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Het bepalen van de precieze refractie is een absolute voorwaarde om de patiënt een scherp en comfortabel zicht te
garanderen. Hier dient altijd bijzondere aandacht aan te worden geschonken.

Dit deel van de reeks 'Optiek File’ van Essilor benadert het thema 'refractie' vanuit het 'praktische' oogpunt. Er wordt
kort verwezen naar enkele eenvoudige en beproefde methodes die werden geselecteerd uit de talloze denkbare metho-
des. Het uitgangspunt bestond er niet in het onderwerp zeer uitvoerig te behandelen, maar enkel in het delen van enke-
le basisprincipes van refractie die nuttig kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de vakman. Het hoofddoel van het hand-
boek is experts op het gebied van optiek ondersteuning te bieden, zodat ze steeds beter kunnen voldoen aan de behoef-
ten van hun patiënten en cliënten. 

Inleiding
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Een oog wordt emmetroop genoemd (van het
Griekse ‘emmetros’ wat ‘naar verhouding' betekent
en van 'ops’ wat ‘oog’ betekent), indien het beeld
van een voorwerp dat zich in het oneindige bevindt
op het netvlies van dit oog wordt gevormd zonder
dat er hierbij accommodatie optreedt. In het emme-
trope oog vormt het netvlies de geconjugeerde
optiek van het oneindige, welke zich in het brand-
puntvlak van het optische systeem van het oog
bevindt. Het beeld van verafgelegen voorwerpen
wordt op tegenovergestelde wijze op het netvlies
gevormd: het emmetrope oog ziet deze scherp en
zonder te accommoderen.

Het oog als optisch systeem:

Het ongeaccommodeerde emmetrope oog kan wor-
den gemodelleerd naar een optisch systeem dat bes-
taat uit het hoornvlies, het kamervocht, de ooglens en
het glasachtig lichaam, waarvan de kenmerken (van
het zogenaamde ‘theoretische oog’) zijn samengevat
in onderstaande tabel (Figuur2a): 

Bij het vereenvoudigen van dit model – dat wil zeggen
dat de dioptrieën die het oog vormen, worden
gecombineerd, het hoornvlies en de ooglens als dun
worden beschouwd, dezelfde index n = 1,336 voor
het kamervocht en het glasachtig lichaam wordt aan-
gehouden en de berekeningen worden afgerond -
wordt een ‘vereenvoudigd oog’ (Figuur2b) als volgt
gedefinieerd: totale sterkte van het oog 60 dioptrieën
met een lengte van 24 mm, bestaande uit een unieke
diopter van 42 dioptrieën sterk (het hoornvlies) die
de lucht van het kamervocht scheidt en uit een dunne
lens van 22 dioptrieën sterk (de ooglens) die zich 5,8
mm achter het hoornvlies bevindt en het kamervocht
van het glasachtig lichaam scheidt. Alhoewel het
model sterk vereenvoudigd is, geeft het wel een
natuurgetrouwe voorstelling van de werkelijkheid.

Bron : Yves Le Grand, Physiologische optiek, 3de
editie, 1964.

A Emmetropie

Figuur 1: Emmetroop oog  

Figuur 2: 'Vereenvoudigd' emmetroop oog

S RlL
n=1,336

n=1,336

l=24 mm

d=5,8 mm

+22+42
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1

Dikte
(mm) Brekingsindex Straal voorzijde

(mm)
Straal 

achterzijde(mm)

Hoornvlies 0,55 1,377 7,8 6,5

Kamervocht 3,05 1,337 - -

Ooglens 4,00 1,420 10,2 6,0

Glasachtig
lichaam 16,70 1,336 - -
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1) Myopie (bijziendheid):

Het myopische (bijziende) oog (van het Latijn ‘myops’ of van
het Griekse ‘muôps’ betekent letterlijk ‘dat de ogen plooit’)
is het oog dat het beeld van een voorwerp dat zich in het
oneindige bevindt voor het netvlies vormt. Optisch gezien
levert het bijziende oog in verhouding tot de lengte een over-
matige sterkte; ofwel is het oog in verhouding tot de lengte
te lang, de zogenaamde 'axiale myopie’ (in veruit de meeste
gevallen, asfout), ofwel is het oog te sterk in verhouding tot
de lengte, de zogenaamde 'index myopie'(systeemfout).

Het principe van de correctie bestaat erin een brillenglas met
een negatieve sterkte voor een bijziend oog te plaatsen dat
het beeld naar achteren kan plaatsen en weer op het netvlies
terugzet.

Hypermetropie (verziendheid):

Het hypermetrope (verziende) oog of de hyperoop (van het
Griekse 'hyper' wat betekent 'verder dan' en van 'ops' wat bete-
kent 'oog’) is het oog waarin het beeld van voorwerpen die zich
in het oneindige bevinden achter het netvlies wordt gevormd. 
Optisch gezien levert het verziende oog in verhouding tot de
lengte een gebrekkige sterkte; ofwel is het oog in verhouding tot
de lengte te kort, de zogenaamde 'axiale hypermetropie’ (in de
meeste gevallen), ofwel is het oog niet sterk genoeg in verhou-
ding tot de lengte, de zogenaamde 'index hypermetropie'.

Het principe van de correctie bestaat erin een brillenglas met
een positieve sterkte voor een verziend oog te plaatsen dat het
beeld naar voren kan halen en weer op het netvlies terugzet.

Figuur 3: Bijziend oog en principe van correctie Figuur 4: Verziend oog en principe van correctie

B Ametropie

Elk oog dat niet emmetroop is, wordt ametroop genoemd (van het Griekse ‘ametros’ wat ‘niet overeenkomstig de norm’ betekent en
van ‘ops’ wat ‘oog' betekent) omdat dit oog een afwijking van de refractie vertoont die wordt gekenmerkt door het feit dat een veraf-
gelegen voorwerp niet op het netvlies van dit oog wordt gevormd zonder accommodatie, maar ervoor of erachter. Indien het beeld
zich voor het netvlies van het oog vormt, wordt het oog myoop genoemd en als het beeld achter het oog wordt gevormd, wordt het
oog hypermetroop genoemd. Als het beeld zich volgens de meridianen verschillend vormt, wordt het oog een astigmaat genoemd.
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3) Astigmatisme (onduidelijke beeldvorming)

Elk oog dat een variabele brekende kracht vertoont vol-
gens de meridianen en zo een ametropie vertoont die
afhankelijk van de meridianen varieert, valt onder het
begrip astigmaat. 

Als de astigmaat regelmatig is, dan is er altijd sprake van
een meridiaan van minimale brekende kracht en een
meridiaan met maximale brekende kracht die de belan-
grijkste meridianen worden genoemd. Zij vormen onder-
ling een loodrechte hoek en tussen de meridianen wis-
selt de brekende kracht constant. Elk astigmatisch oog is
per definitie ametroop en alle combinaties zijn mogelijk:
het oog kan myoop of hypermetroop zijn in al de meri-
dianen (samengesteld astigmatisme oftewel astigmatis-
mus compositus), emmetroop in een meridiaan en
myoop of hypermetroop in de andere (enkelvoudig
astigmatisme oftewel astigmatismus simplex), myoop in
een meridiaan en hypermetroop in de andere (gemengd
astigmatisme oftewel astigmatismus mixtus).  

Het astigmatisme wordt direct of ‘volgens de regel’
(astigmatismus rectus) genoemd als de meridiaan van
het oog die de sterkste breking vertoont nagenoeg ver-
ticaal loopt (d.w.z. onder een hoek tussen 70° en 110°).
Het astigmatisme wordt omgekeerd of ‘tegen de regel’
(astigmatismus inversus) genoemd als de meridiaan die
de sterkste breking vertoont nagenoeg horizontaal loopt
(d.w.z. onder een hoek tussen 160° en 200° of -20° en
+20°). Het astigmatisme wordt scheef genoemd (astig-
matismus obliquus) als er noch sprake is van direct noch
van omgekeerd astigmatisme. 

Het optische systeem van het astigmatische oog vormt
vanuit een willekeurig punt een lichtbundel van com-
plexe vorm, dat bestaat uit 2 kleine verticale brand-
puntslijnen. Deze twee brandpunten komen overeen met
de beelden die respectievelijk door de belangrijkste
meridianen met de minimale en maximale breking van
het oog worden gevormd. In de tussenruimte die de
beide meridianen scheidt, bevindt zich een bijzondere
plek die cirkel van de kleinste verwarring wordt
genoemd. Het deel van de astigmatische bundel is daar
cirkelvormig en het smalst. Deze plaats bevindt zich
dioptrisch gezien op gelijke afstand van de 2 brand-
puntslijnen.

Het principe van de correctie van het astigmatisch oog
bestaat erin een astigmatisch brillenglas in te voegen
waarvan de breking volgens de meridianen in tegenges-
telde richting tot het astigmatisme van het oog varieert.
Dit brillenglas, dat sfero-cilindrisch of torisch wordt
genoemd, bezit een verschillende sterkte tussen zijn
belangrijkste maximale en minimale meridianen die
cilinder wordt genoemd. Het astigmatisme van het oog
wordt hierdoor gecompenseerd middels het samenvoe-
gen van de twee brandpunten tot een punt en een sfe-
rische sterkte die dit beeldpunt 'verplaatst' naar het net-
vlies. Het directe astigmatisme wordt gecorrigeerd door
een negatief cilindrisch brillenglas dat een as van nabij
de 0° heeft en het omgekeerde astigmatisme wordt
gecorrigeerd door een negatief cilindrisch brillenglas dat
een as van nabij de 90° heeft.

Figuur 5: Astigmatisch oog en principe van correctie
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Als een voorwerp het oog nadert, wijkt het beeld op het
netvlies terug en dient het oog zijn sterkte te vergroten om
dit beeld op het netvlies in stand te houden. Hiertoe bes-
chikt het oog over de mogelijkheid van het krommen van
de ooglens en zo over het vergroten van zijn algemene
sterkte. Dit verschijnsel wordt accommodatie genoemd.

Onder accommodatiebreedte (of –bereik) wordt de
afstand verstaan die ligt tussen het punt vanwaar het
ongeaccommodeerde oog een voorwerp het scherpst
waarneemt, het zogenaamde Punctum Remotum (‘verafge-
legen’ in het Latijn), of kortweg Remotum (vertepunt), en
het dichtstbijzijnde punt vanwaar het maximaal geaccom-
modeerde oog het voorwerp scherp ziet, het zogenaamde
Punctum Proximum (‘dichtbij’ in het Latijn), of kortweg
Proximum (nabijheidspunt). Bij het emmetrope oog strekt
de accommodatiebreedte zich uit van het oneindige naar
het nabijheidspunt dat zich op eindige afstand bevindt. Bij
het myoop is de breedte reëel en bevindt deze zich geheel
op eindige afstand voor het oog. Bij het hypermetroop is
de accommodatiebreedte gedeeltelijk virtueel (achter het
oog) en gedeeltelijk reëel (voor het oog).

Het oog beschikt over een maximale brekingscapaciteit die
maximale accommodatieamplitude wordt genoemd en die
het nabijheidspunt bepaalt vanwaar het oog zich een hel-
der beeld op het netvlies kan vormen. De waarde hiervan
gaat van ongeveer 20 dioptrieën bij geboorte naar in het
algemeen niet meer dan 10 op twintigjarige leeftijd om op
een leeftijd van 40 jaar niet meer dan enkele dioptrieën te
bedragen: dat is presbyopie.

Presbyopie:

Een oog wordt presbyoop genoemd (van het Griekse ‘presbutês’
wat betekent 'oude man'!), indien de ooglens niet meer in staat
is zijn sterkte voldoende te vergroten om bij dichtbijzijnde voor-
werpen een helder beeld op het netvlies te vormen. Het princi-
pe van de correctie van een presbyoop oog bestaat erin bij het
zicht van nabij het onvermogen van de accommodatieamplitu-
de van het oog te compenseren middels een brillenglas met
positieve sterkte. Dit brillenglas dat de eventuele correctie van
een ametropie verhoogt, wordt ‘additie’ genoemd. Dus, 

- het emmetrope presbyope oog wordt gecorrigeerd door een
brillenglas dat vlak voor veraf en convergerend voor dichtbij is,

- het myope presbyope oog wordt gecorrigeerd door een
brillenglas dat minder concaaf voor dichtbij dan voor veraf is
(en kan zelfs vlak voor dichtbij zijn in het geval dat de additie
gelijk is aan de myopie),

- het hypermetrope presbyope oog wordt gecorrigeerd door
een brillenglas dat meer convergerend voor dichtbij dan voor
veraf is.

Figuur 7: Presbyopie en ametropie

Figuur 6: Zien van dichtbij

C Zien van dichtbij, 
accommodatie en presbyopie
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Optisch principe van de correctie 
van myopie en hypermetropie

Het optisch principe dat aan de basis ligt van de correctie van
ametropie is het vormen van optische beelden door een
brillenglas van voorwerpen die wazig worden gezien door een
ongecorrigeerd ametroop oog, zodat het oog deze alsnog hel-
der kan waarnemen. De correctie bestaat nauwkeuriger
gezegd uit het optisch projecteren van optische beelden van
voorwerpen die zonder correctie wazig worden waargenomen
naar het bereik waarin het ametrope oog helder kan zien.

Voor het ‘terugplaatsen’ van het ametrope oog naar zijn
emmetrope situatie bestaat de correctie met name uit het
vormen van het beeld in het oneindige door een brillenglas in
het punt waar het ametrope oog helder kan zien zonder te
accommoderen, dat wil zeggen in zijn vertepunt. Bij het beeld
van het oneindige door een brillenglas, dat zich per definitie
bevindt in het brandpuntvlak, bestaat het principe van de cor-
rectie van het ametrope oog erin de sterkte van de correctie
vast te stellen op een dusdanige manier dat het beeldbrand-
punt van het brillenglas samenvalt met het vertepunt van het
te corrigeren ametrope oog. 
In het geval van myopie (figuur 8) wordt het beeld van een
voorwerp in het oneindige gevormd via het beeldbrandpunt
(virtueel) van het brillenglas van negatieve sterkte. Dit beeld
wordt op zijn beurt voorwerp voor het oog en als dit zich een-
maal op het vertepunt bevindt en helder op het netvlies kan
worden geprojecteerd door conjugatie binnenin het optische
systeem van het oog. In het geval van een hypermetroop oog
(figuur 8) vormt het beeld van een voorwerp in het oneindige
zich in het beeldbrandpunt (reëel) van een brillenglas met
positieve sterkte. Dit beeld wordt voorwerp voor het oog en
als dit zich eenmaal op het vertepunt bevindt en helder op
het netvlies kan worden geprojecteerd.

Principe van correctie 
van astigmatisme

Het principe van de correctie van het astigmatisch oog bestaat
erin een astigmatisch (torisch) brillenglas in te voegen waarvan
de breking volgens de meridianen in tegengestelde richting tot
het astigmatisme van het oog varieert. Dit brillenglas, dat
sfero-cilindrisch wordt genoemd, bezit een verschillende sterk-
te tussen zijn maximale en minimale meridianen die cilinder
worden genoemd. Het astigmatisme van het oog wordt hier-
door gecompenseerd middels het versmelten van de twee
brandpunten tot een plaatselijk beeldbrandpunt en een sferis-
che sterkte die dit beeldpunt 'weer plaatst' naar het netvlies.
De brekingssterkte van de cilinder heeft invloed op het
brandpunt dat parallel aan zijn as loopt: in het geval dat een
correctieve formule tot uitdrukking komt in een negatieve
cilinder kunnen we zeggen dat de cilinder met een as van 0°
het horizontale brandpunt ‘naar achteren plaatst’ en deze
samenvoegt met het verticale brandpunt in een uniek beeld-
punt, waarbij de sferische brekingssterkte dit beeldpunt
weer 'plaatst' op het netvlies.

Figuur 8: Principe van correctie van het myope en het
hypermetrope oog

a) bijziend oog

b) verziend oog

R
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Figuur 9: Principe van correctie van het astigmatisch
oog

a) cilinder effect

b) sferisch effect
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Zichtbare en reële optische ruimtes

Bij het ametrope oog dat door brillenglazen wordt
gecorrigeerd, maakt men een onderscheid tussen twee
soorten optische ruimtes:

- de zichtbare of gecorrigeerde optische ruimte, is de
ruimte die door zijn correctie terug wordt gegeven aan
het ametrope oog en waarin de fysieke voorwerpen onts-
taan die het waarneemt. Dit is de objectruimte van het
brillenglas.

- de reële optische ruimte is de optische beeldruimte
voor het brillenglas en het voorwerp voor het oog waa-
rin de optische beelden van voorwerpen ontstaan die
door een corrigerend brillenglas worden gevormd. Dit
zijn de beelden die het ametrope oog waarneemt en
waarvan het zich een beeld op het netvlies vormt.

Elke optische ruimte strekt zich reëel of virtueel uit naar
het oneindige, wat wil zeggen dat de zichtbare optische
ruimte zich uitstrekt naar de voor- en achterzijde van het
brillenglas en dat de reële optische ruimte zich uitstrekt
naar de voor- en achterkant van het oog. Het correctie-
ve brillenglas werkt ten slotte als maker van zichtbare
optische ruimtes waar het beeld zich vormt en via het
brillenglas in de optische ruimte scherp door het 
ametrope oog wordt waargenomen. Om deze reden is
het enigszins verkeerd om te spreken van 'optische 
correctie' door brillenglazen, omdat het glas in feite 
de ametropie niet corrigeert. Het is beter om te 
spreken van ‘optische compensatie’ van ametropie door
brillenglazen.

Optisch principe van correctie 
van presbyopie 

Het voorschrijven van een additie heeft als uitwerking
dat het presbyope oog weer een bereik terugkrijgt waar-
bij van dichtbij scherp kan worden gezien en dat onge-
veer ligt op de afstand van de dichtbijgelegen voorwer-
pen waarnaar het kijkt. Dit bereik van duidelijk zien van
dichtbij heeft als optische eigenschap het geconjugeerde
voorwerp te worden van het accommodatiebereik van
het zien van veraf door de additie: het beeld van het 

vertepunt van het zien van dichtbij Rp door de additie is het
vertepunt van het zien van veraf RI en het beeld van het
nabijheidspunt van het zien van dichtbij Pp door de additie
is het nabijheidspunt van het zien van veraf PI. Uit RI die zich
in het oneindige bevindt, volgt, nadat er sprake is van een
gecorrigeerd vertepunt van het ametrope oog of van een
reëel vertepunt van het emmetrope oog, dat RP zich altijd
in het brandpuntvlak van de additie bevindt (figuur 10). 

Figuur 10: Principe van correctie van het presbyope oog
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Het doen van oogmetingen (refractie) vereist een pas-
sende inrichting en een adequate uitrusting.

