
Tabel Z, Gelijkzwwende optotypeokaart met l0 stappen tussen V : 1 en V : 0.1
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d De indeling

. Aan de ind,eling van .de kaart moet grote zorg
besteed worrden. Vij stelden reeds dat,eeÀ 'deel van
de weerzin ,tqgen L a,n d,ol tringen te wijten zoru
kunnen zijn aan een gebrekkirge opmaak. Men zou
in dezen 'irn de leer kunnen gaan bii hlrografen.
Een bmk ontleent zijn leesÉarheid' iÁ'n;-.t g.-
ri,nge mate aan 'de 'typogrrafische verzorging.

In concreto stellen wij voor:
- oPtotypen dienen geg roepeerd te worden in
eenheden van hooguit vijf elonenten. Dit voor-
komt afdwaaleffecten
- de kaart rdient ,een zehere rnate van regel-groe-
pering .te ,bezitten, vooral om een verbale beschrij-
v,irng van d,e leesregel rnogelijk,te maken. Dri,t bevo,r-
dert het contaot tussen ar,ts en keurling, ern werkt
daardoor tij dsbesparend.

e De verlichting

De verlichting van ide v,isiuskaart d'ient, voor no,r-
maal keu-ringswerk, van goed miveau en gelijkmatig
over 'een rui'rne omgwLingte zijn. \7,elk nLiveau goed
wo'rdt genoernd is natuurlijk moeilijk objectiel aan
te gwen. Met de toenernend,e ontwiil<kel,ing van 'de
technriek ,is het velkrijgen van hoge Íichtniveaus
steeeds gemakkelijker en steeds goedkoper gewor-
den en daardoor is het gemiddeld binnènhuislichr

niveau steeds velder gestegen. De Comrnissie Bin-
nenhuisverlichting van de Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde beveelt in haar recent ver-
schenen ra,pport (L967) 500-1000 lux normale
werkverlichting aan in bureauruimten enz. en voor
fijn werk meer d,an 1000 lux. Derre getallen zijn
vandaag de dag zeker niet overal aanvaard, maat
het lijkt alleszins aannemeliik te verwaóten dat
deze waard,en binnen ,enkele'iar,en inderdaad nor-
maal zullen zijn.

D,eze rninrirnu,m waarrd,e van 500 lux bliikt ook
te zijn aangehouden door de Britse Standaard,i-
salie Comrnisie (1968), terwijl ,een stanrdaasflisall"-
voorstel, ter tafel bij de Dzutsche Ophthalmalogi-
sche Gesellschaft (A u I h o,r n c.s] 1968) een
waarde van 'tenrminste 4)O lux aanbeveelt: Veel
verschi'l maken deze waalden niet vanuit het oog-
punt van de gezichtsscherp,terneti,ng.

Het ,lijkt zinvol ook eèn max,imum waarde aan
te gwen om-,te voorkom,en dat met te kleine pupil
gelezen wordt. Het,Duritse voors'tel qeeít zoOó lux
als maxirnu,m aan, het Britse voorschiift geeft geen
maximum, ,,o,rnda,t de geschichtsscherpte niet noe-
menswaard rneer toene;emt ,boven heï aanbevolen
mind,mum niveau". D,it rnoge waar zijn voor een
optirnaal gecorrigeer'd oog, maar geldt zeker niet
bij ongecorrrigeerde arnetropie waarbij door pup,il-
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contractie een gezichtsscherpteverbetering kan o,p-
treden door vergroting van de scherptediepte'

Om deze red,en wor'dt voorgestetrd hei algemene
verlichtingsniveau van de onrderzoekikamer aan de
laEe kant te hourden. Go,ede ervaÍing werd opge-
dán rnet,een vertikale verlichtingssterkte ter plaat-
se van de'ogen van de waarnemer van 50 lux' Deze
10 lux wordt ongeveer bereikt oP 5 m'ete'r aístand
van ,een met 2000 lux belichte leeskaart en zoru
dus weinig niieuws bieden vergeleken bij de Duitse
bepal'ing. 

