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Historie

Op 8 en ) maart 1967 wed in het Ooronel Laboratorri'r.m,te Arns'terrd,amee,n symposriumgehouden qver ,,Gezichtsfunctie in beioei en .rrerleer,'.
Op dit
kwam de reed'sz;er o'r.ade
klaót
naar voren van de gebrrekkige standaandisatievan
de ooderzoekmetlrodenvan de gezichtsfunctie. N.aar
aantreird,inghiervan formeelde de CornrnrrissieArbeid,sgeneestund,igOnderzoek (CARGO) van de
Gezondheidsorganisatie TNO een projectgroep
ïari ae d,,StandaaÍd,isatie,onLderzoekrnretihoden
zichtsfunatie". In dreaeoomrnrissiewetrd schrijver
dezes'de,taak toebedteeldde standaarrdLisatie
van de
gezichtsscheqptebepal,inrg
met optotfpenkaarten aan
te vatten. Onder optotypenkaarten zal hier steeds
wor'den verstaaniedrerevisuele presentatie van optotypen, onverschillig of d,it ,met belichte kaarten,
wel doonhichtmet I'iclrtbakken gesóiedt.
!)d*
Taak
De comrnrrissLie
heeft zich tot taak gesteld to,t een
zodanige starnrdaardisening
van de gezichtsscheqptete
komen, dat
zoru bestaan bij
1 n goe,d ryogelijk aans'lnr.irtinrg
irnternationaal algerneen aanvaatdefrormen
! ry_ry"4 mggelijk aans,luiting zou bestaan bij de
irn Nededand gaogbare praktijk van de geziáhtsscherptebepaling
c de vrijÈreid van de fabri,kant tot velb,eter,ing en
van de gebrurilcertot kzus nie.t door te ri,goureuze
voorsctrrijverij nodeloos zo r worden eperkt
d dyr het ontwelpen van een praktische regeling
tot doorvoering van de standaand,is€ringinderdaad
het belaikte resultaat geëffectueerd zou kunnen
worden.
De redenen v/aarom standaardisatiebelangrijk
wordt geacht, zijn de volgende:
a bij keuring diienen tr<eu,dingen opdrachtgever
tot kenrring verzekerd ,te zijn van het hantereÀ van
een va6te oionm. Het hanteren van ,een twiiíelachtige trormn is noch billijk tegenover de belangheb,benden, noch bworrderlijrk voo'r het aanziJn
v'an de keu:dnrgsrinstaoties
á bij oveldnacht van.ldinische Eeggvenstussen artsen idisnl Írlen verzekerd te zijn van betrouwbare
infolmatie,o'ferd,r,,acht.Een velbeber,iogof verslechterinrg in d,e ziekteteestand dlent ook-door anrd,eren
dan de.eigen geneeshe,erte ,kurnnenworden geqsÍlstateerd.

