 2,5 uur 

 geen effect op afstand 

 dosis op sclera: 600 (-450) Gy 

 andere 

 106ruthenium (366 d) 

 125iodium (60 d) 

 103palladium (17d) 

 w tijdelijk gehecht op sclera 

 kenmerken 

 geen specifieke voorzorgsmaatregelen 

 max diameter vd tumor: 12 mm 

 geen aantasting vd sclera 

 scherp omlijnd litteken 

 weinig effect op afstand (neovascularisatie op rand litteken) 

 belang van follow-up! 

 procedure 

 oog met retrobulbaire anesthesie verdoofd 

 onder rechte oogspieren w draadje gedaan → oog kantelen opdat je bij 

tumor kan 

 voldoende licht door cornea laten schijnen om letsel te lokaliseren 

 ringetje rond letsel naaien (ring zelf niet radioactief) 

 plaque op ringetje leggen en aantal uur ter plaatse laten → dan alles 

weg halen → oog terug op plaats → pt laten ontwaken 

 soms kan tumor chirurgisch oogsparend gereseceerd w: tumorectomie 

 niet gemakkelijk om dan oog over/open te houden 

 indicaties 

 letsel te hoog voor brachytherapie 

 ingewikkelde chirurgie vb. moeilijke lokalisatie 

 (transpupillaire thermotherapie) 

 enucleatie vh oog + prothese 
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 is traditionele behandeling gebleven voor grote tumoren 

 indicaties 

 grote tumoren 

 tumoren > 3 klokuren van corpus ciliare 

 te weinig motivatie voor follow-up 

 vraag van pt 

 … 

 oogspieren w nadien terug op kunstoog ingeplant maar hiervoor moet men 

sclera van donoroog gebruiken 

 ooglid kan na enucleatie niet geopend w → pas als prothese geplaatst is kunnen 

spieren die hiervoor zorgen terug werken 

 (externe radiotherapie) 

 (chirurgische endoresectie) 

 prognose 

o 50% 10-jaarsoverleving 

o overleving lager igv 

 grote tumor 

 extra-oculaire uitbreiding 

 anterieure lokalisatie (corpus ciliare) 

 oudere leeftijd 

 histologisch type: epitheloïd 

 chromosomale afwijkingen 

 monosomie 3  

 trisomie 8 

  → ahv deze factoren: zeggen aan pt welke kans hij/zij heeft + welke opvolging nodig 

 6-maandelijkse staging: leverbiochemie + echo lever 

 

Choroïdale metastase 

 = meest frequente intra-oculaire maligniteit MAAR 

o dikwijls asymptomatisch 

o bij pt’en in slechte algemene toestand 

 metastasen van? 

o vrouw 

 70 – 80% borstCa 

 10% longCa 

o man: 40 – 60% longCa 

o gastro-intestinaal, prostaat, pancreas, nier, testis, … 

 oculaire metastase vóór diagnose tumor is mogelijk (vnl bij long!) 

 kenmerken 

o verhevenheid subretinaal 

o soms meerdere letsels, soms in beide ogen 

o meestal asymptomatisch 

 visusdaling enkel als macula verheven is 

 zeker GEEN pijn! 

 diagnose 

o (fluo-angiografie → vroege hypofluorescentie, late staining) 

o !! oculaire echografie → vrij hoge reflectiviteit over ganse tumor 

o staging van primaire tumor 

 behandeling 

o chemotherapie meestal geïndiceerd 

o radiotherapie: gefractioneerd 

o plaque brachytherapie 

o (enucleatie) 

 prognose: niet goed want meestal niet enige metastase 

o long 3 – 5 maanden 
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o borst 8 – 12 maanden 

 

Chronische aandoeningen vd n. opticus 

 

Compressie vd n. opticus en/of chiasma 

 geeft traag progressieve gezichtsvelduitval 

 oorzaken 

o meningeoom 

o hypofyse-adenoom 

o … 

 in oogfundus kan oedeem of naderhand atrofie vd oogzenuw voorkomen 

 vorm van gezichtsvelduitval is indicatief voor lokalisatie vh letsel 

o vb. compressie vh chiasma door hypofyseadenoom → typisch bitemporale 

gezichtsvelduitval 

 

Chronische neuritis optica 

 chronische toxische neuritis optica geeft bilateraal centraal scotoom met visusdaling en 

kleurenzienafwijkingen 

 in oogfundus: initieel geen afwijkingen 

 oorzaken 

o overmatig tabak-alcoholgebruik (en bijgaande malnutritie) 

o verschillende geneesmiddelen vb. ethambutol (tuberculostaticum) 
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Plotse visusvermindering bij uitwendig normale oog 

 

Occlusie vd a. centralis retinae (CRAO) 

 a. centralis retinae  

o tak vd a. ophthalmica 

 a. ophtalmica is zelf eerste tak vd a. carotis interna 

 a. centralis retinae loopt in oogzenuw 

o bevloeit binnenste lagen vh netvlies 

 (buitenste lagen zijn fotoreceptoren: choriocapillaris vanuit a ciliaris retinae) 

 niet erg frequent  

 meestal > 50 jaar oud 

 CRAO = oculair analoog van CVA (TIA) 

o plotse, pijnloze praktisch volledige blindheid aan aangetaste oog 

 binnen enkele seconden 

 “alsof men licht uit deed aan dat oog” 

o amaurosis fugax 

 = korte periodes voorafgaand, voorbijgaand visusverlies 

 komt soms voor 

o bij eerste onderzoek: bij 80% is gezichtsscherpte verminderd tot minder dan vingers 

tellen (visusdaling tot < 1/20) 

o oftalmoscopisch uniek fundusbeeld: kriekrode fovea (cherry-red spot) contrasterend 

tegen roomgele oedemateuze fundus 

 oog zwelt oedemateus op → netvlies niet meer transparant → je ziet choroidea er nt 

meer door 

 fovea kriekrood want is minder dik: hier zie je nog wat choroidea 

 laat stadium: atrofie n. opticus, nauwe retinale arteries 

 geen afdoende behandeling bekend 

o irreversibele schade reeds na 4 (– 6) uur 

o allemaal behandelingen die outcome niet verbeteren: voorkamerpunctie, IV Diamox, 

oculaire massage, trombolyse, … 

o secundaire preventie van risicofactoren! 

 visusprognose vh aangetaste oog: zeer slecht 

 etiologie 

o niet-arteritis (> 2/3) 

 risicofactor: arteriosclerose 

 hypertensie, DM, hyperlipidemie, carotislijden, coronair lijden, TIA/CVA, roken, … 

 deze pt’en hebben daarom ook verhoogd risico op CVA en ischemisch hartlijden in 

toekomst 

 oorzaak: trombotische fenomenen vanuit carotiden of hart 

 meest frequent: embool (a. carotis) 

 occlusieve trombus net achter lamina cribrosa 

o steeds: arteritis temporalis (giant cell arteritis) moet als etiologie uitgesloten w 

 5% vd casus 

 sterk verhoogde bloedsedimentatie (typisch > 100 mm/uur)  

 indien aanwezig: onmiddellijk behandeling met hoge dosis cortisone IV 
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 is protectie van andere oog! 

 naderhand: onderhoudsdosis perorale cortisone gedurende meerdere maanden 

 arteritis temporalis = granulomateuze vasculitis → tast medium en kleine arteries aan 

 komt voor bij bejaarden > 70 jaar 

 labo 

 sterk gestegen bloedbezinkingssnelheid 

 andere inflammatoire parameters (CRP) verhoogd 

 drukpijnlijke arteria temporalis 

 pijn bij kauwbewegingen 

 algemene malaise 

 gewichtsverlies 

 spierpijnen (polymyalgia rheumatica) 

 diagnose kan bevestigd w door biopsie vd a. temporalis 

 retinale arteriële occlusies: duidelijk minder frequent dan veneuze occlusies 

 occlusie slechts 1 tak (arteriële takocclusie) kan ook 

 

