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SameNVattINg

Dit proefschrift beschrijft nieuwe inzichten in de klinische rol van strooilichtmetingen bij patiënten 

met aandoeningen van het voorsegment van het oog. Strooilicht betreft het deel van het in het 

oog vallende licht dat wordt verstrooid door de oogmedia.1-3 Het draagt niet bij aan de normale 

retinale beeldvorming, maar leidt tot een tamelijk homogene waas over de gehele retina.4,5 

Strooilicht vermindert de kwaliteit van het retinale beeld en kan leiden tot klachten van wazig 

zicht, toegenomen verblinding (glare) en verminderd kleur- en contrastzien.1-12 Hoewel strooilicht 

reeds vele jaren wordt bestudeerd in experimentele en laboratoriumstudies, is het een relatief 

nieuwe factor bij klinische overwegingen,4,5 omdat pas recent een apparaat voor klinisch gebruik 

beschikbaar gekomen is. Strooilichtmeting lijkt een waardevolle aanvulling te kunnen vormen 

op de visuele testen die reeds gebruikt worden om patiënten met visuele klachten klinisch te 

evalueren, aangezien strooilichtmetingen subjectieve klachten kunnen uitdrukken als een 

kwantificeerbare en reproduceerbare waarde. Het doel van dit proefschrift was 1) om de invloed 

van de verschillende onderdelen van het gezonde en zieke voorsegment op strooilichtwaarden 

te onderzoeken en 2) om de klinische aanvullende waarde van strooilichtmetingen te evalueren 

bij het diagnostische en therapeutische proces van verschillende corneale en lenticulaire 

aandoeningen ten opzichte van universeel gebruikte testen als gezichtsscherptemeting en 

spleetlamponderzoek. De onderzoeken in dit proefschrift vergroten de kennis van de klinische 

relevantie van strooilichtmetingen in een scala van aandoeningen van het voorsegment van het 

oog. 

Hoewel meting van de gezichtsscherpte reeds lang de beoordeling van de visuele functie 

domineert in de klinische praktijk, is deze meting niet in staat om alle aspecten van kwaliteit 

van zien te verklaren.1,4,5,7,8,12-19 Strooilicht en gezichtsscherpte zijn slechts in geringe mate 

gecorreleerd.3-9,13,16,20-22 Visuele stoornissen door toegenomen strooilicht verschillen van die 

veroorzaakt door een daling van de gezichtsscherpte.5-7,21 Hoewel er klinische overlap kan bestaan, 

kunnen typische strooilichtklachten ontstaan onafhankelijk van gezichtsscherpteklachten.1,3,13,21 

Dit kan worden begrepen met behulp van de punt-spreid-functie (PSF), die uit verschillende 

domeinen bestaat (zie Figuur 1.4 van de Introductie van dit proefschrift).3,13  Gezichtsscherpte 

correspondeert met het kleine hoek domein, terwijl strooilicht overeenkomt met het grote hoek 

domein van 1 tot 90 graden.1,3,4,6,8,10-12,21,23

Strooilicht wordt gemeten met de C-Quant (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar-Dutenhofen, 

Germany), die is gebaseerd op de psychofysische Compensation Comparison methode.10,11 De 

resulterende strooilichtparameter s (meestal weergegeven als logaritmische waarde: log(s)) is 

een functionele maat die uitdrukt hoeveel strooilicht de patiënt ervaart.4 Strooilichtmetingen 
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met de C-Quant zijn geschikt voor routinematig gebruik in een klinische praktijk, aangezien ze 

snel kunnen worden uitgevoerd en reproduceerbaar en frauderesistent zijn.4,10,20,24

Een gemiddelde strooilichtwaarde voor een jong, gezond, kaukasisch oog is ongeveer 

log(s)=0.9,2-4,7-9 maar deze waarde kan snel toenemen bij oogheelkundige pathologie.2-5,7 Het 

oogheelkundig voorsegment heeft een grote invloed op de hoeveelheid intraoculair strooilicht. In 

een jong, gezond oog dragen cornea en lens elk afzonderlijk ongeveer 1/3 bij aan de hoeveelheid 

strooilicht.6,22,24 Verschillende patiëntbeschrijvingen in hoofdstuk 1 van dit proefschrift illustreren 

op welke wijze strooilichtmetingen kunnen bijdragen aan de klinische beoordeling van patiënten 

met een verminderde kwaliteit van zien. 

