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Op dit moment is wereldwijd één op de vier mensen
presbyoop. Dit zijn meer dan 1,5 miljard mensen.
Minder dan de helft van deze presbyopen heeft een correctie. Ruim 25% van deze gecorrigeerde presbyopen
draagt multifocale glazen, minder dan 25% draagt bifocale glazen en ongeveer 50% draagt unifocale brillenglazen. Het percentage dragers van multifocale glazen verschilt heel erg per land, maar neemt overal sterk toe.

Door de verwachte groei van de bevolking, en de toenemende vergrijzing, zal het aantal presbyopen de komende jaren enorm toenemen. De markt voor correctieglazen ten behoeve van presbyopie zal blijven groeien. Ook
de vervanging van bifocale en unifocale glazen door multifocale glazen zal doorzetten. Mede daarom hebben
multifocale glazen een gouden toekomst.
In deze uitgave van Essilor’s Optiek files worden de technische en fysiologische concepten uiteengezet, die ten
grondslag liggen aan het ontwerpen van multifocale glazen. De technologische ontwikkelingen worden vanaf het
eerste multifocale glas tot en met de meest recente innovaties uitvoerig beschreven.

Multifocale Glazen

Sinds de introductie van het eerste multifocale glas door
Essilor in 1959, hebben multifocale glazen zich wereldwijd ontwikkeld tot de beste oplossing voor het corrigeren van presbyopie. Doordat dit glastype goed en comfortabel zicht biedt op alle afstanden, heeft het in de
loop der tijd de plaats van het bifocale glas overgenomen. Tegenwoordig worden multifocale brillenglazen ook
steeds vaker verkozen boven eenvoudige leesbrillen met
enkelvoudige glazen.

Inleiding

Inleiding

Fig. 1 : Presbyopen: een groeiende populatie
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1 Glasconcept
Multifocale Glazen

1.Glasconcept
van het multifocale glas

A Het basisprincipe van het multifocale glas
Een multifocaal glas is een glas waarvan de sterkte,
vanuit het bovenste naar het onderste gedeelte van het
glas, geleidelijk toeneemt. Het bovenste gedeelte is bestemd voor het kijken in de verte en het onderste
gedeelte voor het kijken op korte afstanden. Deze sterktetoename (progressie) komt tot stand door een geleidelijke verandering in de kromming van één of beide glasoppervlakken. Hiernaast ziet u een uitleg over de werking van multifocale glazen in vergelijking met die van
unifocale en bifocale glazen.
Een unifocaal leesglas bestaat uit een voorvlak met één
kromming en een achtervlak met één kromming. Het
verschil tussen deze 2 krommingen bepaalt de correctiewaarde, die uitsluitend een correctie biedt voor het zien
op korte afstanden (figuur 2a). Als de brildrager in de
verte kijkt, heeft hij een minder scherp zicht. Bovendien
levert dit glas, afhankelijk van het accommodatievermogen van de brildrager, geen specifieke correctie voor alle
tussenliggende afstanden (figuur 3a).
Een bifocaal glas bestaat uit één oppervlak met twee
verschillende krommingen, die middels een duidelijk
zichtbare scheidingslijn van elkaar gescheiden zijn, én
een tweede oppervlak met één kromming (figuur 2b).
Figuur 3b toont een voorbeeld van iemand met een restaccommodatie van 1.50 D, die een bifocaal glas draagt
met additie +2.00 D. Hier dient te worden opgemerkt
dat er op de tussenliggende afstanden, van 50cm tot en
met 67cm (armlengte), géén scherp gezichtsveld voorhanden is.
In een multifocaal glas loopt de kromming geleidelijk op
tussen het gedeelte voor het veraf zien en het gedeelte
voor het nabijzien. Hierdoor is ook helder zicht voorhanden op alle tussenliggende afstanden. Dit effect wordt
bereikt door een opeenvolging van horizontale krommingen die zonder zichtbare scheidingslijnen van boven, via
een tussengebied, naar beneden in kromming toenemen
(figuur 2c). De drager beschikt zo over scherp zicht van
veraf tot dichtbij (figuur 3c).

Fig. 2 : basisprincipe van de ontwikkeling van brillenglazen
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Fig. 2a : Unifocaal glas

Fig. 2b : Bifocaal glas

Fig. 2c : Multifocaal glas
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Fig. 3 : Beschikbaar gezichtsveld met:
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Multifocale Glazen
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Fig. 3a : Unifocaal, sterkte +2.00D
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Fig. 3b : Bifocaal met additie +2.00D
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Fig. 3c : Multifocaal met additie +2.00D
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B Voordelen van multifocale glazen
Ten opzichte van unifocale en bifocale glazen bieden multifocale glazen de volgende voordelen voor het corrigeren
van presbyopie:
Een scherp gezichtsveld voor alle afstanden van veraf tot
dichtbij. Bij het unifocale glas is het gezichtsveld beperkt
tot uitsluitend scherp zicht voor nabijafstanden. Bij het bifocale glas worden twee aparte gezichtsvelden gecreëerd,
één met scherp zicht voor veraf en één met scherp zicht
voor dichtbij.
Een optimaal kijkcomfort op de tussenliggende afstanden
(50cm tot 1,50m). Het multifocale glas is het enige glas,
dat speciaal is ontworpen om ook het zien op de tussenliggende afstanden mogelijk te maken. In de beginfase van de
presbyopie, bij addities kleiner dan 1.50 D, zien de meeste dragers van unifocale en bifocale glazen ook nog scherp
op deze tussenafstanden. Een lage additie en het natuurlijke accommodatievermogen blijken voldoende om scherp
te zien op alle tussenliggende en nabij gelegen afstanden.
Als de presbyopie echter toeneemt, bij addities groter dan
2.00 D, is scherp zicht op de tussenliggende afstanden niet
meer mogelijk. Het accommodatievermogen is dan te zwak
geworden om zonder additionele correctie scherp te kunnen stellen voor deze specifieke tussenafstanden. Alleen
met een multifocaal glas is het zichtcomfort op de tussenliggende afstanden gewaarborgd.
Permanente accommodatieondersteuning, aangepast aan
de kijkafstand.Tijdens het scherpstellen met een multifocaal glas vindt het oog de benodigde sterkte die in verhouding is met de gewenste kijkafstand. In een unifocaal glas
wordt de accommodatie alleen gecompenseerd voor het
nabijzien. In een bifocaal glas is er sprake van een abrupte
accommodatieovergang als men de blik van veraf naar
dichtbij wisselt.
Een permanente ruimtelijke waarneming door de geleidelijke sterkteveranderingen in alle richtingen. Een unifocaal
glas maakt een reële ruimtelijke waarneming van de omgeving onmogelijk, omdat het scherpe zicht wordt beperkt tot
de nabije omgeving. Het bifocale glas verdeelt de ruimtelijke waarneming in tweeën en wordt hierdoor vervormd: de
horizontale en verticale lijnen lijken door een beeldsprong
gebroken. Er is sprake van een hinderlijke overgang op de
grensgebieden van de 2 afzonderlijke sterktes.
Beperkingen van multifocale glazen:
Hoewel multifocale glazen vele voordelen bieden, kennen zij ook
een aantal beperkingen. Volgens de natuurkundige wetten is het
namelijk zo, dat er als gevolg van de onafgebroken krommingverschillen in het glasoppervlak onherroepelijk optische aberraties
ontstaan. Daarom hebben alle multifocale glazen ongewenste sferische en cilindrische afwijkingen in de zijwaartse zones. Het is de
kunst van de ontwerpers om deze optische aberraties zo goed
mogelijk te controleren en te beheersen. Dankzij verregaande
inzichten en geavanceerde calculaties wordt het glasontwerp zo
optimaal mogelijk afgestemd op de fysiologie van het oog.

8

a) Door het vertedeel
van een bifocaal
glas.

b) Door het leesdeel
van een bifocaal
glas

c) Door de tussenzone
van een multifocaal
glas

Fig. 4 : Zicht op tussenliggende afstanden
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Het multifocale glas heeft een dubbele taak: enerzijds het herstellen van scherp zicht op alle afstanden, anderzijds mag
het de fysiologische aspecten van het centrale, het perifere en het binoculaire zien niet verstoren.

A Het centrale zicht
Dit komt overeen met de kijkzones in het glas die specifiek worden gebruikt voor het nauwkeurig en gedetailleerd scherp zien. Deze zones in het glas moeten daarom een perfecte beeldkwaliteit bieden.
Accommodatie, lichaamshouding en bewegingen van de
ogen
De natuurlijke lichaamshouding van de drager, in het bijzonder van zijn hoofd, bepaalt de beweging van de ogen
tussen het vertezicht en het nabijzicht. De optimale lengte van de progressieve zone is hierop afgestemd.
Bovendien bepaalt de coördinatie van lichaams-, hoofden oogbewegingen de noodzakelijke positie van de
gewenste sterkte op elk punt binnen de progressieve
zone.

Oog- en hoofdbewegingen
Op dezelfde manier bepaalt de natuurlijke coördinatie
van de oog- en hoofdbewegingen in horizontale richting
de benodigde kijkzone in het glas. Het is mogelijk de
breedte van deze kijkzone te bepalen die onder normale
fysiologische omstandigheden voor het centrale zicht
wordt gebruikt (over het algemeen minder dan 15°).
Gezichtsscherpte
De gezichtsscherpte van de brildrager moet in het centrale deel van het glas zoveel mogelijk worden gewaarborgd. De aberraties worden naar de perifere gedeeltes
van het glas verplaatst en zo tot een minimum beperkt.

Multifocale Glazen

van het oog en progressieve glazen

2 Fysiologie

2.Fysiologie

Fig. 5 : Progressie van de sterkte in relatie tot de
gewenste kijkafstand en de houding van het
hoofd en van de ogen

Fig. 6 : Oog- en hoofdcoördinatie en breedte van
het gezichtsveld
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B Perifeer zicht
Dit betreft de visuele waarneming gezien door de perifere zone van de retina. Met de retinagebieden die naast
de macula liggen, zien we objecten niet scherp, maar
desondanks kunnen we er wel vormen en bewegingen
mee waarnemen. En daarom nemen we juist met deze
delen van de retina onze positie in een ruimte waar.
Waarneming van vormen
Deze waarneming wordt verkregen in de periferie van de
retina en wordt direct beïnvloed door de prismatische
effecten die door het multifocale glasoppervlak worden
veroorzaakt. Afhankelijk van de richting en de omvang
van deze prismatische effecten, kan de drager horizontale en verticale lijnen vertekend waarnemen. Hierdoor
wordt het zichtcomfort aanzienlijk minder.

Waarneming van bewegingen
Bewegingen worden door de gehele retina waargenomen, en deze blijkt in de regel erg gevoelig voor bewegingen. De omvang van prismatische effecten moet dan
ook zo gering mogelijk zijn en zo gelijkmatig mogelijk
worden verdeeld over het totale glasoppervlak. Alleen
dan zal de brildrager een comfortabel dynamisch zicht
behouden.