-In 
fei'te 'is de ornschlivinS echte'r iets

stringenler d,oordat zo o,otk het effect van 'een alg_e-
menè orngervingsverlichting mee in de standaardi-
satie worrdt betro'kken. O'nder 'de zo' gestelde co'n-
drities bezit de puptl in het algem,een de zeer aan-
vaardbare Efootte van 3 à 4 mm.

Voor d,e gelijkmatigheid va,n 'de ver,lichting zij'n
geen ,nauwkzunige richtlijnen aan te,ge\/en. Voor de
kaaft ze\f m,oge gelrden dat geen verschiÍlen in ver-
lichtingsniveau Àchtb'aar zij,n, iets wat bij variaties
binnen 'de 30 /o redelijk gewaar'borgd 'lijkt. De
beste opstel'linrg ,is voorts n, dat de vedichting ge-
leid,elijk aíloopt naar buiten waarbii men als cri-
teriu,m voor,de verlidrtingskwaliteit kan aanho,uden
dat rnen ,de kaart nri'et als 'bijzonder held,er rnaar
wel als ,een wat opvallend wa,ndobject ervaart. Als
vuistregel moge gelden dat helderheidssProrlgen
van meef dan een facto'r 3 dii'enen te wo'rden ver-
meden.

f Het criterium

Nu de unifo,rmiteit baonen een leesregel verze-

kerd is, en nu ide staPgrootte is velkleind, verge-

treken met wat op 'dt^ Á..t,t. kaarten gebruikelijk
is, lijkt alle aanlei'ding te bestaan R oc h a t s rege'l

onvérkort te frra,nd'haven: 'de visus wode bepaa'ld
door'de laatste regel 'd'ie rnen fnutloos kan lezen'

REALISERING EN BEPROEVING

Het hgeft geen zin ,eisen te stellen als ze niet
realJseerbaar zijn. Orn aan te tonen dat haar eisen
inderdaad realisee,rbaar zij:n, en bovenrdien om,
door een voorbeeld, een standaard te stellen ,treeft
de cornrnissie gemeend zelf rnet 'een ontwerp te
moeten komen. Dit ontwerp ,is,niet bedoeld als al-
leen zaligmakend. Andere, mogelijk betere ont-
werpen, zullen van harte welkom wo.rden geheten'

Na',u.n aantal voo,rsrtudies werd ui'teindelijk'een
kaart onfworrpen als weer,gegeven ,in Figuur 5. De
kaar,t werd als prototype in'bescheiden mate aan-
gerrnaa,kt in drie forrnaten: op ,,Sta'ndaaÍd Ío'rrnaat"

58 x 73 crn voor 6 ,rneter rleesa,fstand; sP 5/a groot-
te, 50 x 60 cm voor ) rneter leesafstand; 'en op 2/z

grootte, 42 x 5O cm voor 4 rneter leesafstand. De
visuswaarde verloopt van Linls naar rechts en van
boven naar beneden. Figuur 7 is bedoeld om het
teksqgedeelte beter weer te ge\rcn. Men lette op de
groepering der visusregels door middel van horizon-
tale èn vertikaile tussen'banen rnet de bedoeling ver-
dwaaleffeoten tegen te gaan. De visuswaard,en zijn
bij elke regel zowel rin'brzuknonirtie a'ls in 'deci'male
vo,rm aaÍrgegeven. Ook de leesafstand waarvoor
d,eze visuswaarden geJden is d;uidelijk zichtbaar
aangebfacht.