Het volledig uitkamrrnen van d.e J:iteratr,r,urover
stanrdaardisatie van de ,gezidrtsscherpte rcu een
wijwel onbergornnenen reerlijk gezeg.i wij zinlioos
karwsi zijn. fu aou een beeld o,ntitaa,n van een
schier eindeloze reeks poginBen tot,klLeine verbeter'ingen lr'ier, en kleiue verfijninrgen daar, ds meeste
zon:der opvallenrd veel zin, eÍt zeer weinige van
lange ad,ern.Een u;itstekend gedocu,menteerJreoent
overaiót van de historie in dezen is te vinden bij
B ennet t (L965). De l,eningis, dat alles wat
maar bedacht lcon woriden vrel reeds bedacht lijkt
te zijn en dag w,il het werk van de com,rniss,iesucces,rijk zijn, iedere poginrg om oog iets werkelijk
ryeuls te b,rengen zal Ínroeten wo,r'.dennagelaten.
Slechts rrde brengen in het ,bestaandeleek haar
taak.
,een enkel punt aan uit de
- . Wij stippen slechts
ln1862
pub'liceerrde
S nell en zijn sindslittory,..
dien ,beroernd geworden Optotypenkaart. Vij geven deze kaart weer n Figuur 1, juist orndat zo
vaak de naam ,,Snellenlcaart" ten ,onrechte wo,idt
gebru.i,kt.Men kan Snel[ens
,publicatiezien
als een eer$te €n goed ,geslaagdepóging tot standaardisatie. Hier wordt voorr hst eersf een ineichtelijkg en hanteerbare definitie van het begrip gezichtucherpte EegEven,,nI. rde onagekeerdewàar:de
van de net rondersóeidbare hoekspanne Lin boogrnrinurten.Dat de Snellenkaart zo;n groot strcces
werd, was nattr,uLrlijkmerdete drankenaan het feit
dat S n e I ,l e ,n s werrk de zegen had van twee
hoofdgoden van de,toenrn"alige oogtreelkundige
O l y ' r n p uD
s :o n d e r s e n V o À G r à e f e ( S " y der 1962).
Een,poging tot reótvaardiging van zijn speciale
kzuze van I'etterrtype
heeft Snel,le,n nzui'elijks
gedryn en in zekere anwas het ook een vrij wiiiekzuri,ge keuze. Anderen hebrben andere keuaen
gernaakt en met oÍune mogen hier genoenad zijn
{e Pfliigerhaak en de Landóltring, die
beide het voo,rdeel hebben in alle oriëntaties gemakkelijk benoenabaarte zijn. Geen wonder dat
het Internationaal Oqghe€lkundrigCongrres,in L909,
één van deze beide - de Land,ol,tring - als
standaarrd aa,nv'aardde.Nonchalance ten aanzien
van de nazntg moet wel de voornaamste reden
zijn geweest waarom ,het nooit tot een effectieve
doorvoering van d,ezestanrdaard,is gekornen.
Oo,k over de stapgf,ooittetussen opíerwolgende
regels bestaat een uitgebreide literatuur. De hoofdtwiíel lijkt 'te gaan tussen,eenreil<enkrn,ligeen een
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Figuur 1. De oorspronkelijke optotypenkaaÍt van S n e
len uit t862

