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HOOFDSTUK 1 PROTOCOL 
 
1.1 Inleiding 
Kwaliteit en kwaliteitsbeleid staan al vanaf 1990 op de agenda van de Nederlandse 
Vereniging van Orthoptisten (NVvO). In toenemende mate zijn orthoptisten zich ervan 
bewust dat het bewaken en bevorderen van kwaliteit van groot belang is. Ook de 
overheid benadrukt dat beroepsbeoefenaren hun zorg transparant moeten maken en 
methoden moeten ontwikkelen om kwaliteit te kunnen meten. 
In het kader van het programma ‘Bevordering Kwaliteitsontwikkeling Paramedische 
Zorg’ (BKPZ) heeft de NVvO, met ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg CBO, het protocol “Preoperatief Orthoptisch Onderzoek Strabis-
muschirurgie” ontwikkeld. Het programma BKPZ is gefinancierd door het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Het protocol is tot stand gekomen dankzij de vrijwillige medewerking van 24 orthoptis-
ten (zie bijlage 1): 4 leden van de projectgroep en 20 orthoptisten. Allen hebben zij 
meegewerkt aan het verspreiden van enquêtes onder oogartsen en patiënten, aan het 
geven van feedback op het eerste en laatste concept van het protocol vanuit de klank-
bordgroep en/of aan het uittesten van het protocol in de dagelijkse praktijk. De project-
groep is begeleid door een stafmedewerker van het Kwaliteitsinstituut voor de gezond-
heidszorg CBO. De leden van de projectgroep zijn:  

Annelies Mollema, orthoptist 
Simone Stravers, orthoptist  
Els Tijssen, orthoptist en voorzitter van de projectgroep 
Monique Weel, orthoptist 
Gonny Pol, stafmedewerker Kwaliteitsinstituut CBO 

 
De ontwikkeling van het eerste concept protocol heeft geduurd van april 1998 tot en 
met december 1999. Het tweede concept was gereed in mei 2000 en is toegestuurd 
aan alle leden van de NVvO en de 15 regiocoördinatoren met de vraag het protocol te 
agenderen op het regio-overleg. 89 orthoptisten hebben individueel hun mening en 
feedback op het protocol gegeven via een vragenlijst, die bij het concept protocol was 
gevoegd. 11 Regio’s hebben via de regiocoördinator hun reacties vanuit het regio-
overleg terug gekoppeld. Het derde concept is gedateerd op juli 2000 en voor een 
laatste oordeel voorgelegd aan de projectgroep. 
 
Een speciaal dankwoord gaat naar: 

- de patiënten en oogartsen die de vragenlijsten hebben ingevuld. 
- de oogartspraktijken en instellingen die orthoptisten de ruimte hebben gegeven 

aan dit project te kunnen meewerken. 
- De orthoptisten die via de vragenlijst en het regio-overleg actief hebben gerea-

geerd op het protocol. 
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1.2 Aanleiding en motivatie 
De NVvO heeft een aantal belangrijke redenen om een protocol te ontwikkelen voor 
het preoperatieve onderzoek van de strabismuschirurgie. Deze redenen zijn zowel in-
tern gericht op de eigen leden als extern op de klanten van de beroepsgroep, met na-
me patiënten*, oogartsen en verwijzers. 
 
Volgens de deskundigheidsomschrijving van de orthoptist (juni 1997) behoort het tot 
de taak van de orthoptist om een strabismuschirurgie te adviseren en het operatie-
voorstel te schrijven. Dit betekent dat orthoptisten voorstellen doen over tijdstip, maat 
en soort van strabismuschirurgie op basis van orthoptisch onderzoek. Op basis van 
het operatievoorstel vindt de chirurgische ingreep plaats waarbij de oogarts verant-
woordelijk is voor het daadwerkelijk uitvoeren van de operatie. De orthoptist bevindt 
zich hierbij in een keten van zorg met als belangrijkste samenwerkingspartner de oog-
arts. Het is dus belangrijk dat de orthoptist de opererend oogarts goed onderbouwd 
informeert.  
 
In het licht van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moeten orthoptis-
ten patiënten zodanig informeren dat zij mee kunnen beslissen over de keus wel of 
niet te opereren. De patiënt moet weten dat operatieve behandeling van de strabismus 
beperkingen kent wat betreft functionele en cosmetische resultaten, en dat risico’s be-
staan van postoperatieve complicaties, zoals over- of ondercorrectie en postoperatieve 
diplopie. De orthoptist moet dus zowel de resultaten als de risico's na de operatie goed 
inschatten. Wanneer het resultaat van de operatie niet overeen komt met de verwach-
ting van de patiënt en de patiënt gebruik maakt van het klachtrecht, is één van de vra-
gen in dergelijke juridische zaken of de orthoptist voldoende onderzoek heeft gedaan 
om tot een juiste diagnose en een correct operatievoorstel te komen. Orthoptisten, die 
aantoonbaar volgens het protocol werken, staan garant voor goede zorg en zijn juri-
disch minder snel aansprakelijk wanneer het resultaat van de operatie niet voldoet aan 
de verwachtingen van de patiënt. 
 
1.3 Doelgroep 
Het protocol ‘Preoperatief orthoptisch onderzoek strabismuschirurgie’ is primair ont-
wikkeld voor de orthoptisten in Nederland. Secundaire doelgroepen zijn de patiënten 
en de oogartsen. Als derde doelgroep moeten de verwijzers, verzekeraars en overheid 
worden genoemd. 
 
1.4 Doel  
Het doel van het protocol is dat orthoptisten over een leidraad beschikken die hen be-
roepsinhoudelijk en praktisch ondersteunt vanaf het moment dat de patiënt het advies 
voor een strabismusoperatie krijgt tot aan de operatie zelf. Het protocol moet de or-
thoptist een handvat geven, dat de informatie naar de patiënt en naar de oogarts 
stroomlijnt en de juiste onderzoeken waarborgt, met als uiteindelijk resultaat een on-
derbouwd operatievoorstel. Het protocol moet een overzichtelijke structuur bieden bin-
nen de dagelijkse zorgverlening. 
 