Onr,dat droorgaans veel tijd verloren gaat met het
lezen van ,euid,ent leeSbare regels - 'eenvoudig om-
dat de onideraochte van tboven af begint - zljn
twee regels nader aanged,uid met gekleurde pijlties
(n Figuur 5 'en 6 uiteraar'd zwatt). De o'nderzoeket r,t.,i
È* din ge,maLkkelijk, zonder ter plaatse aan te wij- V

zen, aanrduriiden bij welke r,egel begonnen of her-
begonnen moet wo,rden. Een uitstekende belich-
ting werd d'oor d,e comrnissrie bereikt met fwee
100 Nf Attralrux lampen 'die op ruirn 2 m afstand
van 'de kaart tegen het plafonrd warren bevestigd. De
íoto van Figuur ) is genormen zonder extra foto-
grafische belichting. Met een u,iwmring als licht-
bak werd wat geëxperirnenteend. De projectgroep
voelde zich echter nriet gero'epen de vetre mogelijke
teatr,nLische verfijningen in de r:riwoening zelf verder
uit te werken . Zij meent da,t de handel, indien daar-
voor interes,se bestaat, reker',znlf , deze weg zal in'
slaan.

Om di't t)rpe L an d o I tkaart te b,eproeven wer-
den zowel ,in het laboratonium als,in een aa:ntal kzu-
ringscentra ervaringen verzarneld. Deze ervar,inge,n
wurden verkregen met een v'an het tr,iteindelijke
orrbwerp sl,echts ,op o,ndengeschikte punten afwij-
kend prototype.

Allèreersi werd in het laboratorium van 15 proef- ^ . '.

personen 'de foutenscore op,getekend zowel 
-bij 

d, W
hier beschreven L a,n d o,l 'tkaart als ,bij de veel ge-
brui,kte S t raubletterkaart. Het percentage,,fout
benoem,d" werd uitgezot tegen de Íog,anitnaisch uit-
gezettevisuswaarde, waarbii 'een 100 /o f.outenscore
íerd genoteend als de proefpersoon spontaan meld-
de dat hij ,,er niets meer van wist te maken". Ver-
volgens werrd,en inrd,iv,idnrele scorekromrnes'door ver-
scfiuivlo,g Í,anrgs de vizus-as tot beste onderlinge
deloki,ng-gebrach,t, waarbii dus tr,et 5o /p fouter.'
punt van alle proefpersonen oP éénzelfde relatieve
ïisuswaarde 1-werd- genormeárd (Figuut 7).
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Figuur 5' De optotypentest, verlicht door twee 100 17 Attralux lampen boven tegen het plaÍond
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Figuur 7. Foutenscores bij de nieuw ontwikkelde Lan-
doltkaart en bij de gangfuate Straubkaart
. enkelvoudige meetpunten
o verscheidene meeq>unten tezam€n genomen

Het verschirl tussen de resu{taten met de L a n-
d o I tkaart en met 'd,e S t r a'tr bkaart is duidelijk.
De Straub-score loopt op va,n 10 o/o fout bij
relati,eve visus 0.8 tat 9Ó % Íout bij relahieve visus
1.1t - wat dus een ,onzekerheidsmarge betekent
van de o,rde van 30 %. Std, hier Èegenover de L a n-
d o I tscore die van Lo /o tot 90 % foat klimt
oveÍ een visustraject va,n O.93 tot 1.08 - een on-
zekerheirdsmarge van de ,ord,e van 11 y'o derhalve.
Men kan d,aarorn zeggen dat de gezichtsscherpte
rnet d,e L a n d o I tkaart nrwweg tweemaal zo nauw-
keurlrg ,te bepalen valt. Een andere maniier vafi zeg-
gen: de visus, colrespond,eren'd. met de laatst volle-
d,ig leesbare regel blijkt,een zeer,goede maat te zijn
voor .de ,,ware" visrus a:ls bepaald .ott het )O /o
punt bij de L a n d o I tkaart. Niet alleen is de ver-
houd,inrg tussen beide visuswaard,en nriet groot, maar
boven'dien en vooral is deze verhoudri,ng met slechts
wein'ig spreidri,ng goed rgedefinieerd: 1..25 -+ 0.15.
Men verrgelijke dit met 'de visus b,epaald ri,it de
laatst fqutloos lees are rqgel van de S t r a u bkaart
d,ie een factor 1.90 -F 0.40 pleegt uit te vallen.