Fig. 7 : Waarneming van vormen en bewegingen
door een multifocaal glas
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Motorische fusie
De ogen van de drager convergeren van nature op het
moment dat hij zich richt op het nabijzien. De progressie
van de sterkte moet zodanig in het glas worden gepositioneerd, dat het convergentietraject in nasale richting
wordt gevolgd. Om de motorische fusie van beelden te
optimaliseren, moeten de verticale prismatische effecten
voor alle paren van corresponderende punten van zowel
het rechter als het linker glas zo gelijkmatig mogelijk zijn.

Sensorische fusie
Om een optimale fusie te bereiken, moeten de beelden
die in beide ogen op de retina worden gevormd zo gelijkmatig mogelijk zijn in alle kijkrichtingen. Daarom moeten
de optische eigenschappen met betrekking tot sterkte
en astigmatisme, in de corresponderende punten van
het rechter en het linker glas, zo veel mogelijk gelijkwaardig zijn. De asymmetrische vormgeving van progressieve glasontwerpen is om die reden erg belangrijk. De
beide zijden van de schuine convergentielijn, waarlangs
de progressieve zone wordt opgebouwd, worden zoveel
mogelijk symmetrisch ontworpen. Dit maakt het mogelijk de visuele waarnemingen tijdens zijdelingse bewegingen van de ogen te handhaven.

2 Fysiologie

Binoculair zicht omvat de simultane waarneming, de
bereikte fusie van de beelden en de stereoscopische
positie in de ruimte. Met een multifocaal glas wordt de
kwaliteit van het binoculaire zicht bepaald door de mate
waarin een natuurlijke fusie wordt gerealiseerd, gezien
door beide ogen.

Multifocale Glazen

C Binoculair zicht

Fig. 8 : Binoculair zicht met multifocale glazen

De fysiologische criteria voor de bepaling van multifocale glazen kunnen op twee manieren worden benaderd:
- of via de bepaling van de gemiddelde kijkbehoeften van een grote groep presbyopen en deze verwerken in “universele” multifocale glasdesigns,
- of door het in kaart brengen van specifieke individuele kijkbehoeften en deze te verwerken in een gepersonaliseerd
multifocaal glasdesign.
Beide benaderingen, tegenovergesteld maar tevens complementair aan elkaar, liggen ten grondslag aan de 2 grote
categorieën multifocale glazen die tegenwoordig beschikbaar zijn, te weten de “universele” multifocale glazen en
gepersonaliseerde multifocale glazen.
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3.Ontwikkeling
van multifocale glazen

A Principe van het ontwerpen van brillenglazen
1) Het brillenglas als optisch systeem
Een brillenglas is een optisch systeem dat is ontwikkeld
om het beeld van objecten buiten ons oog bewust te helpen verleggen, zodat deze beelden precies in het vlak
van het punctum remotum van het oog worden geprojecteerd. Dit abstract komvormig vlak is de optische overeenkomstige weergave van de retina van een oog in
beweging, zonder accommodatie. Het beeld dat
gevormd wordt, is over het algemeen een vage vlek en

Vervolgens zijn de ontwerpers geïnteresseerd in de kwaliteit van het beeld dat gevormd wordt op de retina.
Daartoe moet een model van het optische systeem, bestaande uit het glas en het oog, bepaald worden. Terwijl
alle eigenschappen van het glas bekend zijn, zijn die van
het oog veel moeilijker te bepalen. Het is dan ook nodig
om de verschillende sterktes van de cornea en de
ooglens te kennen. Daarnaast is de relatieve positionering van het oog (lengte van de oogkamers en van het
oog) en de brekingsindices van de verschillende doorzichtige oogmedia van belang. Daarvoor worden modellen van ogen gebruikt die representatief zijn voor het
gemiddelde van een groep personen met een gelijkluidende correctie. Verder zijn ook de gegevens over de
positie en de plaatsing van het glas voor het oog noodzakelijk voor de juiste calculaties. Hierbij denkend aan de
hoornvliesafstand, inclinatiehoek en de doorbuiging van
het montuur.

Fig. 9 : Beeldvorming in het vlak van het punctum
remotum
geen duidelijk punt, dit vanwege de invloed van allerlei
aberraties van het glas. Om de kwaliteit van het beeld
van een willekeurig object te meten “stuurt” de glasontwerper een hoeveelheid lichtstralen, afkomstig van het
object, en meet hoe die worden afgebogen door het glas.
Vervolgens berekent hij de afwijkende positie van deze
stralen op het komvormig vlak. De kwaliteit van het
beeld wordt bepaald door de diameter van de vage vlek
die is gecreëerd op het vlak. De ontwerper probeert de
kwaliteit van dat beeld te verbeteren door, binnen de
mogelijkheden, de optische aberraties van het glas te
beheersen en zo te minimaliseren.

Fig. 11 : Berekening van het beeld
Op deze wijze is het mogelijk het optische systeem, dat
wordt gevormd door het brillenglas en het oog, te analyseren, en de optische eigenschappen van het glas hierop
optimaal af te stemmen.
4
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Fig. 10 : Model oog & glas
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Breking van een lichtbundel door een eenvoudig oppervlak
(Wet van Snell-Descartes)
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De ontwikkeling van geoptimaliseerde optische systemen doorloopt meerdere fasen. Over het algemeen
wordt gebruik gemaakt van optimalisatiesoftware en is
het een steeds terugkerend proces. In eerste instantie
worden een basis optisch systeem en een performance
functie gedefinieerd om de globale score van het optische systeem vast te leggen. Na de evaluatie van het
eerste optische systeem, berekent de optimalisatiesoftware de nieuwe parameters van een verbeterd optisch
systeem. Dit proces wordt herhaald totdat een optisch
systeem met optimale eigenschappen wordt bereikt.
De performance functie is een getal, in feite een rapportcijfer dat aan het glas wordt toegekend. Een groot
aantal punten op het glas wordt in beschouwing genomen. Op elk van deze punten wordt aan elke optische
eigenschap (sterkte, astigmatisme, prismatische effecten), inclusief de resultanten hiervan, een streefgetal toegekend dat vermenigvuldigd wordt met een bepaalde
wegingsfactor. De waarde van de performance functie
wordt berekend op elk punt in het glas door de gewogen
som van de kwadratische verschillen tussen de gewenste
optische eigenschappen Tj en de eigenschappen Aj van
het systeem. De globale score van het glas wordt vervolgens berekend door de gewogen som van de waarden
van de performance functie berekend op alle punten van
het glas, volgens de volgende formule:

Fig. 12 : Golffronttechnologie:

i=m

Performance functie =

 w .(T
i=1

Prisma

Astigmatisme

Tetrafoil

j

j

_ A j) 2

j=1

Definities:
Pi is de “weging” toegekend aan punt i
Wj is de “weging” toegekend aan de optische eigenschap j
Tj is de streefwaarde van de optische eigenschap j
Aj is de huidige waarde van de optische eigenschap j

a) Golffront

Trefoil

j=n

P i.

3 Ontwikkeling

3) Optimalisatiesoftware en de “performance” functie

Deze technologie analyseert de golffronten van de lichtbundels die het glas passeren. Het principe is, om deze
lichtgolffronten voor elke kijkrichting een zo gelijkmatig
mogelijke vorm te laten behouden, voordat deze het oog
via de pupil binnenvallen. In de praktijk komt het er op
neer dat de golf wordt opgedeeld in een aantal elementaire golven: de eerste golven komen overeen met de
refractie van de drager en de volgende met de optische
aberraties (zie figuur 12). Het oppervlak van het glas
wordt vervolgens zo berekend dat de aberraties worden
geminimaliseerd en goed beheersbaar blijven, rekening
houdend met de fysiologische kijkbehoeften van de dragers. Deze technologie is voor het eerst toegepast in de
ontwikkeling van Varilux Physio (zie verder).

Multifocale Glazen

2) De technologie van het golffront:

Secundair
astigmatisme

Prisma

Sterkteafwijking

Verticale coma

De performance functie is een berekeningsmethode die
regelmatig wordt gebruikt voor het definiëren van systemen met veel en soms tegenstrijdige beperkingen. Bij de
toepassing op brillenglazen, maakt deze functie het
mogelijk een relatie te leggen tussen de fysiologische
kijkbehoeften en de berekening van de glazen.

Astigmatisme

Horizontale coma

Sferische
aberratie

Trefoil

Secundair
astigmatisme

Tetrafoil

b) Decompositie van een golffront
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3 Ontwikkeling

Performance functie

Isometrische kaart van het oorspronkelijke te optimaliseren glas

Multifocale Glazen

Software

Isometrische kaart van het
geoptimaliseerde glas

Fig. 13 : Optimalisatiesoftware

B Het ontwerpen van multifocale glazen
1) Specifieke optische vereisten van een multifocaal glas
De optische eigenschappen van een multifocaal glas
worden met behulp van klinische experimenten bepaald.
Het uiteindelijke doel is de optimale afstemming van het
glas op de visuele fysiologie en de lichaamshouding van
de drager. Deze optische eigenschappen kunnen worden
onderverdeeld in twee categorieën:
- eigenschappen die duidelijk vastgestelde waarden
moeten respecteren.
- eigenschappen die onder een bepaalde drempelwaarde moeten blijven.
a) Vereisten ten aanzien van de progressieve zone
De belangrijkste functie van een multifocaal glas is het
herstellen van scherp zicht voor de tussenliggende
afstanden en nabij, met behoud van een scherp vertezicht. De ontwerpers moeten de verte- en nabijsterkte
strikt respecteren, maar wat de opbouw van de progressieve zone betreft, hebben ze meer mogelijkheden. In
het bijzonder:
- De hoogtepositionering in de progressieve zone.
Fysiologische aspecten zoals de spanning van de oogspieren of de begrensde binoculaire fusie bij blik naar beneden,
pleiten voor een hoge positie van de leeszone in het glas.
Dat wordt bereikt door een relatief korte progressieve zone,
waardoor er helaas secundair wel meer perifere aberraties
optreden. We vinden een goed compromis door de optimale zone voor nabij zo te plaatsen dat deze met een neerwaartse blik van ca. 25° kan worden bereikt.