nreetkundige reeks van let'tergrootten. Bij een rekenkundige ràeks bestaat een consta,ntgroottwerschil
tusseri opeerwo,Igen'deregels, bij de rneetkundige
reeks ,eà constante gro'otteverhouding. Dat de
rekenku,ndi,gereeks ,zo veel natuudijkgr zou Passel
bij een decimale cl,assificatie(Duf our L929)
lijkt ons 'een weinrig doorstraggevend ar'gument'
recentelijk (L967) Du*aatorn Jonk,ers
fo u r s concl,usie o'verneernt maar ziaf,t wel bedient van d'e breu,knotatie ontgaa't ons (zie Figuur
4) . Y oor de rneetkundige reeks zou pleiten dat ook
voor visue,le aínrretinEen\7 e b e r s wet schijnt te
qeld,endat de rnens íelsch,illen naar hun relatievg
Ën nriet naar hun absolute waarrdeoordeelt. Maar
dit ,is de vraag niet ,bij de gezichtsschetptebepaling
en het argurnènt is 'dan eeÍ van esthehischedan van
ke waarde.
wetenscrhappelij
zou.bijvoorbeeldqr,
a,rgu,rnent
Een w,etenschapp-elijk
-ontleend Íno€tten ttjn aan 'de dristri utie van visusof aan de relatie tussen
waatrdenover de'populatie
-ref,racbie-afwijking;
een vollegeaichtsscherpteà
n'iet
echter
er
bestaat
à,ig sluitendé argurnentatie
(S I o a n 1951). Iorniddels lee'rt op'meten van
com,rnercieel gangbare optofypenkaar'ten -dat, zij
het met gr:orteonzo,rrgvuld,igheid,in het algerneen
de rrleetkirndige reel<svormgehanteerd wondt' Een
plezienige praktische omstandigheid bij deze keuze
it "ltutíuta dat bij vera-ndeing van de leesafstand
de ornreil<erningvan de v,isuswaarde relatief eenvoudig is, iets wat met name van belang is wanneer
het gíat o,rn v,isusbepalingen in 'de buurt van of
1/to.
lager'dan
-De
wijze vÀ verlichhi,ngen de vedichtingssterkte
spelen in de literatuur een geringere rol' Men
hinkt op dr,ie gedachten. Ten eerste wil Ínen zo
het gehele dioptrisch. systeem begoed óge[jk
áreten.Mén wenst dan een wij'de pup,il, en dus niet
te veel Licht. Ten tweede w,il rnen zo goed mogetrneten,en d-atb'e-t ,,
lijk onder no,rm,aleleesconrdrities
wil rnenl'|)
,licht.
Tenslo'tte
meer
tékent aanzienrlijk
co,nditiesrnretenen dat betekentveel
onder,orptirrnale
licht. Hà konrt ons voor dat rnen met de laatste opvatting het nr,eesthandelt in de geest van de definitie va-tigeziótsscherpte. Hierin komt irn'rnershet be'
grip ,,;oq net onderscheidbaar"voor en dat wijst
De voorí*tl óp óptimale waarrnerni'ngscondi'ties.
keu,r vào,riagere l,ich'tn'iveaussptu.it duidelij k voo'rt
uit de wens optotypenkaalten'tegebruiken als hulprniddel bij hèt ieTractio'neren.Daat is natuurlijk
niets ,op teEen,maar het risiets anders dan het bepalen iatt áe visus. En wij willen o'nsbeperkentot
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dit probleem. Mocht een gestandaarddseerde
visustest ook brrli,kbaar blijken voor het refrachio'neren,
dan d,ien'td,at als een 'toevallig pluspunt te worden
beschouwd. Overigens ka,n worden gert€ld dat de
laatste decennriade liótteóniek
zo zeer verbeterd
is, dat van een grote afstar,xd,ttrssennormale en optimale leesconditiesnauwelijks meer kan worden gesp,roken.
\X/ij kunnen uiit deze rlLiteratuurstudiein vogelvluc,hrt,eenpaar condusi,es'trekken. Ten eerste, dat
er betrekkelijk weinig meer te starndaardisereovalt.
llet rneeste werk rin dezen is gewoon al ged,aan.
De Landoltring
is goed gedefinieerd. De
meetkundige reeks is in de praktijk aanvaard.De
optimale leesconditie is weliswaar niet algemeen
aanvaardin de praktijk, maar dit komt vooral doordat men er ook mee wil refractioneren - of uit
onn-adenkendheid.,
I)e fweede concrlusied,ie rnen kan hrekken is dat
het knelpunt van de doorvoering vail een eenrnaal
aany'aanàe
stanrdaardligt irn de nazo,rg.Men dient
te zorgen dat een aan de 'eisen voldoende kaart
rnetterdaadverluijgbaar is; en wat wen belangrijk
is: 'd'at niet aan die eisen vol,doendekaarten varn
de markt verdwijnen. Een rbela,ngrijk deel van
dit rappo,rtbestaatd,aaromuit:
a de concreteu,irwenkiogvaÍr 'eenaan de oisenvoldoende oprto'typenkaalt
á de concrete uitwerrking rr&n ,ê€o ptra,nde ca,rnpagne om de effectieve doorvoering tot stand te
Dfengen.
BESTAANDE OPTOTYPENKAARTEN
De wens tot standaard,isatie spnrit voo'r't uit
onvrede met het bestaande, vaak chaotische. Hoe
groot is dan wel d,ie chaos? \X/ij hebben uit het
commercieel arsenaal ,eenrgtreepgedaa,n.Een greep
d,ie vrijwel louter l,etted<aarten oplwerde, want
ondanks alle bezwarerntegen de letterkaart - ongelijilcwaandigheid.der lettertypen, het optrreden van
leereffecten - heeft de,zeaich urits'tekendwe.ten re
han'd,haventegen pogingen tot standaardisatie. I7e
beschouvrennu ,een aantal verschi,llende facetten,
a Lettervorm
Een en dezelíde ,l'etter pleegt in uiteenlopende
vormen op égq trebterkaartvoo,r te l<omen.Figuur 2
geef't zwèn h's, u,itvergroot tot gelijke gïootte,
voorkornend op verschillende ,rqgels van één der
meest gangbare optotypenkaarten. Comrnentaar
overbodig.