Strooilicht en de cornea

Hoewel veroudering niet leidt tot grote veranderingen in corneale lichtverstrooiing,4,24 kan een 

kleine vertroebeling in elke afzonderlijke corneale laag grote invloed hebben op de hoeveelheid 

intraoculair strooilicht.2,4 Het eerste deel van dit proefschrift,  hoofdstuk 3 t/m 6, is gewijd aan 

corneale lichtverstrooiing in diverse omstandigheden. 

hoofdstuk 3 beschrijft de visuele gevolgen van één van de meest voorkomende manipulaties 

van de corneale omgeving, namelijk contactlensgebruik. Bij zachte contactlensdragers werden 

onder alle onderzochte omstandigheden normale strooilichtwaarden gevonden. Dragers van 

harde contactlenzen bleken echter duidelijk verhoogde strooilichtwaarden te hebben tijdens  

contactlensgebruik. Na het uitdoen van de harde contactlenzen verminderde de hoeveelheid 

strooilicht, maar bleef verhoogd ten opzichte van normale ogen. Met de strooilichtvragenlijst 

werd aangetoond dat harde contactlensdragers meer strooilichtklachten hebben dan zachte 

contactlensdragers. Met de spleetlamp kon echter geen goede verklaring worden gevonden 

voor dit verschil in hoeveelheid strooilicht. Bij spleetlamponderzoek werden geen klinisch 

significante corneale veranderingen gezien en de strooilichtwaarde correleerde uitsluitend met 

de hoeveelheid deposities op de harde contactlens, maar niet met andere contactlenskenmerken.  

In hoofdstuk 4 wordt het strooilichteffect beschreven van een andere manipulatie van de gezonde 

cornea, namelijk na corneale refractiechirurgie (LASIK). Epitheelingroei in het corneale snijvlak is 

een veel voorkomende complicatie hiervan. Strooilicht werd gemeten vóór en ná het verwijderen 

van epitheelingroei. Als de epitheelingroei niet reikte tot centraal in de pupilopening, werd geen 

effect op strooilicht gevonden. Het lichtverstrooiende effect van centrale epitheelingroei bleek 

echter fors te zijn en vele malen groter dan het effect op de gezichtsscherpte. Verwijderen van 

centrale epitheelingroei leidde tot een aanzienlijke daling van de hoeveelheid strooilicht, terwijl 

de ongecorrigeerde gezichtsscherpte nauwelijks veranderde. 
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In hoofdstuk 3 en 4 worden de visuele effecten van manipulatie van gezonde cornea’s in een 

normaal oog onderzocht. Het effect op strooilicht kan duidelijk verschillen van het effect op 

gezichtsscherpte. Dit kan verklaren waarom soms visuele klachten aanwezig zijn, ondanks een 

goede gezichtsscherpte. Aangezien contactlensgebruik en corneale refractiechirurgie veel 

voorkomen onder de jonge, werkende bevolking met gezonde ogen, is een toegenomen begrip 

van mogelijke visuele problemen in deze populatie met hoge visuele eisen zeer waardevol. 

Fuchs’ corneale endotheeldystrofie wordt gekenmerkt door een versneld verlies van 

corneale endotheelcellen, wat kan leiden tot een verminderde helderheid van de cornea 

door corneaoedeem.25,26 Deze aandoening wordt tegenwoordig bij voorkeur behandeld met 

Descemet stripping endothelial keratoplasty (DSEK), waarbij het aangedane endotheel en 

de onderliggende membraan van Descemet operatief worden verwijderd en vervangen door 

een donor lamel bestaande uit stroma, Descemet membraan en endotheel.27-29 hoofdstuk 5 

rapporteert een samenwerkingsverband tussen de afdeling oogheelkunde van het Academisch 

Medisch Centrum (AMC) en de Mayo Clinic, Minnesota, Rochester, USA.  De kwaliteit van zien werd 

onderzocht van patiënten met Fuchs’ endotheeldystrofie en de verbetering in visuele kwaliteit 

na DSEK. Fuchs’ endotheeldystrofie leidde tot zowel een verminderde gezichtsscherpte als een 

toegenomen hoeveelheid strooilicht. Bij jongere patiënten overheerste het strooilichteffect, 

terwijl bij ouderen de gezichtsscherpte meer was aangedaan. Na DSEK trad een significante 

verbetering van zowel strooilicht als gezichtsscherpte op, waarbij strooilicht meer verbeterde 

bij de jonge dan bij de oudere patiënten. Postoperatieve verbetering was beter voorspelbaar 

voor strooilicht dan voor gezichtsscherpte en was geassocieerd met een preoperatieve 

strooilichtwaarde van meer dan 1.33 log(s). 