Het protocol is tevens bedoeld om zowel de orthoptist als de NVvO bij de interne en 
externe communicatie te ondersteunen. In de communicatie met oogartsen en patiën-

                                            
* Wanneer in het protocol wordt gesproken over patiënten, zijn ook ouders en/of verzorgers bedoeld. 
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ten is het protocol praktisch te gebruiken. Voor externe klanten, zoals verwijzers, ver-
zekeraars en overheid, biedt het protocol inzicht in het betreffende zorggebied. 
 
Het protocol biedt een goede basis om lokaal protocollen te ontwikkelen en/of folder-
materiaal voor de orthoptische praktijk (lokaal en landelijk). 
 
Het protocol moet wettelijk een goede basis bieden om bij juridische kwesties te kun-
nen aantonen of voorlichting en onderzoek voldoende zijn geweest om tot het juiste 
operatievoorstel te komen. 
 
1.5 Aanpak en werkwijze 
Uitgangsvragen bij het ontwikkelen van het protocol zijn geweest: 

 Wat wil en moet de patiënt weten om tot een overwogen besluit over de geadvi-
seerde operatie te komen? 

 Welke informatie wil en moet de oogarts hebben om de operatie met goed re-
sultaat te kunnen uitvoeren? 

 Wat moet de orthoptist doen om tot een goed operatievoorstel te komen? 
 
De inhoud van het protocol is gebaseerd op: 

 Patiëntenenquêtes 
 Oogartsenenquêtes 
 Locale protocollen en documenten 
 Ervaringsdeskundigheid orthoptisten 
 Literatuuronderzoek 

 
Om te weten welke informatie patiënt en oogarts belangrijk vinden, zijn enquêtes ge-
houden onder beide groepen. 85 patiënten, zowel pre- als postoperatief, en 24 oogart-
sen zijn ondervraagd door 21 orthoptisten. De enquêtes zijn in perifere en academi-
sche ziekenhuizen uitgedeeld. De patiënten hebben in totaal 25 vragen ingevuld over 
hoe belangrijk zij informatie vinden over de orthoptische situatie, de resultaten, de ope-
ratie, organisatorische zaken en de periode na de operatie. De oogartsen hebben in 
totaal 24 vragen beantwoord betreffende algemene informatie, orthoptische gegevens, 
het operatievoorstel en de informatie die aan de patiënt wordt gegeven. 
 
Alle 15 regio-groepen van de NVvO zijn aangeschreven om te inventariseren welke 
protocollen reeds aanwezig zijn. Dit heeft 7 locale ‘protocollen’ opgeleverd.  
 
Er is literatuuronderzoek gedaan om te kijken welke onderzoeken preoperatief worden 
uitgevoerd en wat minimaal nodig is. In totaal zijn 24 artikelen bestudeerd over conco-
mitant strabismus, neurogene en mechanische beperkingen. 
 
1.6 Gebruik protocol 
Het protocol bestaat uit drie documenten: 

 Document 1: Checklist informatie aan de patiënt 
 Document 2: Checklist informatie aan de oogarts 
 Document 3: Preoperatief orthoptisch onderzoek 

 
Bij het protocol is een handleiding gevoegd waarin de verschillende onderdelen nader 
zijn toegelicht met aandachtspunten en voorbeelden. 
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Het proces van het preoperatieve onderzoek strabismuschirurgie is gevisualiseerd 
door middel van een stroomschema (zie bijlage 2). Van het proces zijn twee versies 
uitgewerkt afhankelijk van de organisatie en de samenwerking binnen de oogartsprak-
tijk. De twee versies zijn voorgelegd aan de leden van de NVvO, waaruit blijkt dat bei-
de versies evenveel van toepassing zijn. 
Binnen dit schema zijn bovengenoemde documenten geplaatst. Iedere orthoptist kan 
de documenten van het protocol gebruiken niet alleen voor zichzelf maar ook voor 
en/of samen de oogarts en de patiënt.  
 
Orthoptist 
Voor de orthoptist zijn alle documenten als checklist tijdens of na afloop van het con-
sult te gebruiken. Document 1 en 2 kunnen als inlegvel in de status nuttig zijn om in-
formatie naar de patiënt en de oogarts te structureren en/of te faseren. Tevens kunnen 
ze dienen als overdrachtformulier bij overname. 
Het registratieformulier kan iedere orthoptist facultatief gebruiken om het operatievoor-
stel te beschrijven samen met de belangrijkste bevindingen uit het preoperatieve on-
derzoek. 
 
Oogarts 
De oogarts kan het volledig ingevulde registratieformulier samen met de status mee-
nemen naar de operatiekamer omdat het kort en bondig alle relevante informatie voor 
de operatie bevat. 
 
Patiënt 
De patiënt kan document 1 gebruiken als checklist c.q.  geheugensteuntje om na te 
gaan of er nog iets onbegrepen is of na te vragen. 
 
Soorten operaties met bijbehorende resultaten en behandelmethoden vallen buiten dit 
protocol. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving opgenomen over de strabismus, de indicaties 
voor strabismuschirurgie en de bevindingen van het literatuuronderzoek. 
Hoofdstuk 3 is de toelichting bij de drie documenten. Opgemerkt dient te worden dat in 
document 1 en 2 en de bijbehorende tekst een aantal aandachtspunten cursief is ge-
drukt. Dit is informatie die de orthoptist niet altijd zelf geeft. Afhankelijk van de organi-
satie en afspraken kunnen ook anderen deze informatie geven, bijvoorbeeld de oog-
arts, een medewerker van een opname-afdeling of een verpleegkundige. 
 



 9

HOOFDSTUK 2 STRABISMUSCHIRURGIE 
 
2.1 Inleiding 
Een strabismusoperatie is een operatie aan de uitwendige oogspieren, waarbij de 
oogstand bij rechtuit kijken en/of bij kijken in een bepaalde blikrichting wordt gecorri-
geerd.  
Er zijn verschillende vormen van strabismus die elk een eigen aanpak vragen. De or-
thoptist bepaalt op basis van de resultaten van het orthoptisch onderzoek welke pati-
enten in aanmerking komen voor een strabismuschirurgie en doet een operatie voor-
stel met informatie over tijd, maat en soort van operatie. 
Literatuurstudie geeft inzicht in welke orthoptische onderzoeken een rol spelen bij het 
tot stand komen van een operatievoorstel. 
 