14

- Het profiel van de progressieve zone.
Het verloop van progressieve zone moet de drager in
staat stellen alles comfortabel te overzien zonder vermoeiende compenserende verticale hoofdbewegingen.
Dit wordt bereikt door het profiel van de progressieve
zone zodanig te definiëren, dat deze aansluit op de relatie tussen de natuurlijke verticale oogbewegingen en de
positionering van te lezen objecten en materialen.
- Horizontale positionering van de nabijzone.
Deze moet worden aangepast aan de natuurlijke convergentie van de ogen, en aan de waarden van de additie en
vertecorrectie. De mate waarin de nabijzone gedecentreerd geplaatst wordt, wordt bepaald door de natuurlijke
convergentie tijdens het lezen en de gemiddelde leesafstand. Omdat de gezichtsscherpte van gevorderde presbyopen in de regel daalt naarmate men ouder wordt, houden zij het leeswerk dichterbij dan de beginners. Hierdoor
ontstaat een extra vergrotend effect. De nabijzone wordt
daarom telkens iets verder naar binnen geplaatst naarmate de additie in waarde toeneemt. Bovendien kunnen er
dankzij de vertecorrectie prismatische effecten ontstaan
die het noodzakelijk maken om de positie van de nabijzone in het glas aan te passen. De nabijzone moet daarom
meer naar binnen worden gedecentreerd voor een hypermetroop dan voor een myoop.
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a) Model gebruikt voor het centraal zicht: de stralen zijn afkomstig van een vast punt en vormen een brandpunt op de retina
Fig. 14 : Sterkteverloop
b) Vereisten ten aanzien van de visuele perceptie
Voor een optimaal centraal zicht, moeten de beeldaberraties over het totale glasoppervlak geminimaliseerd
worden en in het bijzonder langs de meridiaan van de
progressieve zone. In het centrale deel van het glas is het
belangrijk zowel sterkte, als astigmatisme en verticale
prisma van het rechter en het linker oog goed op elkaar
af te stemmen. Alleen dan wordt een goede motorische
en sensorische fusie van beelden tijdens binoculair zien
gewaarborgd. Dit wordt bereikt door het multifocale glasoppervlak asymmetrisch te ontwerpen en dit ontwerp te
koppelen aan de juiste positionering van de meridiaan
van de progressieve zone.
In de periferie van het glas, gebruikt voor decentraal
zicht, kunnen de aberraties niet volledig worden gecompenseerd. In deze zone zijn de eisen ten aanzien van
beeldkwaliteit minder hoog. De beheersing van prismatische effecten blijft echter wel belangrijk. De perceptie
van scommeleffecten, veroorzaakt in de perifere zones
van het glas, zijn meer afhankelijk van de variatie van de
resterende aberraties onderling dan van de absolute
waarde hiervan.
Om de effecten van het perifere zicht te voorspellen,
wordt een ander model van het oog gebruikt dan voor
het centrale zien. Uitgangspunt is dat het oog hier
gefixeerd naar een grid in de ruimte kijkt. Vervolgens
wordt bekeken hoe de van dit grid afkomstige beeldstralen na afbuiging door de 2 lensoppervlakken via de pupil
op het netvlies worden geprojecteerd. De positie van
deze stralen ten opzichte van de retina wordt grondig
bestudeerd. Dit geeft namelijk informatie over de prestaties van het glas tijdens dynamisch kijken – in het bijzonder wanneer de betreffende persoon zijn hoofd
beweegt of loopt.

3 Ontwikkeling
Multifocale Glazen

Fig. 15 : Modelleren van het optische systeem glas & oog

b) Model gebruikt voor het perifere zicht: de stralen zijn
afkomstig van elk punt uit de ruimte. Er wordt meer
naar de positie van het beeld op de retina dan naar de
kwaliteit van het beeld gekeken

c) Combinatie van de 2 modellen van het centrale en het
perifere zicht: de ontwerper van het glas moet beide
effecten simultaan managen

Alle in de vorige paragrafen beschreven optische vereisten
worden in de performance functie gezet en vervolgens geïntegreerd in de optimalisatiesoftware van het glas.
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3 Ontwikkeling
Multifocale Glazen

Personalisatie van multifocale glazen:
Recente glasproductietechnologieën maken het mogelijk
om voor elke drager multifocale glazen op maat te berekenen en te produceren. Het is nu mogelijk om de
eigenschappen van het individuele kijkgedrag van de
brildrager te integreren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
rekening te houden met de specifieke coördinatie tussen
oog- en hoofdbewegingen. Het centrale gezichtsveld en

het zijwaartse verloop van het glasontwerp wordt op
basis van metingen van het individuele gedrag van de
brildrager ontworpen (zie verder de gedetailleerde uitleg
over Varilux Ipseo). Bovendien is het ook mogelijk om
parameters in de berekening toe te voegen die betrekking hebben op het brilvoorschrift en de gewenste centrering van het glas in het montuur.

2) Klinische onderzoeken en de “dioptric loop”
Na afloop van het optimalisatieproces en de daaruit volgende berekeningen stellen de leden van het ontwerpteam enkele concepten van mogelijke multifocale glasdesigns voor. Prototypes van elk type glas worden vervolgens
gemaakt en uitvoerig getest tijdens een zogenaamd klinisch “double blind” onderzoek (zowel de proefpersoon als
de onderzoeker weten niet welk type glas wordt getest).
Het protocol dat wordt gevolgd voor deze onderzoeken is
bedoeld om elke partijdigheid in de klinische evaluatie van
de designs te voorkomen. Een aantal zaken wordt structureel gecontroleerd en bewaakt. Bijvoorbeeld: de representativiteit van de deelnemende groep testpersonen, de
eigenschappen van de vorige bril, de volgorde van de proeven, de draagtijd, het soort montuur, gebruikte materialen
en de nauwkeurigheid van de centrering en montage van
de glazen. Er vindt een vergelijking van glazen plaats door
een uitgebreide analyse van de verkregen gegevens,
beoordelingen en opmerkingen van de dragers. Dan wordt
de statistische significantie geanalyseerd. Deze onderzoeken leiden tot de selectie van het beste multifocale glasontwerp.

Hier dient wel benadrukt te worden dat het heel moeilijk
is, zo niet onmogelijk om een formele relatie te leggen tussen de berekening van de eigenschappen van de glazen en
de tevredenheid van de dragers. Dat is de reden dat elke
innovatie systematisch wordt gevalideerd door het proces
van de “dioptric loop” (figuur 16). Dit proces houdt in dat
elk nieuw idee op het gebied van fysiologie wordt vertaald
in een berekening van een concept oppervlakdesign.
Vervolgens worden een aantal prototypes gemaakt; deze
worden dan gemeten en onderworpen aan een klinisch
onderzoek met testpersonen. Als de innovatie wordt
bevestigd door aantoonbaar betere prestaties en tevredenheid van de testpersonen, dan kan dat het ontstaan
betekenen van een nieuw type glas. Is dit niet zo, dan is de
uitkomst van het onderzoek een verrijking voor de productontwikkelaars. Het telkens terugkerende proces van
de “dioptric loop” wordt dan vervolgd op basis van deze
nieuw verkregen inzichten.

Feedback

Kennis van het optische systeem

Calculatie van het nieuwe
glasoppervlak
Klinisch onderzoek
Produceren van het glas
prototype
Meting van het
prototype

Fig. 16 : De “Dioptric loop”: “De enige echte innovatie is die innovatie die door de dragers wordt waargenomen”.
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A Grafische weergave van multifocale glazen:
De ontwikkelaars van glazen gebruiken vaak grafische
methoden om de optische eigenschappen van de multifocale glazen weer te geven. Meestal betreft het een weergave van de “optische” eigenschappen van het glas, d.w.z.
eigenschappen die betrekking hebben op het optische systeem, gevormd door het glas en het oog. Deze eigenschappen moeten goed onderscheiden worden van de
meetkundige aspecten van het glasoppervlak zelf. De
meest beschreven eigenschappen zijn de volgende:
1) Het sterkteprofiel

Het betreft een tweedimensionale kaart van het glas die
óf de spreiding van de sterkte weergeeft, óf die van het
astigmatisme. De kaart toont lijnen met een constante
dioptrische waarde (iso-sterkte of iso-astigmatisme). In
deze voorbeelden varieert de sterkte of het astigmatisme tussen twee opeenvolgende lijnen met een constante waarde van - 0,50 D. Deze twee weergaven zouden
nooit afzonderlijk van elkaar getoond mogen worden,
aangezien zij onderling van elkaar afhankelijk zijn.
Fig. 18 : Contourweergave van de eigenschappen van
een multifocaal glas:
Sterkte

Alpha in graden

De kromme geeft de progressie van de sterkte aan langs de
meridiaan, die loopt van het vertezicht tot het nabijzicht.
Deze progressie van de sterkte ontstaat uit de continue
variatie van de kromming van het bovenste naar het
onderste gedeelte het glas. Dit sterkteprofiel geeft de
sterktevariatie van het glas aan en maakt het mogelijk om
de lengte van de progressieve zone te meten.

2) Contourweergave

20

30

40

Hoogte

4 Beschrijving

van multifocale glazen

Multifocale Glazen

4.Beschrijving en controle

10

Beta in graden

a) Sterkte

Sterkte
0

1

2

3

4
Astigmatisme.

Fig. 17 : Het sterkteprofiel van een multifocaal glas

Alpha in graden

-40

-30

-20

-10

-1

Beta in graden

b) Astigmatisme
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-10 -20 -30 -40 -50 -60

Met dit type grafiek is het mogelijk de spreiding van de
resulterende prismatische effecten van het glas aan te
tonen. Dit door te laten zien hoe zij de vorm beïnvloeden
van een ruitpatroon, gezien door het glas.
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-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

Interpretatie van de grafieken :
Hoewel al deze grafieken behulpzaam zijn in het ontwikkelingsproces van de glazen, zijn deze grafieken maar
eenvoudige weergaven van de eigenschappen van multifocale glazen. Ze zijn niet direct te relateren aan de klanttevredenheid. Op zichzelf kunnen deze grafieken dus niet
gebruikt worden om het zichtcomfort van de dragers te
voorspellen of kwalitatieve vergelijkingen te maken van
multifocale glazen. Uitsluitend klinisch onderzoek, onder
perfect gecontroleerde omstandigheden, en met een
representatieve groep presbyope testpersonen, vormt
een betrouwbare basis voor de beoordeling en kwalitatieve vergelijking van multifocale glazen.

90

4 Beschrijving
Multifocale Glazen

3) Gridgrafieken:

Fig. 19 : Gridgrafiek van een multifocaal glas
4) Driedimensionale grafieken:
Driedimensionale weergaven projecteren de waarde van
een bepaalde optische eigenschap, verticaal op elk punt
in het glas, ten opzichte van een referentievlak. Dit kan
gebruikt worden om de spreiding te laten zien van de
sterkte, astigmatisme, prismatische effecten of van de
resultante van deze eigenschappen. Deze driedimensionale grafieken tonen de eigenschappen van het glas
beter dan contourweergaven.

Astigmatisme in dioptrieën

Sterkte in dioptrieën

Beta in graden

a) Sterkte

18

Resultante in dioptrieën/10mm

Fig. 20 : Driedimensionele grafieken van de eigenschappen van een multifocaal glas

Alpha in graden

Beta in graden

b) Astigmatisme

Alpha in graden

Beta in graden

Alpha in graden

c) Resultante van beide sterktes
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ceerbaarheid te checken. Zij kunnen ook worden
gebruikt als simulatie-instrument die de gebruikskarakteristieken van het glas, gezien door het oog, nabootst.
Dit, om zo een idee te krijgen van wat de drager ervaart
als hij door het glas kijkt. Gedurende de verschillende
stappen van de productie van glazen, kunnen ook de traditionele sterktemetingen worden gebruikt om de sterkte, astigmatisme en prisma op speciaal geselecteerde
punten in het glas te meten.