hoofdstuk 6 beschrijft de langere termijn follow-up na DSEK, met een gemiddelde postoperatieve 

follow-up van 1027 ± 453 days. Gemiddelde gezichtsscherpte (0.33 ± 0.19 logMAR) en strooilicht 

(1.47 ± 0.19 log[s]) na DSEK waren significant minder dan in gezonde, pseudofake ogen van 

dezelfde leeftijd. Correlatie van strooilicht en gezichtsscherpte met corneale parameters als 

haze of dikte was zwak. Het is dus niet mogelijk door middel van spleetlamponderzoek een 

adequate verklaring te vinden voor de verminderde postoperatieve kwaliteit van zien. Zowel 

de strooilichtvragenlijst als de National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ-39) 

toonden subjectief verminderd visueel functioneren. 

Hoofdstukken 5 en 6 geven meer inzicht in de visuele resultaten van DSEK operaties. Preoperatieve 

besluitvorming kan lastig zijn bij patiënten met veel subjectieve visuele klachten ondanks een 

goede gezichtsscherpte. Een beter inzicht in de te verwachten postoperatieve winst is hierbij 
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zeer nuttig. Strooilichtmetingen ondersteunen deze overwegingen, doordat zij een betere 

voorspelling mogelijk maken bij welke patiënten postoperatieve verbetering te verwachten is. 

Strooilicht en de lens

De lens heeft een zeer grote invloed op de hoeveelheid strooilicht, zoals beschreven in hoofdstuk 

2. Een verouderende lens ontwikkelt cataract en dit leidt tot een forse strooilichttoename.4-9,15,16,24 

Cataractchirurgie wordt wereldwijd frequent uitgevoerd en om een goede preoperatieve afweging 

te kunnen maken, is exacte kennis van de visuele effecten van de kristallijnen lens, het lenskapsel 

en intraoculaire kunstlenzen (IOLs) noodzakelijk. Het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 

7 t/m 13) richt zich op de invloed van verschillende lenticulaire en lenskapselaandoeningen op 

kwaliteit van zien. 

hoofdstuk 7 beschrijft een samenwerkingsverband van de afdeling oogheelkunde van 

het Academisch Medisch Centrum, de afdeling oogheelkunde van het Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis en Oogziekenhuis Zonnestraal naar kwaliteit van zien vóór en ná cataractchirurgie. De 

gemiddelde postoperatieve verbetering van de hoeveelheid strooilicht was 0.31 ± 0.32 log(s) 

(range -0.50 to 1.27 log[s]) en van de gezichtsscherpte 0.26 ± 0.20 logMAR (range -0.12 to 1.12 

logMAR). Gezichtsscherpte en strooilicht correleerden nauwelijks (R2 = 0.08), wat bevestigt dat 

deze metingen verschillende aspecten van kwaliteit van zien beoordelen en dat strooilicht van 

aanvullende waarde kan zijn in het preoperatieve beslissingsproces.  Pre- en postoperatieve 

vragenlijsten toonden aan dat strooilicht en gezichtsscherpte de subjectieve visuele kwaliteit 

in vrijwel gelijke mate beïnvloeden. Er werd een preoperatief break-even point (50% kans op 

postoperatieve verbetering) bepaald voor zowel gezichtsscherpte als strooilicht. Om rekening 

te houden met de invloed van beide afzonderlijke waarden, werden zij samengevoegd tot één 

waarde voor ‘totale visus’. Deze waarde bleek een completer en nauwkeuriger beeld te geven 

van kwaliteit van zien, en een betere voorspeller voor postoperatieve winst te zijn dan beide 

afzonderlijke waarden. 

Een goede preoperatieve indicatiestelling voor cataractchirurgie is noodzakelijk, aangezien deze 

operatie wereldwijd één van de meest voorkomende ingrepen is. De toenemende mogelijkheden 

in de vorm van multifocale, torische en accommoderende kunstlenzen gaan bovendien gepaard 

met een toename van patiëntenverwachtingen. Gezichtsscherpte als preoperatieve overweging 

kan tekort schieten, zeker bij patiënten met een goede gezichtsscherpte die visuele klachten 

hebben.4,7-9,13,15,17-20  De ernst van het cataract correleert beter met de strooilichtwaarde dan met 

andere visuele functietests, zoals gezichtsscherpte of contrastsensitiviteit.6,9  Strooilichtmetingen 

kunnen dus bij cataract beter de mate van verlies van visuele functie voorspellen dan 
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gezichtsscherpte.12,19 Aangezien cataract en strooilicht gecorreleerd zijn, strooilicht nauwelijks 

gecorreleerd is met gezichtsscherpte en de hoeveelheid strooilicht van belang is voor het 

visueel functioneren, kan het toevoegen van strooilicht de preoperatieve besluitvorming voor 

een cataractoperatie en de beoordeling van de postoperatieve resultaten verbeteren, zoals 

aangetoond in hoofdstuk 7. 