Centraal veneuze occlusie (CVO) 

 frequente oorzaak van acute, pijnloze visusdaling 

 trombose vd v. centralis retinae 

o trombose gewoonlijk gelegen aan lamina cribrosa of thv arterioveneuze overkruising 

 voorkomen 

o meeste pt’en zijn > 50 jaar 

o meer dan helft heeft geassocieerde cardiovasculaire aandoening 

 frequent: arteriële HT, DM en hyperlipidemie geassocieerd 

 ook roken is risicofactor 

 typisch oogfundusbeeld 

o in oogfundus komen venen sterk gezwollen en tortueus voor 

o retina is beklad met intraretinale bloedingen 

o gezwollen papil 

o maculair oedeem 

 twee vormen moeten onderscheiden worden 

o ischemische vorm (1/3)  

 presenteert met slechtere visus: < 1/10 

 fluorescentie-angiografie → duidelijke zones met capillaire non-perfusie vh netvlies 

 na enkele maanden: ontwikkeling neovasculaire complicaties 

 nieuwvatvorming in 35% vd gevallen (gebeurt in poging van lichaam om ↑ O2 te 

hebben maar zijn slecht gevormd en groeien waar ze niet thuis horen) 

 rubeosis iridis 

 uiteindelijk: neovasculair glaucoom 

 tijdige panretinale laserbehandeling kan complicaties voorkomen: verschroeiende 

laserpunten → uitschakeling delen netvlies → ↓ O2-nood → ↓ neovascularisatie 

 visuele prognose blijft erg beperkt 

o hyperemische vorm 

 minder slechte visus: 1/2 – 1/10 

 heeft iets betere prognose 

 gedeeltelijk herstel vd visus is regel  

 maar blijvende visusdaling door maculair oedeem is frequent 

 verdere complicaties zoals neovasculair glaucoom komen niet voor (dus retinale 

laserbehandeling is niet nodig) 

 bij persisterend maculair oedeem: nuttige behandeling 

 focale laserbehandeling  

 intravitreale injectie steroïden of anti-VEGF farmaca 

 behandeling 

o causaal? → weinig 

o nasleep, restletsels 
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 voorkomen/behandelen neovascularisatie: panretinale fotocoagulatie 

 visusdaling door maculair oedeem (bij beide vormen) komt voor → behandeling 

 intravitreale injecties Lucentis (anti-VEGF) of Avastin 

 geeft nooit volledig herstel visus (want er is schade) maar verbetering door 

verminderd maculair oedeem 

 soms: enkel veneuze takocclusie thv meer perifere arterioveneuze overkruising 

o dan enkel visusdaling als ook macula is aangetast 

o ook bij (ischemische) takocclusie kunnen neovasculaire complicaties voorkomen → 

sectoriële laserbehandeling vd ischemische zone nodig 

 

Acute voorste ischemische opticus neuropathie (AION) 

 aantasting vd arteriële bloedvoorziening vd kop vd oogzenuw (aa. ciliares posteriores 

breves)  

o veroorzaakt plotse visusvermindering  

 over enkele uren tot 1 dag (vb. nachtje slapen) 

 gewoonlijk horizontale, altitudinale gezichtsvelduitval aan één oog 

 vb. onderaan nog goed zicht, bovenaan niet 

 gezichtsscherpte: hangt af van of centraal deel bewaard is of niet 

 verminderd kleurenzien 

o fundusonderzoek 

 in acute fase: bleek oedeem vd papil 

 eerder vage afwijkingen thv papil 

 verder geen afwijkingen (geen bloedingen, …) 

 nadien ontwikkelt zich oogzenuwatrofie 

 niet-arteritis-AION 

o is infarct vd kop vd oogzenuw door inadequate perfusie vd aa. ciliares posterior 

 94% vd gevallen 

 komt meestal voor in 6e of 7e levensdecade (typisch 57 – 60 jaar oud) 

 meestal geassocieerd aan arteriosclerose, diabetes, hypertensie en hyperlipidemie 

o visusprognose niet goed 

 visusdaling varieert van 1.0 tot LP (light perception) 

 visusdaling meestal stabiel: weinig of geen achteruitgang of recuperatie 

o risico voor 2e oog: 15% over 5 jaar 

o risicofactoren 

 kleine optic disc 

 nachtelijke bloeddrukval 

 slaapapneu 

 hypertensie, diabetes 

 ischemisch hartlijden 

 hyperlipidemie 

 roken 

o behandeling meestal niet nuttig 

 anti-aggregerende therapie (lage dosis acetylsalicylzuur) kan 40% risico op aantasting 

2e oog verminderen 

 belangrijk: ook hier arteritis temporalis uitsluiten (6% vd gevallen)!! 

o gemiddelde leeftijd: 70 jaar 

o systemische symptomen: hoofdpijn, kaak, claudicatio, malaise, gewichtsverlies, … 

o meestal sterke visusdaling < 1/10 

o zelfs bilaterale aantasting mogelijk bij presentatie 

o amaurosis fugax bij 30% 

o diagnose 

 zeker bij bejaarde pt’en: bloedbezinkingssnelheid bepalen (sterk gestegen; niet-

specifiek) 

 CRP bepaling: sterk verhoogd (niet-specifiek) 

 biopsie vd a. temporalis kan diagnose bevestigen 
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o onmiddellijke IV corticotherapie noodzakelijk voor preventie aantasting andere oog 

 50 – 95% aantasting tweede oog igv geen behandeling 

 hoge dosis IV corticoïden gedurende 2 – 3 dagen gevolgd door PO corticoïden over 

lange tijd (voorzichtig af te bouwen ifv inflammatoire parameters) 

 

Glasvochtbloeding 

 bij bloeding in glasvocht: vrij plots pijnloze vermindering vd visus 

o variërend van lichte waas tot zeer slechte visus 

o er bewegen vlekjes, strepen, wolken, … in gezichtsveld 

 uitwendig oog is volledig normaal 

 diverse etiologieën 

o netvliesscheur bij achterste glasvochtloslating 

o proliferatieve diabetische retinopathie 

o na (ischemische) CVO 

o uitgebreide exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie 

 prognose 

o in gunstige gevallen: glasvocht klaart traag op 

o visusprognose is afhankelijk van oorzaak 

 als oogfundus onzichtbaar is: echografisch onderzoek kan bijkomende informatie geven → 

netvliesloslating uitsluiten 

 behandeling 

o als bloeding niet opklaart: vitrectomie nodig 

o meestal wacht men enkele weken voordat men ingrijpt  

 behalve als andere factoren dringendere ingreep nodig maken vb. netvliesloslating, 

proliferatieve diabetische retinopathie, … 

 

Achterste glasvochtloslating – netvliesscheur – netvliesloslating 

 

Normale glasvocht vult achterste oogsegment  

 glasvocht = vitreum 

o is niet gewoon “vloeistof” maar echte structuur 

o stevig adherent aan netvlies: vnl thv 

 perifere glasvochtbasis (perifeer waar nog net netvlies is) 

 langs grote bloedvaten 

 thv rand vd papil 

 thv fovea 

 vitreo-retinale verhoudingen en leeftijd 

o toenemende leeftijd: degeneratieve processen → krimpen vd gel en progressieve 

liquefactie (fluid-filled pockets) 

o verzwakken vd adhesie tss achterste glasvocht en netvlies (inner limiting membrane, 

ILM) → ‘achterste glasvochtloslating’ (PVD) 

 voorkomen 

 frequentie neemt toe met leeftijd: 65% vd pt’en 65 – 85 jaar vertoont achterste 

glasvochtloslating 

 myope pt’en hebben predispositie voor vroegere achterste glasvochtloslating 

 traag progressief fenomeen dat veelal begint thv macula 

 fysiologisch, komt bij bijna iedereen voor → merkt men meestal niet (onopvallende 

of geen symptomen) 

 pas later ook thv papil (ring van Weiss = floater in vorm van ring door loslating glasvocht 

thv n. opticus)  
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 soms wel symptomen: symptomatische achterste glasvochtloslating 

 ‘floaters’: bewegende vlekjes/vlokjes die zweven voor 1 oog  

 dit zijn bewegende verdichtingen in gedegenereerde glasvocht of RBC 

 fotopsieën: lichtflitsen door tractie van glasvocht op netvlies mogelijk 

 behoud normale visus! 

 glasvochtbloeding mogelijk door tractie op retinale bloedvaten 

 bij iedere pt met acute, symptomatische PVD: nauwkeurig fundusonderzoek (inclusief 

perifere retina) doen om netvliesdefecten uit te sluiten! 

 komt voor in (slechts) 15% vd symptomatische PVD 

 kan enkel door nauwkeurig fundusonderzoek gevonden w (geen klinische 

aanwijzingen) 

 

Zeldzaam kan PVD asymptomatische netvliesscheuren (en zelfs netvliesloslating) veroorzaken 

 kliniek 

o asymptomatisch 

o GEEN visusdaling 

 hoe zit dit eruit? 

o hoefijzerscheur: klepje 

o kunnen ook andere vormen aannemen 

 behandeling: laserbarrage 

o met laser op netvlies vss laserpunten zetten → choroidea en netvlies verkleven op die 

plaatsen → er kan geen vocht onder → geen evolutie naar netvliesloslating 

o urgente behandeling: dag zelf of dag erna 

 nauwkeurige follow-up steeds nodig want risico op netvliesloslating 

 