2.2 Indicaties voor strabismuschirurgie 
De orthoptist kan een operatie voorstellen bij patiënten met strabismus of met een sto-
rende oculaire torticollis. Dit kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. 
 
Strabismus 
Operatief ingrijpen vindt plaats wanneer: 
 functionele klachten bestaan zoals diplopie, hoofdpijn enzovoorts; 
 sprake is van asthenope klachten die niet afdoende verholpen kunnen worden door 

oefeningen, bril en/of prisma’s; 
 een cosmetisch storende oogstand aanwezig is. 

 
Functionele en asthenope klachten komen niet alleen voor bij manifest strabismus 
maar ook bij latent strabismus, dat regelmatig decompenseert of dreigt te decompen-
seren. 
 
Naast concomitant strabismus komt ook incomitant strabismus in aanmerking voor 
chirurgische correctie. Duidelijk moet zijn of het een congenitale of een verworven 
aandoening betreft. 
Bij kinderen met manifest strabismus, zowel congenitaal als verworven, wordt gead-
viseerd eerst de amblyopiebehandeling af te ronden. Bij strabismus dat recent is ont-
staan, moet eerst onderzocht worden of de oorzaak neurologisch of mechanisch van 
aard is of dat het een gedecompenseerde latente afwijking betreft. Voordat de patiënt 
in aanmerking komt voor een operatie moet behandeling van de mogelijke oorzaak 
van het strabismus hebben plaats gevonden. In eerste instantie moet men afwachten 
of spontaan herstel optreedt. In het geval van een neurologische oorzaak is hiervoor 
een periode van ongeveer 6 maanden noodzakelijk. In het algemeen wordt bij een 
verworven nervus oculomotorius parese een langere observatieperiode geadviseerd. 
De patiënt dient oogheelkundig en medisch "stabiel" te zijn alvorens een operatie 
mag worden uitgevoerd.  
 
Een operatie kan worden uitgevoerd om cosmetische redenen of om het binoculair 
zien te herstellen. 
Om te beoordelen in hoeverre binoculair zien postoperatief zal herstellen, dienen naast 
de visus voor zover mogelijk de motorische en sensorische fusie onderzocht te wor-
den. Het onderzoek van de sensorische functies onder dagelijkse en proefomstandig-
heden speelt daarnaast een rol bij het inschatten van de kans op postoperatieve diplo-
pie. 
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Oculaire torticollis 
Soms kan een patiënt alleen binoculair zien verkrijgen door een bepaalde hoofdhou-
ding aan te nemen. Dit kan nek- of rugklachten geven. Ook een nystagmus, die in een 
bepaalde blikrichting afneemt, kan een reden zijn voor een torticollis. In beide gevallen 
moet beoordeeld worden of het een congenitale of verworven vorm van nystagmus 
betreft. Wanneer de oculaire torticollis opvallend is en/of klachten veroorzaakt, wordt 
strabismuschirurgie geadviseerd. 
 
2.3 Literatuuronderzoek 
Er is literatuuronderzoek verricht om aan de hand van de gelezen artikelen (zie bijlage 
6) inzicht te krijgen in de orthoptische onderzoeken die preoperatief worden uitge-
voerd. Gezocht is naar artikelen die de strabismusoperatie beschrijven bij de volgende 
afwijkingen: concomitant strabismus, neurogene afwijkingen en mechanische afwijkin-
gen. Bij het lezen van de verschillende artikelen zijn de onderzoeken, die de auteur 
beschrijft, geturfd.  
Omdat de orthoptist preoperatief gegevens moet hebben over de visuele functies, 
oogstand, oogbewegingen en sensoriek is de uitslag van het literatuuronderzoek geor-
dend naar deze onderwerpen. 
 
Oogstand 
 Met uitzondering van artikel 6 van de mechanische afwijkingen wordt in alle arti-

kelen de scheelzienshoek onderzocht. De wijze waarop de oogstand wordt on-
derzocht, varieert. 

 Met uitzondering van artikel 6 van de mechanische afwijkingen en artikel 3 van 
concomitant strabismus, wordt in alle artikelen de scheelzienshoek gemeten op de 
afstanden dichtbij en/of veraf. 

 Opvallend is dat er in weinig artikelen een onderverdeling gemaakt wordt tussen 
rechts-/linksfixatie, met/zonder torticollis, met/zonder correctie. Of dit daadwerkelijk 
niet onderzocht is of alleen niet beschreven, blijft onduidelijk. 

 
Oogbewegingen 
 4 van de 9 artikelen (44%) over concomitant strabismus beschrijven de oogbewe-

gingen. 
 12 van de 15 artikelen (80%) over incomitant strabismus beschrijven de oogbe-

wegingen. 
 
Visus/refractie 
 8 van de 9 artikelen (88,8%) over concomitant strabismus beschrijven de visus. 
 9 van de 15 artikelen (60%) over incomitant strabismus beschrijven de visus. 
 8 van de 9 artikelen  (88,8%) over concomitant strabismus beschrijven de skia-

scopie. 
 5 van de 15 artikelen (33,3%) over incomitant strabismus beschrijven de skiasco-

pie. 
 
De mate waarin de skiascopie wordt uitgevoerd, verschilt opvallend. De reden hier-
voor is niet geheel duidelijk. Mogelijk komt dit verschil omdat in de literatuur over 
concomitant strabismus veel meer kinderen onderzocht zijn dan in de literatuur over 
incomitant strabismus. 
 



 11

Sensoriek 
 In één artikel (artikel 5 concomitant strabismus) wordt de fusie gemeten. In geen 

enkel ander artikel wordt melding gemaakt van het meten van fusie/suppressie. 
 Stereozien wordt een enkele keer beschreven. 