Na een cataractextractie is de verwachting dat de hoeveelheid intraoculair strooilicht verbetert 

tot het niveau van een jong, gezond oog, aangezien het licht een heldere kunstlens op dezelfde 

wijze passeert als de jonge transparante kristallijnen lens.4,7,22 Het lenszakje waarin de kunstlens is 

geplaatst kan echter vertroebelen, waardoor de hoeveelheid strooilicht toeneemt en de kwaliteit 

van zien vermindert.4 Een randje van het voorste lenskapsel bedekt doorgaans de periferie van 

de optiek van de kunstlens. Dit randje wordt zichtbaar in scotopische omstandigheden (condities 

met een lage lichtsterkte, waarbij fysiologische pupilverwijding optreedt) en het visuele effect 

hiervan is gekwantificeerd in een model en weergegeven in hoofdstuk 8. De hoeveelheid 

strooilicht in pseudofake ogen bleek met 62% toe te nemen na pupildilatatie (P <.001). Dit werd 

veroorzaakt doordat de troebele rand van het voorste lenskapsel na pupildilatatie een deel van 

de pupilopening vertroebelde en hierdoor de hoeveelheid intraoculair strooilicht toenam. De 

grootte van de capsulorhexis (de opening in het voorste lenskapsel) en de mate van vertroebeling 

van het voorste lenskapsel beïnvloedden de strooilichtwaarde. De invloed van beide op de 

hoeveelheid strooilicht in scotopische omstandigheden kon worden gekwantificeerd met de 

volgende formule: Δs = 19 x (vertroebeling van voorste lenskapsel) x (fractie van pupilopening 

bedekt door voorste lenskapsel). Met deze formule kon worden berekend dat de opening in het 

voorste lenskapsel (de capsulorhexis) minimaal 4 mm moet zijn om postoperatieve functionele 

strooilichtproblemen te vermijden. 

De visuele effecten van het voorste lenskapsel zijn veel minder bekend en bestudeerd dan 

die van nastaar (troebeling van het achterste lenskapsel). Dit komt waarschijnlijk doordat een 

troebeling van het voorste lenskapsel geen direct effect heeft op de gezichtsscherpte, omdat 

het voorste lenskapsel doorgaans het centrale  deel van de optiek van de kunstlens niet bedekt. 

De visuele invloed van het voorste lenskapsel, zeker in scotopische omstandigheden, kan dus 

gemakkelijk onderschat worden, zoals blijkt uit hoofdstuk 8. Dankzij het onderzoek in hoofdstuk 

8 is een betere evaluatie van de postoperatieve resultaten en visuele kwaliteit na cataractextractie 

mogelijk, waardoor de operatietechniek verbeterd kan worden. 

De visuele effecten van nastaar zijn uitgebreid onderzocht.1,12,13,30-32 Nastaar wordt bij voorkeur 

behandeld met een Nd:YAG capsulotomie,12,30,31 waarna meestal gezichtsscherpte en strooilicht 

goed herstellen.13,30,32 In hoofdstuk 9 worden echter de visuele gevolgen (fotofobie) van een te 
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kleine YAG-capsulotomie beschreven. De subjectieve klachten konden worden gekwantificeerd 

met strooilichtmetingen. De gezichtsscherpte bleef normaal, maar de hoeveelheid strooilicht 

was 5x verhoogd. Na het vergroten van de capsulotomie opening verdwenen de subjectieve 

klachten en normaliseerde de hoeveelheid intraoculair strooilicht. 

Uit hoofdstukken 8 en 9 blijkt dat strooilichtmetingen zeer gevoelig zijn voor troebelingen van 

het lenskapsel. Aangezien de strooilichtwaarde beter overeenkomt met subjectieve klachten 

van kapseltroebelingen dan gezichtsscherpte, is strooilichtmeting zeer geschikt voor het 

kwantificeren van visuele hinder door kapseltroebelingen. Een verhoogde strooilichtwaarde kan 

een indicatie vormen voor een interventie, zelfs bij normale gezichtsscherpte. 