Netvliesscheur kan evolueren naar netvliesloslating 

 geliquifeerde glasvocht migreert door scheur tot achter netvlies → door oogbewegingen woelt 

vocht progressief netvlies los → netvliesloslating 

 voorkomen 

o incidentie stijgt met leeftijd 

o frequenter bij myopen 

 symptomen 

o pt merkt dat er ‘gordijn’ voor deel vh gezichtsveld schuift van perifeer uit naar centraal 

o als ook macula los komt: ↓ gezichtsscherpte (visusdaling) 

 behandeling: chirurgisch herstel 

o prognose: anatomisch succesvolle ingreep (> 90% vd gevallen na 1 ingreep) zorgt voor 

 herstel gezichtsveld 

 macula aan: behoud visus 

 als macula los lag: functioneel resultaat 

 slechts gedeeltelijke recuperatie vd gezichtsscherpte 

 reversibiliteit hangt af van duur dat macula los heeft gelegen 

 perifeer gezichtsveld w hersteld, gezichtsscherpte blijft beperkt 

 daarom: bij netvliesloslating met dreigende maculaire loslating is onmiddellijke 

chirurgie aangewezen 

o gebruikte chirurgische techniek is afhankelijk van 

 aantal scheuren 

 zichtbaarheid vd oogfundus 
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 duur vd loslating 

 leeftijd vd pt 

 … 

o er zijn 2 technieken 

 extern herstel (w nog nauwelijks toegepast) 

 techniek 

 cerclage rond oog 

 cryocoagulatie en indentatie thv scheur 

 punctie vh subretinale vocht 

 meestal luchtbel voor tijdelijke tamponade vd scheur 

 beperkingen 

 igv meerdere scheuren: w moeilijk 

 niks gedaan met glasvocht (terwijl dat oorzaak is) 

 vitrectomie 

 is intraoculaire microchirurgie waarbij glasvocht door knippen en aspireren w 

verwijderd 

 stappen 

 op 3 mm vd limbus w 3 kleine openingen in sclera gemaakt 

 voor infuus 

 voor illuminatie (belichting) in oog 

 voor ocutoom: aspireert en knipt glasvocht 

 netvlies w gereponeerd mbv zware PFCL vloeistof: afvlakken en stabiliseren vd 

retina 

 vloeistof zwaarder dan water → netvlies tegen achterkant geduwd → vocht 

achter retina gaat weg 

 helder, doorzichtig vocht met lage viscositeit 

 enkel peroperatief 

 mogelijke littekenvorming w verwijderd 

 laserbarrage rond scheur w uitgevoerd 

 verwijderen PFCL 

 tamponade w gedaan mbv 

 tijdelijke lucht- / gastamponade 

 goede tamponade 

 tijdelijk slechte visus door lucht 

 resorbeert spontaan na enkele dagen / weken 

 voorkeur want geen 2e ingreep nodig 

 siliconenolie-vulling 

 visceus 

 zorgt voor langdurige tamponade (ondersector?) 

 kan na enkele maanden verwijderd w 

 na ong 3 maanden 

 2e ingreep! 

 complicaties: cataract, verhoogde oogdruk, keratopathie, olie in voorkamer 

 

Acute neuritis optica 

 

Inleiding 

 neuritis optica = inflammatie vd oogzenuw 

 verschillende oorzaken maar demyelinisatie is frequentste oorzaak 

 kardinale teken: unilaterale visusdaling 

o differentieert neuritis optica van papiloedeem (waarmee het verward kan w bij 

oftalmoscopie) 

o retrobulbaire neuritis (2/3) = neuritis optica ve deel vd oogzenuw achter papil 

 oftaloscopisch: papil komt normaal voor! 

 pt ziet slecht maar arts ziet geen afwijkingen in fundo 
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o bij papillitis (1/3): merkbare zwelling vd papil 

 voorkomen 

o > 75% vd pt’en met neuritis optica: vrouwen met gemiddelde leeftijd 30 – 35 jaar 

o retrobulbaire neuritis: frequent geassocieerd met multiple sclerose (MS) 

 

Klinische bevindingen 

 vrij vlugge visusdaling aan één oog 

 meestal wat pijn rond oog: vnl bij oogbewegingen 

o veel pt’en hadden voordien al wat pijn aan oog bij rondkijken 

o typisch bij begin → verdwijnt na enkele dagen 

 pupilreflex op licht: minder vinnig aan aangetaste oog 

 typische gevallen: gezichtsveld toont centraal scotoom 

 kleurenzien is gestoord 

 funduscopie 

o papil normaal bij retrobulbaire neuritis 

o papil hyperemisch en wazig begrensd bij papilitis 

 

Verloop 

 visusdaling treedt op over verloop vss uren → maximaal na enkele dagen 

 zonder behandeling: visus begint te verbeteren na 2 – 3 weken 

o meestal verdere recuperatie tot bijna normale visus 

o na 6 w meestal herstel visus 

 igv atypische tekenen (vb. uitblijven visusverbetering na 6 w): andere diagnoses uitsluiten 

o vb. compressieve neuropathie 

o met CT-scan of NMR 

 

Technische onderzoeken 

 in typische gevallen: diagnose blijft klinisch 

 wel NMR hersenen doen → toont in 25% vd gevallen wittestofletsels compatibel met 

demyelinisatie 

o dan significant verhoogd risico op ontwikkelen klinisch manifeste MS 

 patroon VEP (visual evoked potential) 

o receptoren w geplakt op achterhoofd (~occipitale hersenen) → pt laten kijken naar tv-

scherm waarop dambord staat dat verspringt → signaal meten 

o normaal patroon: beide ogen bij prikkel lokken visueel signaal uit  

 duurt ong 100 ms voordat positief signaal van veranderend dambord w opgepikt = 

P100 piek 

 beide ogen heel symmetrisch: vnl qua timing (grootte vd piek minder) 



Ine Bollen    Oogheelkunde | 2014 - 2015  

52 | P a g i n a  
 

o igv neuritis optica: antwoord vh aangetaste oog  

 gedaald in amplitude  

 verlengd in latentie 

 

Behandeling 

 milde vormen: conservatieve houding kan aangewezen zijn 

 bij uitgesproken visusdaling kan evt cortisone w toegevoegd (want inflammatoire pathologie) 

o Optic Neuritis Treatment Trial: IV toediening 1 mg methylprednisolone per dag gedurende 

3 dagen (gevolgd door PO toediening): bespoediging visusrecuperatie 

 uiteindelijke visusresultaat was niet beter! 

 bij relatief korte follow-up van 2 jaar: groep behandeld met IV therapie vertoonde 

reductie van 50% in incidentie neurologische symptomen ikv MS 

o toedienen prednisone PO zou risico op recidief vergroten (dus niet gebruiken)! 

 

Opmerking: MS  

 = chronsiche demyeliniserende aandoening vh CZS 

o vss delen CZS (oogzenuw, chiasma, hersenstam, ruggenmerg, …) kunnen aangetast zijn 

o perifere ZS w slechts zelden aangetast 

 verloopt met acute opstoten en remissies 

 etiologie is onbekend 

 aandoening manifesteert zich gewoonlijk bij jonge volwassenen 

 symptomen 

o grote verscheidenheid mogelijke symptomen: oogafwijkingen, motorische aantasting met 

piramidale symptomen, ataxie, paresthesieën, urinaire afwijkingen, dysartrie en 

intentionele tremor 

o neuritis optica kan eerste symptoom zijn 

o andere frequente vroege symptomen: diplopie en nystagmus 

 verloop vd aandoening is niet te voorspellen 
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Oogafwijkingen bij algemene aandoeningen 

 

Arteriosclerose en arteriële hypertensie 

 

Arteriosclerose veroorzaakt verhoogde lichtreflet, focale vernauwingen en onregelmatigheden in 

kaliber vd retinale vaten 

 normale netvlies 

o normale arteriool vh netvlies heeft transparante wand waartussen bloedkolom zichtbaar is 

o normale lichtreflet bestaat thv midden vd bloedkolom als klein geel lijntje 

 bij toenemende sclerose 

o vaatwand verliest doorzichtbaarheid 

o lichtreflet w breder 

 = ‘koperdraad’-reflet 

 later ‘zilverdraad’-reflet bij uitgesproken sclerose 

 moeilijk om arterioscleroseletsels te differentiëren van veranderingen door arteriële 

hypertensie 

 