De inrichting bestaat bij voorkeur uit een ruimte die spe-
ciaal is ontworpen voor oogheelkundig onderzoek en die
zich in een rustige omgeving bevindt, waar geen andere
activiteiten in de praktijk of winkel worden verricht, zodat
de patiënt alle aandacht krijgt en zijn privacy wordt gega-
randeerd. De kamer dient een gemiddelde verlichtingss-
terkte te hebben die overeenkomt met de normale zich-
tomstandigheden. Er dient met name te worden voorko-
men dat het oogheelkundig onderzoek in het donker
plaatsvindt. Voor het doen van tests van zien van veraf is
een minimale afstand van 4 tot 6 meter (afhankelijk van
het land) nodig. Deze wordt ofwel direct ofwel via weer-
kaatsing op een spiegel verkregen. De tests worden er op
oogniveau van de patiënt aangeboden.

Voor de praktijk van de subjectieve refractie kan er 
globaal een onderscheid in drie verschillende niveaus
uitrusting worden gemaakt:

- de minimale uitrusting die bestaat uit een testbril
en een doos brillenglazen,

- de gebruikelijke uitrusting die een handmatige
refractor bevat die de test en het tonen van de brillen-
glazen aan de patiënt vergemakkelijkt,

- de geavanceerde uitrusting die een automatische
refractor bevat die wordt bestuurd via een computer of
een speciaal toetsenbord en al dan niet aan andere
instrumenten is gekoppeld. 

In aanvulling op deze uitrusting is het nodig dat men 
beschikt over een volledige reeks testen voor het zien van
veraf die in gedrukte vorm, via geïntegreerde achtergrond-
verlichting (backlit) of geprojecteerd worden aangeboden.
Aan de hand van deze tests dient de gezichtsscherpte 
te kunnen worden bepaald en het zien met twee ogen te
worden onderzocht. Verder dienen de leestests die meestal in
gedrukte vorm worden aangeboden als onderzoeksmethode
voor het zien van dichtbij. 
Ongeacht het niveau van de uitrusting blijken enkele kleine
eenvoudige hulpmiddelen onmisbaar: afdekking, led-balpen,
meetlint, zijden met tweezijdige spiegeling die zijn uitgerust
met sferische glazen van + en – 0,25 D en + en – 0,50 D,
handmatige kruiscilinders van ± 0,25 D et ± 0,50 D, rood-
filter, prisma’s, polarisatiebrillen, etc. 

Verder is het onontbeerlijk dat in de onderzoeksruimte
een topsterktemeter beschikbaar is als er glazen worden
aangemeten.

Voor het doen van de objectieve refractie kan de
uitrusting bestaan uit:

- een klassieke of automatische keratometer waarmee
de kromming van het hoornvlies kan worden gemeten,

- een skiascoop of een autorefractometer waarmee
de objectieve refractie kan worden bepaald.
Het principe en de bediening van deze instrumenten zal
verderop worden beschreven. 

Het staat buiten kijf dat het gebruik van deze vers-
chillende instrumenten voorbehouden blijft aan oogdes-
kundigen die in het bezit zijn van het benodigde kwalifi-
catieniveau en de vereiste vaardigheden. Dit alles ove-
reenkomstig de wetgeving die in het betreffende land
van toepassing is.

Inrichting en uitrusting

Figuur 11: Oogmeetapparatuur (uitrusting voor refractie)
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Voorafgaand aan de oogmeting is het nodig dat een anamne-
se (van het Griekse ‘anamnênis’ wat 'zich herinneren’ betekent)
wordt uitgevoerd of dat een gedetailleerde voorgeschiedenis
van de patiënt wordt opgeschreven teneinde kennis te nemen
van de symptomen die hebben geleid tot de consultatie. Het
verzamelen van deze gegevens gebeurt zeer nauwkeurig en
maakt een gericht oogheelkundig onderzoek via een georden-
de aanpak mogelijk.

In de eerste plaats wordt er aan de hand van het stellen
van enkele open vragen aan de patiënt getracht de
consultatieredenen te begrijpen. Denk hierbij aan vra-
gen in de trant van: wat is de reden van uw bezoek, welk
probleem ondervindt u bij het zien etc. 

Vervolgens tracht men het visuele probleem nader te
laten beschrijven door de patiënt om met name het
volgende te weten te komen: 

- de precieze aard van het probleem: vermoeide
ogen, troebel zicht, dubbelzien etc. 

- de afstand waarbij dit zich voordoet: van veraf, van
dichtbij, er tussenin, aan de randen etc.

- de omstandigheden waarin dit zich openbaart:
lezen, werken voor een beeldscherm, rijden etc. 

- het moment waarop en de frequentie waarin het
zich voordoet: in de ochtend, avond, met tussenpozen,
aan één stuk door etc. 

- de lichtomstandigheden: intensief licht, zwakke ver-
lichting, nachtelijk zicht, gevoeligheid voor verblinding etc.

- de datum wanneer en de manier waarop dit zich
voordeed: wanneer is dit gebeurd, was dit de eerste
keer, kwam het opeens opzetten of geleidelijk, etc.

- het verloop van het probleem: is het probleem min-
der of erger geworden, welke oplossing heeft de patiënt
gevonden om het probleem te verminderen?

- etc.

In de loop van dit onderhoud kan men de antwoorden van
de patiënt herformuleren om zich ervan te verzekeren dat
ze goed zijn begrepen. Indien nodig kunnen er ook enkele
gesloten vragen worden gesteld of voorbeelden worden
gegeven om deze antwoorden verder uit te werken. 

Naast de persoonlijke gegevens van de patiënt is het verder
nodig kennis te nemen van zijn correctiegeschiedenis, met
name van de kenmerken van de eerdere hulpmiddelen van
de patiënt: ofwel via zijn dossier of informatie die door de
patiënt wordt verstrekt, ofwel door het meten van de optis-
che correctie die wordt gedragen.

Verder is het onontbeerlijk het gebruik van de optische correctie
van de patiënt te kennen, met name met het oog op zakelijke
activiteiten of vrijetijdsbestedingen. Aan de hand van enkele
vragen kunnen deze nauwkeuriger worden vastgesteld: 

- wat betreft de zakelijke activiteiten: beschrijving
van de activiteit, werkafstand, werkplek, verlichting,
omgeving, aandachtsniveau, duur van de taak etc.

- wat betreft de vrijetijdsbestedingen: sporten,
lezen, klussen, rijden, televisie kijken, naar muziek
luisteren, schilderen, naaien etc.
In afzonderlijke gevallen is het ideaal om de zichtoms-
tandigheden te kunnen simuleren van de situatie die
zich het meest voordoet, zoals die van de werkplek of
van de voornaamste vrijetijdsbesteding.

Ten slotte is het eveneens belangrijk via het stellen
van enkele vragen over de gesteldheid van de ogen,
inlichtingen in te winnen over alle bijzonderheden die
van invloed kunnen zijn op het zicht van de patiënt,
zoals de voorgeschiedenis van oogproblemen in de
familie, ondervonden oogkwalen, chirurgische ingrepen
die hebben plaatsgevonden, gevolgde revalidatiesessies
etc., of op het gebied van de algemene gezond-
heidstoestand: diabetes, verhoogde bloeddruk,
allergieën, trauma’s etc. 

Het belangrijkst is dat de ziektegeschiedenis van de
patiënt wordt samengesteld. De nauwkeurigheid en de
ernst waarmee het eerste gesprek wordt gevoerd, zal de
patiënt vertrouwen inboezemen voor het vervolg van het
onderzoek.

Figuur 12: Het vooronderzoek: een zeer belangrijke
eerste ontmoeting

A A) Voorgeschiedenis
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De eerste stap van elk oogheelkundig onderzoek bestaat
uit het nemen van enkele eenvoudige voorbereidende
maatregelen. Deze kunnen de kijkproblemen van de
patiënt identificeren en objectiveren. Verder bieden ze de
gelegenheid het gedrag heel aandachtig te observeren.

Eerst wordt het gezichtsvermogen van de patiënt voor
veraf zien gemeten en daarna zijn kijkgedrag en leesver-
mogen van zien van dichtbij. Vervolgens wordt de latera-
liteit van de ogen onderzocht en ten slotte wordt een
oogonderzoek naar eventuele afwijkingen van het zien
met twee ogen uitgevoerd.

Gezichtsvermogen bij veraf zien:

De gezichtsscherpte van de patiënt wordt gemeten aan de
hand van een reeks letters die zich op een minimale afstand
van 4 à 5 meter bevinden. Dit gebeurt met en zonder cor-
rectie, oog voor oog en dan met beide ogen open. De patiënt
leest de letters hardop voor. Vaak heeft hij de neiging om te
stoppen met lezen op het moment dat het eerste probleem
met ontcijferen zich voordoet. Het is dan ook belangrijk hem
te stimuleren om door te gaan door hem bijvoorbeeld te vra-
gen: ‘en op de volgende regel, wat kunt u hier ontwaren?’.
Over het algemeen geldt dat de sterkte is bereikt als van elke
regel 3 van de 5 letters (of optotypen) worden herkend.
Voor het meten van de afzonderlijke ogen gebruikt men
bij voorkeur een lichtdoorlatende afdekking die voorkomt
dat het niet gemeten oog in het donker verdwijnt en
waarmee ook het gedrag kan worden geobserveerd. Elk
contact met het oog dient te worden voorkomen, zoals
de druk van de afdekking op het oog, het afdekken met
de hand of de afsluiting door het sluiten van het ooglid.

Accommodatie- en convergentievermogen
van het zien van dichtbij:

Gegeven het intense dagelijkse gebruik van zien van
dichtbij is het uitermate van belang het accommodatie-
en convergentievermogen van de patiënt te controleren.
Hiertoe wordt het volgende onderzocht:

- het nabijheidspunt van de accommodatie: met
behulp van een testfiguur van zeer kleine omvang (enkele
optotypen bijvoorbeeld) die men nader tot de patiënt brengt,
wordt de afstand gemeten vanwaar hij niet meer scherp kan
zien (’verre’ nabijheidspunt) en daarna door het testfiguur
weer terug te plaatsen, de afstand gemeten vanwaar hij
opnieuw scherp kan zien (‘teruggeplaatste' nabijheidspunt):
de afstand hiertussen mag niet meer dan 1 à 2 cm bedragen. 

Deze meting zal afzonderlijk per oog en eventueel met zien
met twee ogen worden verricht. Deze is met name van belang
bij de pre-presbyoop als het gaat om het vaststellen van een
accommodatieve disfunctie en bij de anisometroop voor het
aan het licht brengen van een accommodatief verschil.
- het nabijheidspunt van de convergentie: met
behulp van een led-balpen die op de patiënt wordt
bevestigd en geleidelijk naar voren wordt gehaald, is de
afstand te meten vanwaar een oog de fixatie loslaat
(afbreekpunt) en is te meten welk oog afwijkt. Daarna
wordt door de led-balpen weer terug te plaatsen, de
afstand gemeten vanwaar het oog de fixatie weer oppakt
(herstelpunt). De norm is dat het afbreekpunt zich voor-
doet op een afstand tussen 5 en 10 cm van de neus-
wortel en het herstelpunt treedt op een afstand tussen
de 10 en 15 cm op. Als het afbreekpunt zich op meer
dan 20 cm bevindt, wordt ervan uitgegaan dat de
patiënt lijdt aan convergentie-insufficiëntie. 

Leesvermogen van dichtbij: 

Het zien van dichtbij van de patiënt wordt gemeten via
een leestest die de patiënt in zijn handen houdt op een
afstand die hij spontaan kiest, waarbij vervolgens wordt
gevraagd of hij naar de paragraaf wil gaan met de kleinst
mogelijke letters die hij nog in staat is te lezen. Net als
bij het zien van veraf wordt aan hem gevraagd de tekst
te raden wanneer hij moeite krijgt met het ontcijferen
van wat er staat. Deze meting wordt uitgevoerd middels
een leestest van sterk contrast (100%) en bij goede ver-
lichting. De meting zou ook kunnen worden uitgevoerd
met een test van zwak contrast (10%): het verschil tus-
sen de 2 metingen mag niet groter zijn dan 1 paragraaf
(niveau gezichtsscherpte), een groter verschil duidt op
een refractiegebrek, een afwijking van zien met twee
ogen of op een pathologisch probleem.  

Leesafstand

Het is ook belangrijk de gebruikelijke lees- of werkaf-
stand van de patiënt te kennen. Deze kan per patiënt
aanzienlijk verschillen: van precisiewerk dat op 25 cm
afstand wordt verricht tot verschillende posities van
beeldschermen of tot de specifieke eigenschappen van
een activiteit zoals het lezen van een muziekpartituur; de
zichtomstandigheden kunnen verder ook sterk vers-
chillen. Onze interesse gaat dus uit naar de belangrijks-
te activiteiten die de patiënt op korte afstand uitvoert en
om hem deze te laten beschrijven en zelfs te simuleren. 

B Voorbereidende maatregelen
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De leesafstand varieert ook al naar gelang de gewoontes
van de patiënt en vaak ook afhankelijk van zijn lichaams-
lengte. Voor het achterhalen van deze leesafstand wordt
de patiënt opnieuw aan een leestest onderworpen,
waarbij de afstand oog-tekst wordt gemeten die spon-
taan door de patiënt wordt ingenomen. Deze afstand
kan worden vergeleken met de ‘van Harmon-afstand’: de
afstand tussen de elleboog en de klem die wordt
gevormd door de duim en de wijsvinger (zie figuur 13):
het is een anatomische referentiewaarde die meestal
overeenkomt met de lees- of schrijfafstand en waarbij
eenieder op comfortabele wijze dient te kunnen lezen. Er
wordt gekeken of de patiënt op een natuurlijke manier
leest op of voorbij deze afstand, waardoor aanvullende
informatie wordt verstrekt over de gezichtsscherpte
(zwak of goed) van de patiënt, over het accommodatie-
vermogen (voldoende of niet) en over het kijkgedrag met
twee ogen (esofoor of exofoor). Ten slotte wordt er geke-
ken of de patiënt tijdens de test de neiging heeft om zijn
tekst naar rechts of naar links te verschuiven. 

Voorkeursoog

Alvorens de oogmeting te starten, is het belangrijk te weten
wat het ‘voorkeursoog’ van de patiënt is. Net zoals dat
iemand rechts- of linkshandig is, heeft elke patiënt over het
algemeen een voorkeur voor het ene dan wel het andere
oog. Voor het bepalen van het voorkeursoog kan gebruik
worden gemaakt van de CheckTest™ (figuur 14): aan de
patiënt wordt gevraagd om met twee open ogen en ges-
trekte arm zich te richten op een doel dat zich op afstand
bevindt en te centreren in de cirkelvormige opening van de
test. Het voorkeursoog is dat oog waarbij het doel het beste
gecentreerd blijft als er afwisselend het ene of het andere
oog wordt afgedekt. Dit kan al dan niet overeenkomen met
lateralisatie van de handen (rechts- of linkshandigheid) van
de patiënt. Er wordt een drievoudig belang gehecht aan het
kennen van het voorkeursoog in de praktijk:

- bij een oogmeting wordt er bij voorkeur gestart met het
niet-voorkeursoog zodat de patiënt wordt getraind alvorens
de refractie van het voorkeursoog wordt bepaald;

- bij het in evenwicht brengen van de correctie tus-
sen het rechter- en linkeroog wordt ervoor gezorgd dat
het perfecte evenwicht niet zal worden verkregen om het
niet-voorkeursoog niet voor te trekken;

- bij het centreren van de brillenglazen wordt ervoor
gezorgd dat er rekening wordt gehouden met een eventuele
sterke lateralisatie. 

Figuur 13: Leesafstand en Harmonafstand Figuur 14: Vaststellen van het voorkeursoog (met de
CheckTest™)
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Vaststellen van afwijkingen van het
binoculaire zicht 

In het geval dat er een mogelijke afwijking van het zien
met twee ogen wordt verwacht, worden de volgende tes-
ten uitgevoerd:

- Controle van de versmelting aan de hand van een
rood filter: het doel is het onderzoeken van de stevigheid
van de versmelting van de patiënt tegenover een gedeelte-
lijke splitsing van de beelden van de twee ogen. De patiënt
kijkt naar een lichtpunt dat op enige afstand is geplaatst en
voor een van de ogen wordt een rood filter geplaatst. Als de
versmelting goed verloopt, ziet de patiënt slechts een enke-
le roze punt. Als de versmelting zwak is, ziet hij 2 punten,
een witte en een rode. Dit is ofwel een enkele witte punt en
rode punt als een van beide ogen neutraliseert, ofwel, in
sommige gevallen, afwisselend een witte of rode punt. De
test wordt uitgevoerd door het rode filter eerst op het ene
en daarna op het andere oog te plaatsen. Het punt wordt
roder waargenomen als de filter wordt geplaatst op het
overheersende oog. 

- Vaststellen van heteroforie of tropie middels
de afdektest: Het doel is het vaststellen of de patiënt
een latente deviatie van de oogassen heeft waarvan de
compensatie een probleem voor hem kan vormen. De
patiënt richt zich op een doel. Er wordt een afdekking
voor een van de twee ogen geplaatst en daarna trekt
men deze snel weg, waarbij het onafgedekte oog wordt
geobserveerd: als deze zich weer richt op het doel en
daarbij een temporo-nasale beweging maakt, is de
patiënt exofoor, als hij een naso-temporale beweging
maakt, is hij esofoor. Als het oog onbeweeglijk blijft, is de
patiënt ortofoor of licht heterofoor, tenzij het afgedekte
oog in de afwijkende positie blijft (exotropie of esotro-
pie) en het zich weer op het doel richt vanaf het moment
dat de afdekking op het andere oog wordt geplaatst. De
test wordt uitgevoerd door eerst met het ene oog te
beginnen en daarna met het andere en kan worden ver-
richt voor zowel zien van veraf als voor zien van dichtbij.
De test dient slechts ter informatie, een heteroforie
veroorzaakt in werkelijkheid pas een probleem als de
patiënt dit alleen met moeite kan compenseren.

Het toepassen van deze voorbereidende maatregelen
levert over het algemeen uitgebreide informatie op en
maakt het in de meeste gevallen mogelijk de klacht van de
patiënt te begrijpen alvorens er wordt overgegaan tot de
eigenlijke oogmeting.

Figuur 15: Vaststellen van afwijkingen van het
binoculaire zicht
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De gezichtsscherpte (visus) wordt per definitie omschre-
ven als de capaciteit van het oog om de kleinste details
van een voorwerp te onderscheiden. Zij werd gedefi-
nieerd door Herman Snellen (1834-1908), een
Nederlands oogarts, als de reciproque waarde van de
hoek, uitgedrukt in boogminuten, waaronder
onderspannen op ooghoogte, het oog nog in staat is
om het kleinste detail te onderscheiden. Het menselijk
oog kan gemiddeld een onderscheid maken tussen twee
hoekpunten die 1 boogminuut van elkaar zijn gescheiden
(oftewel 1/60ste graad). Deze waarde die is opgesteld
door Hermann von Helmoltz (1821-1894), een Duits
oogarts, werd een universele referentiewaarde.  

Bij de huidige praktijk van refractie is men met name geïnte-
resseerd in de gezichtsscherpte die ‘morfologisch’ word
genoemd en een beroep doet op het herkennen van letters
of cijfers. Het bepalen van het minimum onderscheidbare
van het oog, waarbij het gebruik van de letters E, C-testen of
testpatronen benodigd zijn, is eerder van secundair belang. 