Om het strooilichteffect van troebele lenskapsels beter te begrijpen, zijn in-vitro studies verricht 

met lenskapsels uit post-mortem donor ogen. Deze lenskapsels werden onderzocht in een optische 

opstelling, die gevalideerd is om in-vitro strooilichtmetingen te verrichten.3,22  In hoofdstuk 10 

wordt het lichtverstrooiende effect gerelateerd aan de morfologie van de kapseltroebeling. 

Lichtverstrooiing door troebele lenskapsels werd vergeleken met lichtverstrooiing in een 

normaal oog. De hoek-afhankelijkheid van het verstrooide licht in beide situaties is vergelijkbaar, 

onafhankelijk van de hoeveelheid en soort kapseltroebeling. De hoek- en golflengte 

afhankelijkheid toonden aan dat het lichtverstrooiende effect van kapseltroebelingen werd 

gedomineerd door kleine deeltjes, maar er kon ook een invloed worden aangetoond van grotere 

deeltjes met een refractiel (licht brekend) effect. Er werden twee soorten nastaar bestudeerd, 

die ieder waren samengesteld uit een verschillende hoeveelheid kleine, lichtverstrooiende 

deeltjes en grotere, lichtbrekende deeltjes. Fibrotische nastaar bestaat voornamelijk uit kleine 

partikels en heeft dientengevolge een grotere invloed op strooilicht dan op gezichtsscherpte. 

Bij de regeneratieve nastaar overheerst de lichtbrekende component en daardoor domineert 

hierbij het effect op gezichtsscherpte over dat op strooilicht, afhankelijk van het deel van de 

pupilopening dat bedekt is door nastaar (hoofdstuk 11). 

In hoofdstuk 11 wordt het lichtverstrooiende effect van kapseltroebelingen met verschillende 

morfologie gekwantificeerd en uitgedrukt in de strooilichtparameter s. Afhankelijk van de 

conditie en helderheid van het lenskapsel kan het lichtverstrooiende effect variëren van 10x 

minder tot 10x meer dan de gemiddelde waarde voor een normaal oog. Dit komt overeen met 

de variatie in strooilichtwaarden die kunnen worden gevonden in-vivo in pseudofake ogen. De 

hoek-afhankelijkheid van het licht dat werd verstrooid door heldere lenskapsels was zwakker dan 

bij lichtverstrooiing in een gezond oog, terwijl bij fibrotische nastaar dezelfde en bij regeneratieve 

nastaar een sterkere hoek afhankelijkheid werd gevonden. De golflengte afhankelijkheid was 

vergelijkbaar voor alle soorten lenskapsels. Zowel fibrotische als regeneratieve nastaar toonden 
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vergrote hoek- en golflengte-afhankelijkheid in het kleine hoekdomein. Hoewel de golflengte 

afhankelijkheid erop wees dat kleine structuren verantwoordelijk zijn voor lichtverstrooiing door 

kapseltroebelingen, wordt het lichtbrekende effect van grotere deeltjes belangrijker in het kleine 

hoek domein, zoals aangetoond door een gecombineerde sterkere hoek- en zwakkere golflengte 

afhankelijkheid. 

Het belangrijkste voordeel van deze in-vitro studies is de mogelijkheid om de lichtverstrooiende 

karakteristieken van het lenskapsel te kunnen onderzoeken zonder invloed van de overige 

oogheelkundige media, waardoor beter inzicht wordt verkregen in de visuele invloed van 

verschillende soorten kapseltroebelingen. Subjectieve klachten door nastaar of kapselphimosis 

(het krimpen van de voorste rand van het lenskapsel) kunnen hierdoor beter worden begrepen, 

wat de besluitvorming omtrent het uitvoeren van een Nd:YAG capsulotomie kan ondersteunen. 