b Stapgrootte
De rneesteoptotypenrkaartenwer,kenÍnet een Ínin
of meer meetkundi,gereeí<svan ,lettengrootten.Dat
rnin of ,rneer,beterkentdan, dat weliswaar gestreeíd
is ,naar een vaste verhourdringvan opeenvolgende
lettergrrootten, maaf 'dat d,ewerrldijk voorkornende
lettergrootten eer bepaald werd,en door de vraag
of de trettergrootte wel besch,rijfbaar was door een
ui1 'ssÍryoudrige getallen rbestaandebreuk. In de
praktijk komen dan ook heel wat afwijl<ingen van
het rneetkundrigeredsssysteemvoor tot zelfs zover
dat van een redelijlce regelmaat iin stapgrootte nauwelijfts meer spra,keis. Het onderstaande staatje
met enige nu,nlerieke gegevens van een paar ha,ndelskaartenmoge drit verduidelijken (Ta\el t).
De enige ons bekende in NederLland gebruikte
optotyp€nkaart voltgenshet strak volgehouden meetklandigereekssysteem
is die van Colenbrandea (19)5). Deze ,is echter niet rnorrnaalin de
handel.
Tegenover deze vele rneetku,ndige reekskaarten
staat een enkele op het rekenkundigp,reekssysteem
gebaseerdekaart waa,rbij d,us srteedsopeenvolgende
visusregels,een aonstan,tgroottwerschil hebben.
Bij lage visuswaaldrenkomen deze kaarten in de
knel ornrdat de sp,rorrg van v,isus 0.1 rnaar 0 toch
echt niet gelijkwaard,ig worrdt,gwoetrdaan de sprong
van O.2,naar0.1. Men redt zich urit de moeilijkheid door toch,een knieval te rnaken voor het meetkund,ige rmkssysteemen door de kaart gewoon rniet
te ver'd,oorrte zetteo.
Als neaat van de fijnheid van de i'ndeling kan
men het ,aantalgrroottestapjes
ÍreÍneno- *nïrorvaniahievari 'een factor 10 te overbnr,ggen.Minder
dan 6 visi.rsstaprpen.tussen V : 0.1- en V : L
kwam niet voor; m€ef ,kwam in ,alle v,ariatiesvoor.
STij troffen kaartenaan met 6,7,8, L0, LL, 12 en
1) stappen. In het laatste geval is het gemiddelde
groobtwerschil tussen opeernvolgenderegels ongeveer 16 /o, tegen circa )0 /o bij 'de6-stapskaart.
c Bereik
De meeste optotypenkaarten hebben ,een bereik
van een facto,r 10 in visuswaa,rdenof daaromtrent.
STij noteeden als uiterstewaard,en:0.1 - 1; O.I - 2;
0 . L 5- L . 2 ) ;O . L 5- 2 ; O . 2- l ; 0 . 2 5 - L 2 5 ; O . t- I . 2 r .
Opmerkelijk ,is het grote aantal kaarten dat n,iet
verder gaat dan visus 1., hoewel het normale oog
iot druidelijk hoger waarden rond visus 2 ,reikt. Da1
betekent d,at vaak de visnrs niet kan wo,rden bepaa,ld bij gebrru,ikop d,e ,bedoeldeleesafs,tand.
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-letterkaart, uitvergroot tot dezelfde afmeting

Figuur 2. Zeven A's van de Strau

r. Enige numerieke gegevensvan een

Tóel

6 meter kaart
(rechts)

t meter kaart
(links)
lettergrootte
inmm

t)

44
29
22
1t
' 10
8
6.5
t.5
4.0

stap
gtootte

L.66
t.t2
L.)2
L.47
1.50
t.2t
1 ) ^

1.18
1.38

berekende
visus

0.11
0.18
0.28
0.1,
0.55
0.81
1..00
L.24
L.4t
r.99

aangegeven
visus

1/1o- 0.10
l-1u- O.L7
Ll - o.2,
tls - o.3,
al2 :DJO
3 1 4- o . 7 5
r. - 1.00
6 1 4- t . 2 ,
1rl2 - L.1O

lettergrootte
in mm

staP
groofte

88
,2
55
26
18
L4.'
8.7

2 :2.OO
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1.69

r.49
r.)t
r.4,
L.24
1.61

berekende
visus

0.10
0.L7
o.25

o.)3
0.49
0.60
1.00

aangegeven
visus

1/1o -

Qt

0.10

tl6 - o.r7
tl4 - o.25
Ll3:o.3)
LlL - o.50
zlz - 0.67
1 - 1.00

b
36

Y-11/z

3

75
(6617
0,t.