\\\\\7e rnogen aan àeze gerneten resultaten toevoe-
gen dat bij d,e L a n d o I tringen in ,de .door ons
aanbevolen gegroepeetde presrentalie ge'en,enkele
maal ,een verdwaaleffect ris opgetred,en - waarbij
dus de proefpersoon niet meer wist waar hij geble-
ven was rnet fiezen.

Vervolgens werd de kaa'rt opgehangen en be-
prmfd 'im een aantal keuningscentra. De e'rvaringen
waoen in grote treld<en d,ezelfde. Bij het oprnáken
van 'de fourtenscores als in Figuur 7 werden bij de

ST RAU B
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L a n d o I tkaalt gernriddeld 0,85,,overgangsregels"
genotmnd - dus visusregels waarirn ,een deel van
de optotypen fout werd geleaen -, tegen gsmid-
deld 1,33 ovelgangsregetrs bij de S,traubkaart.
Men bedenke lrrierbij dat rde stapgrootte ,bij de
S 't r a,u,bkaart ook nog Liets ,groter ris, zodat de on-
zekerheirdsrnarge n'aveoanrt groter rait zal vallen.
Ben no,g wat ,andere wijze van weerrgeven van d,e
resultaten: in fi /o van de gwallen werd bij de
Landoltkaart Íneteen van ,,all€s geleaen" op
,,o,nmogelijk te lezen" overgesprongen, ,tegen slechts
t5 /o bij de S t r a,u bkaart.

Een ander, maar d,uidelijk met het voorgaande
samenhangsnd resultaat is te vinden in Figuur 8,
wraar de twee bepaa,Ide visuswaarrden ,tegen elkaar
zijn uri,tgezet. De getal'len gwen aa.ntallen onder-
zochten aan ,bij wie de desbetneffende kombinatie
van visuswaarrden grevonden werd. De gemiddelde
relatie wijkt iets van 'de ddentiteit af, - de L a 'n-
d o I tvisus is gemiddeld 1/u visus-stap beter dan
de S t r a u bvisus -, maar belangrijker is de grote
spreirdinrg, die te denken geeft over de betrouwbaar-
heid va,n de visusbepaling als kouringskriterium.
Eén op de dnie vLisus epaliogen lwert een verschil
van L visusregel op tussen de b,oide bepalingen,
één op de tien ,een verschil van 2 regelq éen o'p de
vijftig zelfs van 3 visusregels. Uit de figuur blijkt
niet waaraan deze onnauwkeu,r,igheid I'igt. OP die
waag gaf Figuur 7 reeds het antwoord.

KL IN ISCHE BEDENKINGEN

Zowel binnen de projectgroep als daarbuiten, bij
gelegenheid van voond,r,achten, is herhaaldelijk een
aekere an-r,biva:lente horud,ing ten opzicihte van de
zin rran starndaarrdisatie naaÍ vo,ren gekomen, met
naÍne van klirxis&,e zrjde. Weliswaar is er 'de over-
tuigng dat de huid,ige praktijk geen schoolvoor-
beeld van veqgelijlcbaar keu"r,en mag heten, maar
daartegenover staa't dan het gevoel ,dat het een
vechten tegen windmolens is om de visuele Presta-
ties van een l,sverxd wezen in een getalmaat te wil-
len vangen, al,s ware het treven een Puur fysisch
verschijnsel. Het lijkt goed deze huiver voor het
exakte, ,nuótere rneten als reëel, zij het dan ook
niet rationeel, te onderkennen. Het zal irnrners van
de geïnteresseerdrhei,d en gernotiveerdheid van de
klinious afhangen ,of ,en in h'oevette de hier be-
schreven standaald,isatiepoglng Ínet succes zal wor
den,bekroond.