4 Beschrijving

De controle van de reproduceerbaarheid van multifocale
oppervlakken is een kritische factor voor ontwikkelaars
en producenten van multifocale glazen. Dit kan door
middel van driedimensionale meetmethodes die de
topografie van het glasoppervlak analyseren. Een andere methodiek is de deflectometrische methode, waarbij
de afwijking van de lichtstralen, die door het oppervlak
worden geproduceerd, worden geanalyseerd. Deze
metingen kunnen direct vergeleken worden met de theoretische uitkomsten van het oppervlak om de reprodu-

Multifocale Glazen

B Meting en controle van progressieve oppervlakken:

Fig. 21 : Controle van een multifocaal oppervlak
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Bijlage

Bijlage
Wiskundige beschrijving van progressieve
oppervlakken

Multifocale Glazen

A wiskundige beschrijving van oppervlakken:
Elk oppervlak dat gedefinieerd kan worden door een vergelijking z = f (x,y) kan wiskundig uitgedrukt worden in
een 3D systeem van referentiecoördinaten Oxyz. xOy
staat voor het tangentiële vlak aan het oppervlak in het
punt O, door een tweedegraads vergelijking, plus de termen van hogere graden. Dit oppervlak van de tweede
graad oscilleert met het oppervlak in punt O (d.w.z. dat
haar krommingen gelijk zijn aan het echte oppervlak) en
kan gedefinieerd worden door de vergelijking:

r.t – s2

C1.C2 =

(totale kromming)

(1+ p2+q2)2
C1 +C2
2

=

t.(1+p2)+r.(1+q2) – 2.p.q.s

(gemiddelde
kromming)

2.(1+ p +q )
2

2 2/3

waarbij p = dx/dz en q = dz/dy

z = rx2 + 2 sxy + ty2

As = Bgtg (m) waarbij m de oplossing van de volgende
kwadratische vergelijking is:

waarbij r, s, en t lokale afgeleiden zijn van het oppervlak:

[t.p.q – s(1+q2)].m2+[t.(1+p2) – r.(1+q2)].m

r=d2z/dx2,

+s.(1+p2) – r.p.q = 0

s=d2z/dxdy,

t=d2z/dy2

Dit oppervlak van de tweede graad definieert de lokale
as en de belangrijkste krommingen van het oppervlak in
O. Bovendien, kan elke oppervlak dat lokaal gelijkgesteld kan worden aan een torisch oppervlak, die gekenmerkt wordt door haar belangrijkste orthogonale krommingen C1 en C2 en door haar as worden afgeleid van de
volgende vergelijkingen:

z
Normale vector

y

C2

P
x
O

C1
Tangentiaal oppervlak in O

Hoofdoppervlaktes waarvan de
hoofdstraal buigt in C1 en C2

Fig. A : Beschrijving van een lokaal oppervlak

B Wiskundige beschrijving van het oppervlak in
een cirkelvormige omgeving:
Elk deel van een complex oppervlak kan worden gedefinieerd door het referentiesysteem te gebruiken dat “de
polynomen van Zernike” wordt genoemd. Dit systeem
wordt toegepast om het oppervlak in een wiskundige
formulering uit te drukken door de som van een reeks
specifieke polynomen. De eerste tien polynomen van
Zernike maken opvallende wiskundige en meetkundige
toepassingen mogelijk. Het 5e polynoom geeft de
gemiddelde kromming van het oppervlak weer, het 4e
haar cilinder, het 6e haar as, en het 7e en 10e de hellingshoek en de variatie van de kromming. Het oppervlak van het glas wordt door de volgende wiskundige formule weergegeven:
i=9

f (y, z) = Zi . Pi
i=0

Pi : polynoom van Zernike

Piston

1

Z0

Deviatie in y

y

Z1

Deviatie in z

z

Z2

2y.z

Z3

Asti +- 45°
Défocalisatie

-1+2y2+2.z2

Asti 0,90°

z –y

Coma tr y

3y.z2 – y3

2

Z4
Z5

2

Z6

Coma y

3

-2y+3y.z +3y

Z7

Coma z

-2z+3z.y +3.z

Z8

Coma tr z

z3 – 3zy2

Z9

2

2

3

Expansie van een oppervlak in de eerste 10 polynomen
van Zernike

waarbij: Zi : coëfficiënten
y,z : gereduceerde variabelen
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6

Sterkte in dioptrieën

4
2

2
-2

40

Fig. B : Decompositie van een oppervlak aan de
hand van de polynomen van Zernike

C Wiskundige modellering van oppervlakken met
polynomiale functies door B-splines:
ai,j

Z

Multifocale Glazen
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Fig. C : Modelleren van een oppervlak
met functionele B-splines

Elk aan twee zijden gelijkvormig oppervlak kan worden
weergegeven door een stelsel van abscissen en ordinaten die uniform verdeeld worden over het oppervlak volgens een gelijkmatig referentieschema. De lokale eigenschappen van oppervlak z = f (x,y), p, q, r, s, t in een
punt van coördinaten x,y worden afgeleid van de waarden in de nabijheid van dit punt door de combinatie in
een vierkante matrix. Deze eigenschappen worden berekend volgens de volgende formules:

waarbij
tabullarische coëfficiënten zijn.
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Multifocale Glazen

5 Productie

5.Productie

van multifocale glazen

A Productie van multifocale glasoppervlakken
2) Realisatie van het multifocaal oppervlak:
Oz

Oy

3) Polijsten van het multifocaal oppervlak:

Fig. 22 : Realisatie van een multifocaal
oppervlak
De complexiteit van de productie van multifocale glazen
ligt in het nauwkeurig produceren en reproduceren van
een oppervlak, dat bestaat uit niet rotatiesymmetrische
variabele krommingen. De eerste multifocale oppervlakken zijn gemaakt door het namaken van een modeloppervlak dat vervolgens zacht werd gepolijst, waardoor
het oppervlak niet vervormd werd. Tegenwoordig kunnen deze oppervlakken direct gemaakt en gepolijst worden met behulp van computergestuurde machines
(C.N.C. “Computer Numerically Controlled” generatoren). Hiermee kunnen we het progressieve oppervlak zelf
maken of de gietmal, waarmee het glas zal geproduceerd worden.
De productie van een multifocaal oppervlak kent de volgende belangrijke fasen:
1) Ontwerp van het oppervlak en het maken van
een digitaal model
Het ontwerp van het progressieve oppervlak en de berekening van de topografie wordt vertaald in de vorm van
driedimensionale coördinaten [ x, y en z] die direct aan
de computer worden doorgegeven. Enkele duizenden
punten kunnen nodig zijn om een progressief oppervlak
te beschrijven, en dat voor elke basiscombinatie resulterend uit de benodigde basiscurve, additie en oogcorrectie. En dit voor zowel rechter- als linkerglazen. De coördinaten van elk punt worden opgegeven ten opzichte
van een sferisch referentieoppervlak met een straal die
het meest lijkt op de kromming die in het glas gerealiseerd moet worden.
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Het principe van de CNC generator is als volgt (zie figuur
22): het glas, stevig vastgehecht een metalen kitring,
wordt in de generator geplaatst op een houder die om
de oppervlakteas Oz heen draait. De diamanten freeskop, die om de as Oy draait, verplaatst zich op verzoek
van de computer in x, y en z richting. Tijdens de productiefase komt deze freeskop in contact met het glasoppervlak en maakt elk punt op de gewenste hoogte
door te cirkelen op het glas in de vorm van een spiraal.

Aan het einde van de ontwerpfase is het oppervlak vaak
al zo glad, dat het direct kan worden gepolijst.
Tussentijds slijpen is dus niet meer nodig. Het polijsten
gebeurt of met een lichte polijstmachine of direct driedimensionaal met de CNC generator.
4) Lasergravering van het multifocale oppervlak:
Om centreren en identificatie mogelijk te maken wordt
het multifocale oppervlak gelijk na het polijsten gegraveerd. Deze graveringen worden aangebracht met een
laserstraal. Men gebruikt hiervoor maskers die overeenkomen met de gegevens die moeten worden aangebracht om de centrering mogelijk te maken. Het betreft
2 kleine cirkels die op een afstand van 34 mm van elkaar
op de horizontale as van het glas worden geplaatst. De
additie wordt onder de temporale cirkel gegraveerd. Het
glasdesign logo en een identificatie van het glasmateriaal worden onder de nasale cirkel aangebracht. Er
wordt direct op het glas gegraveerd of op de gietmal. In
het laatste geval zijn de graveringen in reliëf zichtbaar op
het glas.
5) Controle van het multifocale oppervlak:
Om er voor te zorgen dat het multifocale oppervlak precies met het gewenste optische ontwerp overeenkomt
vinden er gedurende het hele productieproces metingen
van het oppervlak plaats door middel van de hierboven
beschreven technieken.
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Door de toenemende kromming van het progressieve
oppervlak in het leesgebied, is een multifocaal glas automatisch dunner in het onderste deel (zie figuur 23). Om
dunnere glazen te verkrijgen wordt tijdens het slijpen
een diktereductie techniek toegepast. De voor- en achterkant van het glas worden op een bepaalde manier ten
opzichte van elkaar gepositioneerd, zodat de boven- en
onderkant van het glas even dik worden. Na dit diktereductieproces resulteert er een prismatische werking in
het glas met de basis beneden. De waarde van dit prisma, uitgedrukt in prismadioptrie, is in de regel gelijk aan
twee derde van de additie en kan worden gemeten in het
controlepunt van de gele stempel. In een multifocaal
glas van additie 3.00 D bijvoorbeeld, wordt een prisma
van basis 2  op 270° aangetroffen. Bij het ontbreken
van een prismavoorschrift, kan deze waarde direct gelezen worden in het controlepunt. Het diktereductieprisma
moet bij ieder glaspaar voor het rechter en het linker
glas gelijk zijn om ongelijke verticale prismawerkingen te
voorkomen.
Het diktereductieprisma verschuift het gezichtsveld voor
beide ogen van de brildrager iets naar boven. Klinisch
onderzoek heeft aangetoond dat dit geen significant
effect heeft op het kijkcomfort. Omdat deze techniek
aanzienlijk dunnere, lichtere en comfortabelere glazen
oplevert, wordt dit tegenwoordig op alle multifocale glazen toegepast, ongeacht de sterkte of additie.

Fig. 23 : Verdunningsprisma van
een multifocaal glas

2) Decentrering en op de juiste vorm slijpen van
“ongeslepen “ multifocale glazen
Voor markten waar glazen “ongeslepen” worden geleverd, zijn technieken ontwikkeld, zoals het vooraf decentreren en in de juiste vorm slijpen, die erop gericht zijn
dunnere convexe glazen te maken. Een multifocaal glas
is van oorsprong boller langs de verticale as dan langs de
horizontale as. Door alleen de verticale, en niet de horizontale afmetingen te veranderen, is het mogelijk om de
dikte van het multifocale glas significant te reduceren.
Omdat het glas bij de montage bijna altijd naar de nasale kant gedecentreerd ligt, wordt het progressieve
oppervlak vooraf gedecentreerd naar de neuskant.
Hierdoor wordt de diameter van het “ongeslepen” glas
verkleind met behoud van dezelfde temporale bruikbaarheid. Een glas met bijvoorbeeld een decentrering
van 2.5 mm heeft een diameter van 65/70 mm, d.w.z.
een geometrische diameter van 65 mm – dus de equivalente dikte - maar met de effectiviteit van een diameter van 70mm. Op dezelfde manier is het, door het vooraf in de vorm van een ellips slijpen van een “ongeslepen”
eindproduct, mogelijk om de hoogte te verkleinen en het
glas dus dunner te maken. Deze techniek wordt ook
gebruikt voor halffabrikaten met als doel de bruikbare
diameter te vergroten.