D.37

DEGF3Utr

Figuur 3. Detailopnarnen uit drie verschillende optotypenkaarten
'líat
A Álleen uit de gehele context kan blilken llat het g*al 36 hoort bij de bovense ringen.
36 betekent
wordt niet aaogege\ren
B Drie soorten aanduidingenop een kaart bestaandeuit E's en Landolt
C:s
C De - nist uitgelegde - betekenis van het bijschrift is:
Y : 1-tl2: als men de regel van 5 rn afstand nóg net kan leeen heeft nren Vsus 11/z;
D - 3.1 als rnen de regel vaÍ 3rf s m afsand nog net kan lezen hedt oen Yizus 1
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d Visusaanduiding
De aand,u,idingvan de visus op oPtotyPenkaarten
ís ,lret resulta.aÍ \ran een rtrist'orischeontwlkkeling
en daardoor vrij gebreld<ig naar hedendaags€oPvattinig. Naar bekend,is door S n eI i en de notatie
Y : d/D aaogegeven,waarin D de afstand weergeeft waarop de letter onder 5', het kleinste bepalende detail CIrxder1' worrdt gezien; en d de
afstanrdwaaÍop de letter nog net gelezen kan worden. Àndere no,tatieswolden gebezigd: een decimale, ,en een jn procenten, maar dre ,breuknotatie
heeft zich dioor zijn kennelijk inziahtelijke formulening uritstekend kunnen handihaven.
Orngelukkigerwijs komt de b,rzulcnotatie nog rin
een,aantalvariaties voor. Ïie onzent worden de afstanden in mertersgerneten, maar in de angelsaksische literatuuLr won'd,t'd,evoet ,gebruikt, al is er een
strevennaar beterschap.Bovendien wordt als basisafs'tand d so,ms), s,oms6 rneter.genomen,terwijl
de werkelij'l<emeetafs;tandnog wel ,eensanders kan
uitvallen doordat de kamer 4. ,ssdrigelengte rnist.
D,it ,gebrek aan uniíorrniteit brerxgt de noodzaark
met zich mee tot o,mrrekenen,en dus ook de kans
op íouten. Deze kans op fouten lijkt niet geri'ng
oind,at op vele kaarten àe aand,u,id,ingvan de gebru,ikswijze prinaitief en onvoldoende is ( Fi guar 3) .
e De indeling
Bij trdei,nerworrd,enideafmerting der op,totypen,
groeit de mogelijrkheid om de desbetreffende groot[e rin veelvoud aan te bieden. Niet altijd heeft de
ontwerper zich in de beperl<ing een rneester getoond. Nu zou men dit als een teónische bijkomstigheid ter zrydekunnren laten als n,iet de schier
eindeloze aaneerlrijging varri oPtotyPen op de o'nderste regels rnet 'de visusbepaling zelf zou interferelen. Niet slechts anablyopen, maar ook normalen raken de draad kwijt, en het meten van de
visrus wo,ld,t ,bemoei'lijkt of ongunstiig beïnvloed
door veldryaaleffecten. AIs ,e:rtreem voorbeetrd zij
hier genoemd de reeds €eÍder genoemde kaart van
Jonk'er s (Figuur 4).
f Het contrast
Veerl optotypenkaaften zijn droor €n door vergeeld. Maar hoewel het een onesthetisch gezicht
is, blij,l<t het contrast iniet noernenswaardte zrln
ten:,ggelopen.
g De verlichting
Op het punt van 'de verl,ichting bestaan de meest
uiteenlopende pralctijl<en. Er zijn fraaie doodich-