 
Conclusie 
Uit het literatuuronderzoek komt niet duidelijk naar voren welke testen er preoperatief 
uitgevoerd moeten worden. De projectgroep heeft zich gerealiseerd dat het slechts 
gaat om een kleine hoeveelheid artikelen en dat er niet een evenredige verdeling van 
artikelen over concomitant en incomitant strabismus. Waarschijnlijk beschrijven de 
auteurs niet alle orthoptische onderzoeken maar alleen de onderzoeken die belang-
rijk zijn voor dat specifieke artikel. 
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HOOFDSTUK 3 HANDLEIDING 
 
3.1 Inleiding 
Het preoperatief orthoptisch onderzoek strabismuschirurgie, zoals beschreven in dit 
protocol, is onderdeel van een groter zorgproces. De doelgroep voor strabismuschirur-
gie zijn patiënten verwezen met klachten, die samenhangen met afwijkingen aan de 
oogstand, afwijkingen in het binoculair zien of afwijkingen in de oogbewegingen. 
Strabismus is een oogheelkundige afwijking, die bij gemiddeld 4% van de bevolking 
voorkomt en zowel aangeboren kan zijn, als op latere leeftijd kan ontstaan. Het be-
hoort tot het werkterrein van de orthoptist de patiënt met strabismus te onderzoeken, 
de orthoptische diagnose te stellen, een behandelplan op te stellen en uit te voeren. 
Onderdeel van dit behandelplan kan zijn dat de orthoptist het voorstel voor strabis-
muschirurgie doet. Strabismuschirurgie is een operatieve ingreep die de afwijkende 
oogstand moet corrigeren waardoor of binoculair zien mogelijk wordt, en/of waardoor 
een cosmetisch acceptabele oogstand bereikt wordt. 
 
3.2 Proces 
Het preoperatief orthoptisch onderzoek is afgebakend vanaf het moment dat de or-
thoptist de operatie adviseert tot en met het operatievoorstel. De orthoptist komt tot het 
formuleren van een advies op basis van eigen bevindingen en op verzoek van de pati-
ent.  
 
Afwijkingen die in aanmerking komen voor strabismuschirurgie (zie ook hoofdstuk 2) 
zijn functionele afwijkingen en/of een cosmetisch storende oogstand. 
 
In dit (deel)proces zijn vier fasen te onderscheiden (zie stroomschema, bijlage 2) 
1. Het formuleren van het advies 
2. Het bereiken van overeenstemming tussen patiënt en orthoptist over de operatie 
3. Het bereiken van overeenstemming tussen patiënt, oogarts en orthoptist over de 

operatie 
4. Het beschrijven van het operatievoorstel 
 
De belangrijkste orthoptische activiteiten in deze fasen zijn het orthoptisch onderzoek 
om het advies te formuleren (document 3, kop A), het informeren van patiënt (docu-
ment 1) en oogarts (document 2). Na het besluit tot strabismuschirurgie wordt kort voor 
de operatie de laatste contrôle preoperatief (document 3, kop B) verricht zodat het de-
finitieve operatievoorstel (document 3, kop C) kan worden opgesteld. Genoemde do-
cumenten zijn te vinden in bijlage 3 tot en met 5. 
 
3.3 Te bereiken doelen 
Preoperatief wordt in overleg met patiënt en oogarts het doel van de strabismusopera-
tie bepaald. 
 
Het doel van het preoperatieve orthoptisch onderzoek is bereikt wanneer: 
 de juiste diagnose is gesteld; 
 de patiënt goed is geïnformeerd; 
 de oogarts een betrouwbaar operatievoorstel heeft. 
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3.4 Checklist informatie aan de patiënt (Document 1) 
Het is belangrijk en in het kader van de WGBO ook wettelijk verplicht de patiënt volle-
dig te informeren. Alleen volledig geïnformeerde patiënten kunnen weloverwogen de 
beslissing nemen zich te laten opereren. Alleen geïnformeerde patiënten kunnen even-
tuele (tijdelijke) postoperatieve complicaties zoals dubbelzien en over- of ondercorrec-
ties leren accepteren. 
 
Bij het verstrekken van informatie aan de patiënt is het belangrijk dat de orthoptist niet 
teveel medische termen gebruikt maar woorden die de patiënten begrijpt. De patiënten 
moeten bovendien ruimte krijgen om vragen te stellen. De checklist in bijlage 3 is be-
doeld als ondersteuning voor de orthoptist. De orthoptist kan zo nodig besluiten de 
checklist aan de patiënt mee te geven of samen met de patiënt door te nemen. 
 
Document 1 bevat de informatie, die aan patiënten wordt gegeven, geordend in vijf 
rubrieken: 
A. Orthoptische situatie 
B. Resultaten 
C. Operatie 
D. Organisatorische zaken 
E. Periode na de operatie 
 
A. Informatie over de orthoptische situatie 

1. Informatie over de afwijkende oogstand en oogbewegingen, met name: 
 welk oog wijkt af: OD/OS/alternerend strabismus 
 soort strabismus: eso, exo, hyper of hypo of een combinatie hiervan (-forie 

of -tropie) 
 ontstaan strabismus, bijvoorbeeld: congenitaal, verworven, gedecompen-

seerde latente afwijking 
 onderscheid “gewoon” (concomitant) strabismus en stoornis in de oogbewe-

gingen (incomitant strabismus), bijvoorbeeld ten gevolge van oogspierpare-
se, spierafwijking of oogbewegingenspatroon 

 
2. Invloed van de oogstand op het dagelijks leven. Mogelijke klachten zijn: dubbel-

zien, wazig zien, vermoeide ogen, hoofdpijn, verminderd diepte zien, torticollis 
en psychische klachten door cosmetisch storende oogstand (bijvoorbeeld ge-
pest worden op school). 

 
3. Doel van de operatie: 

 functioneel doel: verbeteren van de samenwerking tussen beide ogen, 
waardoor binoculaire klachten, zoals dubbel- of wazig zien, verminderen of 
waardoor een eventuele torticollis verdwijnt of vermindert 

 cosmetisch doel: verbeteren van de oogstand, zodat deze als minder sto-
rend wordt ervaren. Het is niet waarschijnlijk dat samenwerking tussen de 
beide ogen zal ontstaan 