5 Productie

1) Diktereductie van multifocale glazen

Multifocale Glazen

B Optimalisatie van de geometrie van het
eindproduct

Fig. 24 : Decentrering vooraf van “ongeslepen “
multifocale glazen
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3) Precalibreren (Précal)
De meest effectieve manier om de dikte van convexe glazen te verminderen is om ze vooraf te “precalibreren”.
Met deze techniek worden de glazen zo dun mogelijk
geslepen, afhankelijk van het gekozen montuur, de centrering van de glazen en het brilvoorschrift van de drager.
De pupilafstand van de drager, de hoogte van de montage, een benadering van of de exacte vorm en afmetingen van het montuur worden doorgegeven aan de producent (figuur 25).

Deze berekent de minimale middendikte, die weer
afhankelijk is van de minimaal gewenste dikte aan de
glasrand. Deze dikte is afhankelijk van het type montuur
en de bijpassende montage. Hoewel deze techniek niet
specifiek voor multifocale glazen is bedoeld, zijn de verkregen resultaten wel het spectaculairst met dit type glazen. Deze techniek wordt altijd gebruikt door inslijplaboratoria die zowel de montage als het polijsten van glazen
verzorgen.

D

A

B
HD
PD

HG
PG

Fig. 25 : Het principe van precalibreren (Précal)
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1e generatie :
het “eerste” multifocale glas
De eerste multifocale glazen zijn in 1959 in Frankrijk ontwikkeld, nadat in het begin van de twintigste eeuw een aantal pogingen een dergelijk glas te ontwikkelen waren mislukt. Na een aantal jaren alleen aan het concept te hebben
gewerkt, heeft uitvinder Bernard Maitenaz het idee verder
uitgewerkt binnen de “Société des Lunetiers” – de “maatschappij van brillenmakers”. (S.L. stond aanvankelijk voor
de afkorting van Société des Lunetiers en werd later omgedoopt tot Essel, dat in 1973 fuseerde met het bedrijf Silor,
wat resulteerde in de huidige naam Essilor).
Multifocale glazen variëren in sterkte langs een bepaalde
lijn, die “ombiliek of umbilicaalpunt” wordt genoemd. Elke
punt op deze lijn heeft de bijzondere eigenschap 2 identieke hoofd-kromtestralen te bezitten. In de allereerste multifocale glazen die werden onderzocht, ging deze ombiliek
vertikaal door het glas heen, d.w.z. dat de sterkte geleidelijk varieerde van hoog naar laag. De wet van de sterktevariatie werd daarna veranderd om de sterkte te stabiliseren
in het bovenste en in het onderste gedeelte van het glas.
Het doel hiervan was om het vertezicht van de drager te
verruimen en de sterkte voor het nabijzicht met behulp van
de fronto-focometer te kunnen meten.
In de eerste multifocale glazen, die in 1959 voor het eerst
onder de naam Varilux op de markt gebracht zijn, was de
zone voor het vertezicht volledig sferisch en de zone voor
nabijzicht nogal breed gestabiliseerd. Dit om de structuur
van de bifocale glazen – waarvan het de bedoeling was om
ze te vervangen door multifocale glazen - zo dicht mogelijk
te benaderen (figuur 26). De onderste zijdelingse gebieden
bevatten daarom veel laterale aberraties en dat vereiste
een behoorlijk aanpassingsvermogen van de drager.

Het eerste asymmetrische multifocale glas met afzonderlijk
ontwerp voor het rechter- en het linkeroog, werd pas in 1964
geïntroduceerd. Dankzij de speciaal daarvoor berekende
gelijke laterale zones was de kwaliteit van het perifere zicht
verbeterd (binoculair zicht). Voor die tijd werden multifocale
glazen symmetrisch ten opzichte van hun progressiemeridiaan ontworpen. Bij montage in het montuur werden ze
ongeveer 10° in de nasale richting gedraaid, zodat ze zowel
als rechter of linker glas gebruikt konden worden.
Hoewel men zich in die tijd hoofdzakelijk richtte op de optica, was er ook enorm veel aandacht voor de mechanica. Er
werden wel machines ontwikkeld voor de fabricage van optische oppervlakken, maar niet specifiek voor variabele krommingsvlakken. De glazen die in die tijd zijn ontwikkeld, werden gemaakt van een soort glas dat moeilijk in vorm was te
slijpen en te polijsten. Men stapte over op een nieuwe rekenwijze en productietechniek, waarbij punt voor punt werd
gewerkt. Toen men tevens gebruik ging maken van technieken die werden toegepast bij het nabootsen van modeloppervlakken en lichte polijsttechnieken, werd het mogelijk om
Varilux op industriële schaal te produceren.
Het verkopen van een glas met zulke onvolkomenheden in
de perifere glaszones was, in der tijd, zeer gewaagd en
oversteeg alle technische uitdagingen. Tevens moest de
scepsis van de vakgenoten nog worden overwonnen. Maar
door de overtuiging en het doorzettingsvermogen van de
uitvinders is aangetoond dat het mogelijk was dergelijke
multifocale glazen te maken. De weg werd gewezen voor
verbetering: dat van een beter begrip van het perifere zicht
door een brillenglas en de verwerking hiervan in de vervaardiging van multifocale glazen.
Hoewel alle basiseigenschappen van het multifocale glas in
Varilux 1 waren verwerkt, betekende Varilux het begin van
een grote revolutie in de wereld van de optiek.

6 Geschiedenis

van het multifocale glas

Multifocale Glazen

6.Geschiedenis

CIRKELS

OMBILIEK

CIRKELS

a) Opvatting over het oppervlak van Varilux® 1

b) Bernard Maitenaz: uitvinder van het multifocale glas

Fig. 26 : Multifocaal glas van de 1e generatie (Varilux® 1)
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2e generatie : het multifocale glas met
“optische modulatie”
Nadat het nieuwe multifocale concept door de beroepsgroep werd erkend, hebben Bernard Maitenaz en zijn
medewerkers afstand kunnen nemen van de “sferische”
structuur van Varilux 1. Zij ontwikkelden een multifocaal
oppervlak met verbeterde perifere zones. Dat heeft in
1972 geleid tot de introductie van een 2e generatie multifocale glazen, geleverd onder de merknaam Varilux 2.
De doelstellingen van de ontwikkeling van dit glas waren:
enerzijds het verminderen van de laterale aberraties,
anderzijds het beheersen van de vervormingen van het
totaalbeeld.
- De vermindering van aberraties werd bereikt door de
introductie van een horizontale “optische modulatie”. Dit
houdt het volgende in: een lichte toename van de sterkte in de bovenste laterale zone en een lichte vermindering van de sterkte in de onderste laterale zone. De vermindering van het krommingverschil in het bovenste en
het onderste laterale gedeelte van het glas heeft het
mogelijk gemaakt het aantal aberraties aanzienlijk te
verminderen. Het uiteindelijk gekozen progressieve
oppervlak kan worden geïllustreerd aan de hand van een
reeks kegels, zoals afgebeeld in figuur 27.
- Om de vervormingen aan de zijkanten te verminderen
(veroorzaken het schommeleffect in Varilux 1) is het
concept “orthoscopie” geïntroduceerd. Hiermee worden
rechte beeldlijnen, en in het bijzonder de horizontale en de
verticale beeldlijnen, zo min mogelijk vervormd waargenomen door de perifere zones van het glas. Aan deze voorwaarde werd voldaan door een multifocaal oppervlak te
berekenen met de bijzondere eigenschap dat het enerzijds
een horizontaal prismatisch effect bezat dat nauwelijks
varieerde langs beide verticale lijnen (de neuslijn en de
temporale lijn), en anderzijds bezat het een vertikaal prismatisch effect, dat nauwelijks varieerde tussen de horizontale lijnen (boven en onder). De patenten van Varilux 2 hadden betrekking op deze eigenschap en hebben het concept
jarenlang beschermd. Hoewel er verder aan het “orthoscopie”-concept is gesleuteld, is het concept gehandhaafd in
de volgende generaties van Varilux.
- Varilux 2 werd speciaal asymmetrisch ontworpen, hierdoor werd het binoculaire zicht beter gerespecteerd.
Men bereikte dit door een apart design voor het rechteren het linkeroog te ontwerpen. De corresponderende
kijkzones die tegelijkertijd door beide ogen werden
gebruikt kregen hierbij veel aandacht.

Met de 2e generatie multifocale glazen werd een enorme
vooruitgang geboekt. Het multifocale glas werd eindelijk
erkend en geaccepteerd als standaard oplossing voor de
correctie van presbyopen. In het decennium dat volgt op
de introductie van Varilux 2, zijn verschillende alternatieven, afgeleid van Varilux 2, ontwikkeld door andere fabrikanten, die zich op bepaalde eigenschappen hebben
toegelegd. Bepaalde alternatieven hebben zich gericht
op de breedte van het nabijzicht en het vertezicht, waardoor de aberraties zijn geconcentreerd in de perifere
zone van het glas (Ultravue van American Optical,
Progressiv R van Rodenstock, Visa van BBGR,
VIP/Graduate van Sola). Anderen hebben de tegenovergestelde richting gekozen en het aantal aberraties proberen te reduceren door ze breder te spreiden over het
glas (Omni van American Optical). Nog weer anderen
hebben zich toegelegd op de optische symmetrie van
het glas en het comfort van binoculair zicht (Gradal HS
van Zeiss). Het is dus door samenwerking tussen deskundigen en fabrikanten dat de multifocale glazen voor
het corrigeren van bijziendheid een grote groei hebben
doorgemaakt.

ELLIPSEN

CIRKELS

PARABOLEN

HYPERBOLEN

Fig. 27 : Multifocaal glas van de 2e generatie :
het oppervlak van Varilux® 2
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Essilor heeft in 1988 Varilux Multi-Design geïntroduceerd. Elk van de 12 addities (van 0.75 tot 3.50 D met
stappen van 0.25 D) had een specifiek ontwerp. Het
multifocale oppervlak bleef hierdoor in verhouding staan
tot de additie. Het concept werd door andere fabrikanten gevolgd en vergelijkbare glazen gebaseerd op een
soortgelijk principe werden geïntroduceerd. American
Optical kwam op de markt met Omni Pro, BBGR met
Visa 3S of Hoya met Hoyalux. Varilux Multi-Design heeft
maar een aantal jaren bestaan en verdween ten gunste
van de volgende generatie. De basis van het “multidesign” concept wordt nog steeds toegepast in het
grootste gedeelte van de multifocale glazen die momenteel verkrijgbaar zijn.