hiragskastenin de handel - Ínet ovetirgens ong€spmifeerdg rnaar vrij 'behoorlijke helderheicl; men
zíetkaaften haogen in goed vedióte rurirnitenwaar
ook een r'r.limeorngwing van de kaart van gelijkwaardirg heider'heidsniiveau is; en Ínen ziet zurak
ved'ichte 'testkaarten,in een volslagen duistere o'mgevfuig. Ons 'is geen onderrdeel der rnedische innichting belaend waar;rr zo,veel eigenbouw voorkomt.
h Het criterium
In het leerrboekvd.nR,o chat (1916) kan men
worr'dt bepaald door
lezen 'dat de gezic,tr,tsscheqpte
de rlaatste legel 'drie nr,en foutloos kan l,ezen. De
p,raktijk rklopt ,hrieruneeniet. Men srnokkelt rnet
,,kleine" fouten (o voor D), telt fouten bij moeilijke letters (B) niet mee, en interpoleert (316 f,
zl5 r). Niet altijd is zeker welk criterium is aan-., 1
g!t.gá. De hierdoor ontstaandeo,nzekerheidbii deUb
visusbep'ali,ngkan rnen sch,attenoP e€n regelafstan'd.
MINIMUM EISEN
Op gronrd van het voongaande rneÍr€n wij een
aantal rni'nimu'm reisente Ínrogrenforrnul'eren, waaraan een optotypenkaa.rtdiient te voldoen.
ri
a Vorm van de optotypen
Starrdaardzij de La,n do luing (Figuur jA),
: binrnenidiarneter
gekenmerkt door bu,itendri,arneter
: stapgrootte : 5 : 3 : 1. Hiermee sluiten wij aan
bij d,e iinternationale afsp'raken.
tringen in
Tegen het gebruik van Landolf
de praktijk is meerrnatl,enbuwaar gerezen, vooral
de keuding
op grond van zij;n ,,orntreesbaarheid":
nroet oriëntaties benoemen in plaats van lezen wat een moeilijke opgaaf zou zrln; en het is moeilijker voor de keurende arrtsde keurling bii te benen, zod,at m,isverstandover welke ,ring benoenr,d^
werd gemakkelijk kan ,rijzen. I'edere poging tot Qb
starndraaÍdisatiedie deze bezwar'en niet als reèiel
onderkent is tot mrislukken god,oernrd.\Vij men'en
dat rer twee uritwregenzijn urit d,it conf'lict tussen
ideaal en praktijk.
- Naar o,nzeovertuiging is een groot deel van de
bezwaren ,tegen de L a n 'd o rl tring terug te brengen ,tot de gebrelc,lcigeruimteliilce indelíng van de
kaarten. Ind,ien dit waar,i's - sn onze praktijkexperirnenten wijzen daaro,p- ,is het probleem een
ióijn-problmm dat kan wordeÍr opgelost door een
betere oprnaak.
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m = ul
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hakenkaart,gebaseerdop het rekenkundigereekssysteem
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- \V'ij will,en het alleen-gebnr.ik van de L a nd ol trring niet tot,een absotruteeis verheffen. Iedere
kaart w,aawande optotypen aan 'de eis voldoen dat
de verschillen in,leesbaarheidbinnen een v,isus,regel
voor het normale niet astigmate oog lcl,ein zija ten
opzióte van de verschill,en in lees aarheid tussen
de regels, 'en die ook aan de anrdere,nog te noernen
eisen voldo,et, kan worden ,geacht te vold,o'en aan
de vereisten. Een zodanrigekaatt van het lettertyPe
is de comrnissrieniet bekend, en een zekerescq>sis
ten aanzien van de rnogelijkheid tat aanmaak kan
zij zichniet ontveinzen.\[ij zoudenwel willen stelLen dat de leesbaarheidvan d,e L a n d o I tling de
stanidaardblijft voor de ijking van an'dereoptoryPen.
b Stapgrootte
bij de p'raktijk stellen wij voor het
AansiluLitend
rneetkundige reekssysteemals standiaard te aanvaarden.Dat betekent dus dat tussenoPeenvolgende visusregels een co,nstanrtegrootteverhouding
dient ,te bestaa,n.Daarbij rnoet het visusbereikniet
te klein zijn; voorgesteld wodt een rnini,rnumbereik ,te eisen van visitrs0.1 tot 3. Deze hoogste visuswaardeis geen on"1$srlige luxe daar niet weinigen visus 2.5 plegen te halen.
0.1 is nabuurlijk betreklceDe nrrinimumwaard,e
lijk willekeurig. Hiertoe werd b,eslotenop grond
van d,e gewoonte; op grond van de eis van minimum visuswaarde0.1 zonder brilcorectie, zoals
deze bijv. voot sóeepsvaartkeurin'g'enwordt aangehouden; en op grond van het ruimteprobleem
oo
- de kaart.
Het lijkt overigens niet onwaarschij,nlijkdat de
twee a,ndereredenen beide terug te voeren ztin op
dit ruirnteprobleem,waard,ooriedere kaart-onfwerper
tenslotte beperkt wordt.
In het 'rnoorgàandewerd de b,ehoeftegesigna,leerd tot Linterpolatie.Ter ondervanrgingvan deze
behoefte en om tr,ieronder te n'oemen praktische
redenen wordt voorgestetrd,een indeling van het
visusgebiedtussen 0.1 en f in 10 stappen als standaard te aanvaarden.
redenen zrjn van tweeedei aar'd:
Die pratr<tische
- bij een indeling in tienen is het mogelijk meer
dan bij welke and-ereindeling ook moeiteloos de
!,7/2 en r/rc in de schaalop te nevis,nswaarden
rnèn.Zo word't dan een zeer wenselijke aansluili,ng
verkregen bij de in de pr'aktijk gegroeide notatie.
Men krijgt dezeindeling zo spanningsloosdoor de
gelukkigíomstandigheil dat Ëenin &ieën verdeeld

