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SAMENVATTING 
 
Dit proefschrift beschrijft diverse optische technieken die in de dagelijkse 
oogheelkundige kliniek worden gebruikt om de oogarts te ondersteunen bij het 
stellen van de diagnose van diverse oogziekten. Veel lichamelijke (erfelijke) 
aandoeningen komen voor in het achterste gedeelte van het oog: het netvlies. Dit 
zijn met name leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD) en glaucoom, de twee 
voornaamste oogziekten in de westerse wereld die uiteindelijk blindheid tot gevolg 
hebben, maar ook oogaandoeningen als diabetische retinopathy, dat veroorzaakt 
wordt door de systemische ziekte diabetes mellitus. Het zichtbaar maken van het 
netvlies met optische technieken gaat al ruim 160 jaar terug naar het moment dat 
de eerste fundus foto van het netvlies werd gemaakt door de Duitse oogarts Gerloff. 
Sindsdien zijn er talloze technieken uitgevonden en in de kliniek toegepast om 
informatie te krijgen over de structuur en over de functionele staat van het netvlies. 
Om de toegevoegde waarde van deze afbeeldingstechnieken nauwkeurig te kunnen 
bepalen, zullen ze in de (klinische) praktijk geverifieerd en gevalideerd moeten 
worden op samples die onafhankelijk van het geteste systeem, de nauwkeurigheid 
en de precisie kunnen bepalen. Naast het testen en evalueren van verschillende 
technieken als optische coherentie tomografie (OCT), heterochromatische flikker 
fotometry (HFF) en zogenaamde rarebit tests (Macubit), beschrijft dit proefschrift 
tevens een nieuwe methode om kleine oogbewegingen te detecteren en te 
corrigeren tijdens het afbeelden van het netvlies met OCT. 

In hoofdstuk 1 wordt een korte introductie gegeven over de anatomie van het oog 
en van drie voorname oogziekten, LMD, glaucoom en amblyopie (lui oog) wordt een 
beschrijving gegeven. Tevens worden de voornaamste afbeeldingstechnieken sinds 
de uitvinding van de fundus fotocamera uiteengezet. De afbeeldingstechnieken OCT 
en scannende laser oftalmoscopie (SLO) worden evenals de functionele testen HFP 
en Macubit in meer detail weergegeven, daar zij onderwerp zijn van dit proefschrift.  

Voordat een OCT systeem gebruikt kan worden als diagnostisch hulpmiddel zal 
deze eerst moeten worden getest op samples die de optische en structurele 
eigenschappen van het netvlies nabootsen. In hoofdstuk 2 wordt een kunstoog 
beschreven dat de nauwkeurigheid en precisie van dikte metingen van de 
zenuwvezellaag van het netvlies door 12 commerciële OCT systemen kan bepalen. 
Wij vonden een overschatting van de dikte van de zenuwvezellaag van gemiddeld 
18 µm. Verder was er een Topcon, een Cirrus en een RTVue systeem significant 
verschillend ten opzichte van hun merkgenoten. Daarnaast waren als merk, Topcon 
en RTVue significant verschillend van Cirrus en Spectralis. 

In hoofdstuk 3 wordt één van de in hoofdstuk 2 geteste OCT systemen gebruikt om 
de dikte van het gehele netvlies te bepalen op een groep gezonde kinderen en 



SUPPLEMENT 

 
123 

 

kinderen met een amblyoop oog en hun bijbehorende andere oog. De verhouding 
tussen de aslengte van het oog en de dikte van het netvlies is onderzocht voor deze 
twee groepen. Amblyope ogen en het bijbehorende ‘gezonde’ oog van dezelfde 
patient hebben een kortere aslengte dan ogen van gezonde kinderen van dezelfde 
leeftijd. Echter er was geen verschil tussen de dikte van de netvliezen. De lineaire 
relatie tussen aslengte en de dikte van het netvlies bij gezonde ogen was niet 
zichtbaar bij amblyope kinderen.  