 
4. Orthoptische behandeling na de operatie: wat patiënt kan verwachten: 

 direct postoperatief oefeningen om bewegingsbeperkingen ten gevolge van 
vergroeiingen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 continueren amblyopiebehandeling 
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B. Informatie over de resultaten 
1. Te verwachten resultaten. Het is belangrijk patiënten tevoren op de hoogte te 

stellen van mogelijke resultaten en/of risico’s. Aandachtspunten: 
 de kans dat één operatie niet genoeg is in verband met postoperatieve on-

der-/overcorrectie of postoperatieve diplopie 
 negatief beïnvloedende factoren zijn onder andere gecompliceerde vormen 

van strabismus, congenitaal strabismus zonder enige samenwerking tussen 
de ogen, diepe amblyopie, bewegingsbeperkingen, vergroeiingen door eer-
dere strabismuschirurgie 

 een positief beïnvloedende factor is de preoperatieve aanwezigheid van bi-
noculair zien. Bij volwassen patiënten kan dit echter postoperatief bij onder- 
of overcorrectie leiden tot dubbelzien 

 bij grote bewegingsbeperkingen kunnen de oogbewegingen soms niet he-
lemaal genormaliseerd worden en is het doel alleen een goede oogstand in 
primaire stand te bereiken 

 
2. Termijn waarop het resultaat van de operatie beoordeeld kan worden. Postope-

ratief moet de patiënt enkele maanden afwachten om te weten wat het 
(eind)resultaat is. Gedurende die tijd zijn veranderingen mogelijk in de oogstand 
omdat de oogbewegingen nog kunnen wijzigen na de wondgenezing en de 
postoperatieve zwelling nog afneemt. Bovendien moet patiënt zich aanpassen 
aan de nieuwe oogstand, ofwel de hersenen hebben tijd nodig om zich aan te 
passen aan de veranderde oogstand. 

 
3. Risico van complicaties na de operatie. Afhankelijk van de voorgeschiedenis 

kunnen zich complicaties voordoen, waarvan diplopie, over- of ondercorrectie 
en oogbewegingsbeperkingen de meest voorkomende zijn. Tevens kunnen 
postoperatief ontstekingen ontstaan. 

 
4. Heroperatie. De termijn voor heroperatie is afhankelijk van het ziektebeeld. 

Meestal is heroperatie pas na een half jaar mogelijk. Redenen: 
 het eindresultaat van de eerste operatie moet definitief behaald zijn 
 er kunnen problemen met de doorbloeding van het voorsegment van het 

oog ontstaan als in korte tijd te veel rechte oogspieren geopereerd worden 
 
5. Het te verwachten operatieresultaat is niet van invloed op de visus of een even-

tuele refractie-afwijking. 
 
 
C. Informatie over de operatie 

De patiënt moet minimaal weten: 
 of de operatie aan één of beide ogen plaats vindt en wat de reden daarvan is 
 dat de oogspieren worden geopereerd: de operatie vindt plaats aan de buiten-

kant van het oog en niet in het oog. Daarbij wordt de aanhechtingsplaats van de 
spier aan de oogbol verplaatst. Het oog wordt niet uit de oogkas gehaald 

 welke oogspieren worden geopereerd 
 dat de operatie meestal gebeurt onder algehele anaesthesie 

 
Eventueel kan schriftelijke informatie worden meegegeven. 
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Afhankelijk van de interesse van de patiënt kan de orthoptist nog aanvullende in-
formatie geven (bijvoorbeeld over de duur van de operatie of de voorbereiding van 
het kind op de operatie). 
 
 

D. Informatie over organisatorische zaken  
Onderstaande punten zijn cursief geschreven omdat de orthoptist niet altijd zelf de-
ze informatie geeft. Afhankelijk van de organisatie van de polikliniek kunnen bij-
voorbeeld een medewerker van een opname-afdeling of een verpleegkundige deze 
informatie geven. 
 
1. Opnameduur 

 wordt de patiënt één of meerdere dagen opgenomen 
 bij dagopname: patiënt waarschuwen dat de kans bestaat dat hij  nog een 

nacht moet blijven. Dit hangt af van het tijdstip van operatie (bijvoorbeeld in 
de middag) en/of van zijn reactie op de algehele anaesthesie 

 
2. Opnameperiode 

 afstemmen van de periode waarbinnen de operatie kan plaatsvinden: de 
strabismuschirurgie vindt in overleg plaats. de orthoptist adviseert wat de 
“beste” periode voor een operatie is (bijvoorbeeld bepaald door de leeftijd) 

 patiënt kan de voorkeur uitspreken voor een bepaalde periode maar de 
exacte opnamedatum wordt bepaald door opnamebureau of orthoptist, en is 
vaak afhankelijk van een wachtlijst 

 
3. Vooronderzoeken 

 orthoptisch/oogheelkundig onderzoek door de orthoptist en oogarts 
 lichamelijk onderzoek; afhankelijk van de organisatie binnen het ziekenhuis 

zal dit onderzoek meestal door een anaesthesist worden verricht 
 afhankelijk van de richtlijnen van het ziekenhuis en de gezondheid van de 

patiënt kunnen nog andere specialisten bij het vooronderzoek betrokken 
worden, bijvoorbeeld kinderarts, internist, cardioloog 

 
4. Gang van zaken tijdens opname 

Aandachtspunten: 
 tijdstip van opname 
 waar moet patiënt zich melden 
 op welke afdeling wordt patiënt opgenomen 
 bezoektijden 
 de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om bij de voorbereiding van de 

anaesthesie aanwezig te zijn 
 duur van de operatie 
 hoe laat mag patiënt weer naar huis 
 eventuele controles van orthoptist of oogarts voor ontslag 
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E. Informatie over de periode na de operatie 
1. De patiënt moet na de operatie de eerste drie weken voorzichtig zijn met vuil en 

stof in verband met het risico op ontstekingen; met name geven ook zwemmen 
en spelen in de zandbak risico’s. 

2. Postoperatief krijgt de patiënt zo nodig oefeningen om de beweeglijkheid van de 
ogen te stimuleren en postoperatieve vergroeiingen zoveel mogelijk te voorko-
men. 

 
3. Symptomen, die patiënt na de operatie kan verwachten, zijn: 

 “plakkerige” oogleden direct postoperatief 
 rode ogen 
 gezwollen oogleden 
 wazig zien door zalf 
 tranende ogen, soms met bloed 
 “zanderig” gevoel in ogen door hechtingen 
 pijn bij bewegen van de ogen 
 geïrriteerde ogen, met name in rokerige ruimten 
 last van fel licht 

 
4. De tijdsduur dat de symptomen aanhouden, verschilt per patiënt. Meestal hou-

den de klachten ongeveer twee weken tot een maand aan, met name de rood-
heid in de ooghoeken. Dit is onder andere afhankelijk van: 
 het aantal spieren dat geopereerd is 
 of het een primaire operatie of een heroperatie betreft 
 het soort operatie 

 
5. De eerste controle na de operatie is in het algemeen binnen één tot twee weken 

na de operatie. 
 