stuk van visus 1 tat t/2,een stap8footte .{Z :
1.260 eist en reenin tienen verdeeld stuk vain vizus
t ,tot 1/ro ,een daarvan niet noemenswaardverschilÍendestapgrootte {LO : L.259.
- d,oor dezeindeling wordt op ,eenvoudi,ge
wijze
d,e weg vrijgernaakt voof, eeÍr logaritmische visusnoteri,ng.\Vij kiezen hier met opzet'de uitdrukking
,,de weg vrijgernaakt". \X/ij willen deze visusnotering hier geenszinsopdningen. Er zou h,iermeeechteir een o'bstakelr.r,itde weg geruirnd zijn om voor
wetenschappelijke doelei'nden deze rnogelijkheid
wijze uit te buiten.
o,pbij de praktijk aanslnr,itenide
c Visusaanduiding
In aa,ns,luiting aan het voorgaande stellen wij
voor de bestaan'degewoonte, de visus rnet breukwaarden te noteren te handhaven.Het spreekt van- J,,.
vry
zelf. dat men met eenmaal vastgelegdeitapgrootte
,in
de
breukaanheeft
niet veel vrijheid van kzuze
duidi,ng. Met nanre rnoet rnrenrnaar afwachten of
de breuk rnog wel als verho'uding van twee eenvoud,igegetallen'te schtijven 'is. In de praktijk blijken de probl'ernen nogal mee ,te val'tren.
Tabel z geeft een concreet voorstel voor een
complete lijst van J'ettergr'oottenen visusaanduidingen, waaruit mern kan zien àat, met weinig
urnokk"l"n. u,itstekend aan de e,isenkan wo'rden
voldaan. Het srnokkelen hier en daar is verwant
aan het ontwerPen van 'een gelijkzwevende stemming in de rnuziek. Men kan dan ook spreken
van,,gelijkzwevende" optotypenkaart.
In-Íe áa"gegwen visuswaai,denkorrntde afstand
van waarnemenniet meer voo,r.Dit is geen volslagen nieuwigheid;de veel gebruikteStraubletierkaart bijvoorbeel'ddoet drit ook. In de grond is
deze methode b,eter, dan die waarbij men op zijn
S n e I I en s'd/D aangeeft.De vis'usontleen't toch
juist zijn waard,eaan ,het feit dat de afstand van
grrn At
lezen - rnits boven ,een zekere grens de
het
gaat
om
heeft:
meer
invloed
wezenliike
hoekmaat!
Om vergissingente voorkom,endienen de visuswaarden en de leesafstandop ied,erekaart aang€geven te worrden.
Met nadruk woldt voorges'teldgeen and,erevisuswaardenmeexte gebrtr.ikendan d,ein Tabel 2 voor'
ko'mende.Met ,narnelijkt deze maatr'egelvan nut
i,n ,een tiid waari,n meer en meer moet worden
verwacht dat de gegevens rrret computers zullen
worden verwerkt.
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