De notatie van de gezichtsscherpte verschilt per conti-
nent of per land: 

- In Romaanse landen is de notatie decimaal (0,1, 0,2,
0,3,1,0, etc.) en wordt deze genoteerd in tienden (1/10,
2/10, 3/10,10/10). De gezichtsscherpte komt overeen met
de reciproque waarde van de hoek, onderspannen op
ooghoogte door het kritische detail van het optotype: 10
boogminuten voor 1/10, 5 boogminuten voor 2/10, 2
boogminuten voor 5/10, 1 boogminuut voor 10/10 etc.

- In de Angelsaksische landen wordt de gezichtss-
cherpte uitgedrukt in delen van zes (6/60, 6/36, 6/30, 6/6,
etc.) of van twintig (20/200, 20/120, 20/100, 20/20, etc.)
naargelang de gemeten afstand als 6 meter of 20 voet
wordt beschouwd (1 voet = 0,3048 m). Deze notatie gaat
uit van het principe van noteren in breuken van Snellen,
waarvan de teller de afstand vertegenwoordigt waarop de
patiënt in staat is het optotype te ontcijferen en de noemer
de afstand waarop de patiënt een gezichtsscherpte van 1
heeft. Een gezichtsscherpte van 6/12 (of 20/40) betekent
dus dat de patiënt in staat is op 6 meter afstand te lezen
(of 20 voet) en dat een patiënt met een gezichtsscherpte 1
kan lezen vanaf 12 meter afstand (of 40 voet). 

Volgens internationale afspraken is een optotype vijf keer zo
groot als het te onderscheiden detail: de dikte van een lijn
van een letter, de opening van de ring maken bijvoorbeeld
een vijfde deel uit van de totale hoogte van het optotype.

Gezichtsscherpte laat zich in vele verschillende schalen uitdrukken:
- volgens het type optotypen dat wordt voorgelegd: letters,

cijfers, Landolt-ringen (1888), E van Snellen (1862), figuren etc.

- volgens het verloop van de gezichtsscherpte: decimale
schalen (Monoyer, 1875), angulaire in boogminuten
(Mercier, 1944), in reciproque waarden (1/10, 1/9, 1/8,
etc.), rationele, d.w.z. in reciproque waarden voor zwak-
ke gezichtsscherpte en daarna decimaal voor de hogere
waarden (Lissac, 1956), logaritmische (Nailey-Lovie,
1976). Deze laatste betreft een aritmetische toename
van 0,1 van het logaritme van de Minimale Resolutiehoek
(MAR), anders gezegd een geometrische spreiding van V
10 (schrijf wortel 10de van 10)= 1,259 van de MAR. De
waarde van deze hoek deelt zich - dus de gezichtsscherp-
te wordt vermenigvuldigd – door twee bij elke drie niveaus
en door tien bij 10 niveaus. Dit type schaal biedt een
regelmatig verloop, een aantal identieke optotypen voor
elke schaal, een selectie samenhangende tekens en een
natuurlijke conversie vanaf elke afstand en is vandaag de
dag een internationale standaard geworden (figuur 16).

Gezichtsscherpte 

Figuur 16: Schaal van gezichtsscherpte via logaritmisch
verloop (bron Bailey-Lovie)

Aanvulling:

Talloze schalen voor gezichtsscherpte zijn opgesteld door
even zo vele auteurs, de uitvoerige beschrijving hiervan is
een boek op zich!
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Bij het zien van dichtbij:
Er zijn twee verschillende benaderingen mogelijk om het
gezichtsvermogen van zien van dichtbij van een patiënt
te meten: ofwel wordt de gezichtsscherpte met behulp
van een schaal voor gezichtsscherpte (van beperkte
omvang) gemeten, ofwel wordt het leesvermogen voor
teksten van verschillende grootte gemeten.  

Schalen om de gezichtsscherpte te meten
Net als bij het zien van veraf, zijn er verschillende schalen
voor het meten van de gezichtsscherpte van dichtbij. De
meest gebruikte methode is die van het logaritmische
verloop, de schaal is een ingekorte versie van die die voor
het zien van veraf wordt gebruikt. 
Er dient echter wel te worden vermeld dat aan de precieze
meting van de gezichtsscherpte voor zien van dichtbij niet
bijzonder veel aandacht bij de refractie wordt geschonken.
Meestal wordt er de voorkeur aan gegeven om het lees-
vermogen van de patiënt te onderzoeken. Dit ligt meer in
de lijn van de hoofdactiviteit van zien van dichtbij.

Schalen om het leesvermogen te meten:
De schalen en notatietypen verschillen per land, hieron-
der worden de belangrijkste aangehaald:  

- Schaal en notatie van Parinaud (notatie P): wordt
veelvuldig gebruikt in Franstalige landen, opgesteld in
1888 door de Franse oogarts dr. Henri Parinaud. De
schaal wordt berekend over een afstand van 25 cm,
waarbij een willekeurige verkleining van de tekens van
20% in verhouding tot de schalen van het zien van veraf
is toegepast (4 boogminuten van de ooghoek in plaats
van 5 boogminuten) zodat rekening wordt gehouden met
de effecten van het kleiner worden van de pupil bij het
zien van dichtbij en deze op die manier vergelijkbaar te
maken met de gezichtsscherpte van veraf. Elke paragraaf
komt overeen met een scherpte van 10/10 voor de aan-
gegeven referentieafstand en maakt het mogelijk om de
gezichtsscherpte naar afstand te meten via de verhou-
ding leesafstand/referentieafstand. De referentieafstand
komt overeen met 0,25 m x nr. van Parinaud. Dus:

- het lezen van P1, P2, P4 op de respectievelijke
referentieafstanden van 0,25 m, 0,50 m, 1,00 m komt
overeen met een scherpte van 10/10. 

- het lezen van P4 op 50 cm betekent dat de
scherpte 0,50 m / (4 x 0,25 m) = 2,5/10 bedraagt, die
van P1,5 op 45 cm geeft aan dat de scherpte 0,45 m /
(1,5 x 0,25 m) = 12/10 bedraagt.
Deze schaal kent talloze varianten. Het gebruik van deze
schaal wordt meer aangehouden uit traditie dan omwille van
de eigenschappen op het gebied van precisie en eenvoud.

- Schaal en notatie bij de typografische punten (notatie
N): wordt gebruikt in de Angelsaksische landen, deze schaal
doet een beroep op de standaarden van drukletters. 

Er wordt gebruik gemaakt van het lettertype ‘Times
Roman' en de paragrafen zijn er van verschillende
groottes wat betreft het letterkorps. Deze worden uit-
gedrukt in typografische punten (N5, N6, N8 etc.). De
gezichtsscherpte wordt genoteerd in N (voor ‘Near’),
gevolgd door de omvang van het korps. Het voordeel
van deze test is dat de meting van het gezichtsvermo-
gen exact wordt uitgevoerd op het type leesmateriaal
dat de patiënt in zijn dagelijkse leven tegenkomt. 

- Schaal en notatie van Jäger (notatie J):
wordt erg veel gebruikt in de Verenigde Staten. Deze
schaal doet ook een beroep op drukletters en op
hun notatie volgens de grootte van het letterkorps.
De notatie wordt hierbij verricht in J1, J2, J3, etc.,
waarbij J afkomstig is van de naam van de uitvinder,
Eduard von Jäger, een Weense oogarts die dit in
1854 opstelde, wat later werd gevolgd door de
grootte van het korps. Helaas heeft er geen stan-
daardisering van de groottes plaatsgevonden. Deze
schaal kende talloze varianten met willekeurige
niveaus en variabele tekengroottes. Ondanks de
onnauwkeurigheid van definitie, wordt de schaal nog
steeds wijdverbreid gebruikt. 

- Schaal en metrische notatie (notatie M): opges-
teld door de twee Amerikaanse onderzoekers Louise
Sloan en Adelaide Habel in 1956. De lettergrootte
wordt hierin beschreven met een nummer, M is afge-
leid van de afstand, in meters, tot waar de letters een
hoek van vijf boogminuten onderspannen. Het te
onderscheiden detail is volgens de conventies gelijk
aan een vijfde deel van de hoogte, de notaties 1,0M,
0,50M etc. betekenen bijvoorbeeld dat de gezichtss-
cherpte 1 bedraagt op respectievelijk 1,0 m, 0,50 m
etc. afstand. De lettergrootte wordt gespecificeerd in
M-eenheden die overeenkomen met een hoogte van
1,45 mm: dus 1,0M komt overeen met een letter van
1,45 mm, 0,50M komt overeen met een letter van
0,725 mm etc. Om de M-waarde van een tekst te
weten te komen, volstaat het de hoogte van letters te
delen door 1,45. Deze M-eenheid komt ook overeen
met de noemer van de gezichtsscherpte die uitgedrukt
wordt in Snellen-breuken. Dit notatietype dat interna-
tionaal is erkend is eenvoudig en handig in gebruik en
blijkt in het bijzonder nuttig te zijn bij slechtzienden.

Er zijn verder uitvoerige theorieën over deze onderwer-
pen, bij het gezichtsvermogen van de patiënt voor het
zien van dichtbij wordt ongeacht de schaal die wordt
gebruikt in ieder geval naar het volgende gekeken: de
kleinste lettergrootte die wordt ontcijferd, verplicht
gevolgd door de aangehouden leesafstand: P1,5 op
37 cm, N5 op 40 cm of zelfs 0,4M op 40 cm worden bij-
voorbeeld beschouwd als goede scherptes. 
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De automatische refractrometrie is een gemakkelijke en
snelle methode om de refractie zonder tussenkomst van
de patiënt te meten. 

Het hoofd van de patiënt wordt in een vaste positie gebracht
aan de hand van een kinband en een frontsteun. Degene die
het apparaat bedient, verplaatst het instrument zijdelings en
van voor naar achteren zodat deze voor het oog van de patiënt
wordt gepositioneerd en stelt deze in op het beeld van het
oog. De patiënt fixeert zich op een doel dat zich binnenin het
instrument bevindt. Op het moment dat alles is scherpgesteld,
kan meting van de refractie ofwel automatisch plaatsvinden
ofwel via een onderzoeker. Er wordt een opeenvolgende serie
van meerdere metingen verricht en hiervan wordt het gemid-
delde berekend. Daarna wordt overgegaan naar het andere
oog. Na afloop van het meten van de 2 ogen drukt de onder-
zoeker het resultaat af op een kaart. 

De werking van het merendeel van de autorefractometer
berust op het principe van het versturen van een infrarode
lichtbundel, waarvan het beeld via weerkaatsing op het net-
vlies, nadat het oog twee keer is gepasseerd, middels een
opto-elektronische sensor wordt opgeroepen. Dit beeld
wordt verwerkt en geanalyseerd via een rekenprogramma
en de waarde van de refractie wordt er uit afgeleid.
Afhankelijk van het instrument worden verschillende optis-
che principes toegepast (voor meer gedetailleerde informa-
tie hierover wordt verwezen naar de technische instructies).

Ondanks de vooruitgang die is geboekt, zijn autorefracto-
meters nog niet in staat een volledig betrouwbare meting
van de refractie op te leveren. Immers, de verkregen sfeer is
vaak te concaaf – dat wil zeggen dat er een onderwaardering
van de hypermetropie of een overwaardering van de myopie
is – omdat dan de accommodatie van de patiënt erbij komt
kijken. Hoe sterker de ametropie des te vaker komt deze
onnauwkeurigheid voor. Om deze reden is het belangrijk bij
de meting goed in de gaten te houden dat de patiënt zich
ook werkelijk ontspant. Als men kijkt naar de cilinder, wordt
deze vaak overgewaardeerd. De nauwkeurigheid die wordt
toegekend aan zijn as (vaak op de graad nauwkeurig) is
enigszins overdreven. De stabiliteit van de fixatie van de
patiënt en zijn aandacht zijn ten slotte ook van invloed op de
nauwkeurigheid van de meting. Het hangt geheel af van de
kunde van de onderzoeker om deze factoren te controleren
en een totale meting te verwezenlijken die ondanks de een-
voudige toepassing ook de oorzaak van fouten vormt.

Vaak is er bij autorefractometers sprake van autorefracto-
keratometers, waarbij naast de refractiewaarde ook de
keratometrie wordt gemeten. Naast het vanzelfspreken-
de belang dat aan deze meting kan worden gehecht in
verband met de aanpassing van contactlenzen, maakt de
meting ook mogelijk dat de ametropie wordt onderzocht
en wordt bepaald of deze meer van het type 'axiaal' (bij-
ziend) of meer van het type 'refractie' (verziend) is. 

Het is geenszins het doel van de auteur om het belang
van deze instrumenten in het diskrediet te brengen,
maar er nogmaals duidelijk op te wijzen dat enkel het
meten van de autorefractometrie niet voldoende is om
de refractie van de patiënt te bepalen. De meting dient
in alle gevallen nog eens te worden gecompleteerd met
een subjectief onderzoek. 

A Autorefractometrie

3. Objectieve refractie

Het meten van de refractie begint met het bepalen van de objectieve refractie, die zo wordt genoemd omdat deze geen
beroep doet op de tussenkomst van de patiënt. Hiertoe kunnen ofwel de geavanceerde en gemakkelijk toepasbare 
technieken worden toegepast van de autorefractometer ofwel de klassieke en meer complexe techniek van de skiascopie.
Ongeacht de methode die gebruikt wordt, kan de objectieve refractie alleen een eerste opzet voor het recept vormen
en dient deze vervolgens aan de hand van een subjectieve refractie te worden gevalideerd.

Figuur 17: Autorefractometer 
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Skiascopie (van het Griekse ‘skia’ wat ‘schaduw’ betekent
en ‘skopein’ wat ‘onderzoeken’ betekent) is opgesteld aan
het einde van de 19de eeuw door Ferdinand Cuignet
(1823-1889), een Frans militair oogarts, en is een objec-
tieve methode om de refractie te meten die is gebaseerd
op een dynamische observatie van de beweging van de
schaduw en van het licht in de pupil van de patiënt. De
methode maakt het middels een simpele projectie van
een lichtstraal en de observatie van de beweging van de
schaduw die de pupil op het netvlies projecteert (zie figuur
18), mogelijk de refractie zonder tussenkomst van de zijde
van de patiënt te onderzoeken. 

Alhoewel het gebruik van de skiascopie vandaag de dag
duidelijk afneemt ten gunste van de autorefractometers,
halen we hier nog in het kort de optische principes en de
praktische toepassing ervan aan.

Het principe van de skiascopie berust op het projecteren
van een lichtbundel in het oog van de patiënt en het trans-
formeren van het netvlies in een tweede lichtbron. De bun-
del die ontstaat uit het netvlies breekt via het niet-geac-
commodeerde oog en vormt per definitie zijn geconjugeer-

de beeld in het vertepunt
van de patiënt. Het bepalen
van de refractie komt tot
stand via het lokaliseren
van de positie van dit verte-
punt. De methode bestaat
uit het optisch ‘verplaatsen’
van het vertepunt tot aan
het vlak van de pupil van de
arts waartussen glazen van
passende sterkte voor het
oog van de patiënt worden
geplaatst. Men slaagt hierin
door naar een bijzonder
effect te zoeken dat ‘neu-
traal punt’ wordt genoemd:
het plotselinge verschijnen
en verdwijnen van de scha-
duw en van het licht in de
pupil van de patiënt die ook
wel het verschijnsel van het
uitdoven van het licht wordt
genoemd.

In de praktijk wordt het onderzoek uitgevoerd onder
zwakke lichtomstandigheden zodat het observeren
van de schaduwen in de pupil van de patiënt wordt
vergemakkelijkt. Hieraan is een gezichtsscherpte-
test verbonden die op afstand is geplaatst teneinde
de patiënt diens accommodatie te laten verslappen.
De arts plaatst zich tegenover hem op een vaste en
bekende afstand (bij voorkeur 0,67 of 0,50 m wat in
de buurt van 1,50 of 2,00 D ligt). Hij projecteert het
licht van de skiascoop (in de meeste gevallen een
parallelle of divergente bundel) op het te onderzoe-
ken oog en plaatst de lichtstraal weer in een heen-
en-weergaande translatiebeweging. Hij observeert
dan in de pupil van de patiënt de richting van de
beweging die ontstaat vanuit de schaduw van het op
het netvlies weerkaatste licht, waarbij deze wordt
vergeleken met die van de invallende lichtstraal.
Verschillende effecten met elk hun eigen betekenis
kunnen worden waargenomen:

- direct effect: de schaduw beweegt zich in
dezelfde richting als de lichtstraal, het vertepunt
bevindt zich tussen de patiënt en de arts. 

- tegenovergesteld effect: de schaduw beweegt
zich in de tegenovergestelde richting van de lichts-
traal, het vertepunt bevindt zich achter de arts.

- zijdelings effect: de schaduw verplaatst zich in
een richting die niet parallel loopt aan de bewe-
gingsrichting van de lichtstraal, het oog is astigmaat.

- neutraal punt: de pupil van de patiënt licht
op en dooft uit bij de minste verplaatsing van de
lichtstraal, het vertepunt bevindt zich in het vlak
van de pupil van de arts.

Het onderzoek bestaat uit het voorhouden van brillen-
glazen van variabele sterkte voor het oog van de patiënt
via een liniaal van brillenglazen of via een refractor
teneinde het effect van het ‘neutraal punt’ te verkrijgen.
Het onderzoek bestaat uit drie stappen:

1) Onderzoek van de belangrijkste meridianen:
zonder het plaatsen van een extra brillenglas wordt er
getracht de belangrijkste meridianen te vinden van een
eventueel astigmatisme, een waarin geen enkel ‘zijdelings
effect’ wordt waargenomen. Het gebruik van een skiascoop
bij de lichtspleet vergemakkelijkt de observatie. Als het oog
sferisch is, wordt er ongeacht de meridiaan geen enkel zijde-
lings effect waargenomen. Als het oog astigmatisch is, wordt
de ligging van de 2 belangrijkste meridianen gelokaliseerd en
legt men zich vervolgens toe op het afzonderlijk onderzoek
ervan. 

B Skiascopie 
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Figuur 18: Principe van skiaskoop

© 
Es

si
lo

r 
In

te
rn

at
io

na
l

Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



21

O
bj

ec
ti

ev
e

re
fr

ac
ti

e

a) direct effect

b) tegenovergesteld effect

c) zijdelings effect

d) neutraal punt

Figuur 19: Verschillende waarneembare effecten 

2) Bepalen van de sfeer: er wordt getracht een
‘tegenovergesteld effect' te verkrijgen in alle meridianen
van het sferische oog of in de 2 meridianen van het
astigmatische oog, waarbij een sferisch brillenglas wordt
voorgehouden (in principe convex indien de patiënt
hypermetroop of enigszins bijziend is) en waarvan de
sterkte wordt afgezwakt totdat er een ‘neutraal effect’
wordt verkregen in een van de twee meridianen: dat is
de sferische waarde.

