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SUMMARY 

This thesis addresses several aspects of the surgical treatment of diplopia in patients with 

Graves’ Orbitopathy (GO).  

Chapter 1 starts with a definition and a historic overview of the profession of orthoptics. A 

few basic principles of the binocular system are discussed and a couple of tests to measure 

diplopia and strabismus are described.  Furthermore, Graves’ Orbitopathy disease and 

diplopia treatment are discussed, with special attention given to the surgical treatment. 

We wanted to know which devices for measuring ductions and cyclodeviation gave a 

comparable outcome so multicenter studies could be performed.  Accordingly, in Chapter 2 

we compared 3 tests for cyclodeviation and 3 for duction measurements. A total of 13 

patients were recruited to investigate the cyclodeviation and measurements were repeated 

4 times. The Harms tangent screen, the cycloforometer of Franceschetti and the 

cyclomeasurement in the synoptophore were compared. A difference of ≤ 2° was found 

between the Harms tangent screen and the cycloforometer, which is clinically not 

significant. Ductions were measured in another group of 13 patients and the motilitymeter, 

the Goldmann perimeter and the Maddox tangent screen were compared. A difference of  ≤ 

8° was found in 92% of the measurements when comparing the motility meter and the 

Goldmann perimeter. We concluded that several instruments (Harms tangent screen / 

cycloforometer and motilitymeter / Golmann perimeter) generated interchangeable 

outcome, which is important for coming multicenter studies. 

In addition, we evaluated our surgical outcome of strabismus surgery in our tertiary 

referral center. Chapter 3, 4 and 5 presents results of these retrospective analyses. Chapter 

3 demonstrates the results of GO-patients operated on both inferior rectus muscles to 

improve elevation and eye position. Of the total group, 18 patients underwent a bilateral 

inferior rectus recession and 27 an asymmetrical inferior rectus recession. Effects on 

ductions, cyclodeviation and squint angle were observed. We found a significant 

improvement on elevation and a decrease on depression. However, the total duction range 

remained stable. The more severe the preoperative elevation impairment proved to be, the 

more effect of surgery on elevation was found. A prior performed decompression surgery, 

muscle volume or duration of the disease did not influence the postoperative ductions. The 

excyclodeviation found in primary position preceding surgery, diminished with a mean of 6°. 
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No A-pattern was found postoperatively.  We compared the orthoptic changes 3 months 

after surgery with 6 – 12 months postoperatively, and found no significant change in data. 

This indicates that already 3 months after surgery orthoptic stability is reached. We also 

found that patients needed 2 strabismus surgeries at average. Chapter 4 evaluated the uni- 

and bilateral medial rectus recession. We specifically looked for the effect on horizontal 

ductions and squint angle.  A group of 102 fulfilled the inclusion criteria, of which 78 were 

operated on both medial recti. Regarding the ductions, the abduction increased and the 

adduction decreased after surgery, but the total duction range remained stable. However, 

this was only significant in the bilateral group. We found a smaller dose-effect response in 

the unilateral group with regard to the esodeviation. In total, 3% of the patients were 

overcorrected and 23% needed additional horizontal surgery. Again we found no influence 

of the muscle volume on the squint angle or on the dose-effect response and also a 

preceding decompression surgery did not have impact on these outcomes. Six to 12 months 

after surgery, all but one item showed stability; the abduction showed further improvement. 

The last study mentioned in this thesis, evaluating strabismus surgery retrospectively is 

presented in chapter 5. It assesses the inferior rectus muscle (IR) surgery and the combined 

inferior rectus-superior rectus muscle (IR/SR) surgery.  In a total of 56 patients the effect on 

vertical ductions, cyclodeviation and squint angle was analysed. A postoperative squint angle 

of ≤3° in primary position and downgaze was defined as successful. This was achieved in 74% 

of the IR-group and 64% of the IR/SR-group, although the former had a higher incidence of 

depression impairment.  The amount of recession did not influence this impairment and the 

total duction range remained stable or increased (IR/SR-group). With regard to the 

strabismus we found an overcorrection in 18% of patients. The cyclodeviation did not 

significantly change after surgery. All three retrospective studies report stable duction 

ranges and orthoptic stability already 3 months after surgery for all parameters compared to 

6 – 12 months postoperatively.  

