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SUMMARY
In optical coherence tomography (OCT) one should be aware of optical illusions. This 
thesis describes the various influences on image quality and interpretation of retinal 
optical coherence tomography.

Chapter one introduces OCT as imaging tool. This thesis focused mainly on 
misinterpretation of OCT scans and measurements due to loss of image quality. OCT 
image quality is influenced by opacities in the optical path. 

Optical disturbances can be approached using their three main effects; light 
attenuation, refractive aberrations and straylight. As described in chapter two these 
effects can be simulated with artificial filters in order to model a comparable range of 
optical density values as those observed in cataract patients.  The loss of OCT image 
quality in patients with disturbances in the optical media is explained by attenuation 
of the light in the OCT scanning spot on the retina.

Chapter three and four describe the influence of media opacities on OCT thickness 
measurements, nowadays used for early diagnosis of glaucoma and detection of 
glaucoma progression. These measurements are the peripapillairy Retinal Nerve Fiber 
Layer (pRNFL) and the Macular Inner Retinal Layer (mIRL). As cataract and glaucoma 
often coexist in the same eye, cataract can in many cases be a confounding factor 
in the diagnosis and follow-up of glaucoma patients by OCT. The eventual goal was 
to establish a relationship between the optical density of cataract and its influence 
on RNFL thickness measurements to correct for cataract-induced changes in these 
measurements. SD-OCT images acquired with two different devices before and after 
cataract surgery were compared and judged against measurements using artificial 
filters simulating the effects of cataract. Cataract-induced underestimation of RNFL 
thickness and the OCT-effective optical density of the cataract were linearly related. 
The predictive value based on this observed linear relationship was however limited. 

OCT thickness measurements of both pRNFL and mIRL are influenced by image 
degradation caused by optical density filters as a model for media opacities. An 
underestimation of the thickness of these layers was observed, caused by a shift of 
retinal layer boundary placement due to image quality loss (chapter four).

Further investigation of the exact nature of the individual variability as described in 
chapter four demonstrated that the underestimation of the thickness of retinal layers was 
not the same for each individual and also differed between the pRNFL and mIRL. These 
individual and inter-individual differences demonstrate that, although highly complex, 
at least an individual approach will be necessary to correct for this underestimation per 
layer. In general, it seems to be mandatory to make new RNFL and mIRL measurements 
after cataract extraction in glaucoma patients to establish a new baseline value.

Chapter five describes the assessment of the change in subjective image quality 
and image quality parameter (IQP) provided by four different SD-OCT devices using 
artificial filters simulating optical eye media disturbances. Equal disturbances of the 
OCT signal have different effects on subjective scan quality and on the IQP provided 
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by the instrument in all four SD-OCT devices investigated. Standardisation of the IQP, 
which would be desirable in order to compare different devices and study results, 
seems to be impossible.

In the retina the ganglion cell layer is thickest in the pericentral area of the macula, 
so changes in the ganglion cells due to disease are expected to be most pronounced 
in this part of the retina. In chapter six the pericentral retinal thickness in amblyopic 
children is investigated and compared to healthy controls. In the group of healthy 
children there is a high correlation between both eyes in axial length, and in pericentral 
retinal thickness. This same correlation was found in amblyopic children between the 
amblyopic and the fellow eye. In healthy individuals there is a significant, although 
moderate, relation between the axial length and the pericentral retinal thickness, the 
longer the eye, the thinner the retina. Surprisingly this relation was absent in amblyopic 
children, both in the amblyopic eye, and in the fellow eye. So, an anomalous relation 
between axial length and retinal thickness was demonstrated in amblyopia. This could 
be due to a disturbed development of both the amblyopic, and fellow eye, something 
that should be further investigated.    

In chapter seven we demonstrated that in patients with type 1 diabetes mellitus 
with minimal diabetic retinopathy, significant thinning was present in the inner retinal 
layers in the pericentral area of the macula. We measured a mean decrease in layer 
thickness of the ganglion cell plus inner plexiform layer of 5.42 µm and of the inner 
nuclear layer of 2.16 µm. This finding supports the idea that diabetes mellitus is also 
a neurodegenerative disease of the retina. The loss of neuroretinal tissue agrees with 
previous studies showing neuroretinal functional deficits in patients with diabetes, 
even before the onset of vascular lesions.