6. Hoe vaak en hoe lang patiënt onder controle moet blijven is afhankelijk van 

meerdere factoren, onder andere: 
 leeftijd patiënt 
 eventuele controle amblyopie 
 klachten postoperatief 
 oogstand postoperatief 
 eventuele andere oogheelkundige problemen 

 
7. Oogmedicatie (indien nodig) 
 
8. Termijn waarop het kind weer naar school mag of het werk weer hervat mag 

worden. 
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3.5 Checklist informatie aan de oogarts (Document 2) 
Document 2 bevat puntsgewijs de informatie, die voor de oogarts van belang is om de 
chirurgische ingreep te kunnen verrichten. 
De checklist in bijlage 4 is bedoeld als ondersteuning voor de orthoptist. De orthoptist 
kan zo nodig besluiten de checklist samen met de oogarts door te nemen. 
Cursief gedrukt is de informatie, die de oogarts vaak zelf navraagt. 
 
De informatie, die de orthoptist aan de oogarts geeft, is geordend in vier rubrieken: 
A. Algemene gegevens 
B. Orthoptische gegevens 
C. Operatie 
D. Informatie besproken met de patiënt 
 
A. Algemene gegevens 

1. Klacht van de patiënt: 
 diplopie: horizontaal, verticaal en/of torsioneel, in welke blikrichting en op 

welke afstand maximaal 
 strabismus: welk oog, welke richting (eso, exo, hyper, hypo of een combina-

tie hiervan), voor anderen opvallend en/of cosmetisch storend 
 asthenope klachten: hoofdpijn, pijn rond de ogen, vermoeide ogen 
 wanneer klachten, moment van ontstaan 
 sinds wanneer klachten 
 hoe de klachten zijn ontstaan, plotseling of geleidelijk 

 
2. Oogheelkundige voorgeschiedenis: 

 eerdere diagnoses 
 eerdere behandelingen, bijvoorbeeld in verband met cataract, ablatio reti-

nae, glaucoom, trauma 
 welk oog 
 waar, wanneer en door wie behandeld 

3. Algehele gezondheid van de patiënt 
4. Gegevens over medicijngebruik 
5. Sociale gegevens 
6. Erfelijke factoren 

 
 
B. Orthoptische gegevens 

1. Oorzaak strabismus: 
 congenitaal of verworven 
 gedecompenseerd 

 
2. Orthoptische voorgeschiedenis: 

 sinds wanneer onder behandeling 
 oorspronkelijke klacht 
 bij wie onder behandeling 
 eerdere amblyopiebehandeling(en) 
 eventuele (prisma)bril 
 eventuele eerdere operatie(s) aan de oogspieren: 

 welk oog/welke ogen 
 wanneer geopereerd 
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 resultaat eerdere operaties 
 in welk ziekenhuis geopereerd 
 littekens oude operaties 

 
3. Visuele functies/refractie: 

 maximale visus od/os 
 refractiewaarde: objectief en/of subjectief 
 is patiënt brildragend, hoelang al, voor welke klachten 
 is patiënt volledig, onder of overgecorrigeerd 
 moet bril na/voor operatie veranderen (prismabril) 

 
4. Oogstand en scheelzienshoek 
 
5. Oogbewegingen: 
 
6. Sensorische status: 

 binoculair zien 
 suppressie 
 diplopie 

 
7. Overige opmerkingen 

 
8. Diagnose: 

 oogstand 
 sensorische status 
 oogbewegingen 
 visuele functies 

 
 
C. Operatie 

1. Doel van de operatie: 
 cosmetisch resultaat 
 functioneel resultaat 

 
2. Te verwachten resultaat: 

 cosmetisch goede oogstand in alle blikrichtingen of alleen in primaire stand 
 binoculair zien in alle blikrichtingen of alleen in bepaalde blikrichting (bijvoor-

beeld nervus iii parese, duane syndroom) 
 verbetering torticollis 

 
3. Operatievoorstel 

 mate van spierverplaatsing/spierverkorting: aantal millimeters 
 soort strabismusoperatie, zoals: 

- recessie/retropositie 
- resectie 
- transpositie (horizontaal/verticaal) 
- lus 
- faden 

 namen van de te opereren spieren 
 te opereren oog/ogen 
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Bovenstaande punten zijn: 

- afhankelijk van forced duction test 
- afhankelijk van peroperatieve bevindingen 

 
D. Informatie besproken met de patiënt 

De informatie, die oogarts en orthoptist aan patiënten geven over operatie, compli-
caties en te verwachten resultaten, moet aanvullend, dan wel overeenkomstig zijn. 
Belangrijk is dat oogarts en orthoptist onderling overleggen, wie de informatie geeft 
en de informatievoorziening onderling afstemmen zodat de patiënt op eenduidige 
wijze informatie krijgt. 
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3.6 Preoperatief orthoptisch onderzoek (Document 3) 
Het registratieformulier preoperatief orthoptisch onderzoek bevat alle onderdelen van 
het onderzoek die preoperatief genoteerd moeten zijn. Een deel van het onderzoek 
moet kort voor de operatie herhaald worden. Geadviseerd wordt een termijn van 2 à 3 
weken. 
 
Alvorens de strabismusoperatie uitgevoerd wordt, 
1. moet preoperatief orthoptisch onderzoek verricht zijn. De gegevens uit dit onder-

zoek moeten gerelateerd kunnen worden aan een eerder orthoptisch onderzoek. 
Dit betekent dat patiënten nooit direct na het eerste consult geopereerd kunnen 
worden. 

2. wordt geadviseerd zo mogelijk de amblyopiebehandeling te voltooien. 
3. moet bij moeilijk te onderzoeken patiënten minimaal duidelijk zijn wat de scheel-

zienshoek is en hoe de oogbewegingen zijn. 
 
Hieronder aandachtspunten bij het invullen van de checklist. 
 