Hypertensieve retinopathie  

 arteriële hypertensie → staging (door huisarts en internist) in 4 stadia thv oog 

o aanwezigheid hypertensieve retinopathie is gecorreleerd met verhoogd risico op CVA 

o evt weerslag op visuele functie 

 verloop hypertensieve retinopathie 

o initieel: vasoconstrictie 

o blijvend verhoogde bloeddruk: verdikking intima, hyperplasie vd media, … 

 arterio-veneuze overkruisingstekens 

 koperdraad reflet: verbreding centrale lichtreflet op bloedvatwand 

o exsudatief stadium met doorbraak bloed-retina barrière → micro-aneurysmata, retinale 

bloedingen, harde exsudaten, cotton-wool spots 

o bij sterk verhoogde BD: + papiloedeem 

 Wagener en Keith: indeling in 4 groepen hypertensieve retinopathie 

o stadium I: milde arteriolaire constrictie met koperdraad- (of zilverdraad) reflet 

 correleert met milde hypertensie en normale cardiale en renale functie 

o stadium II: pathologische kruisingstekens 

 = focale vernauwing van bloedvat bij arterioveneuze overkruising 

 wijst op voortdurende hogere bloeddrukwaarden 

o stadium III 

 tekenen 

 retinaal oedeem 

 retinale bloedingen 

 cotton wool spots = kleine, grijs-witte spots veroorzaakt door focale ischemie 

 harde exsudaten = lekkage uit zieke bloedvatwand 

 wijst op ernstige hypertensie die niet onder controle is 

o stadium IV 

 alle tekenen van stadium III + papiloedeem 

 is geassocieerd aan ernstig orgaanlijden 

 

Diabetes 

 diabetische retinopathie = belangrijke oorzaak slechtziendheid in westerse wereld 

o risicofactoren voor ontwikkelen mogelijk visusbedreigende retinopathie 

 duur van insuline-dependente diabetes 

 na 7 jaar: 50% vd diabetespt’en één of andere vorm retinopathie 

 na 25 jaar: 90% vd diabetespt’en één of andere vorm retinopathie 

 slechte diabetescontrole 

 slechte bloeddrukcontrole 

o type diabetes 
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 type I (juvenile onset): hoger risico op ontwikkelen ernstige retinopathie 

 type II (adult onset): pt’en zijn meer talrijke groep 

o waarom retinopathie? 

 gerelateerd aan hyperglycemie 

 netvlies is meest metabool actief weefsel → gevoelig aan veranderingen in O2-nood en 

O2-toevoer 

 rol van VEGF: verhoogd bij diabetes 

 leidt tot nieuwvatvorming (neovascularisatie) 

 leidt tot maculair oedeem 

 alle diabetespt’en moeten zorgvuldig oftalmologisch opgevolgd w: ook als er (nog) geen 

duidelijke visusklachten zijn!! 

o vroege opsporing en evt tijdige behandeling diabetische retinopathie zijn essentieel 

 retinopathie is al aanwezig vóór er visusdaling is 

o frequentie 

 type 1 diabetes: oogfunduscontrole binnen 3 jaar na diagnose en daarna jaarlijks 

 type 2 diabetes: controle nodig bij diagnose en daarna jaarlijks 

o diabetische retinopathie kan vlug progressief verlopen tijdens zws → nauwgezette follow-

up van evt retinopathie nodig 

 vormen van retinopathie 

o background retinopathie (niet-proliferatieve) = progressieve microangiopathie met 

beschadiging en occlusie van kleine bloedvaten 

 retinopathie toont (minstens 1 vd volgende) 

 gedilateerde venen 

 harde exsudaten 

 retinaal oedeem 

 retinale bloedingen 

 micro-aneurysmata 

 cotton wool spots (infarctzones) 

 enkel visusdaling als er ook aantasting is vd macula 

o proliferatieve retinopathie = ernstigste oculaire complicatie door diabetes mellitus 

 retinopathie vertoont retinale neovascularisatie  

 secundair aan ischemie 

 groei nieuwe bloedvaten op retina, papil en evt verder in glasvocht 

 complicaties: ernstige visusdaling is frequent 

 bloedvaten hebben fragiele wand → (glasvocht)bloedingen frequent 

 cicatriële stadium (fibrose van neovascularisatie): contractie van fibrovasculaire 

weefsel veroorzaakt tractie op netvlies → gevolgen  

 glasvochtbloedingen  

 tractie-netvliesloslatingen  

 neovasculair glaucoom = acuut glaucoom tgv vorming bloedvaten in voorkamerhoek 

 zorgvuldig oogfundusonderzoek (aangevuld met fluo-angiografie) is nodig om 

retinopathie te herkennen 

o maculopathie = oedemateuze verdikking vd macula 

 macula-oedeem is frequenter bij type 2 diabetes 

 veroorzaakt daling vd gezichtsscherpte 

 nuttige beeldvormende technieken 

 oogfundusonderzoek 

 fluo-angiografie 

 optical coherence tomography (OCT) 

 behandeling 

o progressie retinopathie tegenhouden door strikte controle vd  

 glycemie 

 bloeddruk 

 cholesterolemie 

o proliferatieve retinopathie 
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 moet in vroeg stadium behandeld w met panretinale lasertherapie = enkele duizenden 

laserpunten w geplaatst verdeeld over retina met sparen van centrale achterpool 

 behandeling schakelt ischemische retinazones uit (laserfotocoagulatie) → 

vermindert angiogene stimulus 

 hierdoor regressie neovascularisatie → veel minder risico op visusdaling 

 wel opoffering perifere gezichtsveld maar je voorkomt dus verlies vd visus 

 bij glasvochtbloedingen of tractieproblemen vh netvlies: vitrectomie evt geïndiceerd 

 indicaties 

 langer bestande glasvochtbloeding 

 maculaire tractie met visusdaling 

 subhyaloide premaculaire bloeding 

 reumatogene loslating 

 outcome: anatomische verbetering en visus beetje hersteld maar eigenlijk enkel 

rescue operatie (dus niet zo ver laten komen!) 

o behandeling maculopathie 

 vaak focale laserbehandeling 

 intravitreale injectie met triamcinolone of anti-VEGF producten is werkzaam 

 diabetes veroorzaakt ook andere oogcomplicaties 

o cataract: vroeger en frequenter bij diabetici 

o vnl bij slecht geregelde diabetes: schommelingen in refractie (myopie, hypermetropie) 

o (meer chronisch glaucoom?) 

o rubeosis iridis = ernstige complicatie bij retinale ischemie 

 veel kleine, nieuwgevormde bloedvaten ontwikkelen zich op voorvlakte vd iris 

 gevolgen 

 bloedingen in voorkamer (hyfema)  

 kunnen outflow van voorkamervocht in voorkamerhoek blokkeren → acute 

oogdrukstijging (acuut neovasculair glaucoom) 

o plotse diplopie = mogelijk door parese van één of meerdere extraoculaire spieren door 

infarct vd bezenuwing (n. III, IV of VI) 

 herstel vd oogmotiliteit na enkele maanden is regel 

o plotse visusdaling door infarct vd oogzenuwbevloeiing (voorste ischemische opticus 

neuropathie) 

o fragiel cornea-epitheel: cornea-ulcus 

o vasculaire pathologie: centraal veneuze occlusie, AION 

 

Intracraniële overdruk: papiloedeem 

 papiloedeem is geassocieerd aan verhoogde intracraniële druk door 

o intracerebrale tumoren 

o subduraal hematoom 

o hydrocefalie 

o maligne hypertensie 

o benigne intracraniële hypertensie 

 bij oogfundusonderzoek 

o verheven, hyperemische papil met onscherpe boorden 

o vaak met splinterbloedingen 

 visus 

o gedurende lange tijd blijft visus bewaard (itt neuritis optica) 

o in chronisch stadium: n. opticusatrofie met visusdaling mogelijk 

 

Hematologische aandoeningen: bij vss hematologische aandoeningen (vb. leukemie, 

hyperviscositeit, …) kunnen retinale en preretinale bloedingen voorkomen 
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Oogleden en traanwegen 

 

Aandoeningen vd stand vd oogleden 

 

Inleiding: anatomie 

 m. levator palpebrae  
o heft bovenste ooglid op 

o w bezenuwd door n. oculomotorius (n. III) 

 m. tarsalis Muller 

o is accessoire spier: bij uitval is er gedeeltelijke ptose 

o bezenuwing door orthosympathicus 

 m. orbicularis 

o is circulaire spier in bovenste en onderste ooglid: om oog te 

sluiten → bij parese: oog kan niet gesloten w  

o bezenuwd door n. facialis (n. VII) 

 meibomiusklieren zitten net achter ooglid  

o geven continu wat smeer af 

o kunnen infecteren 

 

Ptosis = afhangend bovenste ooglid 

 bovenste ooglidrand komt normaal ong halfweg bovenste limbus vd cornea en pupilrand 

 congenitale ptosis: door slechte ontwikkeling vd m. levator palpebrae 

o meestal unilateraal 

o soms geassocieerde afwijkingen vb. dystrofische m. rectus superior (beperkte elevatie vh 

oog) 

o behandeling: chirurgisch → indicaties 

 als afhangende ooglid visuele as belemmert (ter preventie van amblyopie) 