In the general discussion, chapter eight, the major topics of this thesis are critically 
discussed and reviewed:

 - Optical density filter sets a model for media opacities
 - Importance of Image quality in OCT
 - The use of OCT for diagnosis and follow-up of glaucoma
 - Recent developments in OCT
 - Amblyopia as a retinal disease
 - Clinical impact of neurodegeneration in diabetes mellitus
 - OCT; Beware of optical illusions
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NEdERLANdSE SAMENVATTING
De retina, het netvlies, is een van meest intrigerende onderdelen van het oog. Als een 
behang, aan de binnenkant van de oogbol, ligt het achter in het oog. In de cellen van 
het netvlies wordt lichtenergie omgezet in potentialen, die uiteindelijk naar de hersenen 
(optisch schors)  worden geleid. Wanneer de vergelijking met  fotografie  getrokken 
wordt, is het netvlies de digitale beeldsensor (of het analoge negatief). Bij voldoende 
omgevingslicht kijken we met het centrale deel van ons netvlies, de macula of gele vlek. 

In tegenstelling tot menig ander medisch specialist heeft de oogarts de 
mogelijkheid in het orgaan van zijn of haar specialisme te kijken. Met behulp van 
een oftalmoscoop kan het netvlies non-invasief bestudeerd worden, dit onderzoek 
heet funduscopie. Het is inmiddels meer dan 150 jaar geleden dat Hermann von 
Helmholtz deze revolutionaire techniek uitvond. Een meer recente revolutionaire 
beeldvormende techniek van het netvlies is optical coherence tomography (OCT). 
Analoog aan beeldvorming gebaseerd op ultrageluid (echo), kan men met OCT een 
doorsnede van het netvlies afbeelden met behulp van laag coherent licht.

Oogklachten berusten soms op een optische illusie. Een optische illusie is een 
visuele waarneming die verschilt van de objectieve realiteit. Cognitieve illusies (bijv. 
hallucinaties) kan men onderscheiden van fysiologische illusies (bijv. de pijlen op de 
kaft van dit proefschrift lijken van ongelijke lengte, maar zijn in werkelijkheid even 
lang). Oogaandoeningen in de macula veroorzaken bijvoorbeeld vaak onderbroken of 
scheve lijnen, beeldverkleining en/of uitval van stukken van het beeld. Wanneer een 
patiënt zich met dergelijke klachten presenteert bij zijn of haar oogarts zal de oogarts 
in kwestie hoogstwaarschijnlijk een OCT van het netvlies maken. 

Echter, bij het maken en interpreteren van een OCT scan moet men bedacht zijn 
op optische illusies. Dit proefschrift beschrijft zowel factoren die van invloed zijn op 
de kwaliteit van de OCT scan zelf als de interpretatie ervan.

Hoofdstuk 1 introduceert OCT als beeldvormende techniek. OCT is een 
afbeeldingtechniek van de retina met een zo hoge axiale resolutie (5–7 μm) dat 
dwarsdoorsneden met op histologie lijkende nauwkeurigheid van het netvlies afgebeeld 
kunnen worden. OCT maakt zeer nauwkeurige en reproduceerbare metingen van de 
retinale dikte en - zenuwvezellaag mogelijk. In de oogheelkunde is deze techniek 
begin jaren ‘90 geïntroduceerd en een grote aanwinst gebleken voor diagnostiek en 
follow-up van diabetische retinopathie, glaucoom en andere aandoeningen van het 
achtersegment. Een OCT-onderzoek is weinig belastend voor de patiënt. Het onderzoek 
vergt slechts enkele minuten per gewenst scanprotocol, het netvlies wordt niet 
overmatig belicht en er zijn geen potentiële risico’s. De OCT techniek die momenteel 
in de kliniek het meest gebruikt wordt is de spectral domain (SD)-OCT. SD-OCT haalt 
diepte informatie uit het licht spectrumprofiel door een Fourier transformatie toe te 
passen, waardoor de scansnelheid, de signaal/ruis verhouding en de sensitiviteit sterk 
zijn verhoogd in vergelijking met de voorganger time domain (TD)-OCT. De SD-OCT 
systemen zijn veel minder gevoelig voor onwillekeurige oogbewegingen vergeleken 
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met de TD-OCT systemen waarbij de diepte informatie punt voor punt in de tijd wordt 
verkregen. De beeldkwaliteit van de OCT scan hangt naast het type systeem af van een 
goede centrale fixatie, maar vooral ook van de helderheid van de optiek van het oog.