3) Bepalen van de cilinder: er wordt getracht het
effect van het neutrale punt in de 2de meridiaan te 
verkrijgen, ofwel door de sferische waarde van het neutrale
punt voor deze meridiaan te achterhalen en de sfero-cilin-
drische formule opnieuw op te stellen, ofwel door het voor-
houden van een cilindrisch brillenglas met passende as
teneinde het neutrale punt in alle meridianen te verkrijgen.

De omvang, de beweeglijkheid en de intensiteit van de
weerkaatsing van het licht dat wordt waargenomen, geeft
informatie over de omvang van de ametropie: hoe smaller,
veranderlijker en lichter, hoe dichter men bij het neutrale
punt is en vice versa, hoe breder, onbeweeglijker en zwak-
ker de verlichting, des te verder men ervan verwijderd is. 
Als de sfeer of de sferen van het neutrale punt eenmaal
zijn vastgesteld, dan wordt de waarde van de gevonden
sfeer verlaagd tot de reciproque waarde van de afstand
patiënt-arts (ofwel -1,50 D voor 0,67 m, ofwel -2,00 D
voor 0,50 m) teneinde de waarde van de skiascopische
refractie van de patiënt te verkrijgen.

Er dient overigens wel te worden opgemerkt dat:
- bij het gebruik van een skiascoop met een conver-

gerende bundel de waargenomen bewegingen tegeno-
vergesteld zijn aan de bewegingen die hierboven worden
beschreven (voor een skiascoop met een parallelle of
divergerende bundel) 

- de nauwkeurigheid van de skiascopische refractie
in de orde van + of – 0,50 D ligt voor de waarden van
de sfeer en de cilinder en in de orde van + of - 10° voor
de as van het astigmatisme

- de waarde van de skiascopische refractie een goed
uitgangspunt vormt voor de subjectieve refractie die erop
volgt. De sfeer van de skiascopie zou zelfs de beginsfeer
kunnen vormen van de nevelmethode (zie verderop).

De techniek waar hier naar wordt verwezen is die van de
'statische’ skiascopie die zo wordt genoemd omdat er
geen beroep op de accommodatie van de patiënt wordt
gedaan, waardoor de refractie van een patiënt objectief
vastgesteld kan worden. De 'statische' skiascopie kan
worden gecompleteerd middels een onderzoek van de
'dynamische' skiascopie die gebruikmaakt van de
accommodatie van het zien van dichtbij en hierdoor in
staat is op objectieve wijze het accommodatieve gedrag
van de patiënt bij het zien van dichtbij te meten.

Het gebruik van de skiascopie vereist uitgebreide erva-
ring die niet anders kan worden verkregen dan middels
het regelmatige gebruik ervan. De skiascopie kan zelfs
handiger en efficiënter blijken te zijn dan het gebruik van
een autorefractometer, die doordat deze eenvoudiger in
gebruik is, vandaag de dag vaak de skiascopie vervangt.
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Hiertoe gebruiken we de zogenaamde ‘nevelmethode’ die
bestaat uit het plaatsen van een brillenglas van positieve
sterkte voor het oog om het beeld op het netvlies te vers-
chuiven naar voor het netvlies en vervolgens uit het gelei-
delijk verminderen van de waarde totdat het beeld op het
netvlies wordt teruggebracht. Deze methode dompelt de
patiënt in het wazige en heeft op het oog dat de patiënt
zijn accommodatie laat verslappen (die, als dit wordt toe-
gepast, dan een waas van grotere betekenis oproept).

Het bepalen van de sfeer wordt oog voor oog gedaan,
waarbij er bij voorkeur wordt begonnen met het niet-voor-
keursoog op een dusdanige manier dat de patiënt wordt
getraind op dit oog en dat een optimaal begrip en een
optimale samenwerking wordt bereikt wanneer de refrac-
tie van het voorkeursoog wordt bepaald. Er wordt als volgt
te werk gegaan:

1) Plaatsen van de begincorrectie (objectieve refractie
of oud recept) voor het oog van de patiënt en het meten
van diens gezichtsscherpte.

2) Nevelen door + 1,50 D toe te voegen aan de begincorrectie
om de gezichtsscherpte te laten afnemen. Deze dient af te nemen
tot ongeveer 1/6 oftewel 0,17 (of zelfs 0,8 log MAR): 

a. als de gezichtsscherpte meer dan 1/6 bedraagt,
dan was de begincorrectie waarschijnlijk niet convex
genoeg, waardoor met +0,50 D extra moet worden gene-
veld (oftewel +2,00 D)

b. als de gezichtsscherpte minder dan 1/6 bedraagt,
dan was de begincorrectie waarschijnlijk niet concaaf
genoeg, begin dan met verhelderen.

3) Geleidelijk nevelen met stappen van -0,25 D en
nagaan of de gezichtsscherpte vooruitgaat: in theorie dient
bij elke verheldering van -0,25 D de gezichtsscherpte vooruit
te gaan met een niveau van een reeks gezichtsscherptes als
breuken (de zogenaamde regel van ‘Swaine’), in het ideale
geval volgens onderstaande tabel:

A Bepalen van sferische waarde

4. Subjectieve refractie
bij zien van veraf
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Figuur 20: Principe van de nevelmethode
a) met begincorrectie

c) met nevel van +0,75 D

b) met nevel van + 1,50 D 

Het subjectieve onderzoek van de refractie, dat zo wordt genoemd omdat er een beroep wordt gedaan op de tussenkomst
van de patiënt, wordt heel vaak verricht vanuit een uitgangscorrectie: resultaat van een objectieve refractie of oud recept.
Het bestaat in de eerste plaats uit het bepalen van de sterkte van de correctieve sfeer en in de tweede plaats uit het bepa-
len van de as en de sterkte van de correctieve cilinder.

Nevelen Gezichtsscherpte
in breuken

Decimale
gezichtsscherpte

Geschatte 
ametropie

+1,50 D 1/6 0,16 = 1,6/10 Sfeer  -1,50 D

+1,25 D 1/5 0,2 = 2/10 Sfeer  -1,25 D

+1,00 D 1/4 0,25 = 2,5/10 Sfeer  -1,00 D

+0,75 D 1/3 0,33 = 3,3/10 Sfeer  -0,75 D

+0,50 D 1/2 0,5 = 5/10 Sfeer  -0,50 D

+0,25 D 1/1 1,0 = 10/10 Sfeer  -0,25 D
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4) Doorgaan met verhelderen totdat de gezichtsscherpte
zijn maximum en bovengrens bereikt: de gezichtss-
cherpte bereikt een drempelwaarde en de sfeer bereikt
ook een zogenaamde drempelwaarde. Er dient te worden
opgemerkt dat aan het einde van het verhelderen de
twee laatste stappen heel erg veelzeggend zijn over de
gezichtsscherpte als deze toch, in de afwezigheid van een
eventueel astigmatisme, gaat van 0,5 naar 1,0 (5/10 naar
10/10) in twee stappen van verhelderen van -0,25 D. 

5) Vasthouden van de meest convexe sfeer, waarbij
een maximale gezichtsscherpte ontstaat, zodat 
voorkomen kan worden dat het beeld op het netvlies
niet van achter het netvlies zijn doorgang vindt en dat
het vervolg van het onderzoek niet wordt verstoord door
de accommodatie van de patiënt.

Bij het verhelderen: 
- Als de gezichtsscherpte niet vooruitgaat bij een nevel

van -0,25 D (of zelfs achteruitgaat), is het waarschijnlijk dat de
patiënt heeft geaccommodeerd met 0,25 D (of meer). Wacht
in dit geval enkele seconden zodat de patiënt de mogelijkheid
wordt gelaten zijn accommodatie te verslappen.

- De waarde van de gezichtsscherpte maakt het
mogelijk om op elk tijdstip volgens een simpele regel de
ametropie te bepalen: ametropie = sferische waarde –
0,25 D / gezichtsscherpte (zie tabel)
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Figuur 21: Verhelderen en gezichtsscherpte
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MIDDELS OBJECTIEVE REFRACTIE ALS
UITGANGSPUNT

1) Controle van de as van de cilinder:

Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een kruiscilinder
van ± 0,50 en naar keuze een gezichtsscherptetest of een
puntentest.

a. Plaats de hendel van de kruiscilinder in de richting
van de as van de cilinder van de correctie. Er volgt een
afname van de gezichtsscherpte.

b. Laat de patiënt kijken naar een reeks letters van
middelmatige grootte of naar de puntentest, draai de
kruiscilinder snel terug en vraag aan de patiënt de positie
van de kruiscilinder aan te geven, waarbij het beeld het
minst troebel is. Hierbij kan bijvoorbeeld de vraag "Is dit
minder troebel?" (bij de gezichtsscherptetest) of "Zijn de
punten volgens u zwarter in positie 1 of in positie 2? Of
is er geen verschil?" (bij de puntentest) worden gesteld. » 

c. Draai de as van de negatief corrigerende cilinder
5º in de richting van de negatieve voorkeursas van de
kruiscilinder.

d. Herhaal dit totdat de patiënt geen of nauwelijks
verschil meer ziet. De stand van de hendel geeft de richting
van de as van het astigmatisme weer.

B Bepalen van de cilindrische waarde (cilinder)
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Figuur 22 a, b, c, d: Controle van de as van de cilinder
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Nadat de waarde van de sfeer is bepaald, wordt de waarde van de cilinder achterhaald, hetzij door het nagaan van de bestaande
correctie, hetzij door een compleet onderzoek. Als eerste wordt de as van de cilinder uitgezocht en daarna zijn sterkte, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de kruiscilindermethode en de observatie van een gezichtsscherptetest of van een puntentest.
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2) Controle van de sterkte van de cilinder:

Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een kruiscilinder
van ± 0,25 en een gezichtsscherptetest.

a. Plaats de negatieve as van de kruiscilinder in de
richting van de corrigerende negatieve cilinder.

b. Laat de patiënt kijken naar een reeks kleine
tekens die echter nog gemakkelijk leesbaar zijn. Draai de
kruiscilinder terug en vraag aan de patiënt aan welke
positie hij de voorkeur geeft.

c. Voeg (-0,25) D toe aan de corrigerende cilinder
indien de patiënt de voorkeur geeft aan de positie waarbij
de negatieve as van de kruiscilinder gelijk is aan de nega-
tieve as van de correctie. Haal in het tegenovergestelde
geval (-0,25) D van de waarde af.

d. Herhaal dit totdat de patiënt geen of nauwelijks
voorkeur meer heeft of totdat het beeld slechter wordt.

e. Behoud de laagste cilinderwaarde die maximale
gezichtsscherpte geeft. 

Aanpassing van de sfeer:

Voeg per (-0,50) D gemeten cilinder +0,25 D aan de
sfeer toe en ga na of de maximale gezichtsscherpte
behouden blijft.
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Figuur 23 a, b, c, d: Controle van de sterkte van de cilinder
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MIDDELS VOLLEDIG ONDERZOEK 
ZONDER CILINDRISCHE BEGINCORRECTIE

1) Onderzoek naar de as van de cilinder

Het onderzoek naar de as van de cilinder wordt uitgevoerd
aan de hand van de volgende methode: 

a) Plaats de hendel van de kruiscilinder gelijk aan de
horizontale as (meridianen op 45º en 135º). Laat de
patiënt naar een reeks letters of naar de puntentest kijken,
draai de kruiscilinder terug en vraag aan de patiënt aan
welke positie hij de voorkeur geeft. 

a. Indien de voorkeur uitgaat naar een negatieve
as op 45º, dan ligt de as van de corrigerende cilinder 
tussen 0º en 90º.

b. Indien de voorkeur uitgaat naar een negatieve
as op 135º, dan ligt de as van de corrigerende cilinder
tussen 90º en 180º.
Onthoud de voorkeur voor de hoek van 0º-90º of van
90º-180º. 

b) Draai de hendel van de kruiscilinder 45º (hendel op
45º, meridianen op 0º en 90º). Laat de patiënt naar een
reeks letters kijken, draai de kruiscilinder terug en vraag
aan de patiënt aan welke positie hij de voorkeur geeft. 

a. Indien de voorkeur uitgaat naar een negatie-
ve as op 90º, dan ligt de as van de corrigerende cilinder
tussen 45º en 135º.

b. Indien de voorkeur uitgaat naar een negatieve
as op 0º, dan ligt de as van de corrigerende cilinder tussen
-45º (of 225º) en +45º.
In combinatie met het voorgaande ligt de as in een hoek van 45º.

c) Plaats de hendel van de kruiscilinder overeen-
komstig de bissectrice van de geïdentificeerde hoek (of,
met ervaring, dichtbij de as waarvoor de patiënt heeft
aangegeven de voorkeur te hebben). Laat de patiënt
naar een reeks letters of naar de puntentest kijken, draai
de kruiscilinder terug en vraag aan de patiënt aan welke
positie hij de voorkeur geeft.

d) Draai de negatieve as van de corrigerende cilinder
5º in de richting van de negatieve voorkeursas van de
kruiscilinder (of plaats deze op de bissectrice van de res-
terende hoek tussen de hendel van de kruiscilinder en
de grenshoek van 45º). 

e) Herhaal dit totdat de patiënt geen of nauwelijks
voorkeur meer heeft. De stand van de hendel geeft de
richting van de as van de cilinder aan.
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Figuur 24 a à l: Onderzoek naar de as van de cilinder

a, b, c, d: localisatie van de asrichting binnen de 45°
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Andere mogelijke techniek:
c) Plaats een eerste corrigerende cilinder van (-0,50) D

in het midden van de vastgestelde hoek van 45º en contro-
leer vervolgens de as. Volg hiervoor onderstaande stappen:

d) Zet de hendel van de kruiscilinder gelijk aan de
geplaatste cilinder, draai deze terug, vraag aan de patiënt
wat diens voorkeur is en draai de hendel 5º in de richting
van de negatieve voorkeursas van de kruiscilinder.

e) Herhaal dit totdat de patiënt geen of nauwelijks
voorkeur meer heeft. De stand van de hendel geeft de as
van de cilinder van de correctie aan.

27
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e, f, g, h: direct asbepaling

i, j, k, l: asbepaling door nazicht van de cilinder
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2) Onderzoek naar de sterkte van de cilinder:

Met behulp van een kruiscilinder van ± 0,25.

a. Laat de patiënt naar een bord met optotypen kij-
ken en verhoog de sterkte van de cilinder geleidelijk aan
met stappen van (-0,25) D van de gevonden as, net zolang
totdat de patiënt een verbetering van zijn gezichtsscherp-
te waarneemt.

b. Ga vervolgens voor de controle van de sterkte als
volgt te werk:  

- Plaats de kruiscilinder met de negatieve as in
de richting van de corrigerende negatieve cilinder.

- Laat de patiënt naar een reeks tekens kijken,
draai de kruiscilinder terug en vraag aan de patiënt aan
welke positie hij de voorkeur geeft.

- Voeg (-0,25) D toe aan de corrigerende cilin-
der indien de patiënt de voorkeur geeft aan de positie
waarbij de negatieve as van de kruiscilinder gelijk is aan
de negatieve corrigerende as. Haal in het tegenoverges-
telde geval (-0,25) D van de waarde af.

- Herhaal dit totdat de patiënt geen of nauwe-
lijks voorkeur meer heeft of totdat het beeld slechter
wordt.  

c. Behoud de laagste cilinderwaarde die maximale
gezichtsscherpte geeft.

Aanpassing van de sfeer:

Voeg per (-0,50) D toegevoegde cilinder +0,25 D aan
de sfeer toe en ga na of de maximale gezichtsscherpte
behouden blijft.
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Figuur 25 a, b, c, d: Onderzoek naar de sterkte van de
cilinder
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NA DE CILINDERBEPALING

Eindcontrole van de sfeer

Zodra de as en de sterkte van de corrigerende cilinder is
bepaald, wordt er een monoculaire controle van de sfeer
uitgevoerd door middel van sferische glazen van + en -
0,25 D om na te gaan of de gevonden sfeer de 'maxi-
male bolling is voor de beste gezichtsscherpte'. Dus:

- met +0,25 D moet de gezichtsscherpte licht afne-
men; zo niet, +0,25 D toevoegen en opnieuw controleren;

-met -0,25 D moet de gezichtsscherpte gelijk blijven.

Het astigmatisch recept wordt altijd met behulp
van een negatieve cilinder bepaald

Alle astigmatische correcties kunnen worden weergegeven
in zowel een formule die in een positieve cilinder als een
formule die in een negatieve cilinder tot uitdrukking komt.
Het recept daarentegen wordt altijd met behulp van een
negatieve cilinder bepaald. De nevelmethode die over het
algemeen wordt gebruikt om de refractie te bepalen, bes-
taat er immers in om het beeld van de patiënt troebel te
maken. Dat wil zeggen dat er twee brandpunten voor het
netvlies worden gebracht. Daarna worden deze brandpun-
ten eerst door middel van negatieve sferen die het beeld
verhelderen naar achteren geplaatst, waarbij het 'achters-
te' brandpunt op het netvlies wordt gebracht. Vervolgens
worden de twee brandpunten tot één punt samengevoegd
door het voorste brandpunt met behulp van een negatie-
ve cilinder naar achteren te brengen. 
De formule voor het recept wordt echter al naar
gelang het land door de fabrikanten in een positieve of
een negatieve cilinder uitgedrukt. Hierdoor kan het
nodig zijn dat het recept van een 'min'-cilinder naar
een 'plus'-cilinder moet worden 'omgezet'.

Omzetting van een sfero-cilindrische formule

Om een formule die in een mincilinder tot uitdrukking
komt om te zetten in een formule die in een pluscilinder
tot uitdrukking komt (of omgekeerd), hoeft alleen het
teken van de cilinder te worden gewijzigd, aan de sfeer
van de nieuwe formule de algebraïsche som van de sfeer
en de cilinder van de oude formule te worden toegevoegd
en 90º bij de as van de oude formule te worden opgeteld
(en daar eventueel 180º van te worden afgetrokken). 
De formule voor het recept dat in een mincilinder tot uit-
drukking komt, bijvoorbeeld +1,00 (-3,00)15°, wordt
dan: cilinder = +3,00; sfeer = +1,00 + (-3,00) = -2,00;
as = 15º+90º=105º oftewel de formule -2,00
(+3,00)105º die tot uitdrukking komt in een pluscilinder. 
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b) Met -0,25 D: de gezichtsscherpte blijft gelijk

a) Met +0,25 D: de gezichtsscherpte neemt af

Figuur 26: Monoculaire eindcontrole van de sfeer 
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Het is een theoretische regel waarmee de sferische afwijking
gemeten kan worden aan de hand van de gemeten gezichtss-
cherpte bij zien van veraf. Ondanks dat deze regel in Frankrijk
is toegekend aan de Engelse fysicus en oogarts William Swaine
(1894-1986) is deze regel niet onder deze naam bekend in de
Angelsaksische wereld. Deze regel houdt in dat de gezichtss-
cherpte stap voor stap afneemt op een schaal van breuken
((1/1, 1/2, 1/3, 1/4 etc.) per 0,25 dioptrie van de sferische afwij-
king. Dus een bijziende van -0,50 D heeft een gezichtscherpte
van ongeveer ½ (oftewel 5/10), een bijziende van -0,75 D een
gezichtsscherpte van 1/3 (oftewel 3,3/10) etc. (zie tabel).