 (op latere leeftijd) om esthetische redenen 

 verworven oorzaken van ptosis zijn 

o myogeen → oa 

 myasthenia gravis 

 chronische progressieve externe oftalmoplegie 

o seniele aponeurotische ptosis door partiële dehiscentie vd m. levator aponeurose 

 komt voor op latere leeftijd 

o neurogene oorzaken vb. n. oculomotorius verlamming 

 als je dan manueel ooglid opheft: oog typisch naar lateraal gericht want m. rectus 

lateralis w als enige niet door n. III (maar door n. VI, abducens) bezenuwd → 

evenwicht met andere spieren verstoord 

 als ptose niet volledig is: diplopie 

o mechanische oorzaken: door massa-effect van tumor of door littekenweefsel kan ooglid 

onvolledig geopend worden 

o pseudoptosis: blepharochalasis 

 vb. door dermatochalasis 

 bovenste ooglidrand zit wel op plaats maar huid is te laks → huid zit over oog 

 behandeling is afhankelijk van etiologie 

o meestal chirurgisch 

 resectie vd levator aponeurose 

 steeds behoedzaam doseren owv risico op  

 exposure keratitis bij overdreven correctie 

 onvolledige ooglidsluiting 

o uitzondering: niet chirurgisch bij myasthenia gravis 

 

Lagoftalmie = onvolledig sluiten van ooglid  

 meestal tgv n. facialis parese 

 oogoppervlak w niet vochtig gehouden → gevolgen 
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o pijn 

o kans op ontsteking: vnl cornea-ontsteking (keratitis, is visusbedreigend!) 

 behandeling 

o cornea moet beschermd w tegen uitdroging  

 overdag kunsttranen ovv druppels 

 ’s nachts zalf kunsttranen 

o evt behandeling owv exposure keratitis 

 als corneagevoeligheid ook verminderd is: pijn als alarmsymptoom ontbreekt 

 

Ectropion en entropion 

 entropion = naar binnen draaien van (onderste) ooglid 

o oorzaken 

 leeftijdsgebonden: involutioneel door laxiteit vd retractoren vh onderste ooglid 

 cicatricieel: littekenvorming thv conjunctiva en tarsus (vb. trachoma) 

o belangrijk entropion te herkennen als oorzaak van rood geïrriteerd oog evt met cornea-

aantasting door schuren vd wimpers 

 ectropion = naar buiten draaien van onderste ooglid 

o frequent bilateraal 

o oorzaken 

 leeftijdsgebonden = frequentste oorzaak 

 paralytisch bij n. facialisparese 

 mechanisch 

 cicatricieel 

o dikwijls symptomen door stase vd tranen 

 tranen rollen continu over wang 

 stase tranen → infectie mogelijk (conjunctivitis) 

 bij subjectieve last: chirurgische behandeling van entropion of ectropion aangewezen 

 

Ontstekingen vd oogleden 

 

Hordoleum en chalazion 

 hordoleum = gelokaliseerde, acute ontsteking van klieren van Meibomius aan ooglidrand 

o stafylokokken zijn meestal agens 

o symptomen: pijn, roodheid en zwelling vh ooglid 

o behandeling 

 droge, warme kompressen 3 – 4x/d gedurende 10 minuten 

 evt lokale AB 

  → doet meestal zwelling en roodheid verdwijnen 

 chalazion = gelokaliseerde chronische, idiopathische inflammatie van klier van Meibomius 

o pijnloze gelokaliseerde zwelling 

o indien zwelling persisteert: excisie mogelijk: verticale conjunctivale incisie met curretage 

vd inhoud (enkel doen als infectie weg is!) 

 

Blefaritis = frequent voorkomende inflammatie vd ooglidranden 

 dikwijls geassocieerd aan conjunctivitis 

 stafylokokken zijn frequentste oorzaak 

 behandeling 

o ooglidhygiëne 

o warme kompressen 

o lokale AB 

 is slepende, low-grade ontsteking met frequente recidieven 

 bijna nooit ernstige visusbedreigende complicaties 

 

Tumoren vd oogleden 

 goedaardige tumoren 
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o vb. papilloma’s (wratten) en mollusca contagiosa 

o behandeling: verwijderen 

 meestal om esthetische redenen 

 kwaadaardige tumoren: vnl basaal celcarcinoom 

o groeit traag en pijnloos 

 knobbel 

 meestal op onderste ooglid 

o typisch 

 letsel ulcereert  

 veroorzaakt wimperverlies 

o komt voor op oudere leeftijd 

o blootstelling aan zon is uitlokkende factor 

o tumor groeit en infiltreert verder in ooglid maar metastaseert niet 

o behandeling 

 brede (enkele mm extra aan iedere zijde), totale excisie in vroeg stadium!! 

 igv vergevorderde stadia: groot deel vh ooglid moet weggeknipt w 

 

Verstopping vd traanwegen 

 

Dacryocystitis bij volwassene = ontsteking vd traanzak 

 bijna altijd unilateraal 

 secundair aan obstructie vd ductus nasolacrimalis 

o komt vnl voor bij postmenopauzale vrouwen 

o dikwijls is juiste oorzaak vd obstructie niet bekend 

 mogelijke etiologie: mss trauma in VG? 

 verwekkers: meestal stafylokokken 

 symptomen 

o in acute stadium: felle pijn, zwelling en roodheid thv traanzak 

 pijn is er omdat traanzak langs benige neusrug ligt: in contact met periost (gevoelig!) 

o etter kan uit traanzak geduwd w maar is erg pijnlijk 

o behandeling noodzakelijk want anders perforatie naar buiten mogelijk → fistel 

 behandeling 

o AB via systemische weg in acute stadium!! 

o uiteindelijk: wegnemen van oorzakelijke obstructie is enige oplossing 

 want igv blijvende obstructie: grote kans op recidief 

 bij obstructie vd ductus nasolacrimalis moet chirurgisch dacryocystorhinostomie 

uitgevoerd w: nieuwe permanente verbinding vd traanzak naar neusmucosa w 

aangelegd via 

 externe huidincisie over traanzak (maar laat litteken na) 

 of endoscopisch langs endonasale weg (meestal) 

 

Verstopping vd traanwegen bij zuigeling 

zie verder 

 

  



Ine Bollen    Oogheelkunde | 2014 - 2015  

59 | P a g i n a  
 

Oogtraumata 

 

Inleiding 

 oogtraumata zijn frequente oorzaak van meestal unilaterale visusvermindering 

o vnl bij kinderen en jonge volwassenen 

 penetrerende oogtraumata komen vnl voor bij jongvolwassen mannen 

o vb. thuisongevallen, geweldpleging, verkeersongevallen, sportongevallen 

o verplicht dragen van autogordel heeft aantal (bilaterale) perforerende oogverwondingen 

bij auto-ongevallen duidelijk verminderd 

 oogverwondingen kunnen cornea, sclera, oogleden en intra-oculaire structuren treffen 

 

Stomp trauma 

 hematoom vd oogleden door slag op oog (‘blauw oog’) 

o vraagt geen behandeling 

o wel steeds oog onderzoeken + functie vh oog 

 gezichtsscherpte bepalen 

 pupilreflexen op licht 

 subconjunctivale bloeding 

o komt meestal spontaan voor in één oog 

 soms na hevig hoesten of niezen 

 vaak is pt gealarmeerd 

 behandeling: geruststellen (geen andere behandeling vereist) 

o na ernstig schedeltrauma kan subconjunctivale bloeding om m. rectus externus heen 

teken van schedelbreuk zijn 

 cornea-erosie 

o klein wondje vh cornea-epitheel door vb. vingernagel of tak = heel pijnlijk 

 epitheeldefect is duidelijk na indruppelen fluoresceïne 

 behandeling 

 antibiotische zalf 

 evt homatropine: pupildilatatie om iriskramp te verminderen (↓ pijn) 

 drukverband 

 dekt oog af  

 laat geen ooglidknipperen toe (want dat zorgt voor pijn en verminderde heling) 

 meestal is letsel 24u later geheeld zonder restletsels 

o na traumatische cornea-erosie door organisch materiaal kan veel later recidiverende 

cornea-erosie voorkomen 

 erosie komt meestal voor ’s morgens als men bij ontwaken ogen opent en deel vh 

cornea-epitheel loskomt 

 pijnlijk, tranend oog 

 recidiverende erosie komt voor centraal op cornea (iets onder centrum) zelfs als 

oorspronkelijk trauma op andere plaats zat 

 na enkele uren verminderen symptomen (evt met drukverband) 

 frequent recidief met ruime tussenpozen is mogelijk 

 behandeling bij herhaald voorkomen 

 aanbrengen van vette kunsttraanzalf ’s avonds of hypertone NaCl-zalf → 

vermindering kans op recidief ’s morgens 

 igv zeer hardnekkige gevallen: behandeling oppervlakkige cornea met excimerlaser 

kan nuttig zijn: fototherapeutische keratectomie (PTK) 

 iridodialyse en hyfema 

o iridodialyse = scheuren vd iris aan basis thv limbus 

 kan optreden bij stomp trauma 

 hierbij kunnen enkele irisbloedvaten afscheuren 

o bloeding sedimenteert in onderste voorkamerhoek met niveaubeeld = hyfema 

 traumatische hyfema: soms gevolgd door ernstige secundaire bloeding op 4e of 5e dag 
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 oorzaak: bloedvaten zijn nog niet hersteld van trauma maar gevormde bloedklonter 

gaat al in lyse → terug beschadiging bloedvaten → hevige bloeding! 