A. Preoperatief onderzoek 

1. Klacht van de patiënt: 
 diplopie: horizontaal, verticaal en/of torsioneel, in welke blikrichting en op 

welke afstand maximaal 
 strabismus: welk oog, welke richting (eso, exo, hyper, hypo of een combina-

tie hiervan), voor anderen opvallend en/of cosmetisch storend 
 asthenope klachten: hoofdpijn, pijn rond de ogen, vermoeide ogen 
 wanneer klachten, moment van ontstaan 
 sinds wanneer klachten 
 hoe zijn de klachten ontstaan, plotseling of geleidelijk 

 
2. Oogheelkundige voorgeschiedenis 

 eerdere diagnoses 
 eerdere behandelingen, bijvoorbeeld in verband met cataract, ablatio reti-

nae, glaucoom, strabismus, trauma 
 welk oog 
 waar, wanneer en door wie behandeld 

 
3. Algemene anamnese 

 gezondheid 
 medicijngebruik  
 allergieën 
 erfelijkheid 

 
4. Visuele functies/refractie 

 maximale visus od/os, met correctie en/of zonder correctie, eventueel sten-
opeïsch opgenomen 

 refractiewaarde: objectief en/of subjectief 
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5. Oogstand (covertest) 
 minimaal twee fixatieafstanden, 
 zonodig met en zonder correctie (afhankelijk van de sterkte) 
 met/zonder torticollis 

 
6. Scheelzienshoek 

 minimaal twee fixatieafstanden 
 rechts en/of links fixerend 
 met of zonder correctie (afhankelijk van brilsterkte) 
 met of zonder torticollis 

 
7. Oogbewegingen 

 versies: 
 oogbewegingsschema, of beschrijven  
 oogbewegingsbeperkingen: zo mogelijk deze ook in kaart brengen 

(Hess-schema of Maddox oogbewegingsonderzoek) 
 ducties: 

 ductiebeperkingen apart noteren  
 ductiebeperkingen (zo mogelijk) meten  

 convergentie 
 
8. Sensorische status 

Indien mogelijk, moet duidelijk zijn of er sprake is van: 
 binoculair enkelzien, en de vorm en mate hiervan 
 suppressie, en de vorm en mate hiervan 
 diplopie 

 horizontaal, verticaal, torsioneel 
 in welke blikichting en op welke afstand maximaal 
 veel of weinig last van diplopie 

 
9. Overige opmerkingen 

Andere voor de operatie relevante informatie zoals: 
 torticollis 
 lidspleetverschil 
 ptosis 
 lidspleetveranderingen bij oogbewegingen 
 exophtalmus, enophtalmus 
 algemene indruk (zeker als deze afwijkt van de metingen) 
 bevindingen die het cosmetisch aspect van de oogstand beïnvloeden (zoals 

een epicanthus, een grote hoek kappa, de PD) 
 asymmetrie van het gelaat 

 
10. Diagnose 

 oogstand 
 sensorische status 
 oogbewegingen 
 visuele functies 
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B. Laatste controle preoperatief 
De laatste onderzoeken (oogstand, scheelzienshoek en oogbewegingen) moeten 
kort voor de operatie plaatsvinden. Als het voorgaande onderzoek langer dan een 
half jaar geleden was, bijvoorbeeld in verband met een lange wachtlijst, wordt ge-
adviseerd een groter deel van het onderzoek te herhalen. 
 
 

C. Definitief operatievoorstel 
 mate van spierverplaatsing/spierverkorting: aantal millimeters 
 soort strabismusoperatie, zoals: 

- recessie/retropositie 
- resectie 
- transpositie (horizontaal/verticaal) 
- lus 
- faden 

 namen van de te opereren spieren 
 te opereren oog/ogen 

 
Bovenstaande punten zijn: 

- afhankelijk van forced duction test 
- afhankelijk van peroperatieve bevindingen 
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 BIJLAGE 2 
STROOMSCHEMA* 

 

                                            
* Activiteiten, die in dit stroomschema cursief zijn weergegeven, vallen buiten het protocol. 

Orthoptist adviseert
strabismusoperatie

Orthoptist informeert
patiënt

Begrijpt patiënt
informatie?

Continueren
behandeling?Patiënt stemt in?

Einde
orthoptische
behandeling

Orthoptische
behandeling

Ja

Ja

Nee

Nee
Nee

Laatste contrôle
preoperatief

Preoperatief orthoptisch
onderzoek

Is er een wachtlijst? Patiënt op
wachtlijst

Strabismusoperatie

Ja

Ja

Nee

Document 1:  Checklist
Informatie aan patiënt

.....................

.....................

.....................

Orthoptist overlegt
onderzochte gegevens

met oogarts

PREOPERATIEF ORTHOPTISCH ONDERZOEK STRABISMUSCHIRURGIE  versie 1

Orthoptisch
onderzoek en/of

behandeling

Strabismusoperatie?

Ja

Nee

Document 3A:
Preoperatief orthoptisch
onderzoek

.....................

.....................

.....................

Document 3B:
Preoperatief orthoptisch
onderzoek

.....................

.....................

.....................

Document 2: Checklist
Informatie aan oogarts

.....................

.....................

.....................

Definitief
operatievoorstel

Document 3C:
Registratieformulier
met operatievoorstel
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STROOMSCHEMA* 
 

                                            
* Activiteiten, die in dit stroomschema cursief zijn weergegeven, vallen buiten het protocol. 

Orthoptist adviseert
strabismusoperatie

Orthoptist informeert
patiënt

Begrijpt patiënt
informatie?

Document 2: Checklist
Informatie aan oogarts

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Continueren
behandeling?Patiënt stemt in?

Einde
orthoptische
behandeling

Orthoptische
behandeling

Ja

Ja

Nee

Nee
Nee

Orthoptist overlegt
onderzochte gegevens

met oogarts

Laatste contrôle
preoperatief

Is er een wachtlijst? Patiënt op
wachtlijst

Document 1: Checklist
Informatie aan patiënt

.....................

.....................

.....................

Document 3B:
Preoperatief orthoptisch
onderzoek

.....................

.....................

.....................

StrabismusoperatieDefinitief
operatievoorstel

Ja

Ja

Nee

PREOPERATIEF ORTHOPTISCH ONDERZOEK STRABISMUSCHIRURGIE  versie 2

Orthoptisch
onderzoek en/of

behandeling

Strabismusoperatie?