De erv.aring waarop de klinicus zijn scepsis
grondt ,is natuu:rlijk waar: welke waalden men voor

L A N D O L T

%
'100

8 0

6 0

4 0

20

t 0 0
o

8 8 0
o 6 0
;
" 4 0

3 z o
o

+ o
I
I

ry



STRAUB - v i sus

1
I
I

r  d 3

6 9 3 5 1 1 2

2  1 1 1 2 1 9  7

I  6  9 3 1  4 0 3 1  1 2

4  9  r 0 2 0  5  I

3 l

6 1 0  I  5  7  2

2 3 1 1 1 0 2

1 5 9 6 1

I

Stroub beter+ | + Londolí beter
I

rel. freq.

ï

3  3  5 1 r

t l t l

1 2 1 1

+  LANDOLT-v i sus
- 1 - 2 0 2

oantol visusregers yerscàií

Figuur 8. Aantallen onderzochten met vis'us volgens de Landoltkaart en visus volgens de Straubkaart v_o'lgens
as-waarden. De inzet geeft de gladgeireken distributiekromme als functie van het aantal Landolt-
visuss,tappen verschil

gesteld worden of dezelíde kaart'niet ook voor het
normale refractiewerk gebru,ikt kan wo'nden. De
projectg'roep heeft gerneend zich van een antwoord
[e rnoeten ornthouden. Haar ttak was de s'ban-
daard,isatie van de gezichtsscherptebepaling, niet
van de me'tho,de van ref,ractione,re,n. Of het werken
met,een L a n d o I tkaart zodani,g zal b,evallen dat
hierop ook verder voo,r het niet-keuringswerk zal
wordèn overgeschakeld, moet aan de to,eko'mst wo't-
den overgetraten.

STAN DAARDISATIE ELDERS

Men kan zich afvragen of de stan'daardisatie
binn'en ,o,ns kleine land wel zin he,eft en of dit niet
internatio,naal gespeerld d.ient ,te worden. Naar 'de

rnenirng van de órnrniss,ie is dit niet ,een kwestie
van o,Í/of m&ar va enlen. De historie heeft dui-
delijk geleerd dat standaardisatie internationaal
nauwelijks een haalbare kaa,rt kan wo,rden genoernd
en firen is dan wel gedworngen lokaal te beginnen.
Maar het ,is uiteraard verstandig en nuttig daarbij
over de gÍenzen heen te kijken om ,nordeloos u,it-

0 . 2

ab

0.50.2

de visus vindt hangt irn niet geninge mate samen
met de relatie patiënt-arts. Met veel gedn-rld, in een
ontspann'en sfeer, is ,er ,,meer u,it te hal€,n" dan als
alles gehaas,t en geÍorceeld ,rnoet geschieden. Maar
de'interpretatie 'is onjuist. Dit ervalingsfeit bewijst
alleen rnaar dat de gebruikelijke manier van v'isus-
bepalen zo gevoeli,g,is voon and,ere, storrende invloe-
den, dat hij niet als goede visustest mag gelden.
Een goede visustest rneet sl,eóts de vis,us en niet
rnede het hurneu,r en de gepresseerdheid va,n de arts.
Men ka,n rnu stelleo dat deze ,,'humane" i,nvloeden
b,eperkt zul,len ,blijven tot de onzekerhei'dsm,arge
v'an Figuur 7. Zelfs de haastigste arts zal. (zie Fi-
guur 7 rechts) geen visus onder de 0.7 meten,
zelfs de geduldigste niet boven de t.2. Het zal dui-
delijk zijn dat juist om 'deze reden een kleine on-
zekerheids,rnarge het kenmerk van de goede visus-
kaart is.