Bij de refractie via de nevelmethode die bestaat uit het
‘bijziend maken’ van de patiënt aan de hand van een
convergerende sterkte, maakt deze regel het mogelijk de
aanwezige sferische afwijking van de nevel te bepalen en
op deze wijze de uiteindelijke waarde van de ametropie
van de patiënt te voorspellen. Als de gezichtsscherpte
van de patiënt bijvoorbeeld tijdens het onderzoek 1/6
(0,17) is, kunnen we zeggen dat zijn ametropie waars-
chijnlijk gelijk is aan de waarde van de aanwezige sfeer
verminderd met 6 x 0,25 D, oftewel 1,50 D. Als de
gezichtsscherpte 1/5 (0,20) is, dan is de ametropie van
de aanwezige sfeer gelijk aan - 5 x 0,25 D, oftewel -1,25
D, etc. Deze regel maakt het mogelijk de verandering
van de gezichtsscherpte te volgen bij het ophelderen. De
regel is niet algemeen toepasbaar en kan bij het onder-
zoek slechts ter referentie dienen. 

Vervolgens worden de veranderingen van de gezichtss-
cherpte die voortkomen uit de combinatie van astigmatis-
me van het oog en die van de kruiscilinder bestudeerd
vanuit verschillende kruiscilinderposities. 

De kruiscilinder is een brillenglas dat ontstaat wanneer 2
vlakcilindrische brillenglazen van gelijke sterkte maar in
tegenovergestelde volgorde, waarvan de assen loodrecht
op elkaar staan, worden gecombineerd (vandaar de naam
‘kruiscilinder’). Als bijvoorbeeld twee cilinders worden
gecombineerd van + en - 0,25, dan wordt de notatie
+0,25 (-0,50). Als de cilinder een combinatie is van cilin-
ders van + en - 0,50, dan is de notatie +0,50(-1,00). Dit
glas wordt gemonteerd op een steel, op een dusdanige
wijze dat deze de twee cilinderassen halveert, zodat enkel
door te draaien de positieve en negatieve as van de kruis-
cilinder gemakkelijk voor het oog van de patiënt kunnen
worden omgekeerd (figuur 29).

Als de kruiscilinder voor een astigmatisch oog wordt
geplaatst, dan versterkt of verzwakt de kruiscilinder het astig-
matisme van het oog en wordt de gezichtsscherpte van de
patiënt op overeenkomstige wijze veranderd. Na het draaien
wordt aan de patiënt gevraagd zijn voorkeur voor de ene of
de andere positie van de kruiscilinder uit te spreken. De kruis-
cilinder wordt bij twee verschillende procedures gebruikt: 

- ten eerste om de richting van de as van de corrigerende
cilinder te bepalen of te controleren, waarbij de positie van de
steel van de kruiscilinder wordt onderzocht, waarbij de patiënt
geen voorkeur voor een van de twee aangeboden posities heeft.
In deze richting wordt het astigmatisme van de kruiscilinder
gecombineerd met die van het oog zodat hieruit een astigmatis-
me voortvloeit die dezelfde waarde in de twee posities heeft.

- vervolgens om de sterkte van de corrigerende cilinder te
bepalen of te controleren waarbij de cilindrische waarde wordt
gezocht die de beste gezichtsscherpte oplevert. Ook hier
wordt zo te werk gegaan dat de twee posities van de kruisci-
linder met elkaar worden vergeleken, waarbij de kruiscilinder
een keer met zijn positieve as en een keer met zijn negatieve
as voor de as van de corrigerende cilinder wordt gehouden. 

Deze toepassingswijzen van de kruiscilinder werden op de
voorafgaande pagina's uitvoerig beschreven.

De regel van ‘Swaine’

Het onderzoeken van het astigmatisme via de kruis-
cilindermethode is aan het begin van de 20e eeuw in
zwang geraakt door de Amerikaanse oogarts Edward
Jackson (1856-1942). Het principe berust op het
plaatsen van een cilindrisch brillenglas voor het oog
van de patiënt waarvan het sferische equivalent
planconvex is (de ‘kruiscilinder’). 

De kruiscilinder 
van Jackson 
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(decimale)
gezichtsscherpte

gezichtsscherpte 
(in breuken) sferische afwijking

1,00 1/1 0,25

0,50 1/2 0,50

0,33 1/3 0,75

0,25 1/4 1,00

0,20 1/5 1,25

0,16 1/6 1,50

0,14 1/7 1,75

0,12 1/8 2,00

0,11 1/9 2,25

0,10 1/10 2,50

Gezichtsscherpte en sferische afwijking volgens de regel
van ‘Swaine’

Figuur 27: Kruiscilinder van Jackson
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De rood/groen-test is een test om de sferische correctie te
controleren. De test maakt gebruik van de axiale kleurfout
van het oog die veroorzaakt dat het beeld op het netvlies
zich afhankelijk van de golflengte van de verschillende kleu-
ren anders verspreidt en dat het rode beeld zich vormt
voor het groene beeld. De test maakt het mogelijk via een
eenvoudige observatie van de optotypen op een rode ach-
tergrond en op een groene achtergrond de scherpstelling
van het oog te beoordelen. Dus:

- als het beeld zich enigszins voor het netvlies bevindt, ziet
de patiënt de optotypen zwarter op een rode achtergrond, 

- als het beeld zich enigszins achter het netvlies bevindt,
ziet de patiënt de optotypen zwarter op een groene ach-
tergrond (maar behoudt hij de mogelijkheid het beeld op
zijn netvlies terug te plaatsen door te accommoderen), 

- als het beeld precies op het netvlies valt, heeft de
patiënt geen voorkeur voor rood of groen.

- als hij geen voorkeur heeft, is hij voor de desbe-
treffende afstand juist gecorrigeerd. 
Voor het opheffen van de ongewilde effecten van de accom-
modatie van de patiënt (namelijk dat hij neigt de voorkeur
aan rood te geven), kunnen we hem ofwel vragen om voor
aanvang van de vergelijking naar een groene achtergrond te
kijken, ofwel opnieuw te nevelen met + 0,50 D om een voor-
keur voor het rood te verkrijgen en daarna zolang op te hel-
deren totdat een evenwicht tussen rood en groen ontstaat.

Deze test kan overigens ook worden toegepast om bij
het zien van dichtbij het accommodatiegedrag van een
jonge patiënt te meten of de additie van een presbyoop
te controleren.

Deze test kan ook worden toegepast voor het zien van veraf:
bij een oog om de sfeer te bepalen, bij twee ogen om de
balans van de correcties te bepalen, bij zien met twee ogen
om het uiteindelijke recept te controleren. De test kan
gemakkelijk worden uitgevoerd: de patiënt wordt gevraagd
optotypen op een rode achtergrond en op een groene ach-
tergrond te vergelijken en wordt bijvoorbeeld gevraagd
"Lijken de tekens u zwarter op de rode achtergrond, de
groene achtergrond of zijn de tekens even zwart?". 

- als de patiënt de voorkeur geeft aan optotypen op
een rode achtergrond, wordt hij overgecorrigeerd voor
de bolle zijde (ondergecorrigeerde bijziende of overge-
corrigeerde verziende),

- als de patiënt de voorkeur geeft aan optotypen op
een groene achtergrond, wordt hij ondergecorrigeerd
voor de bolle zijde (ondergecorrigeerde verziende of
overgecorrigeerde bijziende),

De rood/groen-test 
(bichromatische methode)

Figuur 28: Rood/groen-test

De stenopeïsche opening (speldengaatje) bestaat uit een
zwarte schijf waarbij in het middel een gat van 1 à 2 mm
doorsnede is gemaakt. Als deze voor het oog wordt
geplaatst, kan deze de omvang van het strooiveld dat op
het netvlies door een wazig beeld wordt voortgebracht, ver-
minderen. Het speldengaatje is in staat om de kwaliteit van
een optische correctie te controleren als de gezichtsscherp-
te zwak is. Het belangrijkste doel ervan is dat het gaatje in
staat is een onderscheid te maken tussen een onnauwkeu-
rige refractie en een niet te corrigeren amblyopie (‘lui oog’).

In de praktijk wordt de stenopeïsche opening voor het
oog van de patiënt geplaatst over een eventuele optische
correctie heen en wordt gecontroleerd of deze m.b.t. de
pupil juist is gecentreerd. De gezichtsscherpte wordt
gemeten. Als deze zich verbetert na toevoegen van de
stenopeïsche opening, is er sprake van een niet of onvol-
doende gecorrigeerde refractiefout. Als deze zich niet
verbetert, of zelfs verslechtert, is de verwachting dat er
sprake is van amblyopie. Elke gezichtsscherpte die aan
de hand van een stenopeïsche opening is verkregen,
dient middels een precieze refractie te worden behaald.

De stenopeïsche opening

Figuur 29: Stenopeïsche opening en principe
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De refractie van het linker- en rechteroog bij monoculair
zien is op verschillende momenten bepaald. Om die reden
dient te worden gecontroleerd of de refractiewaarden met
elkaar overeenkomen. De binoculaire balans heeft ten
doel de simultane scherpte van de netvliesbeelden te
controleren voor eenzelfde accommodatievermogen. Dit
dient onder binoculaire omstandigheden te gebeuren: aan
beide ogen wordt tegelijk, maar afzonderlijk hetzelfde
beeld aangeboden. Doordat elk van beide ogen afzonder-
lijk hetzelfde beeld ziet, kan het gezichtsvermogen van het
linker- en rechteroog worden vergeleken en kan naar de
beste refractiebalans worden gezocht. 

1) Visus scheiden
Er bestaan diverse methoden voor het scheiden van de
visus van het linker- en rechteroog:

- Afwisselend afdekken: deze methode – de een-
voudigste – bestaat uit het snel afdekken van het ene en
vervolgens het andere oog, waarbij de patiënt wordt
gevraagd naar het verschil in gezichtsscherpte tussen de
twee ogen. Tijdens de test mag de patiënt nooit binocu-
lair zien (met beide ogen). Vooral helemaal aan het begin
van de test moet ervoor worden gezorgd dat het open
oog wordt afgedekt vóórdat de bedekking van het ges-
loten oog wordt weggenomen.

- Verticaal prisma: hierbij wordt op het ene oog een
3 Δ verticaal prisma basis onder aangebracht en op het
andere oog een 3 Δ verticaal prisma basis boven om
ervoor te zorgen dat er twee beelden worden gezien: één
hoog met het ene oog en één laag met het andere oog.
Nadeel van deze methode is dat de omstandigheden
tamelijk kunstmatig zijn, dat de patiënt gevraagd wordt om
een vergelijking van beelden die zich op enige afstand van
elkaar bevinden, en dat een uitgebreide uitleg nodig is.   

- Polariserende filters: hiertoe dienen gezichtss-
cherptetests of rood/groen-tests te worden uitgevoerd
met filters kruiselings op elkaar. Hoewel de visus van de
patiënt iets minder scherp is, benadert deze test de
natuurlijke omstandigheden het best; over het algemeen
is de patiënt zich niet bewust van binoculair zien. 

2) Nevelen met +0,50 D en de patiënt het effect op
het linker- en rechteroog laten vergelijken; de
gezichtsscherpte zal met enkele tienden afnemen en
door de lichte wazigheid kan de patiënt gemakkelijker
vergelijken.

3) Genevelde gezichtsscherpte van het linker- en
rechteroog gelijkmaken door het minst wazig ziende
oog met +0,25 D of, zo nodig, +0,50 D te nevelen. Zo
ontstaat hetzij een balans tussen links en rechts, hetzij
een omkering van voorkeur van het ene ten opzichte van
het andere oog. Het kennen van het voorkeursoog is
uiterst belangrijk. Als het niet lukt een perfecte balans
tussen links en rechts te vinden, kan het voorkeursoog
bij correctie gehandhaafd blijven. Zo wordt omkering van
de natuurlijke voorkeur voorkomen.
Voor het tot stand brengen van de binoculaire balans is
het noodzakelijk dat de binoculaire visus van de patiënt
stabiel is. Bij het uitvoeren van een gezichtsscherptetest
moet de gezichtsscherpte van beide ogen ongeveer
gelijk zijn. Bij een instabiele binoculaire visus wordt de
voorkeur gegeven aan scheiding van de visus door afwis-
selend afdekken en bij een ongelijke gezichtsscherpte
links en rechts wordt de balans tot stand gebracht met
een rood/groen-test of een kruistest. 

4) Binoculair verhelderen in stappen van -0,25 D
totdat de maximale binoculaire scherpte wordt verkregen.

5) Scherpte van linker- en rechteroog controleren
om zeker te zijn van de balans of om, bij het bestaan van een
lichte onbalans, er zeker van te zijn dat het voorkeursoog in
het voordeel is. 

Verderop zullen we zien dat de binoculaire balans voor
zien van veraf ook voor zien van dichtbij kan worden
gecontroleerd.

C Binoculaire balans
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a) wasig zicht met +050

b) binoculaire balans opzoeken in wazig zicht

c) terugkeren naar helder zicht

Figuur 30: Binoculaire balans
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4

3) Op dezelfde wijze -0,25 D voor beide ogen
plaatsen. De patiënt mag geen verschil opmerken.

a. Als hij beter ziet, is de refractie te convex. De
test moet opnieuw worden uitgevoerd onder toevoeging
van -0,25 D.

b. Als hij geen verandering waarneemt, is de
refractie nauwkeurig (of eventueel te concaaf).

c. Als hij minder goed ziet, is de refractie te
concaaf. Er moet +0,25 D worden toegevoegd om
de test te herhalen of de refractie moet opnieuw
worden gemeten.

Samenvattend is de reactie die bij de binoculaire
controle wordt nagestreefd, met +0,25 D een
afname van duidelijkheid en comfort en met -
0,25 D het uitblijven van wezenlijke verandering.
Om dit te bereiken wordt de waarde van de sfeer
binoculair bijgesteld.

a) Binoculaire controle van de sfeer 

Nadat de refractie van het linker- en het rechteroog
zijn bepaald en op elkaar zijn afgestemd, dient als
laatste stap binoculair de waarde van de vast te hou-
den sfeer te worden bevestigd. In tegenstelling tot bij
de eerder uitgevoerde metingen gaat het er niet
alleen om de maximale gezichtsscherpte van de
patiënt onder binoculaire omstandigheden te
controleren, maar ook na te gaan hoe de patiënt het
voorgeschreven hulpmiddel waardeert, met behulp
van een test ter beoordeling van het kijkcomfort. 
Het verdient de voorkeur deze binoculaire controle
uit te voeren tijdens de laatste pasronde, met een
pasbril in een situatie die de werkelijkheid benadert,
en niet achter de refractor. Verder is het het beste
om de patiënt in de verte te laten kijken (eventueel
door een raam) in plaats van over de gebruikelijke
afstand van het bord met optotypen. De plaats van
het bord komt namelijk niet overeen met het werke-
lijke optische oneindige, maar met een afstand van
0,25 D (1/4 m = 0,25 D, 1/5 m = 0,20 D). Daardoor
kan het nodig zijn de sfeer voor beide ogen een laat-
ste keer bij te stellen met -0,25 D.

Er wordt als volgt te werk gegaan:  

1) De gevonden refractiewaarde in de pasbril
plaatsen en de patiënt in het oneindige laten kijken.  

2) +0,25 D voor beide ogen plaatsen met behulp
van een voorstuk en aan de patiënt vragen of hij met
de geplaatste glazen beter, minder of even goed ziet.
Als het beeld wazig wordt, moet de patiënt dit aan-
geven. 

a. Als hij minder goed ziet, is de refractie
nauwkeurig (of eventueel te convex): dit is de reactie
waarnaar wordt gestreefd, er kan worden overgegaan
tot de volgende test. 

b. Als hij geen verandering waarneemt, is de
refractie te concaaf. De test moet opnieuw worden
uitgevoerd onder toevoeging van +0,25 D.

c. Als hij beter ziet, is de refractie te concaaf. Er
moet +0,25 D worden toegevoegd om de test te 
herhalen of de refractie moet opnieuw worden gemeten.

Figuur 31: Binoculaire controle van de sfeer

a) avec +0,25 D : vision moins nette

b) avec -0,25 D : vision inchangée 
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b) Onderzoek van het binoculair zicht 

In dit stadium is het altijd van belang bij elke patiënt 
het binoculair zicht te controleren. Preciezer gezegd
moet worden vastgesteld of de patiënt over een goed
simultaan zicht beschikt en of de samenvoeging van
de via de ogen waargenomen beelden zonder problemen
verloopt. Hiertoe wordt de binoculaire visus gescheiden
om te controleren:

1) of zich geen volledige of gedeeltelijke suppressie/
neutralisatie van één oog voordoet: door de (blijvende)
aanwezigheid van twee beelden

2) of zich geen potentiële afwijking of ernstig
scheelzien voordoet: door de opstelling van de twee
beelden. 
NB: het is mogelijk dat het simultaan zicht al is gecon-
troleerd tijdens de voorafgaande fase van de binoculaire
balans.  

Afhankelijk van of de scheiding van het binoculair zicht
wordt uitgevoerd met behulp van prisma’s, rood/groen-
filters of polariserende filters, kan bijvoorbeeld een van
de onderstaande tests worden gedaan.  

Scheiding met prisma's (methode van Von Graefe)
De scheiding van het binoculair zicht wordt bewerkstelligd
met een verticaal prisma. De patiënt kijkt naar een verti-
cale en vervolgens een horizontale rij. Er wordt als volgt te
werk gegaan:

a) Een 6 Δ prisma met verticale basis op één oog
plaatsen (of op één oog 3 Δ met basis onder en op het
andere oog 3 Δ basis boven).

b) Aan de patiënt vragen of hij inderdaad twee beel-
den ziet: één boven (in de richting van de spitse kant van
het scheidingsprisma) en één onder. Zo kan worden
gecontroleerd of er simultaan zicht is. Als de patiënt
slechts één beeld waarneemt, doet zich suppressie van
één oog voor.

c) De patiënt de horizontale verschuiving van de
twee verticale lijnen laten beoordelen (of deze meten
met behulp van prisma's). 

a. Als de twee lijnen op één rij liggen, is er sprake
van orthoforie.

b. Als de twee lijnen verschoven zijn, is er sprake
van (horizontale) heteroforie.

d) De test herhalen, waarbij voor één oog een 10-15
Δ prisma basis binnen wordt geplaatst en de patiënt een
horizontale rij letters krijgt te zien, om een eventuele ver-
ticale heteroforie te kunnen aantonen.