In hoofdstuk 2 zijn optische verstoringen binnen een model benaderd met 
lichtverzwakking (reflectie en absorptie), refractieve onregelmatigheden en 
lichtverstrooiing, deze typen verstoringen zijn nagebootst met sets van artificiële 
filters. Met de filters voor het oog geplaatst, zijn OCT scans gemaakt bij twee gezonde 
vrijwilligers. Voor alle typen filters bleek het verlies in de beeldkwaliteit van OCT volledig 
te verklaren door lichtverlies uit de OCT scanspot op de retina (20 micron in diameter). 

Een van de belangrijkste verstoring van de optiek is cataract (grijze staar). Vooral 
bij oudere patiënten komt cataract frequent voor en heeft dan invloed op OCT 
beeldkwaliteit. In hoofdstuk 3 en 4 is de invloed van mediatroebelingen op OCT 
diktemetingen, die gebruikt worden voor de diagnostiek en follow-up van glaucoom, 
onderzocht. Deze metingen betreffen de peripapillaire retinale zenuwvezellaag (pRNFL) 
en de maculaire binnenste retinale laag (mIRL). Hoofdstuk 3 beschrijft onze studie met 
SD-OCT scans van de papil (oogzenuw) bij patiënten voor en na een staaroperatie. 
De verandering in de beeldkwaliteit parameter van twee OCT systemen werd uitgezet 
tegen de verandering in pRNFL dikte. De te verwachten postoperatieve verbetering 
in beeldkwaliteit ging gepaard met een dikkere pRNFL. Ons uiteindelijke doel was om 
voor de door cataract geïnduceerde onderschatting van de pRNFL dikte te corrigeren. 
Daartoe is met behulp van het eerdergenoemde filtermodel de verbetering in OCT 
beeldkwaliteit na de staaroperatie geprobeerd te voorspellen.  Helaas blijkt deze 
voorspelling weinig betrouwbaar. In hoofdstuk 4 is ook de filter (cataract simulatie) 
geïnduceerde onderschatting van de mIRL aangetoond en bleek deze niet alleen 
verschillend per individu, maar ook tussen de pRNFL – en mIRL diktemetingen 
(interindividueel). Een lagere beeldkwaliteit van OCT, bijvoorbeeld door cataract, kan 
leiden tot een dunnere pRNFL- en mIRL dikte en zal zowel glaucoomdiagnostiek als de 
follow-up van glaucoompatiënten beïnvloeden. Het verdient daarom de aanbeveling 
om bij glaucoompatiënten na een staaroperatie opnieuw OCT metingen te doen voor 
het verkrijgen van nieuwe uitgangswaarden. 

In hoofdstuk 5 is het effect onderzocht van gekwantificeerde verstoring van het 
OCT signaal, door middel van de set filters met bekende optische densiteit, op de 
scankwaliteit van verschillende SD-OCT systemen. De door het systeem gegeven 
kwaliteitsparameters zijn namelijk niet bruikbaar voor rechtstreekse onderling vergelijk, 
wel is er een significant lineair verband tussen de toename van optische densiteit van de 
filters en de afname van de desbetreffende parameters. Het percentage van afname in 
kwaliteitsparameter bij gelijke verstoring (filter) verschilt tussen de systemen onderling. 

In de retina is de ganglioncellaag het dikst paracentraal in de macula, hierdoor 
kan men verwachten dat veranderingen in deze laag ten gevolge van ziekte, zoals 
amblyopie (lui oog) of diabetes mellitus (suikerziekte), het beste meetbaar zijn in dit 
gebied. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van onze studie naar de pericentrale 
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retinadikte bij kinderen met amblyopie. Tot op heden bestaat er geen consensus 
over een retinale component in de ontwikkeling van amblyopie. Diverse OCT studies 
beschrijven een verdikking van de retina bij amblyopie, echter zonder correctie voor 
de vaak kortere aslengte. 