In these retrospective studies we were faced with the fact that no proper success criteria 

for strabismus surgery in GO exist. In chapter 6, we therefore, present the outcome of a 

systematic review of literature, in which we searched for success criteria for strabismus 

surgery in GO-patients. The goal of the review was to construct success criteria for this 

treatment in GO-patients. Of the 789 hits, eventually 42 articles were eligible. A wide range 

of criteria were reported, such as the ability to fuse, number of surgeries or single vision in 
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primary position and downgaze. Only 3 studies quantified these positions with a 

measurement tool. There was one study that mentioned the subjective outcome. These 

findings resulted in a proposal of success criteria for GO-patients by presenting a score sheet 

for the field of binocular single vision and suggesting using the GO-quality of life (QoL) 

questionnaire.  

To evaluate the effect of strabismus surgery on this QoL, chapter 7 prospectively 

evaluates the effect after one strabismus surgery on QoL and field of binocular single vision 

(BSV). In a group of 28 patients we evaluated the GO-QoL and field of BSV 3 months 

preoperatively and 3 months postoperatively. Both visual functioning and appearance 

questions showed a significant improvement after surgery. The correlation between this 

subjective outcome of the QoL and the more objective outcome by means of the field of BSV 

was moderate. The same moderate correlation between objective and subjective outcome 

was found in chapter 8 in which in the framework of a multicenter study, patients were 

evaluated using these outcomes after one or two strabismus corrections. Both the GO-QoL 

and the Thyroid Eye Disease (TED)-QoL questionnaire were used to analyze the subjective 

outcome. By allowing the participating centers to perform a second surgery if necessary, a 

greater change in outcome of QoL was found. The correlation between outcomes between 

the GO-QoL and TED-QoL was good. 

 

In this thesis we present useful information regarding interchangeable tools and therefore 

their outcome on ductions and cyclodeviation. For future research, this knowledge helps to 

set up further multicenter studies more easily. The results of our retrospective studies on 

strabismus surgery show that the duction range remains stable after surgery and dose-effect 

responses differ per chosen eye muscle.  Another important finding is that orthoptic stability 

can be reached as soon as 3 months after surgery. With the presented proposal for success 

criteria given in this thesis future multicenter studies can become more constrained to 

evaluate both objective and subjective outcome in GO-patients undergoing strabismus 

surgery. 
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SAMENVATTING 
Het proefschrift onderzoekt verschillende aspecten van de oogspieroperatie ter behandeling 

van dubbelzien bij patiënten met Graves’ Orbitopathie (GO).  

Hoofdstuk 1 begint met een definitie van het beroep orthoptist en geeft daarna een 

historisch overzicht van haar ontstaan. Er worden een aantal basisprincipes van het 

binoculaire systeem besproken waarna testen om het dubbelzien en de oogstand te meten 

worden beschreven. Vervolgens wordt de ziekte GO en de behandeling van het dubbelzien 

bij deze ziekte, aan de orde gesteld. Speciale aandacht is besteed aan de chirurgische kant 

hiervan.  

Om te komen tot multicenter studies, wilden we weten welke meetinstrumenten voor 

het bepalen van de ducties en cyclodeviatie te vergelijken waren. Daarvoor hebben we in 

hoofdstuk 2 een studie opgezet en zijn 3 testen voor het meten van de cyclodeviatie en 3 

voor het meten van de ducties vergeleken. In totaal werden 13 patiënten gerecruteerd om 

de cyclodeviatie te meten. De metingen werden gedaan met de Harmswand, de 

cycloforometer van Franceschetti en de synoptofoor en werden vier keer herhaald. Tussen 

de metingen met de Harmswand en de cycloforometer bleek het verschil in cyclodeviatie      

≤ 2° te zijn, wat klinisch niet significant is. Bij een ander groep van 13 patiënten werden de 

ducties gemeten. De ducties zijn gemeten met de motiliteitsmeter, de Goldmann perimeter 

en het Maddoxkruis. In 92% van deze metingen werd een verschil van ≤ 8° gevonden tussen 

de motiliteitsmeter en de Goldmann perimeter. De uitkomsten van deze testen zijn 

uitwisselbaar voor toekomstig multicenter onderzoek. Het Maddoxkruis en de synoptofoor 

zijn hiervoor niet geschikt.  