De in-vitro studies naar de lichtverstrooiende effecten van troebele kunstlenzen hebben 

eveneens directe klinische toepasbaarheid en een ondersteunende rol met betrekking tot 

klinische besluitvorming. Troebele geïmplanteerde kunstlenzen kunnen strooilicht fors 

verhogen en dus tot aanzienlijke subjectieve klachten leiden, terwijl ze weinig effect hebben 

op gezichtsscherpte.33-35 Operatieve verwijdering van een geïmplanteerde kunstlens is een 

lastige operatie met een hoger complicatierisico dan een cataractextractie.34-36 Dit maakt de 

preoperatieve afweging om wel of niet te opereren lastig, vooral in patiënten die wel subjectieve 

visuele klachten hebben, maar daarbij een goede gezichtsscherpte. Strooilichtmetingen kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren aan de preoperatieve besluitvorming. In de hoofdstukken 12 

en 13 wordt beschreven hoe de in-vitro optische installatie is gebruikt voor het meten van de 

lichtverstrooiende effecten van troebele kunstlenzen. In hoofdstuk 12 wordt beschreven dat 

geëxplanteerde troebele Aquasense kunstlenzen in-vitro tot 100 x meer licht verstrooien dan de 

heldere media in jonge, gezonde ogen. De strooilichtwaarden waren het meest verhoogd in het 

grote hoekgebied, terwijl het effect rond de 0° veel minder was, wat overeenkomt met een groot 

effect op strooilicht maar zeer weinig op gezichtsscherpte. Dit biedt een duidelijke verklaring 

voor de klachten over een verminderde visuele kwaliteit terwijl de gezichtsscherpte goed blijft. 

Aangezien de uitkomsten van de in-vitro opstelling direct vergelijkbaar zijn met die van de in-

vivo strooilichtmetingen, kon in hoofdstuk 13 de in-vitro gemeten lichtverstrooiing door een 

geëxplanteerde kunstlens direct gerelateerd worden aan in-vivo strooilichtmetingen die waren 

gedaan vóór de kunstlens explantatie. De in-vivo strooilichtmetingen waren 20x hoger dan in 

normale, gezonde ogen (log[s] was 2.22). Gezien de ernstige subjectieve klachten waarmee dit 

gepaard ging, vond een kunstlens-wissel plaats. De lichtverstrooiing door de geëxplanteerde 

kunstlens werd gemeten in de in-vitro setting. Dit bood de unieke mogelijkheid om de klinische, 
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functionele, psychofysisch gedefinieerde strooilichtmeting te vergelijken met de in-vitro optisch 

gedefinieerde lichtverstrooiing. Rond 7°, wat overeenkomt met de hoek gebruikt in de C-Quant, 

was de lichtverstrooiing door de geëxplanteerde kunstlens gelijk aan een log(s) waarde van 

ongeveer 2.1. Dit resultaat komt nauw overeen met de in-vivo gemeten waarde, waarmee is 

bewezen dat beide metingen vergelijkbaar zijn. 

De verschillende onderzoeken in dit proefschrift  tonen aan dat strooilichtmetingen een 

waardevolle klinische aanvulling zijn op de reeds in gebruik zijnde diagnostische modaliteiten in 

de oogheelkundige praktijk. Strooilichtmetingen ondersteunen het diagnostische proces en de 

therapeutische besluitvorming door een verklaring te bieden voor subjectieve visuele klachten 

in een range van corneale, lenticulaire en kapsulaire aandoeningen. De laatste jaren verwerven 

strooilichtmetingen grotere bekendheid. Patiënten met een grote variatie aan klachten en 

oogheelkundige voorsegmentsproblemen worden naar ons verwezen met als specifieke 

vraagstelling of strooilicht kan worden gemeten om het diagnostische of therapeutische proces 

te ondersteunen. Ook in andere, nationale en internationale, oogheelkundige praktijken neemt 

het gebruik van de strooilichtmeter toe. Het gebruik van strooilichtmetingen leidt, naast een beter 

begrip voor patiënten, tot betere documentatie van visuele kwaliteit met een kwantificeerbare 

waarde die de gezichtsscherptemeting kan aanvullen. Dit kan van belang zijn bij onderzoek, 

preoperatieve besluitvorming of de postoperatieve evaluatie van chirurgische resultaten. Er zijn 

veel nieuwe ontwikkelingen in corneale (verdere ontwikkeling van de lamellaire technieken) 

en cataractchirurgie (femtosecond laser, premium kunstlenzen). Hierdoor zal de preoperatieve 

indicatiestelling steeds scherper worden en zullen patiënten in een vroeger stadium en met 

een betere gezichtsscherpte voor een operatie in aanmerking komen. Ook de verwachtingen 

van patiënten zullen toenemen. Dit proefschrift heeft aangetoond dat strooilichtmetingen een 

waardevolle aanvulling zijn bij de preoperatieve besluitvorming bij verschillende oogheelkundige 

voorsegmentaandoeningen. 
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