Bij het vergelijken van het amblyope oog versus het niet-amblyope oog in de 
groep kinderen met amblyopie en het rechter versus het linker oog in de normale 
controlegroep, vonden wij in onze studiepopulatie zowel voor de aslengte als voor 
de pericentrale retinadikte (separaat) een gelijke lineaire correlatie. Als verrassende 
bevinding bleek dat er een afwijkende correlatie bestaat tussen de aslengte en de 
pericentrale retinadikte (tegen elkaar uitgezet) in de groep amblyope kinderen. Dit in 
tegenstelling tot de significante lineaire correlatie tussen de aslengte en pericentrale 
retinadikte in de normale controlegroep. Meer onderzoek is nodig om deze bevinding 
verder te evalueren, mogelijk speelt een verstoring in de ontwikkeling van beide ogen 
een rol bij amblyopie. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van metingen m.b.v. OCT segmentatie van de 
verschillende netvlieslaagdikten in een groep patiënten met diabetes mellitus type 1 
zonder of met minimale diabetische retinopathie. In het pericentrale gebied van de 
macula is een verdunning van de binnenste retinalagen gemeten vergeleken met een 
normale controle groep. Verlies van neuraal weefsel, voordat er duidelijke tekenen 
zijn van vasculopathie, bij patiënten met diabetes mellitus, is in overeenstemming 
met bevindingen van andere studiegroepen. Functionele uitval bij patiënten zonder 
of met minimale diabetische retinopathie is bijvoorbeeld aangetoond met afwijkingen 
op het multi-focaal electroretinogram, afname van donker adaptatie, verlies van 
contrast gevoeligheid, kleurzienstoornissen en afwijkende micro-perimetrie. Retinale 
neurodegeneratie kan een direct gevolg zijn van hyperglycemie, maar ook andere 
mechanismen zijn denkbaar. Een combinatie van verschillende factoren als oxidatieve 
stress, verlies van neuroprotectieve factoren, toename van inflammatie, glutamaat 
excitotoxiciteit, hyperglycemie, dyslipidemie en insuline deficiëntie is bijvoorbeeld 
mogelijk. Ondanks dat de visuele functie aangetast wordt door neurodegeneratie, 
hebben patiënten hier geen klachten van (asymptomatisch). Desalniettemin moeten 
we in de toekomst wellicht een vroege behandeling overwegen om (progressie van) 
neurodegeneratie van het netvlies ten gevolge van diabetes mellitus tegen te gaan.

In de algemene discussie, hoofdstuk 8, worden de belangrijkste onderwerpen van 
het proefschrift kritisch bediscussieerd en afgezet tegen gegevens uit de literatuur.

 - Artificiële filters als model voor mediatroebelingen
 - Het belang van beeldkwaliteit in OCT
 - Het gebruik van OCT voor de diagnose en follow-up in glaucoom
 - Recente ontwikkelingen in OCT 
 - Amblyopie als retinale aandoening 
 - Klinische betekenis van neurodegeneratie in diabetes mellitus 
 - OCT; wees bedacht op optische illusies 
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Veel oogartsen zien OCT tegenwoordig als een perfecte meetlat van het netvlies. Dit 
proefschrift illustreert dat men bij OCT ook bedacht moet zijn op optische illusies. Men 
kan bijvoorbeeld een persoon op basis van een foutieve interpretatie van een met OCT 
gemeten verdunning van de retinale zenuwvezellaag ten onrechte diagnosticeren met 
glaucoom. Ook kan men bij een patiënt met zowel staar als glaucoom de OCT meting 
van de netvliesdikte interpreteren als passend bij progressie van glaucoom terwijl in 
werkelijkheid er alleen progressie van staar is. Het verdient dan ook de aanbeveling 
om bij glaucoompatiënten na een staaroperatie opnieuw OCT metingen te doen voor 
het verkrijgen van nieuwe uitgangswaarden. 

Verschillende OCT systemen hebben hun verschillende optische illusies. Bepaalde 
netvlieslagen kunnen op het ene OCT apparaat goed zichtbaar zijn en op het andere 
niet. En zelfs op basis van een OCT scan met de best denkbare beeldkwaliteit kan men 
een verkeerde inschatting maken van de prognose van het visusherstel bij bepaalde 
netvliesaandoeningen omdat er een dermate disorganisatie van de netvlieslaag is dat 
deze niet afgebeeld kan worden met OCT. 

Door gedegen onderzoek van deze optische illusies en OCT netvlieslaagdiktemetingen 
kan men wel degelijk bepaalde netvliesaandoeningen verder uitpluizen of vanuit een 
nieuwe invalshoek onderzoeken.
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