Daarnaast wilden we in ons academisch ziekenhuis de uitkomst van de oogspieroperatie 

bij deze patiëntengroep retrospectief evalueren. De volgende 3 hoofdstukken laten 

uitkomsten hiervan zien. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van GO-patiënten die aan 

de musculus rectus inferior van beide ogen werden geopereerd om de elevatie en de 

oogstand te verbeteren. 18 patiënten werden symmetrisch aan beide spieren geopereerd en 

27 asymmetrisch. Het effect van de operatie op de ducties, cyclodeviatie en oogstand werd 

geanalyseerd. We vonden een significante verbetering van de elevatie en tegelijkertijd een 

verslechtering van de depressie. De totale verticale ductiebeweging bleef stabiel. Tevens 

vonden we dat hoe ernstiger de elevatie beperking pre-operatief was, des te meer effect de 
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operatie had op de verbetering van de elevatie. Zowel een eerder uitgevoerde 

decompressie-operatie, als het volume van de oogspier of de duur van de ziekte, hadden 

allemaal geen invloed op de post-operatieve uitkomst van de ducties.  De excyclodeviatie in 

primaire stand die we pre-operatief vonden, verminderde gemiddeld met 6° na de operatie. 

We zagen geen A-patroon post-operatief.  Bij de vergelijking van de metingen 3 maanden 

postoperatief met die van 6-12 maanden post-operatief, vonden we geen significante 

veranderingen. In deze studie bleken patiënten gemiddeld 2 oogspieroperaties nodig te 

hebben. Hoofdstuk 4 evalueert de resultaten van de uni- en bilaterale recessie van de 

musculus rectus medialis. We keken specifiek naar de effecten op de horizontale ducties en 

de oogstand. Er werden 102 patiënten geïncludeerd, waarvan er 78 geopereerd werden aan 

beide ogen. De abductie verbeterde na de operatie en de adductie nam af, waarbij de totale 

horizontale ductiebeweging stabiel bleef. Dit verschijnsel was aanwezig bij beide groepen, 

maar alleen bij de bilateraal geopereerde groep statistisch significant. De dose-effect 

respons op de esodeviatie was kleiner in de unilaterale groep dan in de bilaterale groep. In 

totaal werd er bij 3% van de patiënten een overcorrectie gevonden. Bij 23% van de patiënten 

was een tweede operatie nodig ter correctie van het horizontale oogstand. Net als in de 

vorige studie vonden we dat noch een eerdere decompressie-operatie noch het volume van 

de oogspier effect hadden op de uitkomst. 6-12 maanden na de operatie waren de metingen 

stabiel vergeleken met de uitkomsten na 3 maanden. Alleen de abductie verbeterde nog wel 

na 3 maanden. De derde en laatste retrospectieve studie over de effecten van de 

oogspieroperatie is gepresenteerd in hoofdstuk 5.  We onderzochten de resultaten van de 

recessie van de musculus rectus inferior (IR) en die van de gecombineerde recessie van de 

musculus rectus inferior met de contralaterale musculus rectus superior (IR/SR). Er werden 

56 patiënten geïncludeerd waarbij de effecten op de verticale ducties, de cyclodeviatie en de 

oogstand werden gemeten. Een operatie werd als succesvol gezien als de post-operatieve 

oogstand ≤ 3° in primaire stand en benedenblik betrof. Dit zagen we bij 74% van de IR- en bij 