«HARD»
MONO-DESIGN

«ZACHT»
MONO-DESIGN

MULTI-DESIGN

Hard

Zacht

Zachter

Hard

Zacht

Gemiddeld

Hard

Zacht

Harder

6 Geschiedenis

Met de introductie van het “multi-design” concept in
1990 werd een nieuwe stap gezet in de verbetering van
multifocale glazen. De achterliggende idee was dat het
gebruik van één enkel multifocaal ontwerp voor alle
addities nooit kon leiden tot optimale correctie van elk
stadium van presbyopie. Met het reduceren van deze
beperkingen in het multifocale oppervlak kunnen we
beter aansluiten op de specifieke kijkbehoeften van
zowel beginnende als gevorderde presbyopen.
Ondertussen was bekend dat een beginnende presbyoop makkelijker kon wennen aan een zacht ontwerp,
terwijl een gevorderde presbyoop de voorkeur heeft
voor een harder ontwerp, waardoor hij een breder en
zuiverder blikveld voor veraf krijgt.
Met de “mono-design” multifocale glazen, stonden de
ontwikkelaars namelijk voor de volgende keuze:
- of kiezen voor een zacht multifocaal ontwerp met een
lange multifocale zone. Hierbij worden optische eigenschappen over een groter gebied in het glas verspreid. Dit
bleek erg comfortabel voor de beginnende presbyoop.
Maar voor de gevorderde presbyoop bood dit ontwerp een
beperkter gezichtsveld voor veraf.
- of kiezen voor een harder multifocaal ontwerp met een
korte progressieve zone. Hierbij worden de optische eigenschappen meer geconcentreerd in een kleiner gebied van
het multifocale glas. Dit biedt een bevredigende oplossing
voor de gevorderde presbyoop, maar door de vervormingen vergt het meer aanpassingsvermogen van de beginnende presbyoop.
Gelijktijdig met de verbetering van de calculatiemethodes
lag de oplossing voor de hand. Kies het zachtst mogelijke
ontwerp voor lage addities en steeds harder wordende ontwerpen voor de hogere addities. Het voordeel voor de
presbyoop was het behoud van een brede nabijzone die
nagenoeg gelijk kon blijven bij toename van de additie (zie
figuur 28).

Multifocale Glazen

3e generatie :
het multifocale glas “multi-design”

Add 1.00

Add 2.00

Add 3.00

Fig. 28 : Het principe van multifocale “multi-design” glazen
vergeleken met multifocale “mono-design” glazen
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4e generatie : het multifocale glas met
“natuurlijk zicht”
De 4e generatie multifocale glazen werd in 1993 geïntroduceerd onder de naam Varilux Comfort. De ontwikkeling van dit type glas is gebaseerd op de observatie
van het kijkgedrag van dragers van multifocale glazen.
Productie werd mogelijk door de ontwikkeling van de
techniek en de beheersing van multifocale oppervlakken.
Oorspronkelijk wilde men, door het verkorten van de
lengte van de progressieve zone, dragers meer comfort
bieden bij het kijken op kortere afstanden. Tegelijkertijd
werd de perifere zone van het glas anders ontworpen om
de daaruit volgende onaangename vervormingen te
voorkomen. Feitelijk zou men kunnen stellen dat voor de
komst van deze 4e generatie, de ontwerpers voor een
lastige keuze stonden. Of men ontwierp een glas met
een “korte” progressieve zone, maar met een “harde”
periferie. Of men ontwierp een glas met een “zachte”
periferie, maar met “lange” oncomfortabele progressieve
zone. De eerste optie bood een comfortabelere leeshouding, maar minder comfortabel perifeer zicht. De tweede
optie leverde daadwerkelijk comfortabel dynamisch zicht
maar een minder aangename leeshouding op. Het idee
was geboren om beide eigen-schappen: “korte progressieve zone” en “zachte periferie” tegelijkertijd in één glas
te verenigen. Men wilde de drager twee voordelen bieden: een prettige leeshouding en toch optimaal zichtcomfort in de periferie, zelfs bij dynamisch gebruik
(figuur 29). En zo is het toegepast in het Varilux Comfort
concept.

Eigenschappen van dit glas:
Om de drager een comfortabelere houding voor het
35°voldoennabijzicht te bieden werd de progressieve zone
de hoog in het glas gepositioneerd. Door een verlaging
van zijn blik in de orde van grootte van ca. 25° kan de
drager er gemakkelijk en op een natuurlijke manier doorheen kijken. Dit is ca. 5° minder ten opzichte van de
25°
vorige generaties multifocale glazen. Het gevolg hiervan
is dat de drager zijn hoofd gebogen kan houden in een
hoek van ongeveer 35° (in plaats van 30°). En deze houding ligt dichter bij de natuurlijke houding die hij aannam
in de periode voordat hij presbyoop werd (figuur 30).
Bovendien is het gezichtsveld voor dichtbij makkelijker
toegankelijk, omdat hij minder hoofd- en oogbewegingen
Varilux Comfort®
hoeft te maken (figuur 31).
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Fig. 30 : Hoofd- en ooghoudingen met Varilux Comfort®
ten opzichte van standaard multifocale glazen
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Fig. 29 : Basisprincipe van de ontwikkeling van
Varilux Comfort®
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Fig. 31 : Hoofdbewegingen met Varilux Comfort® ten
opzichte van een standaard multifocale glazen
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Deze voordelen vloeien voort uit het specifieke profiel van
de progressieve zone van Varilux Comfort. Bij een additie
van 2.00 D wordt 85 % van de additie – beschouwd als het
begin van het nabijzicht – al bereikt op 12mm onder het
centreerkruisje. Bij de vorige generatie multifocale glazen
was dit minimaal 14 à 15mm (figuur 32).

+4
0

85% 100% add

-8
- 14

(add 2.00 )

FIG 11 F

- 20

Fig. 32 : Sterkteprofiel van de progressieve zone van
Varilux Comfort® (plan additie 2.00)
Om een comfortabel perifeer en dynamisch zicht te verkrijgen is het multifocale oppervlak zachter gemaakt. De
12°
13°
variatie van de optische eigenschappen in de periferie
wordt streng gecontroleerd. Bewezen is dat dragers
gevoeliger zijn voor de snelheid waarin de sterkte en het
astigmatisme oplopen tijdens perifeer en dynamisch kijken. In feite dus meer van de snelheid van variatie van de
resulterende prismatische effecten, dan van de absolute
waarde van deze variatie. Daarom varieert de sterkte op
het progressieve vlak van Varilux Comfort alleen op de
plek waar het nodig is: in het centrum van het glas, langs
de progressiemeridiaan. Ondanks dat de progressieve
zone relatief kort is, varieert het oppervlak op alle andere plaatsen minder snel. Deze eigenschap ligt ten
grondslag aan één van de patenten van Varilux Comfort.
Bovendien maakt het verzachten van het perifere oppervlak het mogelijk om een breder gezichtsveld te bieden.
Dit leidt tot een significante vermindering van het aantal
horizontale bewegingen van het hoofd (figuur 33).

6°

19°

Varilux Comfort®

12°

13°

6°

19°

Standaard multifocaal glas

Fig. 33 : Horizontale hoofdbewegingen met Varilux
Comfort® ten opzichte van een standaard
multifocaal glas
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Bij binoculair zicht wordt de asymmetrie van de glazen
versterkt. Hierdoor vallen de door beide ogen waargenomen beelden perfect samen. Het meetkundige profiel
van het progressieve traject in het glas is uitvoerig bestudeerd om vervolgens beter afgestemd te worden op
de houding van de drager. De progressie van de sterkte
volgt niet een rechte maar een gebogen lijn op het glas.
Hiermee volgt het heel precies het traject van de ogen
tijdens de verlaging van blikrichting. Dit gebeurt namelijk
in nauwe coördinatie met de verticale bewegingen van
het hoofd en meestal op twee manieren. In eerste instantie afhankelijk van vertezicht naar tussen- en nabijzicht.
In tweede instantie een langduriger verkenning van de
nabijzone. Deze twee manieren leiden tot een verschillende convergentie van de ogen. Dat vereist een
profiel van de progressieve zone in twee delen zoals afgebeeld in figuur 34.
Het multi-design concept is opnieuw toegepast in Varilux
Comfort. Een variabele positie van de leeszone, die rekening houdt met de additie, omdat presbyopen dichterbij
lezen naarmate hun additie toeneemt. Door dichterbij te
lezen, creëren zij namelijk een kunstmatige vergroting.
Deze compenseert de verslechtering van de gezichtsscherpte, veroorzaakt doordat de oogmedia met het vorderen van de leeftijd aan transparantie verliezen. De
amplitude van de gedecentreerde positie van de leeszone is ongeveer 1.6mm per glas voor lage addities, en
loopt op tot 3.8mm voor hogere addities. Het gaat
gepaard met een verkorting van de lengte van de progressieve zone. Bij een toename van de additie wordt de
positie waar 85% van de additie wordt bereikt
(het beginpunt van de leeszone) hoger in het glas
geplaatst (figuur 34).

Varilux Comfort is nog steeds een enorm succesvol glas
en heeft bijgedragen aan de definitieve doorbraak van
multifocale glazen als dé oplossing voor de correctie van
presbyopie. Het concept is ondertussen opgevolgd door
een grote hoeveelheid andere multifocale glazen; wereldwijd zijn er wel vijftig verschillende soorten ontwikkeld.

XX

COMFORT
add 1.00

add 1.00

add 2.00

add 2.00

add 3.00

add 3.00

Fig. 34 : Variabele positionering van de leeszone,
afhankelijk van de additie (Varilux Comfort®)
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Om de beginnende presbyoop een “gemakkelijke en
snelle gewenning” te bieden zijn de volgende verbeteringen aangebracht (figuur 35):
- in het perifere zicht, vermindering van de vervormingen
door betere verdeling en beheersing van prismatische
effecten op het oppervlak van het glas.
- in het binoculaire zicht, vermindering van het schommeleffect door het minimaliseren van het snelheidsverschil van waargenomen bewegende objecten die vaak
per oog verschillen. Hierbij is vast komen te staan dat
het gevoel van het schommeleffect, dat soms wordt ervaren door dragers, vooral voortkomt uit het binoculaire
zicht.
- in het centrale zicht, worden de natuurlijke hoofd- en
ooghouding gewaarborgd door toepassing van het van
Varilux Comfort overgenomen sterkteprofiel.

Fig. 35 : Verbeteringen met Varilux Panamic® voor
beginnende presbyopen

Varilux Panamic®

Standaard multifocaal glas
a) Perifeer zicht

Varilux Panamic®

Multifocale Glazen

Om de prestatie van multifocale glazen verder te verbeteren, hebben de ontwikkelaars zich verdiept in de verwachtingen van multifocaaldragers. Zo is de beginnende
presbyoop voornamelijk geïnteresseerd in een “gemakkelijke en snelle gewenning”. De gevorderde presbyoop
heeft echter vooral behoefte aan een “breder blikveld”.
Varilux Panamic, dat in 2000 werd geïntroduceerd door
Essilor, vertegenwoordigt de 5e generatie multifocale
glazen die aan beide verwachtingen moest voldoen. Met
dat doel voor ogen zijn er in elk gebied van het perifere
zicht (zowel binoculaire als centrale), verbeteringen doorgevoerd. Alle verbeteringen hebben er toe bijgedragen
dat de gewenste voordelen werden bereikt.