Scheiding met gekleurde filters (test van Schober)
Deze test bestaat uit een rood kruis en twee groene 
cirkels, gezien door respectievelijk het rechter- en linke-
roog door een rode en groene filter. Het oog met de
rode filter ziet het rode kruis, het oog met de groene fil-
ter ziet de groene cirkels. Er wordt als volgt te werk
gegaan:

a) Over het ene oog een rode filter plaatsen en over
het andere een groene.

b) Aan de patiënt vragen wat hij waarneemt. 
a. Als hij het kruis en de cirkels waarneemt, is

er sprake van simultaan zicht. 
b. Als hij alleen het kruis of de cirkels waar-

neemt, is er sprake van suppressie van één oog.
c) De patiënt vragen waar het kruis zich bevindt ten

opzichte van de cirkels.  
a. Als het kruis zich in het midden van de cirkels

bevindt, is er sprake van orthoforie.
b. Als het kruis zich niet in het midden bevindt,

is er sprake van heteroforie.
Normaliter neemt de patiënt het rode kruis en de groene
cirkels tegelijk waar en blijft het kruis binnen de groene
cirkels. 
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Figuur 32: Scheiding met prisma's

Figuur 33: Test van Schober
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In geval van een afwijking van het binoculair zicht zal een 
uitgebreidere test worden uitgevoerd, zoals verderop beschre-
ven in het hoofdstuk "Evaluatie van het zien met twee ogen". 

Figuur 36: Test met polariserende filters

Figuur 35: Ringentest van Brock

Scheiding met polariserende filters (test met
polariserend kruis) 
De test met het polariserende kruis is beschikbaar in de
meeste projectors. Hiermee kan worden beoordeeld hoe
het met het binoculaire zicht van de patiënt gesteld is. 
Er wordt als volgt te werk gegaan:

a) De polariserende filters voor beide ogen plaatsen.
b) Aan de patiënt vragen of hij beide lijnen van het

kruis goed kan onderscheiden.
a. Als hij het kruis goed ziet, is er sprake van

simultaan zicht.
b. Als hij slechts één lijn ziet (of als één van de

lijnen nu eens verdwijnt en dan weer verschijnt, is er
sprake van suppressie van één oog.

c) Aan de patiënt vragen of de twee lijnen van het
kruis elkaar precies in het midden snijden of dat een van
beide lijnen lijkt te zijn verschoven.

a. Als de lijnen elkaar in het midden snijden, is er
sprake van orthoforie.

b. si elles sont décalées, horizontalement et/ou
verticalement, il y a hétérophorie.

Bij alle scheidingstests geldt:
- Als het door het rechteroog waargenomen beeld

rechts wordt gezien en het door het linkeroog waarge-
nomen beeld links, is er sprake van esoforie.

- Als daarentegen het door het rechteroog waarge-
nomen beeld links wordt gezien en het door het linke-
roog waargenomen beeld rechts, is er sprake van exofo-
rie.

- Bij elke patiënt doet zich heteroforie voor. Dit
levert geen problemen op, tenzij hij er moeite mee blijkt
te hebben om dit te compenseren. 

Stereoscopische test
Het zien van ruimte wordt beoordeeld met een test
waarbij aan de patiënt twee beelden worden getoond
die identiek zijn, maar ietwat zijn verschoven; bij samen-
voeging wordt reliëf waargenomen. Bij dergelijke tests
komt een scheiding tot stand met behulp van een rode
en groene filter (ringentest van Brock) of polariserende
filters. Er wordt gecontroleerd of in de perceptie van de
patiënt een deel van het beeld zich dichterbij of verder
van hem vandaan bevindt. Als het ogenpaar twee beel-
den samenvoegt waarbij het beeld van het rechteroog
ietwat naar rechts verschoven is en dat van het linkeroog
ietwat naar links, zal de patiënt de indruk hebben dat
het testvlak verder van hem verwijderd is. Als de samen-
voeging een ietwat naar links verschoven beeld van het
rechteroog en een ietwat naar rechts verschoven beeld
van het linkeroog betreft, zal de patiënt daarentegen de
indruk hebben dat het testvlak dichterbij is.
Stereoscopische perceptie, ongeacht in welke mate,
duidt op normaal binoculair zicht.

Figuur 34: Test met polariserend kruis
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Amplitude 
Maximale

d’accommodation

3,00

Comfortabele
accommodatie

(criterium van Percival)
(= of <2/3 max. acc.)

Additie 
voor 50 cm

(=2,00D-2/3acc)

Additie 
voor 40 cm

(=2,50D-2/3acc)

Additie 
voor 33 cm

(=3,00D-2/3acc)

Additie 
voor 25 cm

(= 4,00D-2/3acc)

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

2,00

1,83 / 1,75

1,66 / 1,50

1,50

1,33 / 1,25

1,16 / 1,00

1,00

0,83 / 0,75

0,66 /0,50

0,50

0,33 / 0,25

0,50

0,50

0,75

1,00

1,00

1,25

1,50

1,50

1,75

0,50

0,75

1,00

1,00

1,25

1,50

1,50

1,75

2,00

2,00

2,25

1,00

1,25

1,50

1,50

1,75

2,00

2,00

2,25

2,50

2,50

2,75

2,00

2,25

2,50

2,50

2,75

3,00

3,00

3,25

3,50

3,50

3,75

b) De additiewaarde bepalen:

Dit is de waarde waarbij de patiënt maar maximaal
2/3 van de maximale amplitude van zijn accommo-
datiereserve hoeft te gebruiken voor de gebruikelijke
afstand voor zien van dichtbij (en derhalve een
accommodatiereserve van minimaal 1/3 van zijn
maximale amplitude kan behouden). 
Hiervoor geldt dus de volgende eenvoudige formule:

additie = 1/leesafstand – 2/3 maximale
accommodatieamplitude

De onderstaande tabel bevat de additiewaarden voor
de leesafstanden 40, 33 en 25 cm respectievelijk:

c) Kijkcomfort van de patiënt controleren
- De patiënt de correctie voor veraf zien en de

additie laten proberen.
- De patiënt met behulp van een leestest het

comfort bij zien van dichtbij laten beoordelen.
- De additiewaarde in overeenstemming brengen

met zijn gebruikelijke leesafstand en visuele behoeften.

De precieze bepaling van de optimale additie is bepa-
lend voor het door de presbyope patiënt ervaren com-
fort. Net als in het geval van ametropie bij het zien van
veraf moet er in het geval van presbyopie een meting
worden uitgevoerd bij de patiënt en moet de additie
worden bepaald aan de hand van de gemeten maxima-
le amplitude van de restaccommodatie.

1) ACCOMMODATIERESERVEMETHODE
Hierbij wordt de maximale amplitude van de restaccom-
modatie bepaald, waaruit de waarde van de voor te
schrijven additie wordt afgeleid. De meting vindt plaats
onder binoculaire omstandigheden met correctie voor
veraf zien, met behulp van een mobiele dan wel stils-
taande leestest.

a) De amplitude van de restaccommodatie meten:

Met een mobiele leestest: nabijheidspunt lokaliseren
door de tekst tot het dichtstbijzijnde punt te brengen
waar de patiënt deze nog kan lezen. De maximale
accommodatieamplitude is de reciproque waarde van
deze afstand. Voorbeeld: als de afstand 0,50 m
bedraagt, is de accommodatieamplitude 2,00 D.

Met een stilstaande leestest:
- De test op 40 cm afstand plaatsen en de patiënt

vragen om de kleinst leesbare tekens te lezen.
- Als de patiënt de kleinste tekst kan lezen, moeten

glazen van -0,25 D, -0,50 D enzovoort worden geplaatst
totdat de patiënt deze tekst niet meer kan lezen.

-Als de patiënt de kleinste tekst niet kan lezen, moeten
glazen van +0,25 D, +0,50 D enzovoort worden geplaatst
totdat de patiënt deze tekst net kan lezen.

Maximale accommodatieamplitude = 2,50 D – 
toegevoegde sterkte.

A Bepalen van de additie van de presbyopie

5. Refractie 
bij zien van dichtbij

Figuur 37: Bepaling van de accommodatieamplitude
bij een presbyope patiënt.
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2) METHODE VAN MINIMALE ADDITIE

Met deze methode wordt aan de presbyope
patiënt een schijnbare accommodatie van 3,50 D
gegeven, oftewel de accommodatie die nodig is
voor gewone dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt
door zijn gecorrigeerde nabijheidspunt op een
afstand van 28 cm (= 1 / 3,50 D) te brengen.
Hiertoe wordt de minimale additie bepaald die de
presbyoop nodig heeft om op 40 cm afstand te
kunnen lezen (nabijheid 2,50 D), waarbij +0,75
tot 1,00 D wordt opgeteld om op 28 cm uit te
komen (nabijheid 3,50 D). 

a) Zien van veraf nauwkeurig corrigeren

De ametropie maximaal corrigeren. Hierbij dienen
ondercorrectie van hypermetropie en overcorrectie
van myopie te worden vermeden, die een hogere
additie voor dichtbij zien zouden betekenen.  

b) De minimale additie op 40 cm afstand bepalen

Hiertoe wordt een leestest op 40 cm afstand
geplaatst en wordt de patiënt gevraagd om de
kleinst leesbare tekens te lezen. Als hij presbyoop is,
kan hij de kleinste tekens niet lezen. Binoculair
+0,25 D, +0,50 D enzovoort toevoegen tot de cor-
rectie voor veraf zien totdat de patiënt de kleinste
testtekens nog maar net kan waarnemen; de toege-
voegde sterkte is de minimale additie.

c) +0,75 D tot +1,00 D toevoegen 

tot de minimale additie teneinde de comfortabe-
le additie te vinden.

d) Kijkcomfort van de patiënt controleren

Met een pasbril en leestest:
- de patiënt zijn kijkcomfort laten beoordelen met

de gevonden additie;
- de patiënt de test laten naderen totdat deze de

kleinste tekens niet meer kan lezen: moet gebeuren
op circa 25 cm van de ogen (indien < 20 cm, is de
additie te hoog; indien > 30 cm, is de additie te laag);

- de additiewaarde aanpassen (met 0,25 tot 0,50
D), afhankelijk van de gebruikelijke afstand voor werk
of lezen: verlagen indien afstand groter dan testaf-
stand (40 cm), verhogen indien afstand kleiner.
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Figuur 38: Methode van minimale additie
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3) METHODE MET KRUISCILINDERS

Met deze methode wordt de additie van de presbyo-
pe patiënt bepaald door voor beide ogen een kruis-
cilinder +0,25 (-1,00) 90° te plaatsen en de patiënt
op een afstand van bijvoorbeeld 40 cm een kruis
gevormd door horizontale en verticale lijnen te
tonen. Doordat accommoderen niet mogelijk is,
neemt de patiënt de horizontale lijnen duidelijker
waar dan de verticale lijnen. Door in stappen van
0,25 dioptrie geleidelijk convexere waarden te plaat-
sen totdat de horizontale en verticale lijnen even
donker worden waargenomen, kan de additiewaarde
direct worden verkregen. In de praktijk worden met
behulp van de refractor de onderstaande fasen door-
lopen.

a) Zien van veraf nauwkeurig corrigeren:

De meest convexe sfeer voorschrijven waarbij de
gezichtsscherpte van de patiënt maximaal is.

b) De additie bepalen:

- aan de patiënt op 40 cm afstand een kruis
gevormd door horizontale en verticale lijnen tonen;

- voor beide ogen kruiscilinders + of -0,50 D met
negatieve as over 90° plaatsen (deze zijn meestal
beschikbaar in de refractor), zodat de patiënt de
horizontale lijnen duidelijker ziet;

- binoculair geleidelijk glazen van +0,25, +0,50,
+0,75 D enzovoort plaatsen totdat de patiënt de
horizontale en verticale lijnen als even donker waar-
neemt;

- doorgaan totdat de verticale lijnen duidelijker
worden;

- de additiewaarde is de waarde waarbij zo min
mogelijk verschil bestaat tussen de horizontale en
verticale lijnen.

c) Leescomfort van de patiënt controleren:

- op een pasbril de correctie voor veraf zien en
de gevonden additie plaatsen;

- de patiënt bij een leestest het kijkcomfort laten
beoordelen;

- - de additiewaarde aanpassen afhankelijk van
de gebruikelijke werk- of leesafstand.

Figuur 39: Test met kruiscilinders
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De hoogte van de voorgeschreven additie heeft direct
invloed op de diepte van het gezichtsveld van de gecor-
rigeerde presbyoop. De grenzen van het bereik voor zien
van dichtbij worden namelijk bepaald door de sterkte
van de voorgeschreven additie en de amplitude van de
restaccommodatie. Het accommodatiebereik voor zien
van dichtbij wordt dichterbij en korter naarmate de
additiewaarde hoger is en ook korter naarmate de
amplitude van de restaccommodatie kleiner is. Dus:

- een grotere additie verkleint de schijnbare diepte
van het bruikbare accommodatiebereik;

- naarmate de presbyopie verergert, zorgen de toena-
me van de additie en de afname van de amplitude van de
restaccommodatie er samen voor dat de diepte van het
bruikbare bereik voor zien van dichtbij afneemt.

Als voorbeeld nemen we een jonge presbyope patiënt
die is gecorrigeerd met een unifocaal glas met sterkte
+1,50 D (figuur 42a) of een progressief glas met additie
1,50 (figuur 42b). Volgens de eerder beschreven metho-
de van minimale additie is de maximale amplitude van
zijn restaccommodatie 2,00 D. Een sterk vereenvoudig-
de theoretische berekening laat zien dat zijn accommo-
datiebereik voor veraf zien zich uitstrekt van oneindig tot
50 cm en voor zien van dichtbij van 67 cm tot 28 cm.
Als een additie van 2,00 D in plaats van 1,50 D wordt
voorgeschreven, is het bereik voor zien van dichtbij
anders: het reikt van 50 cm tot 25 cm. Een 0,50 D te
sterk gecorrigeerde additie verkleint het bereik dus met
17 cm voor veraf zien en levert voor zien van dichtbij een
winst van slechts 3 cm op.

De gevolgen van een overmatige 
additie bij presbyopen

Figuur 40: Diepte van het scherpe gezichtsveld bij een
jonge presbyope patiënt:

b) progressief glas met additie 1,50 D

a) unifocaal glas met sterkte +1,50 D
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Figuur 41: Diepte van het scherpe gezichtsveld bij een
oudere presbyope patiënt

b) progressief glas met additie 2,50 D

a) unifocaal glas met sterkte +2,50 D

Enkele jaren later heeft deze patiënt nog slechts een
accommodatieamplitude van 1,00 D, zodat – nog
steeds volgens de methode van minimale additie – een
additie van 2,50 D nodig is (figuur 43). Zijn accommo-
datiebereik voor zien van dichtbij is natuurlijkerwijs klei-
ner geworden en bedraagt inmiddels nog slechts 40 cm
tot 28 cm. Bij overcorrectie van de additie met 0,50 D
(door een additie voor te schrijven van 3,00 D in plaats
van 2,50 D) bedraagt het accommodatiebereik 33 cm
tot 25 cm, oftewel een afname van 7 cm voor wat bet-
reft de tussengelegen sterkte en een toename van 3 cm
voor wat betreft het zien van zeer dichtbij.

Bij progressieve glazen betekent een grotere additie
dat niet alleen de diepte, maar ook de breedte van
het gezichtsveld afneemt. Het overwaarderen van de
additie zorgt voor een toename van de zijwaartse
aberraties van het glas en dus een afname van de
breedte van het bruikbare middengebied en een toe-
name van de effecten van perifere vormveranderin-
gen. Het overwaarderen van de additie is een belan-
grijke oorzaak van aanpassingsmoeilijkheden bij pro-
gressieve glazen.

Bij het bepalen van de additie zullen presbyopen
vanzelfsprekend vragen om een grotere convergeren-
de sterkte vanwege het vergrotende effect. Een ver-
hoging met 0,50 D van de voorgeschreven waarde
voor het zien van dichtbij, die tijdens het meten van
de refractie comfortabel en onschuldig lijkt, kan in
de praktijk van het dagelijks leven echter een
ongunstige keuze blijken. De kunst van het uitschrij-
ven van een passend recept is een matig gebruik van
additie en een nauwkeurig afgepaste correctie van
presbyopie. 
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Wanneer de refractie voor veraf zien en de eventuele
additie zijn bepaald, is het belangrijk de binoculaire
balans voor zien van dichtbij te controleren. De binocu-
laire balans is namelijk vastgesteld bij veraf zien in een
situatie die zich niet heel vaak voordoet: met de blik
recht vooruit in het oneindige zien. Bij het zien van dicht-
bij kunnen de verlaging van de blik en de stimulatie van
convergentie en accommodatie deze balans wijzigen.
Voor het controleren van de binoculaire balans bij zien
van dichtbij is een scheiding nodig van het binoculair
zicht bij zien van dichtbij met de blik omlaag. Hiervoor
kan een test voor zien van dichtbij worden gebruikt
waarbij deze scheiding tot stand wordt gebracht (bijv.
Optoprox®), of een ander hulpmiddel, zoals een proxi-
meter. Hierbij geldt:

1) Scheiden van het binoculair zicht bij
zien van dichtbij:

Plaats de correctie voor veraf zien en zien van dichtbij op
de pasbril. Plaats de test bij voorkeur op een vaste
afstand (bijv. 40 cm) en controleer of de blik van de
patiënt naar beneden gericht is. Het binoculair zicht
scheiden:

a. met behulp van polariserende filters of rood/groen-filters
(Optoprox®)

b. met behulp van een tussenschot (proximeter)
De patiënt bevindt zich in binoculaire omstandigheden,
zodat hij het zicht van zijn twee ogen kan vergelijken.

2) De patiënt het zicht van het linker- en
rechteroog laten vergelijken en balans tot
stand brengen:

a. Als het zicht van het linker- en rechteroog gelijk is,
is er balans

b. Als het zicht van het ene oog verschilt van dat van
het andere, wordt als volgt te werk gegaan: 

- het beste oog nevelen teneinde het zicht van de
ogen gelijk te maken (door plaatsing van 0,25 D voor dit
oog) en de simultane waarneming van de ogen te opti-
maliseren

- binoculair verhelderen en gelijke nauwkeurigheid
controleren.

Deze balans veronderstelt dat de gezichtsscherpte van de
twee ogen ongeveer gelijk is. Het is belangrijk het voor-
keursoog te kennen, zodat een lichte onbalans in zijn voor-
deel kan worden behouden. Omkering van de natuurlijke
voorkeur moet te allen tijde worden voorkomen.

3) Beoordelen van de goedkeuring bij veraf zien
van de gevonden balans voor zien van dichtbij:

Als de balans voor zien van dichtbij verschilt van de balans
voor veraf zien, betreft het vaak een balans die niet kon wor-
den bepaald bij veraf zien. De goedkeuring ervan dient dan te
worden gecontroleerd. Hiertoe wordt het balansglas (gewoon-
lijk 0,25 tot 0,50 D) voor een van de ogen geplaatst, vóór de
correctie voor veraf zien. Als de patiënt niet aangeeft hiervan
hinder te ondervinden, wordt deze balans behouden. In het
tegenovergestelde geval kan worden overwogen om twee
brillen voor te schrijven: één voor veraf zien en één voor zien
van dichtbij.