Het gebruik van .de L a n d o I ,t C-kaart in de
keurrirngscentra bleek weimig rnoeilijkheden op te
l,everen wat betreft ,het benoenren in termen van
boven/on'der/inks/rechts. De vraag kan daarorn
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eenlopen van de opvattingen te voolkornen.
Een aspect van oÍrs s'tandaardisatie-onderzoek zijn

wij trerlemaal nergens tegengetr<ornen, nl. het o,nder-
scheid tussen het gebnu:ik'van de op,totypenkaart als
gezichtsscher,ptetest en als hailprni'ddel bij het re-
fractio'neren. D,at dit verschil kennelijk in andere
land,en rniet d,e aandracht heeft getrokken moet wel
b'etekenen dat de rnotivening orm tot standaáÍdisatie
te ko,rnen d,aar duidelijk anders, nrrinde'r concleet, en
daardoor zwakker moet zij,n geweest.

Contarten werrden gelegd rnet 'de reeds eerder ge-
noemde Britse en Duitse standaardisatiecommissies.
De Britse com,nrrissie zag, 1r\a ruim 6 jaat werk, haar
arbeid bekroo,nd rnet Èret standaardisatievoorschrift
van de British ,Standards Institution. Deze stan-
daald heeft geen enkele,rechtskracht en volge'ns in-
lic,htingen hoeft men dwang van gebmikerszijde
- oogaftsen,,op'tornetnisten,,bed,rij'fsartseÍ1 - nau-
welijks te verwaahten. Doorrdat een aantal fabrika,n-
ten rin het overleg werd etrol<ken lijlct de kans op
geleidelijke doonvoering inderrdaad aanwezig, hoe-
wel rnen zich voor overd,reven optrirnisrne hoede.
De Britse stanrclaard draagt dn sterke mate een co,n-
servatief karakter. Het enrig waarlijk revqlrutionaire
is het gebr.uik varn ,rnetrische eernheden. Gepoogd
is de ergste i,nbreurken op een ordentelijÍ<e meet-
methode te elirnineren, m^ r meer ook niet. Het
rneetkundrige reelssysteem worÍd,t weÍ nastrevens-
waard gesteld, maar niet cornsdkwent toegepast om-
dat rnren niet van ,de 6.deJ,iEe i,ndeli,ng ,tussen V :
1 en V : | / ro,af wil en toah V : ï/2 op de kaart
wirl hebben. On,ne pzut pas con'tenter tout le rno'nde
et son père.

Kaarten met louter Landoltri,ngen of E's
nxorgen,naast'echte l,etterl<aarten wo,r'den geb,ru,ikt.
Als lrettertype wo,rden sl,e,chts de sch,reefloze D, E,
F, H, N, P, R, IJ, V, X en Z toegelaten met hoog-
te/breedte verhoudi'ng 5 / 4. Geen pogingen worden
gedaan tot standaardisatie van de eenheid van ge-
zichtsscherpte. Aanhevorlen wordt daarom met een
index aan te geven welke visrtrs bedoeld is:V, bij

L a 'n d o I tringen, Va bii een E-kaart, V sec bij ge-

bruik van een lettenkaart. Een notatievoorschrift
worrdt 'nriet gegeven, al wordt de notatie 6/x voor
wetenschappelijke d,oerl,eind,en aan,betnotren.

De Dtritse Stanrdaardiser,ing is rninder ver gevo,r-
derd. Er ligt sinds L967 'een voorstel ter tafel
bij de Dzutsche Ophthalmologische Gesellschaft
(Á u I h o,r ri et al. 1968). Het lijkt i,n grote trek-
ken erg veel op het ,in drit rapport ontwikkeilde

vootstel. De L a rn,d,o I tv,isus word,t als norm ge-
steild, anrdrere tekens rnogen binnen de eigen praktijk
worrden gebru,ikq rnaar dienen qua,griootte daaman
geijkt. Voorgesteld wordt de lettertekens te beper-
ken tot de sdreef,loze D, E, F, H, K, N, O, P,
R, T, IJ, X en Z d,e cijíers rtot 0, 2, 3, 4, 6, 7 en
9,,nret lijndrirkte :'b,reedte : hoogte - L t i : 7.
Een exact rneetkundrige reekssysteem wordt voo,r-
gestetrd met 'toegestane ,afronding iin de notatie.
Net als bij ons voorstel worrdt een opdel,ing van het
V : 1 tot V : r/1e .bereik in 10'en voorgestaan.
De nrotatie wordt hetzij deci,rnaal, heuij in de vorm
5/x of 6/x opgegeven.