6 Geschiedenis

5e generatie : het multifocale glas met het
“breed gezichtsveld”

Standaard multifocaal glas

b) Binoculair zicht

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®

Standaard multifocaal glas
c) Foveaal zicht
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Om gevorderde presbyopen een “breder blikveld” te bieden
zijn de volgende verbeteringen aangebracht (figuur 36):
- in het perifere zicht, door verzachting van het perifere
oppervlak identificeert men objecten die in de periferie
liggen nog sneller.
- in het binoculaire zicht, verruiming door minder storende en op elkaar afgestemde prismatische effecten. De
tijdens het binoculaire zien overeenkomstige gebruikte
punten van het rechter- en het linkerglas worden hiervoor zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
- in het centrale zicht, significante verbreding van de
zones met optimale gezichtsscherpte voor het zicht op
de tussen- en leesafstanden.
Fig. 36 : Verbeteringen met Varilux Panamic® voor
gevorderde presbyopen

Varilux Panamic®

Globaal genomen is Varilux Panamic een zachter multifocaal glas dan zijn voorgangers. De realisatie kwam tot stand
door de karakteristieken van het multifocale ontwerp optimaal af te stemmen op de wensen van de dragers.
Bovendien heeft het multi-design concept in Varilux
Panamic een nieuwe dimensie gekregen. De mate van
variatie in nasale positionering van de leeszone is nu ook
gerelateerd aan de benodigde vertecorrectie en niet
meer uitsluitend van de additie. Elke vertecorrectie
resulteert in prismatische effecten die ook effect hebben
op het nabijzicht. Hierdoor wordt de positie van het oog
achter het glas behoorlijk verschoven. De nasale decentratie van de leeszone moet bij de myoop minder zijn
dan bij de hypermetroop. Het is nodig de nasale positionering van de leeszone variabel te maken en te relateren
aan de additie, vertecorrectie en de benodigde basiscurve van het glas. De amplitude van de variabel gedecentreerde positie kan variëren van ca. 2,0mm per glas voor
de sterke myoop met een lage additie, oplopend tot
5.2mm voor een sterke hypermetroop met een hoge
additie. De methode van glascentrering hoeft niet te
veranderen als u hierbij uitgaat van het aftekenen van de
monoculaire pupilafstand voor veraf (figuur 37)

Standaard multifocaal glas
a) Perifeer zicht

XX

PANAMIC

myoop

Varilux Panamic®
Standaard multifocaal glas
b) Binoculair zicht

Champ VP.

Champ VI.

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®
c) Foveaal zicht
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emmetroop
hypermetroop

Fig. 37 : Decentrering van de nabijzone van Varilux Panamic®
is afhankelijk van de additie en de ametropie
Ook na de introductie van Varilux Panamic zijn er diverse andere multifocale glazen gelanceerd. Enkele voorbeelden: Evolis van BBGR, Grand Genius van Seiko met
een multifocaal oppervlak aan de achterzijde, Definity
van Johnson & Johnson en Hoyalux ID van Hoya waarbij
het multifocale oppervlak wordt verdeeld over de vooren achterzijde van het glas. Ongeacht het ontwerp of
productiewijze, hebben al deze nieuwe multifocale glazen
met Varilux Panamic gemeen dat zij een zachter progressief oppervlak hebben met als doel: een beter zichtcomfort voor de presbyoop.
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Varilux Ellipse van Essilor is een multifocaal glas met een
hele korte progressieve zone. Bij dit glas ligt het punt
waar 85 % van de additie wordt bereikt al op 9,5mm
onder het centreerkruisje. Dit in vergelijking met de
12mm voor de andere Varilux glazen. Dit vereist een verlaging van de ogen van slechts 18° voor het kijken op
korte afstanden. Montagehoogtes tot 14mm zijn hierdoor mogelijk.

Dit glas heeft voor het vertezicht een gezichtsveld met
een openingshoek van ongeveer 140°. Dit is minstens
20° meer dan een standaard multifocaal glas. Er dient
wel opgemerkt te worden dat om een comfortabel vertezicht te garanderen, er tussen het centreerkruisje en
de bovenste rand van het montuur minimaal 10mm
ruimte moet zijn. De totale schijfhoogte van het montuur
moet dus minimaal 24mm bedragen.

Fig. 38 : Ontwerpprincipe van een multifocaal glas voor
kleine monturen (Varilux®Ellipse)

Varilux Ellipse

6 Geschiedenis

De keuze van het montuur is sterk afhankelijk van het
modebeeld. Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor kleine
monturen, wat een aantal problemen kan opleveren bij het
monteren van multifocale glazen. Om een comfortabel
zicht te kunnen garanderen is een bepaalde hoogte van het
montuur noodzakelijk. Alleen dan kan de in het glas verwerkte progressieve zone voldoende grote kijkzones voor
alle kijkafstanden bieden. Dragers van kleine monturen vertonen een specifiek kijkgedrag. Men neigt het hoofd iets
meer naar voren te buigen, zodat men niet onder het montuur door kijkt als men op korte afstanden kijkt. Hierdoor
hoeft men secundair de ogen minder naar beneden te
draaien ten opzichte van dragers van gewone monturen.
Ter compensatie gebruikt men de breedte van het
gezichtsveld maximaal. Men gaat ervan uit dat de
gemiddelde verlaging van zijn oogpositie voor het zien
op korte afstanden minder is dan 20°. Bij gewone monturen is deze verlaging groter dan 25 ° (zie figuur 38).
Men gebruikt ook vaker het horizontale blikveld bij het
kijken in de verte. Bij het ontwerpen van korte zone multifocale glazen werd om die reden het gezichtsveld zo
breed mogelijk ontwikkeld.

Multifocale Glazen

Het multifocale glas voor “kleine monturen”

140°

a) Korte progressie

b) Vrij vertezicht
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6e generatie : het multifocale glas met
“High Resolution Vision”
De 6e generatie multifocale brillenglazen is ontwikkeld
om de brildrager een nog betere "overall" zichtkwaliteit
te bieden. Tot nu toe werd er bij de ontwikkeling alleen
rekening gehouden met de lichtstralen die het oog
bereikten nadat zij het glas passeerden. Met deze nieuwe generatie zijn de ontwerpers nu ook geïnteresseerd in
de vorm van de door het glas gebroken lichtstralen, die
het oog binnendringen via de pupil. Het idee is de zichtprestaties te verbeteren door de eigenschappen van elke
lichtstraal die de pupil binnengaat te beheersen en dat
voor elke kijkrichting.
Varilux Physio, in 2006 door Essilor geïntroduceerd, is
het eerste multifocale glas dat op dit principe is gebaseerd, in het bijzonder om:
- de gezichtsscherpte voor het kijken in de verte te optimaliseren door correctie van de coma aberraties,
- het accommodatievermogen te optimaliseren voor het
kijken op de tussenafstanden, dit door het scherpstellen
op verticale lijnen te vereenvoudigen,
- de bewegingsvrijheid van de ogen tijdens het kijken op
korte afstanden te vergroten door een vergroting van het
bruikbare gezichtsveld voor nabij.
Deze verbetering werd verkregen door een nieuwe calculatiemethode toe te passen die werkt op basis van de
beheersing van golffronten.

worden beheerst over een groot gebied rondom het centrale deel van het glas, dat bestemd is voor het kijken in
de verte. Met Varilux Physio worden deze aberraties aanzienlijk verminderd ten opzichte van die van standaard
progressieve glazen. De drager ervaart een gedetailleerder beeld, een betere zichtscherpte en meer contrast.

1) Optimalisatie van de gezichtsscherpte voor het
kijken in de verte:

3) Vergroting van de bewegingsvrijheid van de
ogen bij het kijken op korte afstanden:

Het optische systeem gevormd door het glas en het oog
zit vol met optische aberraties. Deze ontstaan door breking van de schuine beeldstralen als gevolg van de sterkte en het astigmatisme. Naast deze gebruikelijke aberraties is er de coma, een aberratie van een andere, hogere
orde. Deze aberraties komen het meeste voor in multifocale glazen en beïnvloeden de gezichtsscherpte en de
contrastgevoeligheid. Het wordt veroorzaakt door een
sterktevariatie van het glas, en de daaruit voortvloeiende projectie in de pupil van het oog. Dit beïnvloedt de
kwaliteit van het zicht van drager, in het bijzonder in het
vertedeel wanneer de pupil groter is.
Dankzij de techniek van de golffrontbeheersing kan deze
coma aberratie gemeten worden en vervolgens perfect

Bij het kijken op korte afstanden verkennen de ogen het
gezichtsveld van nature in verticale richting. In een multifocaal glas, wordt de bewegingsvrijheid van de ogen
gedefinieerd door de afmetingen van het glas waar de
zone voor nabijzicht gestabiliseerd is. Als deze zone
beperkt of scherp begrensd is, dwingt het de brildrager
tot veelvuldige hoofdbewegingen met de bijbehorende
gevolgen voor de lichaamshouding. In het Varilux Physio
ontwerp, is de gestabiliseerde sterktezone verruimd. De
drager beschikt over een 30% groter scherp gezichtsveld, dat beter is afgestemd op zijn natuurlijke lichaamshouding.

2) Optimalisatie van het accommodatievermogen
bij het kijken op tussenafstanden:
In geval van astigmatisme probeert het oog de effecten
te minimaliseren door op een natuurlijke manier scherp
te stellen op de verticale lichtstralen. Dat gebeurt onder
andere in een multifocaal glas waar onherroepelijk restcilinders aanwezig zijn. Deze zijn gelokaliseerd in de kijkgebieden die geschikt zijn voor de tussenafstanden en
vooral gelegen aan beide zijden van de progressiemeridiaan.
In Varilux Physio worden de sterkste lichtbundels met
een nieuwe techniek verticaal uitgericht. Hierdoor worden de accommodatie-inspanningen geminimaliseerd.
De golffronttechniek maakt het mogelijk om het restastigmatisme te beheersen in gebieden die actief door
de pupil worden gebruikt. Dit door de waarde van het
restastigmatisme te minimaliseren en de as vertikaal uit
te richten. Voor de drager gebeurt dit scherpstellen op
een natuurlijkere manier. Het gezichtsveld op de tussenafstanden wordt 30% breder ervaren ten opzichte van
een standaard multifocaal glas.
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Fig. 39 : Controle van de coma bij kijken in de verte (Varilux® Physio™)

Fig. 40 : Controle van de assen van de restcilinders bij het kijken op tussenafstanden (Varilux® Physio™)

Fig. 41 : Verruiming van de gestabiliseerde zone voor het kijken op korte afstanden (Varilux® Physio™)
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Een nieuwe technologie:
“Twin Rx Technology™”
Het zijn twee technologische innovaties die de ontwikkeling van Varilux Physio mogelijk hebben gemaakt: het "Wavefront
Management System™" als calculatiemethode en het proces van "Point by Point Twinning™". Samen vormen deze twee
innovaties de "Twin Rx Technologie™".
Beheersing van het golffront™:

Point by Point Twinning™:

Alle multifocale glazen vervormen lichtstralen door de
enorme variatie in sterktes. Zij vervormen hierdoor ook de
lichtgolffronten die het glas passeren. Dit heeft tot gevolg
dat er optische aberraties optreden, die op hun beurt de
gezichtsscherpte van de drager beïnvloeden. Om een
hoog resolutie retinabeeld te krijgen, is het noodzakelijk
om de vervorming van golffronten die in de pupil terecht
komen zo veel mogelijk te beperken, en dat voor alle kijkrichtingen. De beheersing van een scheef invallende en uittredende lichtbundel kan niet via de traditionele rekenmethoden worden bereikt. Dit omdat deze methoden uitgaan
van een enkele lichtstraal die door het centrum van de
pupil het oog binnentreedt. Het is alleen met de Wave
Front Control techniek mogelijk de kwaliteit van de lichtbundel in zijn geheel te optimaliseren. Dankzij deze techniek wordt een lokale berekening van het glasoppervlak
gemaakt. Het door breking verkregen golffront heeft zijn
oorsprong in het glas en is zo regelmatig en sferisch als
mogelijk. Varilux Physio is het eerste multifocale glas waarbij een dergelijke calculatiemethode is gebruikt.