B Controle van de binoculaire balans bij zien van dichtbij 

Figuur 42: Optoprox®

Figuur 43: Controle van de binoculaire balans bij zien
van dichtbij met behulp van een proximeter
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Het controleren van de binoculaire balans bij zien van
dichtbij is extra belangrijk bij presbyope patiënten die als
gevolg van het verlies van accommodatie zeer gevoelig
zijn voor het simultaan functioneren van de ogen bij zien
van dichtbij.
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- Meting van de maximale accommodatieamplitude
door gebruikmaking van een stilstaande test, zoals eerder bes-
chreven voor presbyopen. Hierbij wordt een leestest geplaatst
voor zien van dichtbij waarbij de blik naar beneden moet wor-
den gericht, bijvoorbeeld op 40 cm afstand. Er worden conca-
ve glazen met een geleidelijk toenemende sterkte (in stappen
van minimaal -0,50 D) geplaatst, totdat de patiënt de kleine
tekens niet meer kan lezen. Met behulp van de waarde waar-
bij de patiënt de tekens nog net kan lezen, kan de accommo-
datieamplitude worden vastgesteld volgens de volgende for-
mule: max. accommodatie = 1/0,40 m – toegevoegde sterk-
te. Deze meetwaarde kan vervolgens worden vergeleken met
statistische normen. Vaak blijkt de accommodatieamplitude in
dergelijke gevallen lager dan het gemiddelde te zijn. 

- Meting van de accommodatieve flexibiliteit door
gebruikmaking van de 'accommodative rock'-test. Hierbij
vestigt de gecorrigeerde patiënt zijn blik op een klein woord
op 40 cm afstand. Met behulp van een zogenoemde 'flipper'
(binoculaire lenshouder) met daarin glazen van +2,00 D en
-2,00 D wordt vastgesteld hoeveel accommodatiecycli de
patiënt in 1 minuut kan doorlopen. Hiertoe worden eerst de
glazen van +2,00 D geplaatst teneinde de accommodatie
los te laten en wordt de patiënt gevraagd om aan te geven
wanneer het woord duidelijk is. Op dat moment worden de
glazen snel vervangen door de glazen van -2,00 D teneinde
de accommodatie te stimuleren en wordt de patiënt
gevraagd om aan te geven wanneer het woord weer duide-
lijk is. Dit proces wordt gedurende 1 minuut herhaald, waar-
na het aantal doorlopen cycli wordt geteld; 13 cycli wordt
beschouwd als normaal, 8 cycli als abnormaal. 

Als accommodatie-insufficiëntie en/of een gebrek aan
accommodatieflexibiliteit wordt geconstateerd, kan het
probleem meestal worden behandeld door een lichte
convexe correctie voor het zien van dichtbij voor te schrijven,
mits er geen binoculaire contra-indicaties zijn. 

Bij niet-presbyope patiënten wordt een onderzoek naar
het zien van dichtbij vaak alleen overwogen als de patiënt
aangeeft klachten te hebben of als bij eerder uitgevoerde
metingen een afwijking aan het licht is gekomen. Meestal
is de klacht vermoeide ogen na langdurig zien van dichtbij bij
bezigheden. Deze klacht kan diverse oorzaken hebben, met
name niet-gecorrigeerde ametropie, gestoord binoculair
zicht of accommodatieve vermoeidheid.

1) Niet-gecorrigeerde ametropie

Meestal heeft de patiënt bij het zien van dichtbij klachten
als gevolg van ongecorrigeerd gebleven hypermetropie of
astigmatisme bij veraf zien. Bij niet-gecorrigeerde hyperme-
tropie wordt voortdurend een beroep gedaan op de accom-
modatie, wat op de lange duur vermoeiend is. Bij niet-
gecorrigeerd astigmatisme is een compensatie-inspanning
nodig die hoofdpijn kan veroorzaken. Het is dan noodzaak
te zorgen voor een nauwkeurige correctie van het veraf zien
en te controleren of dit helpt bij het zien van dichtbij.
Een bijzonder geval is dat van de pre-presbyope patiënt
met latente hypermetropie die deze al langere tijd
onvoldoende kan compenseren. De hypermetropie ont-
wikkelt zich sneller dan de beginnende presbyopie. Het
is dan zaak hypermetropie en presbyopie niet met
elkaar te verwarren en het veraf zien volledig te corrige-
ren. Vaak draagt de patiënt deze correctie aanvankelijk
alleen bij het zien van dichtbij, om deze vervolgens gelei-
delijk te gaan gebruiken bij het veraf zien. 

2) Gestoord binoculair zicht

Twee van de vaakst voorkomende stoornissen bij niet-
presbyopen zijn convergentie-insufficiëntie en problemen
met het compenseren van ernstige heteroforie.

- convergentie-insufficiëntie komt aan het licht bij
eerder uitgevoerde metingen en wordt op de eerste
plaats behandeld met orthopsie-oefeningen en, als deze
niet doeltreffend blijken, eventueel een prismacorrectie;

- ernstige heteroforie wordt veroorzaakt of versterkt
door verlaging van de blik en kan bij het zien van dichtbij
worden vastgesteld met de eenzijdige afdektest. In het
hoofdstuk "Evaluatie van het zien met twee ogen" wordt
beschreven wat hieraan kan worden gedaan.

3) Accommodatieve vermoeidheid

De patiënt heeft bij het zien van dichtbij moeite om
scherp te blijven zien. Hij klaagt over vermoeidheid en
onscherp zien na langdurig werken. Dit probleem doet
zich bijvoorbeeld voor bij studenten die hun accommo-
datievermogen urenlang aanspreken. Om de precieze
aard van het probleem te kunnen vaststellen, kunnen de
onderstaande twee metingen worden uitgevoerd.

C In het geval van een niet-presbyoop

Figuur 44: 'Accommodative rock'-test 
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Indien zich bij het zien met twee ogen een afwijking
voordoet, is een uitgebreider onderzoek nodig om
het probleem vast te stellen en te zorgen dat het
wordt behandeld of de patiënt naar een specialist te
verwijzen. 
Dit hoofdstuk biedt geen volledige beschrijving van
onderzoek en behandeling van problemen bij het
zien met twee ogen. Er worden enkele basisbegrip-
pen behandeld, er wordt beschreven hoe problemen
worden vastgesteld en er wordt een eenvoudige
methode geboden voor het voorschrijven van een
prismacorrectie. 

Hieronder staan enkele basisdefinities met betrek-
king tot het zien met twee ogen.

1) Heteroforie :

Heteroforie kan worden omschreven als een latente
afwijking van de oogassen die wordt gecompenseerd
door de prikkel tot fusie. De ogen zijn continu bezig
met compenseren om de oogassen op het fixatie-
punt gericht te houden. 
Heteroforie kan worden aangetoond door de fusie te
belemmeren met een hulpmiddel voor het scheiden
van het binoculair zicht. Deze scheiding kan hetzij
sensorisch zijn door verbreking van de gelijkvormi-
gheid van de beelden (bijv. scheiding met filters),
hetzij motorisch door verbreking van de superpositie
(bijv. scheiding met prisma's). Afhankelijk van de
gekozen test kan onderscheid worden gemaakt tus-
sen zwakke of sterke, centrale of perifere, gedeelte-
lijke of volledige heteroferie.
Afhankelijk van de meetomstandigheden, oftewel het
type scheiding, wordt heteroforie getypeerd als
associatief of dissociatief. Wanneer de gebruikte test
een fusie-element bevat, dat door beide ogen
gemeenschappelijk wordt waargenomen, is de
heteroforie geassocieerd (bijv. test met rood filter,
test van Mallett). Wanneer er geen enkel fusie-ele-
ment aanwezig is, is de heteroforie gedissocieerd
(bijv. scheiding met prisma’s, test van Maddox) 
De normen voor gedissocieerde heteroforie zoals
gewoonlijk worden gemeten bij patiënten, zijn hori-
zontaal 0,5 Δ exoforie bij veraf zien en 4 tot 6 Δ exo-
forie bij zien van dichtbij, en verticaal orthoforie bij
veraf zien en zien van dichtbij.

2) Fusiereserves

Van nature beschikken de ogen over vergentiereser-
ves of fusiebreedtes, die een indicatie zijn voor de
sterkte van de prikkel tot fusie en het vermogen tot
compensatie van eventuele heteroforie. Fusiereserves
is de aanduiding voor het vermogen van de ogen om
te convergeren of divergeren ten opzichte van een
bepaald fixatie- en accommodatiepunt of het vermo-
gen van de ogen om weerstand te bieden aan de pris-
maverstoring van de fusie. Bij de beoordeling van
deze reserves moet in het bijzonder op de volgende
drie punten worden gelet:

- het punt waarop de invloed op de vergentie
leidt tot accommodatie (scherptepunt);

- het punt waarop de fusie wordt afgebroken,
wanneer de beelden van het linker- en rechteroog
worden gescheiden (afbreekpunt);

- het punt waarop de fusie wordt herkregen (herstelpunt).  

De normen voor fusiereserves (scherptepunt,
afbreekpunt en herstelpunt) zijn weergegeven in
figuur 48. Voor veraf zien zijn deze bij convergentie
ongeveer tweemaal zo groot als bij divergentie. Voor
zien van veraf zijn ze bij convergentie en divergentie
aanzienlijk meer in evenwicht. In het verticale vlak
zijn de fusiereserves zwak: slechts ongeveer 1 Δ.

A Heteroforie, fusiereserves en heterotropie

6. Evaluatie van het
binoculaire zicht
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Figuur 45: Normen voor heteroforie en fusiereserves
a) bij het veraf zien
b) bij het zien van dichtbij
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3) Heterotropie (of strabisme):

Wanneer de ogen niet meer in staat zijn om hetero-
forie te compenseren, wordt de afwijking manifest in
normale zichtomstandigheden en uiteindelijk perma-
nent. De optische as van een van beide ogen loopt
dan niet langer door het fixatiepunt. Vanaf dat
moment wordt heteroforie aangeduid met de term
heterotropie: exotropie (afwijking naar buiten), eso-
tropie (afwijking naar binnen), hypertropie of hypo-
tropie (in verticale richting). De afwijking kan
gepaard gaan met diplopie, maar doet zich meestal
voor in combinatie met corticale suppressie van de
beelden van één oog. De behandeling is complex en
vereist deskundigheid op het gebied van binoculair
zicht. In dit hoofdstuk worden deze aspecten niet tot
in detail besproken. Het biedt een beschrijving en
handgrepen voor herkenning, zodat de patiënt kan
worden doorverwezen.

Om de fusiereserves van een patiënt te beoordelen
kan hetzij een grove schatting worden gedaan, hetzij
een meting van de relatieve convergentie- en diver-
gentieamplitudes worden uitgevoerd. Hierbij wordt
voor een bepaald fixatie- en accommodatiepunt een
prisma geplaatst en wordt gecontroleerd of de
patiënt het effect ervan kan compenseren. Als prik-
kel voor convergentie wordt een prisma basis buiten
geplaatst, als prikkel voor divergentie dient een pris-
ma basis binnen. Er wordt altijd begonnen met het
stimuleren van divergentie, voordat convergentie
wordt gestimuleerd.

a) Schatting van fusiereserves: het betreft een
controle van het vermogen van de ogen tot compen-
satie van geplaatste prisma’s met bekende waarden:
bij veraf zien 5 Δ basis binnen en 10 Δ basis buiten;
bij zien van dichtbij 10 Δ basis binnen en 10 Δ basis
buiten. In de praktijk kijkt de patiënt bijvoorbeeld
naar een verticale rij letters. Het prisma wordt voor
een van de ogen geplaatst. De patiënt moet zien dat
het beeld in tweeën wordt gesplitst en vervolgens
weer wordt samengevoegd. Als dit niet het geval is
en de patiënt ook na enkele seconden nog twee
beelden blijft waarnemen, zijn de fusiereserves zwak.

b) Meting van fusiereserves: met behulp van een
prismalat of een diasporameter worden prisma’s met
een toenemende waarde geplaatst om de waarden
voor het scherptepunt, afbreekpunt en herstelpunt
te vinden. De patiënt kijkt naar een verticale rij let-
ters met scherpte 10/10. Er wordt/worden geleidelijk
(een) prisma('s) geplaatst, totdat de letters onscherp
worden; dit is het stadium waarin convergentie of
divergentie heeft geleid tot het in- of uitschakelen
van de accommodatie. Vervolgens wordt doorge-
gaan, totdat de fusie wordt afgebroken; dit is het sta-
dium waarin de ogen het geplaatste prisma niet
meer kunnen compenseren. Ten slotte wordt de
waarde van het prisma verlaagd, totdat de fusie
wordt hersteld. Verticaal wordt op dezelfde manier te
werk gegaan, waarbij de patiënt naar een horizonta-
le rij letters kijkt, maar dan met veel lagere prisma-
waarden.

Figuur 46: Schatting of meting van fusiereserves

a) convergentie

b) divergentie
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Wanneer een afwijking van het zien met twee ogen is
gevonden, bij het eerste onderzoek dan wel bij de
binoculaire refractiecontrole, moet allereerst de aard
van het probleem worden vastgesteld. Nauwkeuriger
gezegd moet worden uitgezocht of het gaat om moei-
zaam gecompenseerde heteroforie of min of meer
gevestigde heterotropie en moet de afwijking worden
gemeten en geanalyseerd.  

1) Onderscheid tussen heteroforie en
heterotropie:

Heteroforie en heterotropie kunnen eenvoudig van
elkaar worden onderscheiden door eenzijdig afdekken.
De eenzijdige afdektest, die al is genoemd bij eerder
besproken tests, bestaat uit het observeren van het
bewegen van de ogen tijdens het aanbrengen en wegne-
men van de afdekking over achtereenvolgens het ene en
het andere oog, tijdens het fixeren op een doel bij het
veraf zien en het zien van dichtbij.

a) Het vaststellen van heterotropie:
- De patiënt naar een doel laten kijken.
- Al kijkend naar het linkeroog, het rechteroog snel
afdekken:

- Als er geen enkele beweging wordt geobserveerd,
was er geen sprake van een afwijking van het linkeroog.
- Als wordt geobserveerd dat de patiënt opnieuw
fixeert, is er sprake van heterotropie:

- exotropie (beweging richting neus) of esotropie
(beweging richting slaap);
- hypertropie (beweging naar onder) of hypotropie
(beweging naar boven).

- De afdekking van het rechteroog wegnemen. 
- De procedure herhalen met afdekking van het linkeroog
en observatie van het rechteroog.
- Als een beweging van het linker- dan wel rechteroog
is geobserveerd, wordt heterotropie vastgesteld en is
de test afgelopen.
- Als geen enkele beweging wordt geobserveerd, moet
de patiënt worden onderzocht op eventuele heteroforie. 

b) Het vaststellen van heteroforie: 
- De patiënt naar een doel laten kijken.
- Het rechteroog gedurende 1 à 2 seconden afdekken. 
- Al kijkend naar het afgedekte oog, de afdekking wegnemen:

- Als geen enkele beweging wordt geobserveerd,
is er sprake van orthoforie of lichte heteroforie. 
- Als wordt geobserveerd dat de patiënt opnieuw
fixeert, is er sprake van heteroforie:

- exoforie (beweging richting neus) of esoforie
(beweging richting slaap);
- hyperforie (beweging naar onder) of hypoforie
(beweging naar boven).

- De procedure herhalen met afdekking van het linkeroog
en controleren op het bij het rechteroog geobserveerde
gedrag.
- Als een beweging van het linker- dan wel rechteroog is
geobserveerd, wordt heteroforie met een significante
amplitude vastgesteld.
- Als geen enkele beweging wordt geobserveerd, is er
sprake van orthoforie of lichte heteroforie (minder dan
2 à 3 Δ).

B Probleemherkenning
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Heteroforie Heterotropie

47

Ev
alu

at
ie 

va
n h

et 
zie

n m
et 

tw
ee

 og
en

Figuur 47: Onderscheid tussen heterotropie en heteroforie door middel van eenzijdige afdekking
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2) Het meten en analyseren van heteroforie

Als eenmaal heteroforie is vastgesteld, moet worden
bepaald hoe ernstig de afwijking is en in hoeverre de
patiënt deze kan compenseren.

a) Het meten van heteroforie en fusieamplitudes:
Hieronder wordt een van de talrijke mogelijke
methoden behandeld: afwisselend afdekken. Deze
methode heeft als voordeel dat de heteroforie wordt
gemeten onder ruimtelijke zichtomstandigheden
(waarin de fusie nog steeds aangesproken wordt),
met behulp van een eenvoudige prismalat. De
meting wordt als volgt uitgevoerd, met de op de pas-
bril geplaatste correctie:

- De patiënt naar een doel laten kijken.
- Eén oog gedurende 2 à 3 seconden afdekken.
- De afdekking snel voor het andere oog plaatsen,
zonder binoculair zicht toe te staan.
- De afdekking 2 à 3 seconden laten zitten en weer
snel voor het andere oog plaatsen, enzovoort.
- Kijk bij elke wisseling of het vrijkomende oog
opnieuw fixeert.
- Voor één oog een prisma met een steeds grotere
hoek plaatsen, totdat neutralisatie van de fixeer-
beweging optreedt.

- de waarde van het prisma dat de beweging
neutraliseert, is de meetwaarde voor heteroforie. 

Fusieamplitudes worden op een vergelijkbare manier
beoordeeld, met behulp van een prismalat:   
- Horizontale fusieamplitudes:

- De patiënt naar een verticale rij letters laten kijken
(scherpte tussen 0,5 en 1,0).
- Bij divergentie:

- Voor het oog een prisma basis binnen plaatsen,
te beginnen met de laagste waarde.
- De prismawaarde (elke 2 à 3 seconden)
verhogen, totdat de patiënt aangeeft dat de
letters onduidelijk worden en daarna dat de
rij zich in tweeën splitst.  
- De prismawaarde verlagen, totdat de patiënt
de rij weer gewoon ziet. 
- De prismalat wegnemen en de waarden voor
het scherptepunt, afbreekpunt en herstelpunt
noteren. 

- Bij convergentie:
- Voor het oog een prisma basis buiten
plaatsen, te beginnen met de laagste waarde.
- De prismawaarde verhogen, totdat de patiënt
aangeeft dat de letters onduidelijk worden en
daarna dat de rij zich in tweeën splitst. 

- De prismawaarde verlagen, totdat de patiënt
de rij weer gewoon ziet.

- Verticale fusieamplitudes:
- De patiënt naar een horizontale rij letters laten
kijken.
- Een prisma basis onder plaatsen. De prismawaarde
geleidelijk verhogen. De patiënt vragen aan te geven
wanneer de rij zich in tweeën splitst. De prismawaarde
verlagen, totdat de rij weer gewoon is.

- Deze stappen herhalen met een prisma basis
boven.
- De waarden voor afbreekpunt en herstelpunt
noteren.