 gevolgen: bloeding vult hele voorkamer → veroorzaakt acute oogdrukstijging 

 acuut glaucoom 

 meestal impregneert bloed dan in hoornvlies (RBC blijven daar maanden zitten) 

 secundaire bloeding heeft dus zeer slechte prognose! 

 preventie secundaire bloeding = uiterst belangrijk → bij IEDER hyfema: 

tranexaminezuur (Exacyl®) PO toegediend 

 5 dagen 

 is antifibrinolyticum → voorkomt secundaire bloeding door uitstel lyse klonter 

 impact stomp trauma op lens 

o traumatisch cataract  

o zonulae van Zinn kunnen scheuren → lens kan geheel of gedeeltelijk luxeren 

 iridodenesis = bewegen van lens wanneer pt oog beweegt 

 is typisch teken van lens(sub)luxatie 

 w veroorzaakt door afwezigheid van lensfixatie 

 lens moet verwijderd en vervangen w 

 impact stomp trauma op oogfundus 

o thv retina kunnen bleke oedeemzones voorkomen 

 = Berlins oedeem 

 verdwijnen na enkele dagen (dus R/ afwachten) 

o perifere netvliesscheur dicht bij ora serrata (junctie tss retina en corpus ciliare) 

 later kan hierdoor netvliesloslating ontstaan 

 nauwkeurig onderzoek vd retina-periferie na stomp oogtrauma is dus nodig! 

o scheuren vd choroidea (choroidearuptuur) 

 niet zeldzaam 

 komen dikwijls voor concentrisch om papil 

 als ruptuur doorheen macula loopt: visusdaling 

 behandeling is niet mogelijk 

 blow-outfractuur 

o bij stomp trauma thv orbita kan fractuur optreden thv locus minoris resistentiae: dunne 

orbitavloer 

o gevolgen 

 orbitavloer w in sinus maxillaris gedrukt 

 kapsel rond m. rectus inferior (dus niet spier zelf) kan ingeklemd raken in breuklijn 

 beperking vd verticale oogbewegingen aan één oog 

 subjectieve diplopie 

o als diplopie blijft bestaan na resolutie vd posttraumatische zwelling: chirurgie nodig met 

reconstructie vd orbitabodem 

 

Wonden 

 ooglidwond 

o steeds nakijken of oog zelf ongedeerd is! 

o ooglidwonden moeten zorgvuldig gehecht worden → zorg dragen voor  

 esthetische resultaat 

 functionele resultaat  

 vb. oogsluiting, knipperen, stand vd wimpers, … 

 laceraties dicht bij mediale ooghoek verwonden vaak traanwegen → zorgvuldig 

hechten en opzoeken vd traanbuisjes (zeker onderste traanpunt!) is nodig om 

problemen van tranend oog te voorkomen 

 conjunctivawond 

o te genezen zonder enige behandeling 

o cave: steeds zeker zijn dat onderliggende structuren (sclera) intact zijn 

 cornea- en sclerawonden 

o moeten met veel zorg microchirurgisch gehecht w 
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o soms moet ingeklemde iris gereponeerd of gedeeltelijk weggeknipt w 

o steeds aanwezigheid intra-oculair vreemd voorwerp uitsluiten (RX)! 

o na operatie 

 verdere postoperatieve behandeling nodig om infectie te voorkomen 

 lokale en algemene AB 

 atropine coll. 

 evt. lokale corticoïden 

 tijdens daaropvolgende weken: soms nog ingrepen nodig voor 

 traumatisch cataract 

 persisterende glasvochtbloeding 

 netvliesloslating 

 intra-oculair vreemd voorwerp (IOVV) 

o diagnose moet steeds vermoed w bij anamnese van slaan metaal op metaal!! 

 vb. slaan met hamer op beitel 

o ongeval kan weinig pijnlijk zijn met kleine ingangswond onzichtbaar met blote oog 

o radiografie steeds uitvoeren!!!: miskend stukje ijzer in oog leidt tot siderosis (neerzetten 

van ijzerpartikels in intraoculaire epitheelcellen vb. retinaal pigmentepitheel) 

 bruine cataract 

 secundair chronisch glaucoom 

 toxische effecten op netvlies 

  → uiteindelijk visusdaling en blindheid als metaalstukje ter plaatse blijft 

o behandeling als stukje ijzer in oog zit: moet verwijderd worden 

 soms kan extractie met magneet gebeuren als deeltje vrij in oog voorkomt 

 als partikel dieper in achterste oogsegment zit of vastzit in oogwand: vitrectomie is 

keuze 

 steeds postoperatief oog strikt opvolgen om mogelijke infectie te herkennen 

 

“Stofje in het oog” = vreemd voorwerp op oog 

 vreemd voorwerp op cornea of onder bovenste ooglid veroorzaakt pijn en irritatie 

 behandeling 

o indruppelen lokale anesthetica (oxybuprocaine (Unicaine®, Novesine®)) → dan w 

voorwerp weggenomen met tangentieel gehouden naald 

o soms moet roestring rond partikel verder verwijderd w met klein boortje 

o lokale AB w dan enkele dagen toegediend 

o drukverband laat epitheeldefect meestal vlot genezen 

 NOOIT collyrium dat lokale anesthetica bevat meegeven of voorschrijven 

o herhaaldelijk gebruik deze collyria vertraagt heling vd cornea 

o maskeert symptomen van verdere problemen 

 

Verbranding vh oog 

 door hitte 

o verbranding door hitte geeft brandwond vd huid vd oogleden 

 meestal geen oogletsels 

o bij diepere brandwonden vd oogleden: lagoftalmie door littekenretractie mogelijk 

 door UV-stralen 

o veroorzaakt fel pijnlijke keratitis met fotofobie, tranenvloed en ooglidkramp 

 typisch: pijn ontstaat pas vss uren (6 – 12) na blootstelling 

o oorzaken: UV-blootstelling bij 

 lassen (zonder oogbescherming) 

 zonnebank 

 skiën op grote hoogte 

o behandeling: symptomatisch → na ong 12 uur is keratitis verdwenen zonder restletsels 

 koude kompressen 

 lokale mydriatica 

 tijdelijk enkele druppels lokale anesthetica 
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 door chemische stoffen 

o chemische verbrandingen  

 met huishoudelijke producten 

 in industrie (logen, zwavelzuur, …) 

 bouwactiviteit (cement, stukadoorskalk) 

o gevaarlijk 

 algemeen gesproken: basen diepere letsels dan zuren 

 kalk is gevaarlijkst 

o alle chemische oogverbrandingen moeten dringend behandeld w!!! 

 ter plaatse onmiddellijk spoelen met overvloedig veel water! = verdunning en 

mechanische reiniging 

 best met omklappen vd oogleden en mechanisch reinigen vd conjunctivale zak 

 evt. na lokale anesthesi door collyrium 

o bij ernstige verbrandingen kunnen conjunctiva en cornea volledig gecoaguleerd zijn 

 groot deel vd conjunctivale bloedvaten zijn gecoaguleerd → brengen voorste 

oogsegment in gedrang 

 ernstige verbrandingen  

 vergen langdurige behandeling 

 hebben zeer gereserveerde prognose 
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Oogheelkundige afwijkingen bij kind 

 

Afwezig visueel contact 

 ontwikkeling visueel contact (individuele variatie; igv prematuur pas rekenen vanaf normaal 

voorziene geboorte) 

o visuele fixatie: bij geboorte 

o perfecte visuele fixatie: 6 – 9 weken 

o vlot volgen: 2 – 3 maanden 

o accommodatie: 3 maanden 

o stereopsis (dieptezicht): 3 maanden 

 klinische tekens van verminderde visus 

o afwezig visueel contact 

o nystagmus → is teken van  

 weinig zien 

 ernstig neurologisch probleem 

 of idiopathisch (oculaire motiliteit gestoord) 

o mydriatische pupillen 

o ouder kind: voorwerpen dichtbij houden, tegen voorwerpen aanlopen 

o handbewegingen 

 wuiven met handjes tegen lichtbron = zelfstimulatie bij niet volledige blindheid 

 oculodigitaal teken 

 vss mogelijkheden 

 opvallend wrijven in oog 

 duwen op oog (oogboren, eye poking): kan gevaarlijk zijn vb. oog te diep in 

oogkas duwen, oogtrauma, … 

 waarom? → vss hypothesen 

 frustratie 

 verveling 

 lichtstimulatie  

 visusmeting bij kind 

o baby: lichtje schijnen → kijken of het gevolgd w 

 oogproblematiek 

 oogmotiliteitsproblemen → mogelijk vals + resultaat op afwezige visus 

o voorwerp laten zien (geel = favoriete kleur kleine kinderen) op 30 cm afstand 

o Kay-picture test (~CLB screening) 

 gaat vanaf leeftijd 2,5 jaar 

 eerst oefenen welke figuren er zijn → dan op 3 meter laten benoemen 

 baby’s > 6 weken met afwezig visueel contact moeten verder onderzocht w → oorzaken 

o visueel probleem 

 uitwendig zichtbare oogafwijkingen vb. anoftalmie 

 wel aanleg oogkas en oogleden maar ogen zelf niet 

 NMR plannen want geassocieerd met andere neurologische afwijkingen 

 voorste oogsegment afwijkingen  

 vb. cataract, albinisme, … 

 onderzoek: biomicroscopie! 