Voor het stellen van een nauwkeurige diagnose van oogziekten is goede structurele 
informatie nodig. Laterale en axiale oogbewegingen kunnen de kwaliteit van de 
afbeelding en aansluitend het oplosbaar vermogen van afbeeldingstechnieken 
aantasten. In hoofdstuk 4 wordt de oorzaak van axiale oogbewegingen tijdens het 
scannen van het netvlies met OCT onderzocht, omdat dit kan leiden tot een betere 
diagnose. De axiale beweging van het netvlies tijdens het scannen met OCT en de 
hartslag op 5 vrijwilligers werd in totaal 27 keer tegelijkertijd, gedurende 30 
seconden gemeten. De frequentiespectra van beide metingen zijn vergeleken en we 
vonden een correlatiecoefficient van 0.90 tussen de fundamentele frequentie van de 
oogbeweging en de hartslag. Daarnaast hebben we een simultaanregistratie van het 
hoornvlies en het netvlies gedaan om te onderzoeken of de aslengte verandert 
tijdens een axiale beweging. De hartslag veroorzaakt de axiale beweging door een  
beweging van het  hele hoofd te induceren. 

Een hoogresolutie afbeelding is van groot belang voor het stellen van een 
nauwkeurige diagnose van oogziekten die het netvlies aantasten. Net als bij axiale 
bewegingen van het oog tasten ook lateral (rotaties) bewegingen de kwaliteit van 
een afbeelding aan. Aangezien sneller scannen ook de hoeveelheid licht dat 
terugkeert in het afbeeldingssyteem reduceert, zullen deze bewegingen actief 
moeten worden gecorrigeerd. In hoofdstuk 5 presenteren we een SLO 
afbeeldingstechniek dat fungeert als een oogbewegingsvolgsysteem tijdens het 
scannen met OCT. Dit systeem is getest op een kunstoog en een echt oog.  

Naast structurele informatie is ook functionele informatie  essentieel voor het 
stellen van een goede diagnose. Macula pigment schijnt een beschermende functie 
voor het netvlies te hebben, daarom is het bepalen van de hoeveelheid macula 
pigment in het netvlies  zeer belangrijk. In hoofdstuk 6 wordt een commercieel 
systeem getest dat suggereert de hoeveelheid macula pigment met HFP te kunnen 
bepalen. Dit systeem hebben we getest tegen een klinisch aanvaard systeem dat ook 
HFP gebruikt en een objectieve fundus reflectometer. De resultaten van dit nieuwe 
systeem kwamen niet overeen met het bestaande systeem en de fundus 
reflectometer, terwijl er wel vergelijkbaar resultaat was tussen de laatste twee.  

Het detecteren van LMD in een vroeg stadium is van belang om tijdige 
behandelingen te kunnen starten en de schade aan het zicht te beperken. Macubit is 
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een systeem dat rarebit tests gebruikt om de functie van het centrale gedeelte van 
het netvlies te testen. In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten van metingen 
met Macubit op 12 patiënten met vroege LMD en een gezonde controlegroep. De 
Macubit score was voor de patiëntengroep significant lager dan voor de gezonde 
groep terwijl er geen verschil was in visus tussen beide groepen. Derhalve 
concluderen wij dat dit systeem geschikt is voor het detecteren van LMD in een 
vroeg stadium. 

Hoofstuk 8 bespreekt de toegevoegde waarde van de in dit proefschrift gebruikte 
optische technieken. Met name het gebruik van normatieve databases bij RNFL 
dikte metingen is zeer belangrijk voor een juiste diagnosestelling. Verder wordt 
ingegaan op zoektocht naar functionele informatie die verscholen zit in axiale 
bewegingsartefacten tijdens OCT metingen. Als laatste wordt de meerwaarde van 
psychofysische tests besproken als ze worden gebruikt met afbeeldingstechnieken 
als OCT en SLO. 

  