Deze metingen van heteroforie en fusieamplitudes
worden uitgevoerd voor veraf zien en zien van dichtbij.

b) Het analyseren van heteroforie:  
Allereerst moet worden benadrukt dat het niet
zozeer de amplitude van de heteroforie is die belan-
grijk is als wel het compensatievermogen van de
patiënt. Met andere woorden: het is mogelijk dat
ernstige heteroforie geen problemen veroorzaakt,
als de patiënt over voldoende fusieamplitudes bes-
chikt om de afwijking te kunnen compenseren. In de
praktijk maakt men zich geen zorgen over heterofo-
rie, tenzij deze gepaard gaat met klachten en een
gestoorde functie, zoals dubbelzien of onscherp
zien, fixatievermoeidheid, abnormaal korte of lange
leesafstand, enzovoort. Andere, specifiekere symp-
tomen zijn hoofdpijn, rode ogen, pijnlijke of tranen-
de ogen, schemeringen, enzovoort. Het vaakst doen
deze zich voor na langdurige activiteiten. 

Voor deze analyse bestaan verschillende criteria:
- het criterium van Percival, dat suggereert

dat "het gewone vraagpunt zich moet bevinden in
het middelste derde deel van de zone voor gewoon,
nauwkeurig binoculair zien, begrensd door de
scherptepunten of, bij het ontbreken daarvan, de
afbreekpunten";

- het criterium van Sheard dat suggereert dat
"de fusiereserves die tegenover heteroforie staan, ten
minste gelijk zouden moeten zijn aan tweemaal de
heteroforie, wil deze goed gecompenseerd worden".

Op basis van deze criteria is het mogelijk de waarde
van een eventueel prismatisch recept te bepalen dat
ervoor zorgt dat de patiënt weer comfortabel met
twee ogen kan zien. 
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Over het algemeen zal altijd worden gekozen voor trai-
ningen waarbij de fusiereserves van de patiënt worden
ontwikkeld en vormt een prismatisch recept het laatste
redmiddel. 

49
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3) Het beoordelen en analyseren van
heterotrofie

Bij heterotrofie moeten de kenmerken van deze afwij-
king worden vastgesteld, in het bijzonder de volgende:

- constant of periodiek: doet de afwijking zich
voortdurend of met tussenpozen voor?

- vast of wisselend: doet de afwijking zich altijd
aan hetzelfde oog voor, of niet? 

- concomitans of inconcomitans: is de afwijking
hetzelfde voor alle richtingen waarin wordt gekeken?

- oud of nieuw: bestaat de afwijking al lang of is
deze recentelijk ontstaan? 

- wat is de hoek van de afwijking? varieert deze
met de afstand? 

- gaat de afwijking gepaard met excentrische
fixatie, of met amblyopie?

- wat is de mate waarin fusie plaatsvindt, en wat
is de mate van een eventuele neutralisatie?

- enzovoort.
Er zijn tal van vragen die de diepgaande analyse zal
moeten beantwoorden. 
De hoek van de afwijking kan worden gemeten met
behulp van afwisselend afdekken (deze methode is in
het voorgaande beschreven voor het meten van
heteroforie) door tijdens het afdekken van achte-
reenvolgens het ene en het andere oog de prisma-
waarde te bepalen die de fixeerbeweging opheft.

Heterotropie kan veel verschillende oorzaken hebben
en de behandeling is complex. Het is noodzakelijk dat
een volledig onderzoek van het binoculair zicht wordt
uitgevoerd, zowel motorisch als sensorisch, en dat de
oorzaken van de afwijking worden vastgesteld. Als de
diagnose eenmaal is gesteld, bestaat de behandeling
uit orthopsie-oefeningen, een prismatisch recept of
zelfs een operatie. Het is duidelijk dat de behandeling
van heterotropie deskundigheid vereist op het gebied
van binoculair zien; dit onderwerp zou buiten het
kader van dit handboek vallen. 

Figuur 48: Het meten van heteroforie en fusieamplitudes 
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- Er moet worden gecontroleerd of één prismawaar-
de acceptabel is voor zowel veraf zien als zien van
dichtbij. Zo niet, dan zijn twee verschillende recep-
ten nodig.
- Het uiteindelijke prismarecept wordt pas opgesteld
nadat op verschillende dagen is gepast met tijdelijke
'press on' prisma’s die op de bril van de patiënt wor-
den aangebracht.

Er bestaat een groot aantal andere methoden voor het
bepalen van de voor te schrijven prismawaarde, zoals
methoden op basis van de meting van de heteroforie
zelf, op basis van de beoordeling van de fusiereserve of
op basis van de meting van het fixatieverschil, enzo-
voort. Elke methode kent voor- en tegenstanders; men is
het over geen enkele methode unaniem eens. Afgezien
van de langlopende discussie hierover is het belangrijks-
te om een oplossing te vinden voor het probleem dat de
patiënt ervaart bij het zien met twee ogen, hetzij door
zelf een behandeling voor te stellen, hetzij door de
patiënt te verwijzen naar een specialist op het desbe-
treffende gebied.

In het geval dat een prismatisch recept noodzakelijk
blijkt, moet de prismawaarde precies worden
bepaald. Over het algemeen wordt ernaar gestreefd
de minimale prismawaarde voor te schrijven die de
fusie weer gemakkelijk maakt. Een prisma fungeert
immers als vervanger bij de taken die de ogen ver-
vullen, het verhelpt het gebrek en wordt soms zelfs
opgenomen in het lichaam van de patiënt.
De voorkeur gaat uit naar:

a) het werken met de pasbril in plaats van de refractor,
teneinde de volledige perifere stimulering van fusie te
waarborgen;

b) het voorschrijven van de minimale prisma-
waarde waarbij weer fusie optreedt in aanwezigheid
van bijvoorbeeld een licht hulpmiddel voor fusies-
cheiding (zoals het rode filter).

Voor het bepalen van de prismawaarde bestaan vers-
cheidene methoden, die zijn gebaseerd op verschillende
principes; deze vormen vaak het onderwerp van discus-
sie. Het bespreken van deze methoden zou buiten het
kader van dit handboek vallen. Hier wordt slechts één
eenvoudige methode uitgelicht. Het betreft de methode
met de rode filter, die als volgt kan worden toegepast
(eerst voor veraf zien, vervolgens voor zien van dichtbij):

- De patiënt naar een lichtpunt laten kijken.
- De rode filter over één oog plaatsen; de patiënt
ziet twee lichtpunten: één wit en één rood.
- De positie van het witte punt ten opzichte van het
rode punt vaststellen.
- Een eerste prisma plaatsen over het oog zonder fil-
ter, op de juiste plaats en in de juiste richting (het
prisma verplaatst het waargenomen punt in de rich-
ting van zijn spitse kant).
- De prismawaarde heel geleidelijk verhogen, totdat
de patiënt nog slechts één punt waarneemt en aan-
geeft gewoon te blijven zien (geef de patiënt rustig
de tijd om zijn eigen zicht te beoordelen).
- De procedure herhalen met de rode filter over het
andere oog.
- Als waarde voor het corrigerende prisma moet
worden gekozen voor de minimale prismawaarde
waarbij weer fusie optreedt. 

Het recept komt als volgt tot stand:
- Er wordt bij voorkeur een schuin prisma voor één oog
voorgeschreven, en niet een horizontaal prisma voor het
ene oog en een verticaal prisma voor het andere oog.
- Het prisma wordt grotendeels of zelfs volledig verdeeld
over het niet-voorkeursoog, zodat geen risico bestaat op
ontregeling van het zien met het voorkeursoog als
gevolg van door het prisma veroorzaakte afwijkingen. 

C Prismatisch recept
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MEETEENHEDEN VOOR DE AFWIJKING

De officiële eenheid voor meting van de deviatie is de
prismadioptrie of cm/m, die wordt gesymboliseerd door
de Griekse letter Δ. Het prisma dat zorgt voor een devia-
tie van lichtstralen van 1 cm over een afstand van 1
meter.
Een andere vaak gebruikte eenheid is de prismagraad.
Dit is de hoek van het prisma en indirect ook de veroor-
zaakte deviatie, aangezien deze gelijkwaardig is aan de
helft van de waarde van de prismahoek. De prisma’s in
passets en prismalatten zijn nog vaak voorzien van een
aanduiding in deze eenheid. 
Voor het omzetten van prismagraden in prismadiop-
trieën kan gebruik worden gemaakt van de trigonome-
trische relatie EP = 100 x tg [(n-1) x A], waarbij EP het
prisma-effect is (in Δ), n de index van het materiaal en A
de prismahoek (°). Eenvoudiger is het om de onders-
taande tabel te gebruiken (berekend voor n= 1,5).
Hierin is bijvoorbeeld te vinden dat een prisma met een
hoek van 10° correspondeert met een prisma-effect van
8,7 Δ  en – omgekeerd – dat een prisma-effect van 7
Δ correspondeert met een prisma met een hoek van 8°.
Een veel gemaakte fout bij het omzetten van prismagra-
den in prismadioptrieën, is een overwaardering van zo'n
10 tot 15%. Deze fout is verwaarloosbaar bij gebruik
van prisma’s met een kleine hoek (kleiner dan 10°) en
wordt pas significant bij grotere hoeken. 

GRAFISCHE METHODE VOOR HET
BEREKENEN VAN EEN RESULTEREND
PRISMA

Bij een prismatisch recept dat bestaat uit een hori-
zontaal en een verticaal prisma, moeten deze worden
gecombineerd en moet het resulterend prisma worden
berekend. Met het schema van Allen (Figuur 51) kan
dit eenvoudig grafisch worden gedaan. Als voorbeeld
nemen we hier een prismatisch recept voor het rech-
teroog van 4 Δ basis binnen en 7 Δ basis onder. Terwijl
men het oog van voren bekijkt, trekt men vanuit het
midden een lijn van vier ruitjes naar rechts, die staat
voor het horizontale prisma-effect, en vervolgens
vanaf het vierde ruitje een lijn van zeven ruitjes naar
onder, die staat voor het verticale prisma-effect. Het
gevonden punt bevindt zich waar de concentrische cir-
kel 8 en de rechte lijn die een hoek van 300° aan-
geeft, elkaar kruisen. Het resulterend prisma is dus
een prisma van 8 Δ basis 300°. 

Figuur 49: Het berekenen van een resulterend prisma
– schema van Allen

Tabel voor omzetting van prismagraden in prismadioptrieën

Hoek (in °) Prisma-effect 
(in  Δ) Hoek (in °) Prisma-effect 

(in  Δ)

1 0,9 11 9,6

2 1,7 12 10,5

3 2,6 13 11,4

4 3,5 14 12,3

5 4,3 15 13,2

6 5,2 16 14,1

7 6,1 17 14,9

8 7,0 18 15,8

9 7,8 19 16,7

10 8,7 20 17,6
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Afhankelijk van het type ametropie zijn ook enkele
algemene principes te geven:

- Bij myopen is een passende correctie nodig om
te kunnen profiteren van scherp zien op afstand. Een
jonge myope patiënt die nog een aanzienlijke accom-
modatieamplitude heeft, stelt het vaak op prijs als
hij wordt overgecorrigeerd, zodat hij kan profiteren
van een donkerder zicht. In extreme gevallen kan
myopie zelfs worden veroorzaakt door aanhoudende
accommodatiekramp. Een te grote overcorrectie
dient te worden vermeden. Daarentegen stellen som-
mige myopen die gewend zijn geraakt aan het ons-
cherp zien, er zelfs prijs op. Deze patiënten zouden
lichtjes kunnen worden ondergecorrigeerd, afhanke-
lijk van hun eerdere correctie.

- Het corrigeren van patiënten met hypermetropie
is vaak lastig omdat ze dikwijls gewend zijn geraakt aan
de accommodatie. Bij de refractie blijkt zelden de volle
omvang van de ametropie. Daarentegen zijn deze
patiënten ook heel gevoelig voor een te grote correctie.
Aan een dergelijke patiënt wordt daarom de maximale
convexe sterkte aangeboden die hij kan accepteren
zonder risico op nadelige gevolgen voor veraf zien.  

- Bij het doseren van het sferische recept moet
tevens rekening worden gehouden met twee specifieke
factoren: het feit dat er grenzen gelden voor de refrac-
tie, en het verschijnsel nachtmyopie. Hierdoor kan de
voorkeur worden gegeven aan een ietwat concaver
recept (bijv. -0,25 tot -0,50 D). 

- Verder moet worden gecontroleerd of er een
goede correctiebalans bestaat tussen het linker- en
rechteroog, waarbij eventueel een lichte disbalans
ten gunste van het voorkeursoog kan worden
behouden.

- Bij patiënten met astigmatisme kan een cilinder
slechts zo lang worden voorgeschreven als deze door
de patiënt waarneembare winst oplevert voor de
gezichtsscherpte. Redenen hiervoor zijn bijwerkingen
van vertekeningen in beelden ten gevolge van de correctie;
dit geldt vooral als de as schuin is. Meer in het bijzonder
wordt licht astigmatisme (minder dan 0,50 D) slechts
gecorrigeerd als dit voor de patiënt duidelijk meer
comfort oplevert. Elke ondercorrectie gaat gepaard
met een aanpassing van de sfeer, die het mogelijk
moet maken om te focussen op de cirkel met de minste
restdiffusie of op het verticale brandpunt. 

Aan het eind van het onderzoek komt het moment
waarop een beslissing moet worden genomen en de
uiteindelijke correctie moet worden gekozen. Het
onbewerkte refractieresultaat kan zelden als recept
dienen. Het is raadzaam om het resultaat te inter-
preteren en het recept te doseren op basis van de
tijdens het onderzoek verzamelde gegevens.

Voor het kiezen van het recept bestaan geen 
universele regels; elke arts doet dit op basis van
door hemzelf vergaarde informatie of opgedane
ervaring. Desalniettemin gelden er enkele algemene
principes:

- Over het algemeen wordt ernaar gestreefd om
voorrang te geven aan kijkcomfort boven
gezichtsscherpte. Scherpte is slechts een van de
elementen van het zien. Bij refractie is het het enige
element waarnaar wordt gekeken. Ook andere factoren,
zoals de perifere waarneming van vormen of bewe-
gingen, dragen bij aan het kijkcomfort. Om deze
reden wordt het recept altijd onderworpen aan het
waarnemingsoordeel van de patiënt door hem de
correctie op een pasbril te laten proberen om
naast de gezichtsscherpte ook het kijkcomfort te
laten beoordelen. Daarbij wordt de voorkeur gegeven
aan een lichte ondercorrectie van de totale correctie.

- Een van de eerste elementen die moeten worden
onderzocht, is de correctiewijziging die voortvloeit uit
het nieuwe recept. Te grote correctiewijzigingen
moeten worden vermeden. Zo nodig kan in verschillende
stappen tot de totale correctie worden gekomen. Als
een grote wijziging nodig is (bijv. groter dan 0,75 D
voor de sfeer, 0,50 D voor de cilinder, 10° voor de as of
0,75 D voor de additie), moet dit worden meegedeeld
aan de patiënt en moet worden gewaarschuwd voor
het 'leerproces' dat hij met zijn nieuwe correctie zal
moeten doorlopen. 
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7. Uiteindelijke keuze 
van de correctie
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- Bij patiënten met presbyopie wordt de correc-
tie voor veraf zien perfect gedoseerd, waarbij over-
correctie van de myoop of ondercorrectie van de
hypermetroop wordt vermeden die tot een toename
van de additie kan leiden. In het bijzonder moet
ervoor worden gezorgd dat patiënten met hyperme-
tropie volledig, maar niet bovenmatig worden gecor-
rigeerd. Bij progressieve glazen moeten te convexe
recepten voor veraf worden vermeden, aangezien
deze bij veraf zien kunnen leiden tot de waarneming
van zijwaartse onscherpheid en ondercorrectie van
astigmatisme in combinatie met oppervlaktecilin-
ders. Verder moet, heel in het bijzonder bij presbyo-
pe patiënten, worden gelet op een goede balans tus-
sen het recept voor het linkeroog en het recept voor
het rechteroog; indien nodig moet bij zien van dicht-
bij de binoculaire balans worden gecontroleerd die
bij veraf zien tot stand is gebracht.

- Voor het zien van dichtbij moet precies de additie
worden voorgeschreven die nodig en toereikend is,
zonder dat wordt gekozen voor de extra hoge waarde
waarom patiënten vaak verzoeken; deze betekent
een afname van het kijkcomfort door beperking van
het gezichtsveld, ondanks de betere gezichtsscherpte
die de vergroting oplevert. Bij patiënten met myopie
is vaak een lagere additiewaarde aangewezen en bij
patiënten met hypermetropie juist een hogere addi-
tiewaarde. Patiënten met ernstig astigmatisme vragen
soms om een correctie waarbij verschil wordt gemaakt
tussen zien van dichtbij en veraf zien. Met uitzondering
van heel bijzondere gevallen horen addities altijd
identiek te zijn. Ten slotte is het niet toegestaan de
additie voor progressieve glazen te overcorrigeren,
aangezien dit een vernauwing van het gezichtsveld en
een toename van perifere vormveranderingen kan
veroorzaken. 

Aan het einde van het onderzoek wordt de correctie
altijd uitgeprobeerd in een 'echte gebruikssituatie',
op een pasbril. De patiënt wordt gevraagd het kijk-
comfort te beoordelen, zowel voor veraf zien als voor
lezen, maar ook voor het verkennen van zijn omgeving.
Zijn weloverwogen, relevante oordeel kan waardevol
blijken voor de uiteindelijke keuze van de correctie.

De paar indicaties die in dit hoofdstuk zijn genoemd,
zijn de weergave van bespiegelingen gebaseerd op de
ervaringen van een groep artsen. Ze pretenderen niet
dwingend te zijn voor recepten en discussie is welkom!
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Refractie is een techniek, maar ook een kunst. In de eerste plaats is het de techniek waarmee refractiegebreken
van het oog worden vastgesteld en gecorrigeerd. Maar ook is het de kunst van het weten welk recept moet worden
gekozen om de patiënt tegelijkertijd het beste zicht en het grootste comfort te bieden. Refractietechniek is weliswaar
te leren, maar de kunst van het voorschrijven kan uitsluitend worden verworven door voldoende oefenen en ervaring
opdoen. 

Het "Handboek oogoptiek – Praktische refractie (oogmeting)" is voornamelijk gericht op het delen van basistechnieken.
De benadering is bewust 'praktisch' en de theorie is beperkt tot de strikt noodzakelijke informatie. Het spreekt
vanzelf dat een zo breed onderwerp niet kan worden behandeld in dit beknopte boek. Derhalve wordt de lezer
uitgenodigd om de grote verzameling bestaande werken over refractie te raadplegen om zo zijn kennis te vergroten.
Wat betreft de keuze van het recept zijn slechts enkele algemene richtlijnen vermeld. Alleen door regelmatig
oefenen kan de arts de refractietechniek zelf leren beheersen, maar ook de ervaring en intuïtie verwerven die
nodig zijn om het juiste recept te kunnen kiezen. 

Hopelijk helpt dit handboek experts op het gebied van optiek in de dagelijkse refractiepraktijk. Het is bovenal
bedoeld als hulpmiddel voor het voorschrijven van betere optische correcties, teneinde patiënten te helpen om
"beter te zien, en daarmee beter te leven”! 

Conclusie
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