 achterpoolafwijkingen 

 onderzoek: fundoscopie! 

 n. opticus problemen? 

 volledige afwezigheid: aplasie 

 hypoplasie = n. opticus heeft heel kleine diameter tgv insult vroeg in zws 

 retina? 

 baby: afwezig visueel contact, dwalen, fotofobie, … 

 vaak geassocieerd met uitgesproken hypermetropie 

 vb. congenitale amaurosis van Leber 

 autosomaal recessief 
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 familiale anamnese!  

 consanguiniteit? 

 DNA-onderzoek 

 retinale dystrofie → fundoscopie: oogzenuw bleker, onregelmatige pigmentatie 

retina, heel nauwe bloedvaten 

 belangrijkste onderzoek: flash electroretinogram (ERG) onder narcose 

 leert niks over zicht maar geeft totale functie vd staafjes en kegeltjes weer 

 Leber’s congenitale amaurosis: afwezig staafjes- en kegeltjesantwoord 

 (pas gedaan vanaf leeftijd 1 jaar want daarvoor netvlies sowieso immatuur) 

 centrale visuele stoornis (central visual impairment, CVI) 

 normale ogen maar uitgebreide centrale problemen 

 anamnese: vroeggeboorte? hypoxie bij geboorte? 

 onderzoeken 

 oftalmologisch en neuropediatrisch nazicht 

 MRI 

o vertraagde visuele maturatie (nog geen visueel contact op leeftijd 3 maanden) 

 = ‘normale baby die later kijkt’: vaak later wel behoorlijke visuele ontwikkeling 

 exclusiediagnose!! 

 min of meer uitgesproken geassocieerd visueel of neurologisch deficit kan duidelijk w 

op latere leeftijd → iedere ‘late ziener’ moet neuropediatrisch w onderzocht en 

opgevolgd 

 

Verstopping vd traanwegen (dacryostenose) 

 frequent 

 kanalisatie vh distale nasolacrimale kanaal gebeurt kort voor geboorte of in eerste maanden 

na geboorte 

o tranend oog ontstaat pas na 2 maanden want dan begint traanproductie 

o veel pasgeborenen hebben dus voor korte tijd tranend oog (tot kanalisatie optreedt) 

 symptomen: ‘tranende, toegeplakte oogjes’ 

o geen fotofobie 

o secretie in en rond oog 

o recidiverende conjunctivitis 

 onderzoek: fluoresceïne in beide ogen (vergelijking tss beide) 

 behandeling 

o conservatief!! → 90% spontane verbetering binnen 1 jaar 

 geruststellen 

 bij symptomen die langer duren: evt traanzakmassage kan helpen 

 lokale AB zijn nuttig bij episodes van conjunctivitis 

o als obstructie blijft duren met symptomen tranend oog: sondage vd traanwegen meestal 

curatief (altijd onder algemene narcose!!) 

 ingang: bovenste traanpunt 

 gebeurt bij voorkeur op leeftijd 10 – 12 maanden 

 

Congenitaal cataract 

 oorzaken 

o veel gevallen van aangeboren cataract: onbekende oorzaak (wsl genetisch bepaald) 

o bilateraal 

 merendeel wsl genetisch bepaald → meestal autosomaal dominant (typisch bij klein oog) 

 secundair aan metabole aandoeningen: galactosemie 

 secundair aan infectieuze aandoeningen: maternale rubella (minder dan vroger) 

 geassocieerd aan vss syndromen vb. oculocerebrorenaal syndroom van Loewe 

o unilateraal: andere etiologie!: ontwikkelingsstoornis, embryonaal overblijfsel 

 pediatrisch nazicht? 

o bilateraal: steeds algemeen pediatrisch nazicht tenzij igv familiaal en geïsoleerd 

o unilateraal: meestal geen algemeen pediatrisch nazicht 
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 presenterende symptoom 

o vaak leukocorie (witte schijn in pupil) 

o vaak strabisme als cataract asymmetrisch is 

o verminderde visus  

o afwezig visueel contact 

 behandeling 

o igv bilateraal cataract 

 weinig uitgesproken opaciteiten (waar men van verwacht dat ze behoorlijke visus 

zullen toelaten): conservatieve opvolging mogelijk 

 bilaterale uitgesproken lensopaciteiten: zo snel mogelijke lensspoeling 

 beide ogen opereren met interval van enkele dagen 

 ingreep w liefst uitgevoerd vóór leeftijd 12 weken: te diepe amblyopie vermijden 

 na operatie: afakie (geen lens meer) → meestal correctie door 

siliconencontactlenzen 

o unilateraal cataract 

 conservatief? 

 lensspoeling? → functionele resultaat na chirurgie v dat oog veel gereserveerder 

 geopereerde oog is steeds diep amblyoop en in nadeel tov normale oog 

 daarom: vaak ingreep uitgesteld → enkel later uitgevoerd voor esthetische redenen 

o gebruik intraoculaire implantlenzen bij heel jonge kinderen: nog controversieel (verdere 

groei vh oog, evolutie vd refractie, …) 

 er bestaat morfologische classificatie van cataract (zie slides) 

 

Congenitaal glaucoom of buftalmie 

 zeldzaam 

 klinisch beeld volledig anders dan bij volwassene! 

 kan onderverdeeld w 

o primair congenitaal glaucoom door onvolledige aanleg vd voorkamerhoek 

o ontwikkelingsstoornissen vh voorste oogsegment waarbij ook aanleg vd iris en cornea 

abnormaal zijn 

o vormen geassocieerd met andere oculaire of extra-oculaire aandoeningen vb. aniridie 

(afwezigheid iris) of syndroom van Sturge-Weber (= encephelotrigeminal angiomatosis; 

neurologische en huidafwijking) 

 meer dan helft vd gevallen manifesteert zich bij geboorte 

 vroege diagnose is determinerend voor prognose!!! 

 symptomen 

o opvallendste: epifora (tranende ogen) 

o fotofobie (blijft!) 

o hoornvlies komt mat voor  

o GEEN etterig secreet (DD dacryostenose) 

o corneadiameter is vergroot > 11,5 mm → uitzicht van ‘koeienoog’ (buftalmos) 

o myopie 

 tekens 

o kardinale teken: verhoogde oogdruk! 

 cave: oogdruk artificieel lager bij algemene narcose  

 bij wakker kindje meten is mogelijk door Icare tonometrie 

o glaucomateuze cupping vd oogzenuw 

 behandeling: chirurgisch 

o vb. goniotomie, trabeculotomie, trabeculectomie 

o zo snel mogelijk! 

 voortgezette levenslange follow-up vd oogdruk is noodzakelijk 

 DD megalocornea 

o X-gebonden afwijking → vnl jongens 

o meestal normaal! 

 normale visus 
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 niet ikv syndromen 

 

Retinoblastoom 

 zeldzaam: 1/20.000 levend geborenen 

 levensbedreigende intra-oculaire tumor vh jonge kind 

 witte kwaadaardige tumor vd retina 

o vult stilaan hele oog  

o metastaseert  

 naar beenmerg 

 langs oogzenuw naar centrale zenuwstelsel 

 lokalisatie en voorkomen 

o 30% bilateraal 

o 40% vd gevallen is erfelijk 

o alle bilaterale en 10 – 20% vd unilaterale casussen zijn erfelijk 

 allel op 1 locus van chromosoom 13 bepaalt erfelijke en niet-erfelijke vormen vd tumor 

o normale retinoblastoom-gen: aanwezig bij ieder individu: suppressor- of anti-onco-gen 

o individuen met erfelijke vorm hebben één aangetast allel in iedere cel vh lichaam 

 indien andere allel in zich ontwikkelende netvliescel spontane mutatie ondergaat: 

tumor ontwikkelt zich 

 steeds DNA-onderzoek en follow-up andere familieleden! 