Kennelijk is ,er geen spra,ke van éen duidelijke
richting in de onfwriil<d<eli,ng. Veeleer Ínoet men
sprelcen van een conservatieve lijn - 'die rad,ikaal
wril brreken ,met €en aanbal ri,nrgesfiepen weinig zin-
volle gebruriken. Het zal druirdelijk zijn dat de
CARGO com,rnissie, rnet de Duits,e cornrniissie, 'tot
dre radikarlen rnoet worden ger,ekend. D,it is een
kzuze, die slechts gerechtvaaldi'gd aal. blijken als
zij er in slaagt h,aar ,resulta.ten doorgwoerd te krij-
gen. Daarro,ver in de voftgeode'paragraaf .

DOORVOERING

De his,tode heeft goleerd 'dat men er met ont-
werprgn alleen niet is. Ter efíectuerinrg van het be-
r€,irkte ,lijkt het gewenst de volgernde stappen te on-
oeflneÍIlen:

a Bel,angstelling voor dit standaardísatiewerk te
wekken bij de Nerdedandse Vereniging voor Ar-
beids- en Bedrij,fsgeneeskunde. De instel,Iing van
de p,roj ectgroep,,StanrdaaÍdisatie onderaoekmetho-
den r"an d,e gezichtsf'u,octie geschiedde immers juis,t
op aandrang uit d,eae hoek. Dit artikel moge een
bijdra,ge zij'n tot dLi,t wekken van 'deze belangsterlling.
á Belangstelling te wekken bij het Nederlands
Oogheelkundig Genootschap. Verwacht moet wor-
den dat de oogarts, meer dan de bedrijfsarts, zich
gebonden zal voelen aan de historisch hecht ver-
ankerde letterkaart, en bovendien geneigd zal zyn
de bezwaren tegen een nieuwe kaart breder uit te
meten op grond van zijn klinische instelling, zoals
hiervoot reeds is uiteengezet.
c Het rbeschi,kbaar do,e,n korrnen van een aan de
nizuw opgestel'd,e eisen voldoende leeskaart. Het
heeft geen ain puur akadernisch i'nteresse te kweken
zonder een realisering van de grewekte behoefte
i,n het vooru,iteicht te stell'en. Als dLeze pub,licatie
verschijnt,zal,inrniddels,een slechts'in kleinigheden
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v,an Figuur 6 afwijkende kaart in de ha,ndel ver-
krijgbaar zijn.
A À.ls slu,lts'tut op 'deze nazroalg zal een,kzur d,ienen
te worden ingestàd, gara,nder,end dat de desbetref-
fende kaart aan de hiervoor ,gsstelde eisen voldoet'
Mqgelijk zou oP la,ngere temijn het gebruik van
een gekeurde kaart als eis kunnen wrorden gesteld.
Dat ,is ectrrter toekomstmuaiek, en het is zelfs zeer
goed rnogelijk dat wanneeÍ eenrÍnaal een zerkere
árempel is onerwonnen, het kwaliteitsbesef alleen
reedi een votrdoende sti,roulans zal' zlin om ver-
ouderde kaarten te Yervangqr.