Het ontwerp van het multifocale oppervlak vloeit voort uit
een ingewikkelde berekening, die alle optische functies in
beschouwing neemt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de golffrontbeheersing techniek, die elk punt van het glas,
en dat voor alle kijkrichtingen berekent. Dit ingewikkelde
optische ontwerp omvat een zeer nauwkeurige berekening
van de achterzijde van het glas. En deze berekening wordt
in alle kijkrichtingen afgestemd op het progressieve voorvlak van het glas. Een computerprogramma berekent een
puntsgewijze koppeling van de voor- en achterzijde van
het glas. Uiteindelijk verkrijgt men zo een resultante die in
het oppervlak van de achterzijde van het glas kan worden
aangebracht. Hiermee worden de gewenste optische functies bereikt. Een puntsgewijze polijsttechniek, het zogenaamde “Advanced Digital Surfacing” maakt het mogelijk
om deze ingewikkelde achterzijde te produceren.
De innovatie is gelegen in het feit dat het glas wordt geoptimaliseerd voor elke correctie. De standaard methodes
optimaliseerden alleen een bepaalde basissterkte.
Tegenwoordig is het via digitaal polijsten mogelijk om de
achterzijde van het glas punt voor punt te frezen en polijsten. Zo wordt heel nauwkeurig de gewenste optische functie gerealiseerd en is het glas perfect geoptimaliseerd
ongeacht het brilvoorschrift.

Fig. A : Technologie van golffrontbeheersing (Wave
Front Control™)

Fig. B : Digitaal polijsten
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Dankzij de technologische vooruitgang, zowel op het
gebied van de calculatiemethoden als in productietechnieken, is het mogelijk geworden om multifocale oppervlakken op maat te maken. We kunnen ieder glas per
stuk ontwerpen en ze helemaal op maat produceren
voor elke drager. Dit markeert het begin van een nieuw
tijdperk. We kunnen nu op de persoonlijke kijkbehoeften
van de drager afgestemde “gepersonaliseerde” multifocale glazen ontwerpen en produceren.
Een eerste poging tot afstemming van de multifocale glazen op de individuele behoefte is gedaan door
Rodenstock met Impression ILT (Individual Lens
Technology) en door Carl Zeiss met Gradal Individual.
Beide concepten worden afgestemd op basis van criteria
die verband houden met het voorschrift en de centrering
van de glazen. Deze glazen worden berekend aan de
hand van het brilvoorschrift, maar ook van de gegevens
van de centrering: monoculaire pupilafstand, vertexafstand, inclinatiehoek van het montuur en doorbuiging
van het montuur. De basisgedachte was om elke presbyoop hetzelfde zicht terug te geven als de emmetrope
presbyoop met eenzelfde additie.
Met Varilux Ipseo heeft Essilor een iets andere benadering gekozen. Hierbij wordt een glas ontworpen op basis
van het persoonlijke kijkgedrag van de drager. Het criterium dat gekozen is om de glazen te personaliseren, is de
coördinatie van de hoofd- en oogbewegingen. Hierbij
wordt de natuurlijke wijze gemeten waarop de brildrager
zijn omgeving met zijn hoofd en ogen verkent. Hierbij
kunnen twee tegenovergestelde houdingen worden
onderscheiden:
- mensen die hierbij meer hun ogen gebruiken, de zgn.
“Eye Movers”,
- mensen die hierbij meer hun hoofd gebruiken, de zgn.
“Head Movers”.
Deze kijkstrategieën worden al in onze jeugd gevormd en
blijken zeer individueel. Ze zijn stabiel en reproduceerbaar en onafhankelijk van de ametropie, de mate van
presbyopie en van de leeftijd van de betreffende persoon. Alle soorten houdingen bestaan en zijn in min of
meer gelijk verdeeld tussen de “Eye Movers” die hun
hoofd nauwelijks bewegen en de “Head Movers” die hun
ogen nauwelijks bewegen. Dit is van fundamenteel
belang voor de ontwikkeling van multifocale glazen.
Want nu weten we hoe het oog het glas verkent en hoe
het de verschillende delen van het glas gebruikt.
- De “Eye Mover” gebruikt zijn glas nogal statisch: de
ogen maken de meeste bewegingen, het centrale zicht

wordt het meest gebruikt, en daardoor zijn zij gevoelig
voor gebieden in het glas die minder beeldscherpte bieden. In het glas zijn vooral brede zones voor het kijken in
de verte gewenst.
- De “Head Mover” maakt op een dynamische wijze
gebruik van zijn glas; het hoofd maakt de meeste bewegingen. Door de vele hoofdbewegingen en het daaruit
voortvloeiende schommeleffect, wordt een glas met een
zachte perifere opbouw sterk gewaardeerd.
Afhankelijk van het individuele kijkgedrag van de drager,
kan het bijbehorende multifocale oppervlak berekend
worden dat het meeste comfort oplevert.
In de praktijk is het noodzakelijk om het individuele kijkgedrag van elke drager te kunnen meten. Een instrument, het zgn. “Vision Print System” is daarvoor ontwikkeld (figuur 42). De proefpersoon neemt op een afstand
van ca. 40cm plaats voor het instrument en draagt een
speciale bril die voorzien is van 2 ultrasound zendertjes
die met het instrument communiceren. Zo kunnen de
hoofdbewegingen gemeten worden. De proefpersoon
kijkt naar de in willekeurige volgorde oplichtende lichtdiodes. De lichtdiodes op de uitklapbare armpjes zijn
geplaatst op 40°. Na iedere zijwaartse blik naar rechts
of naar links richt men de blik weer naar een centraal
gepositioneerde lichtdiode op het instrument. Deze
meting wordt ongeveer twintig keer gedaan. Dit levert
twee parameters op:

6 Geschiedenis

Een nieuwe dimensie:
het “gepersonaliseerde” multifocale glas

Multifocale Glazen

Geschiedenis
van het multifocale glas

Fig. 42 : Het Vision Print System™

Copyright © 2006 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

37

6 Geschiedenis
Multifocale Glazen

- de hoofd/oog coëfficiënt [HE], een getal tussen de 0 en 1
die de verhouding aangeeft van de hoofd-ten opzichte van
oogbewegingen. Als deze coëfficiënt kleiner is dan 0.5 is er
sprake van een “Eye Mover” Is deze coëfficiënt tussen de
0.5 en 1, dan is er sprake van een “Head Mover”.
- een stabiliteitscoëfficiënt [ST], deze geeft de stabiliteit
van de metingen aan.
Deze twee parameters worden vervolgens gebruikt om
het multifocale oppervlak te berekenen volgens de volgende twee methoden:
- de hoofd/oog coëfficiënt geeft de gewenste verdeling
aan tussen het zuiver bruikbare centrale zicht en het perifeer zicht, en tevens hoe dit in het glasontwerp zal worden aangebracht.
Zo zal voor een "Eye Mover" het centrale gebied met zuivere gezichtsscherpte voor de verte worden verbreed.
Terwijl in het glasontwerp voor een "Head Mover" juist de
perifere kijkzones zachter worden aangebracht.
- de stabiliteitscoëfficiënt geeft de stabiliteit van het kijkgedrag gedurende de metingen weer. Deze parameter
wordt gebruikt om de overgangsgebieden tussen de centrale en het perifere kijkzones zo goed mogelijk op elkaar
af te stemmen in het glasontwerp. Deze overgang is iets
harder bij een stabiel gemeten kijkgedrag en zachter
naarmate er meer variatie in het kijkgedrag wordt gemeten.

“Head mover”

Zo worden nieuwe gegevens toegevoegd aan de gebruikelijke brilvoorschriftgegevens, namelijk een weergave
van de dynamiek tijdens het gebruik van het glas.
Hierdoor is afstemming op het individuele kijkgedrag van
de drager mogelijk. Omdat het glas op maat voor de drager wordt gemaakt, biedt het een verbeterde zichtprestatie. Bovendien zijn de meest recente technologische
innovaties in dit glas verwerkt: de verschillende progressieve zonelengtes, Twin Rx Technology, etc.
Het criterium van de hoofd-oog coördinatie dat bij
Varilux Ipseo wordt gehanteerd, is een eerste criterium
voor personalisatie. Andere benaderingen zullen volgen.
Vandaag zijn wij dus nog maar aan het begin van het tijdperk van de gepersonaliseerde multifocale glazen.

“Eye mover”

Fig. 43 : Het principe van personalisatie met Varilux® Ipseo™
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Daarnaast is het zichtcomfort van de presbyoop zeer
sterk verbeterd. Terwijl multifocale glazen vroeger een
flinke aanpassingsperiode vereisten, verloopt de gewenning aan de huidige generatie multifocale glazen min of
meer spontaan.

De prestatie en superioriteit van multifocale glazen ten
opzichte van bifocale en monofocale glazen hoeft tegenwoordig niet meer te worden bewezen. De ontwikkeling
van deze glazen zal zich doorzetten en versnellen. Meer
dan vijfhonderd miljoen mensen hebben al kunnen profiteren van het zichtcomfort van deze glazen. De komende
tien jaar zal het miljard tevreden dragers zeker ruim
overschreden worden.
De correctie van presbyopie door middel van multifocale glazen zal gewoon doorgaan, overal ter wereld. Er
komen steeds meer presbyopen bij en zij zullen massaal
kiezen voor multifocale glazen, die een beter zicht en een
betere kwaliteit van het leven bieden.

Multifocale Glazen

Sinds de introductie van het eerste multifocale glas, zo’n
vijftig jaar geleden, heeft de technologische ontwikkeling, van het ontwerpen tot en met de productie, nooit
stilgestaan. Vanaf een min of meer ambachtelijke werkwijze in de begintijd is enorme vooruitgang geboekt, dit
dankzij de meest moderne computergestuurde frees-,
slijp- en polijsttechnieken.

Ten slotte

Ten slotte
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