o niet-erfelijke vorm: beide allelen vh retinoblastoom-gen w geïnactiveerd door spontane 

mutatie 

 symptomen 

o retinoblastoom blijft meestal onopgemerkt tot tumor groot genoeg is om witte pupil 

(leukocorie) te veroorzaken 

 presentatie in 60% als leukocorie!! 

 belang herkennen en investigeren: retinoblastoom blijft intraoculair en dus 

behandelbaar lokaal gedurende 3 – 6 maanden na eerste teken van leukocorie 

 bij geschikte lichtinval merkt men vluchtige witte schijn in pupil: ‘blinde kattenoog’ 

 enkel zichtbaar bij bepaalde belichting en in donkere omgeving! 

 soms moeilijk om symptoom te beschrijven of zorgverstrekkers ervan te 

overtuigen dat het echt probleem is 

 DD bij leukocorie 

 persisterend primair hyperplastisch vitreum (PPHV) 

 retrolentale fibroplasie vd prematuur (premature retinopathie) 

 ziekte van Coats (retinitis exsudativa externa of retinale telangiëctasie) 

 ziekte van Norrie (genetische aandoening die praktisch altijd leidt tot blindheid) 

 cataract 

 … 

o bij 20% is scheelzien of intra-oculaire inflammatie eerste symptoom 

 vnl als tumor maculair gelokaliseerd is 

 bij alle kinderen met strabisme of intraoculaire ontsteking: retinoblastoom uitsluiten!! 

o 20%: presentatie met andere oftalmologische en algemene symptomen vb. glaucoom, 

bloedvatingroei in iris (kleurverschil), … 

 leeftijd diagnose: afhankelijk van 

o moleculaire basis: erfelijk retinoblastoom presenteert op jongere leeftijd dan niet-erfelijk 

retinoblastoom (dan pas gevonden igv leukocorie) 

o medicosociale reactie op symptomen 

 diagnose? → klinisch + beeldvorming 

o klinisch onderzoek! 

 visus?  

 oogmotiliteit en pupilreacties? 

 biomicroscopisch onderzoek? 

 oogdrukken? 

 fundoscopie na dilatatie en bilateraal! 
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 onderzoek onder narcose met indentatie 

 bij nieuwe diagnose en bij screening (familiale vorm) tot leeftijd 5 jaar 

o beeldvorming 

 CT-scan: typisch verkalkingen in tumor 

 MRI: uitgebreidheid, n. opticus invasie 

o geen APO bevestiging voor behandeling!! want fine-needle aspiratie biopsie → te groot 

risico voor verspreiden van tumorcellen!! 

 behandeling 

o enucleatie = wegname vh (meest) aangetaste oog 

 eerste keuze behandeling: zeker bij grote tumoren 

 oogspieren w op bolletje vastgemaakt → hierop kan dan prothese gezet w 

 heel goed resultaat! 

 oog secreteert wel wat bij verkoudheid 

 vers weefsel w in aparte container geplaatst in operatiezaal → APO: nabehandeling 

nodig? 

o (tweede) minder aangetaste oog: kan dikwijls behandeld w met bestraling en/of 

laserfotocoagulatie 

o soms is chemotherapie nodig (bij recurrentie in enige overblijvende oog of bij 

metastasen) 

 follow-up oftalmologisch! 

 bijkomende maligne processen komen vrij frequent voor na vele jaren bij overlevenden van 

bilateraal retinoblastoom 

o vnl osteosarcomen! 

o zorgvuldige screening blijft nodig bij deze pt’en 

 

Scheelzien en amblyopie 

 strabisme bij kind  

o vereist steeds controle door oogarts  

o follow-up en behandeling moeten zo snel mogelijk gestart w voor best mogelijke visus en 

binoculaire visuele functie 

 afwijkende oogstand bestaat in vss richtingen  

o esotropie = oog draait te fel naar mediaal (neus) 

o exotropie (minder frequent) = oog draait te fel naar buiten 

o soms ook geassocieerde deviaties in hoogtestand: hyper- en hypotropie 

 bij onderzoek vh scheelziende kind: enkele punten zeer belangrijk 

o tijdig oogfundusonderzoek → organische afwijkingen uitsluiten  

 vb. lenstroebeling, retinoblastoom, ziekte van Coats, … 

 deze aandoeningen veroorzaken verminderde visus waardoor rechte oogstand niet 

behouden blijft 

o steeds refractie nakijken (met skiascopie onder cycloplegie) 

 vnl hypermetropie kan mee oorzaak zijn van esotropie: door volgehouden 

accommodatie en convergentie-inspanning (esotropie-accomodatief strabisme) 

 onderzoek: cyclopentol toedienen → grote pupil + uitschakeling accommodatie 

o als leeftijd het toelaat: gezichtsscherpte ieder oog nakijken 

 bij te jonge kinderen: eenvoudig nakijken of één oog dominant is over andere 

 zo steeds amblyopie (lui oog) uitsluiten 

 covertest: laten fixeren op lampje 

 lampje moet midden op beide ogen vallen → igv cover over 1 oog: ogen blijven 

rechtstaan want zien even goed 

 esotropie: als fixerende oog w bedekt corrigeert esotroop oog en als je cover 

wegneemt gaat het terug naar eerste positie → fixerende oog = dominant 

 alternerende dominantie mogelijk 

 abnormale visuele input bij kind < 8 jaar leidt tot amblyopie  

 amblyopie = verminderde visus zonder aantoonbare organische afwijking in oog 

 komt vnl voor bij  
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 strabisme: fixerende oog heeft normale visus, deviërende oog vertoont 

verminderde visus als deviatie te frequent voorkomt 

 anisometropie (verschil in refractie tss beide ogen) 

 behandeling 

o behandeling van amblyopie moet ingezet w op vroege leeftijd! 

 na leeftijd 8 – 10 jaar is behandeling niet meer nuttig 

 behandeling bestaat vnl uit occusietherapie: normaal ziende oog iedere dag gedurende 

bepaalde tijdsduur afdekken om straberende oog te stimuleren 

 soms aangevuld met brilcorrectie 

 regelmatige follow-up is essentieel!! 

o scheelzien is vaak ook esthetisch probleem → chirurgische correctie op oogspieren is 

aangewezen 

 kan meestal uitgesteld w tot latere leeftijd: best w rechte oogstand bereikt vóór eerste 

leerjaar 
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Algemene geneesmiddelen en visuele systeem 

 

Veel systemisch toegediende GM kunnen oftalmologische afwijkingen veroorzaken 

 amiodarone (Cordarone®) 

o w gebruikt in behandeling cardiale aritmieën (Wolff Parkinson White) en angina pectoris 

o bijna alle pt’en ontwikkelen kleine deposits in corneale epitheel (keratopathie) 

 gegroepeerd in pluimvorm 

 uitgebreidheid is dosisgebonden 

o bij stoppen vd toediening verdwijnen karakteristieke laesies 

o keratopathie interfereert niet met visuele functie 

 corticoïden 

o systemische toediening corticosteroïden → op lange termijn 

 chronisch open hoek glaucoom  

 cataract (vnl posterior subcapsulair) 

o ook lokale chronische corticotherapie heeft deze nevenwerkingen 

 chloroquine  

o = anti-malariamiddel 

 bij langdurige, regelmatige inname: corneale opaciteiten en maculaire veranderingen 

met visusdaling mogelijk 

o hydroxychloroquine w nu ook gebruikt in behandeling vss collageenaandoeningen (vb. 

lupus erythematosus) → zelfde complicaties mogelijk maar frequentie bij normale 

dosering veel lager 

 anticholinergica (toegediend preoperatief of voor GI-aandoeningen) 

o geeft waziger zicht door effect op accommodatie 

o pupillen w wijder → bij pt’en met ondiepe voorkamer kan aanval van acuut gesloten hoek 

glaucoom uitgelokt w 

 overmatig alcoholgebruik + evt. met roken + dikwijls geassocieerd met slechte nutritionele 

toestand → bilaterale visusdaling door aantasting vd n. opticus mogelijk (toxische neuritis) 

o centraal scotoom is aanwezig 

o bij stoppen met roken en drinken kan visuele functie traag recupereren 

 niet altijd!! 

 vaak w supplement foliumzuur en vit B12 aangeraden 

 ethambutol (anti-tbc) → toxische neuritis optica met pijnloze visusdaling mogelijk 

o opvallendste tekenen 

 klein centraal of centro-coecaal scotoom  

 kleurenzienafwijkingen  

 normale oogfundus 

 tranquilizers (benzodiazepines) 

o bij regelmatige inname: verhoging traanproductie → veroorzaken of verhogen irritatie 

door ‘droge ogen’ 

o vb. diazepam (Valium®), lorazepam (Temesta®), … 

 

 

 

 