CONCLUSIE

Door bund,eling van krachten van oogarts, be-
drijfsarts en handel dient het nr,ogelijk te zijn de
ggziahtsscheqPtebePaling'te standaarrdiseren door de
vol,gend,e .maatregelen:
, Optoty,p.nkuarten, word,en vervaarrd,igd d'ie vo,l-

doen aan de vorgen(te $s'en:
- Optotypen per v,isusregel verschillen duidelijk
mi,nder irn ,henkenbaarheid dan optotypen van vef,-
schillende visusregels. De L an d o I tr,ing voldoet
aan dere. eis; letterkaarten ,dienen daataan te wor-
den geijkt.
- 5e kaart heeft tenrninste een visus ereik van
t/to W 3. De indeling is volgens een rneed<undige
reeks met staPgrootte 1.260, corresPonderend. met

10 stappen binnen visus r/16 en 1. Kleine variaties
als aanlegwen 'n Tabel 2, zqn toegelaten orrn de

spanningen tussen notatiesysteem en reelissysteem
OD te van,pen.
-l O. viïusaanduiding geschiedt ,in de vorm van

breu,lren of dmimaal op een nTabel 2 ^aíSegevetr
wijze. De vjstr,s,!,/aaÍde dient bij elke regel te zijn
aangegsven,
- b; leesafstand dLient op de 'kaarrt te zijn aan'
gogeven
I--Optotypen d'irenen gsgroepeerd te^worden rn

eenheden iam tr,ooguit vijf elernenten. Ook de ver-

d,ere kaarti,nd,erli,ngi;ient met mtg te gesch'ieden
- De oPtotyPen dienen zwart oP helderc achter-
grond te zijn uitgevoerd
l- De verlichting van de kaart dient homogeen en

helder te zijn - niet rnrinder dan 500 1ov -, ter-

wij,l ,een ruirne o,nr,geving op niet sÈerk contraste-
rende wiize word,t rneeved,icht. De algemene kamer-
verlie,hiin'g dient bij voorkeur aa,n de lage kant te

worden gó uden
- De optt.lti^g d'ient ,h'andzaaÍn en stofvrij-.te
ziin; verviissel,ing van lam,pen dient op'eenvo'udige

wijze te ku,noen geschied,en
- De kaarten dienen te z\n voorzien van een
NOG keuÍrnerk.
& Het veqpliót stetrlen va,n het'kerrren met gewaa,r-
merkte optotypenkaarten doo,r de op'drachtgwers
tot,lceuni,ng.
r Het schrijven van een rnakkelijk leesbare toe-
Lichtirnrg op het juiste,gebrruik van de gestandaardi-
seeld,e visuskaart. Hieri,n dirent vooral aangestip't te
wonden d,at regels met,slrenrts één foute benoeming
als niet meer leesbaar wordren beschouwd.
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ben mii met beide benen op aarde te houden;
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SAMENYATTING

De,trnaid:ige praktijk va:ri rde geaichtssóeqpt b"pu-
Ling is u,iterst gebrekki,g gestand,aarrdiseerd en dat
geeft aanleidinrg rtot mroeilijkhreden bij de keuring
en bij de overdrracht van klinLische gegevens. Na-
gegaan wo.rd,t waaf,om de zeer talrijke pogingen tot
standaardrisatie in het veÍIedreo s,chiobrzuk hebben
geleden. De oorzaak lijrkt vooral te liggen in een
slechte uitwelking van de aan de srtaridaardisatie
ten ,gro,ndslag liggende gedachten en i,n een vrij-
wel ,geheel o,ntbreken vÍ.rn een na;z,otg om het be-
rreikte te effectueren. Grote zorrg wordt diaarom be-
steed aan deze concrrete tr,itwerking en aan het te
vosren beleid om de stand,aard doorgevoeld te
krijgen.

ry 
SUMMARY
Standardization of the determination of tbe dsual acaitl
uith oprotlpe-chd.rïr

The current practice of the deterrnination of the visual
acuity is rather defectively standardized. This gives diffi
culties at medical examinations and with the ;transfer of
clinical data. It is investigated why the numerous efforts
for standardization have failed in the past. It seeiÍns that
this is caused by a bad elaboration of the thoughts devel-
oped and by a complete absence of a follow-up to carr''
through the results obtained. Much care ,is therefore be-
stowed upon coÍrcrete elaboration of the basic ideas of

standardization an{ ugon lhe polic_y required to get
tne standarct tntrocluced and accepted,
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