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Indeling voordracht:

Historische achtergronden

Veranderingen laatste drie drukken AMA Guides

Kritiek op 6e druk

Voorstellen voor verbetering



Doel AMA Guides nooit duidelijk omschreven

sinds 1e druk in 1971.

Inleiding 6e druk 2008:

Impliciet: een richtlijn vormen voor zo repro-

duceerbaar mogelijke bepaling van functionele

visus en mate van beperking (impairment).



Intenties voor verbetering 6e druk 2008

1.Terminologie en concepten overnemen van ICF

(Int. Classif. of Function, disability and health)

2. Meer aandacht voor juiste diagnostiek en bewijs

3. Eenvoud, gemakkelijke toepasbaarheid en optima-

liseren inter- en intrabeoordelaar betrouwbaarheid

4. Invaliditeitspercentages baseren op functies.

5. Conceptuele en methodologische overeenkomsten

tussen diverse orgaansystemen verbeteren.













Overmatige nadrukGeen nadruk op low vision

5e druk ���Precision 

Vision. 6e�

afgeschaft50%� unilat pseudo/ fakie

Functional Vision Score

60% ODS +20%OD +20%OS

Visual Efficiency Score

75% beste oog +25% slechtste

Visus + GV + overig 15% �Visus + GV + Motiliteit + 

overig 5-10% � beperking

Nabijzien meting optioneel ?Nabijzien meting verplicht

GV optioneel/ confrontatief ?GV verplicht

Colenbrander gridEstermann grid voor GV

5e 2001 en 6e druk 20084e druk 1994



Gebruikelijke vragen bij medische expertise:

Anamnese en onderzoek

Pre-existente aandoeningen?

Behandelingsmogelijkheden?

Tijdelijke/ blijvende beperking/ invaliditeit?

(Indien blijvend), beoordeling volgens

AMA Guides

Aanleiding tot overige opmerkingen?



Kritische kanttekeningen 1

Guides hinken op drie gedachten: 

1. Vaststellen beperking (impairment) van visuele functies.

2. Wat kan er eventueel met hulpmiddelen verbeterd worden?

(Overmatige invloed low-vision specialisten).

3. Hoe beïnvloedt beperking werk?  Twee en 3 behoren niet

tot de strikte, objectieve impairment bepaling. 

Leeftijd patiënt wordt niet meegenomen bij beoordeling.

afneming visuele functies over het leven.

Bij beoordeling visus en GV apart kan ability score 110 

worden. Bij Fuctional Vision Score maar 100. Waarom?





Kritische kanttekeningen 2

Gezichtsveldonderzoek niet verplicht, soms confrontatief.

GV een der twee belangrijkste pijlers van de Guides. 

Zeer tegenstrijdige opmerkingen over noodzaak GV.

Door afschaffen motiliteit en diplopie beoordeling meer

variatie ingevoerd en minder consistentie tussen beoordelaars

Door uitbreiding ongekwantificeerde, additionele beperkingen, 

5-10% �beperking in 4e,  15%� in 6e druk, �consistentie. 

Nabijzien wordt niet duidelijk gedifferentieerd in letters 

nabij en leesvisus (snelheid). Soms optioneel, soms impliciet

verplicht.







Kritische kanttekeningen 3

Hoog-contrast zien (gezichtsscherpte) en laag-contrast zien, 

worden vaak zonder onderscheid door elkaar gehaald.

Overmatige nadruk op laag contrast zien in dagelijks leven, 

afgezien van neurologische oorzaken

Inconsistenties in berekening beperking. Totaal verlies van

een oog varieert van 16 tot 20% beperking. Tot tweemaal

toe foutief gebruik eigen rekenmethodes. 





Kritische kanttekeningen 4

Herhaaldelijk incorrecte diagnoses bij voorbeelden

berekening impairment.

Visuele aandacht tekorten niet meegenomen in evaluatie.

Diverse drukfouten

Ondanks tweemaal mijn schrijven aan de hoofdredacteur van 

de AMA Guidelines,  nooit enige reactie.



Hersenkernen betrokken bij

visuele informatieverwerking

Useful Field of View

UFOV



Voorstellen voor verbetering van gebruik Guides

1. Gebruik alleen berekeningen voor visuele beperking. 

Laat low-vision overwegingen ± achterwege.

2. Neem leesvisus op met ieder oog apart en tezamen

met leesadditie passend bij leeftijd met letter & leesk

3. Maak bij iedereen een gezichtsveld, minstens 30 

en liefst 60 graden straal.

4. Stel maximale visus en gezichtsveldscore altijd

op 100, afgezien van hogere visus/ GV waarden.

5. Houdt rekening met onderschatten problemen bij

jongeren en verreken deze en toekomstige “kwade

kansen” in de additionele 15% beperking.


