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Niet alleen de gezichtsscherpte, maar ook strooilicht is van invloed op kwaliteit van zien. Bij 
oogheelkundig onderzoek wordt standaard gezichtsscherpte gemeten, maar intraoculaire 
lichtverstrooiing blijkt ook in belangrijke mate het visuele functioneren te beïnvloeden. 
Intraoculair strooilicht wordt veroorzaakt doordat de oculaire media niet perfect helder zijn, 
en dus een deel van het invallende licht als een egale waas over het retinale beeld 
verspreiden. Hierdoor wordt het contrast van het retinale beeld en daardoor de retinale 
beeldkwaliteit verminderd. Verstrooiing van het licht kan leiden tot wazig zien, problemen bij 
gezichtsherkenning en verblinding bij autorijden in het donker. 
Voor dit proefschrift zijn patiënten met verschillende aandoeningen van de cornea en lens 
onderzocht, onder andere contactlensdragers, patiënten met Fuchs' endotheeldystrofie, na 
corneale refractiechirurgie of een lamellaire keratoplastiek, maar ook patiënten met cataract, 
nastaar en troebele intraoculaire kunstlenzen. Verhoogd strooilicht komt bij al deze 
patiëntengroepen voor, zelfs als de gezichtsscherpte nog goed is, en kan de visuele kwaliteit 
in belangrijke mate beïnvloeden. Bij het stellen van een operatie-indicatie bij cornea-
aandoeningen of cataract kan strooilicht een belangrijke aanvullende rol spelen naast de 
standaard gezichtsscherptemeting, zeker bij patiënten die wel subjectieve visuele klachten 
hebben, maar nog een goede gezichtsscherpte. Door strooilicht in de preoperatieve 
overwegingen mee te nemen, kan de operatie-indicatie beter worden vastgesteld en de 
verbetering van het zicht na de ingreep beter worden gevolgd. Strooilicht is eenvoudig te 
meten in de praktijk met behulp van de strooilichtmeter, en de meting is gemakkelijk en snel 
poliklinisch uit te voeren, reproduceerbaar en betrouwbaar. 


