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Wat vandaag aan bod komt

Visuele functie

  visus (gezichtsscherpte)
  gezichtsveld
  kleurenzien
  donkeradaptatie
  stereoscopie

Veelvoorkomende oogziekten

  Caratact
  Maculadegeneratie
  Diabetische retinopathie
  Ablatio retinae (netvliesloslating)
  Glaucoom
  Kleurenblindheid
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              afstand waarop kaart hangt
Visus =                   

                  Snellen’s noemer



  

Niet iedereen kan letters lezen



  

Invloed van leeftijd

Ondergrens normaal

  55-           1,0
  55+           0,8

Rijbewijs     0,5

WHO

  Slechtziend  <0,3
  Blind        <0,05  



  

Invloed van verlichting

S   M   P

Goede visusmeting: > 100 cd/m2 (300 lux tenzij    )



12

Donders
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Standaard automatische perimetrie



Kinetische perimetrie: Goldmann (OD)
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Esterman

- bovendrempelig
- binoculair
- tot 75 graden



Kleurenzien – Ishihara test

Normaal  26
Deuteran  2
Protan    6

Rood-groen stoornis als
>3 fouten in plaat 2-17



  

- aangeboren staafdysfunctie

- staafdystrofie (RP)

- vitamine-A deficientie 

donkeradaptatie



  

Bril klopt niet
  * Presbyopie

  * ondergecorrigeerde myopie 

Last van licht
  * cataract

Oogziekten
  * maculadegeneratie

  * glaucoom

Moeite met zien in het donker

Bierings, van Sonderen en Jansonius 2018



stereoscopie



  

Veelvoorkomende oogziekten

Caratact

Maculadegeneratie

Diabetische retinopathie

Ablatio retinae (netvliesloslating)

Glaucoom

Kleurenblindheid



  

Cataract

Visus verlaagd – last van licht

Gezichtsveld intact

Operatie maakt herstel mogelijk

Definitieve optische oplossing na 1 maand



  

Maculadegeneratie

Visus verlaagd – meer licht nodig

Gezichtsveld intact (centraal scotoom)

Droge MD: langzaam slechter

Natte MD met maandelijkse prik (antiVEGF) stabiel



  

Diabetische retinopathie

Visus verlaagd als oedeem

Gezichtsveld verminderd door PAN-laser

Oedeem: behandelbaar maar intensief

Effecten laser: onvermijdelijke prijs



  

Ablatio retinae

Acute uitval gezichtsveld: symptomatisch!

Als niet snel behandeld: uitval visus

Na operatie GV terug, visus soms blijvend lager

Na operatie gas in oog: weken/maanden functie 
nihil en absoluut verbod vliegen/bergen in



  

Glaucoom

Uitval gezichtsveld: ongemerkt!

Visus normaal tot in laat stadium - “nachtblind”

Behandeling chronisch - vertraagt het proces

Symptomatische patient bevindt zich in een 
moeilijk te behandelen eindstadium



  

Kleurenblindheid

- Meestvoorkomende afwijkingen
    * groene kegel: deuteranomaal/deuteranoop (6%)

    * rode kegel: protanomaal/protanoop (2%)

- eigenlijk altijd aangeboren

- X-resessief => mannen aangedaan (8%)

- familie-anamnese
    * broers

    * ooms (broers van moeder) 

    * soms 

- normale visus en gezichtsveld
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Oogarts / glaucoomspecialist

Scheidsrechterlijk adviseur scheepvaart



  

Visus



  

Gezichtsveld



Inconsistenties en dilemma's

Rijbewijs:
Monoculus mag rijden maar
iemand met een scotoom 
binnen 20 graden niet

Binnenvaart: oog met beste visus mag geen
gezichtsveldafwijkingen hebben

Vaak alleen eisen aan horizontaal gezichtsveld
Stimulus grootte niet gedefinieerd
Wat is een defect (diepte, omvang)
Wel of niet gecorrigeerd voor leeftijd



Luxe wagen

120



Groot rijbewijs

160



Binnenvaart



Zeevaart



Politie



Spoor



Eindstadium glaucoom op de HFA



Dezelfde patient met een 
binoculaire Goldmann...
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Weer een droom aan duigen...



Dieptezien zonder stereoscopie



De mens heeft twee ogen

Niveaus van binoculair zien

  Stereoscopie

  Binoculair enkelzien

  Amblyopie (lui oog; 4% van de bevolking)

Soms had je liever maar 1 oog

  Diplopie

  Dominantie