64% van de IR/SR-patiënten. In de IR-groep troffen we een hogere incidentie van een 

depressiebeperking aan, de hoeveelheid verrichtte recessie was hierop niet van invloed. De 

totale verticale ductiebeweging was post-operatief stabiel of verbeterde zelfs (in de IR/SR-

groep). Bij 18% van de patiënten was de verticale oogstand overgecorrigeerd. De 3 

retrospectieve studies (hoofdstuk 3, 4 en 5) concluderen dat de totale ductiebeweging 

stabiel blijft en dat de orthoptische status 3 maanden na de operatie al stabiel is.  
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We werden in de retrospectieve studies geconfronteerd met het feit dat er geen 

eenduidige succescriteria voor de oogspieroperaties bij GO-patiënten bestaan. Hoofdstuk 6 

is een systematische literatuur studie naar de beschreven succescriteria van deze 

oogspieroperaties. Er werden 789 artikelen gevonden over dit onderwerp, waarvan 

uiteindelijk 42 geschikt bleken. We vonden een grote variatie in beschrijving van de 

succescriteria, zoals ‘de mogelijkheid de dubbelbeelden te fuseren’, het benodigde aantal 

oogspieroperaties of ‘binoculair enkelzien in primaire stand en benedenblik’. We vonden 

maar 3 studies die deze blikrichtingen kwantificeerden met een meetinstrument en 1 studie 

noemde de subjectieve uitkomst als succescriterium. Deze bevindingen resulteerden in een 

voorstel om succes criteria bij GO-patiënten te definiëren en analyseren. Hierbij werd ook 

gebruikt gemaakt van een scoreformulier om het veld van binoculair enkelzien (BEZ) te 

meten en een ‘kwaliteit van leven’ vragenlijst.  

Om het effect op de kwaliteit van leven te laten zien na een oogspieroperatie toont 

hoofdstuk 7 de prospectieve resultaten van de oogspieroperatie op de score van het veld 

van BEZ en de kwaliteit van leven vragenlijst. 28 patiënten werden gerekruteerd waarbij 3 

maanden pre- en 3 maanden post-operatief het veld van BEZ werd gemeten en de 

vragenlijst werd afgenomen. Zowel de positieve effecten op het visueel functioneren als op 

het uiterlijk waren significant na de operatie. We vonden een matige correlatie tussen deze 

subjectieve uitkomst en de verbetering van het veld van BEZ. In hoofdstuk 8 zien we 

dezelfde matige correlatie tussen de objectieve en subjectieve uitkomsten. In de multicenter 

studie werden patiënten geëvalueerd na 1 of 2 oogspieroperaties. Zowel de GO-kwaliteit van 

leven vragenlijst (GO-QoL) als de Thyroid Eye Disease kwaliteit van leven vragenlijst (TED-

QoL) werden gebruikt om de subjectieve score vast te leggen. Na een tweede operatie steeg 

de uitkomst van de kwaliteit van leven verder. In dat geval steeg de uitkomst van de 

kwaliteit van leven verder. De beide vragenlijsten hadden een goede onderlinge correlatie.  

 

In dit proefschrift is aangetoond en kunnen we concluderen dat verschillende testen voor 

het meten van de ducties en de cyclodeviatie uitwisselbaar zijn. Dit geeft handvatten voor 

het opzetten van verder toekomstig multicenter onderzoek. De resultaten van de 

retrospectieve studies naar de effecten van de oogspieroperaties dragen daaraan bij. Het is 

belangrijk om te realiseren dat de dose-effect respons afhankelijk is van de beoogde te 

opereren oogspier. De totale ductiebeweging blijkt een stabiele parameter na de 
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oogspieroperatie. Daarnaast vonden we 3 maanden na de operatie al een stabiele 

orthoptische status. Gecombineerd met een voorstel voor succescriteria voor toekomstige 

prospectieve multicenter studies geeft dit proefschrift meer houvast om zowel objectieve als 

subjectieve uitkomstmaten te gebruiken bij het evalueren van oogspieroperaties in deze 

patiëntengroep. 