Ja

Nee

Document 3C:
Registratieformulier
met operatievoorstel

Preoperatief orthoptisch
onderzoek

Document 3A:
Preoperatief orthoptisch
onderzoek

.....................

.....................

.....................
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BIJLAGE 3 
 
DOCUMENT 1: CHECKLIST INFORMATIE AAN DE PATIËNT 
 
A. INFORMATIE OVER DE ORTHOPTISCHE SITUATIE 

 Oogstandafwijking en oogbewegingen 
 Invloed van de afwijkende oogstand op het dagelijkse leven van de patiënt 
 Doel van de operatie 
 Orthoptische behandeling, die na de operatie nodig is 

 
B. INFORMATIE OVER DE RESULTATEN 

 Te verwachten resultaten 
 Risico van heroperatie 
 Termijn waarop het resultaat van de operatie beoordeeld kan worden 
 Risico van complicaties na de operatie 
 Termijn van heroperatie 
 Te verwachten resultaten operatie niet van invloed op de visus of een eventuele 

refractie- afwijking 
 
C. INFORMATIE OVER DE OPERATIE 

 Te opereren oog/ogen/oogspieren 
 Soort operatie 
 Hoe lang de operatie duurt 
 Voorbereiding van kind op de operatie door de ouders/begeleiders 
 Schriftelijk informatie in de vorm van een folder of toelichtingsbrief 

 
D. INFORMATIE OVER ORGANISATORISCHE ZAKEN 

 De opnameduur 
 Afstemmen periode waarbinnen de operatie kan plaatsvinden 
 De vooronderzoeken die de patiënt kan verwachten van de orthoptist, oogarts, 

anaesthesist en zo nodig andere specialist 
 De gang van zaken tijdens de opname 

 
E. INFORMATIE OVER DE PERIODE NA DE OPERATIE 

 Waar moet de patiënt na de operatie op letten 
 Eventuele oefeningen door de patiënt na de operatie 
 De symptomen, die de patiënt na de operatie mag verwachten 
 Hoe lang de postoperatieve symptomen kunnen aanhouden 
 Eerste controle-afspraak na de operatie 
 Hoe vaak en hoe lang is controle na de operatie nodig 
 Oogmedicatie 
 Wanneer weer naar school of werk 
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BIJLAGE 4 
 
DOCUMENT 2: CHECKLIST INFORMATIE AAN DE OOGARTS 
 
A. ALGEMENE GEGEVENS 

 Klacht van de patiënt 
 Oogheelkundige voorgeschiedenis 
 Algehele gezondheid van de patiënt 
 Gegevens over medicijngebruik 
 Sociale gegevens 
 Erfelijke factoren 

 
B. ORTHOPTISCHE GEGEVENS 

 Oorzaak strabismus  
 Orthoptische voorgeschiedenis 
 Visuele functies/refractie 
 Oogstand en scheelzienshoek 
 Oogbewegingen 
 Sensorische status 
 Overige opmerkingen 
 Diagnose 

 
C. OPERATIE 

 Doel van de operatie 
 Te verwachten resultaat 
 Operatievoorstel 

 Mate van spierverplaatsing/spierverkorting 
 Soort strabismusoperatie 
 Te opereren spieren 
 Te opereren oog/ogen 

 
D. INFORMATIE BESPROKEN MET DE PATIENT 

 De informatie, die de orthoptist aan de patiënt heeft gegeven, over de operatie 
 De informatie, die de orthoptist aan de patiënt heeft gegeven, over eventuele 

complicaties 
 De informatie, die de orthoptist aan de patiënt heeft gegeven, over het te ver-

wachten resultaat 
 



 36



 37

BIJLAGE 5 
 
DOCUMENT 3: PREOPERATIEF ORTHOPTISCH ONDERZOEK 
 
A. PREOPERATIEF ORTHOPTISCH ONDERZOEK: 

 Klacht 
 Oogheelkundig voorgeschiedenis 
 Algemene anamnese 
 Visuele functies/refractie 
 Oogstand 
 Scheelzienshoek 
 Oogbewegingen 
 Sensorische status 
 Overige opmerkingen 
 Diagnose 

 
B. LAATSTE CONTROLE PREOPERATIEF 

 Oogstand 
 Scheelzienshoek 
 Oogbewegingen 

 
C. DEFINITIEF OPERATIEVOORSTEL 
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REGISTRATIEFORMULIER Preoperatief Orthoptisch Onderzoek Strabismuschirurgie 
 

Naam: 
 
 
Geboortedatum: 
 
 

Patiëntnummer: 
 
 
Datum: 
 

Klacht: 
 
 
 
Oogheelkundige voorgeschiedenis: 
 
 
 
 
 
VISUELE FUNCTIES: 
VOD mc/zc dd: dd: 

 
VOS mc/zc dd : dd: 

 

 

SCHEELSZIENSHOEK: 
dd: 
 
 
 
 
 

dd: 

OOGBEWEGINGEN: 
dd: 
 
 
 
 

dd: 

SENSORISCHE STATUS: 
 
 
 
 
 
Diagnose: 
 
 
 
 

 

Operatievoorstel: 
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BIJLAGE 7 
 
VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
A  
Ablatio retinae Loslating van het netvlies 

 
Anaesthesie Narcose = slaap + pijnstilling (met of zonder spierverslap-

ping) 
 

Alternerend  
strabismus 
 

Scheelzien waarbij wisselend het ene of het andere oog 
scheel is 
 

Amblyopie Verminderde visus die aanwezig blijft na volledige optische 
correctie en niet verklaard kan worden door pathologie. De 
oorzaak ligt in onvoldoende of onjuiste visuele prikkeling ge-
durende de sensitieve periode 
 

Amblyopie- 
behandeling 

Gezichtsscherptetraining van het amblyope oog onder andere 
door afplakken van het goede oog en indien nodig in combina-
tie met het dragen van bril en/of toedienen van oogdruppels 
 

Asthenope klachten Vermoeidheidsklachten van de ogen, die ontstaan doordat het 
kijken een te grote inspanning vergt als gevolg van onder an-
dere hypermetropie, latent strabismus en zwak binoculair zien. 
Voorbeelden van klachten zijn: frontale hoofdpijn, wazig zien 
en tranende ogen 
 

 
B 

 

Binoculair zien 
 

Het zien met beide ogen tegelijk. Meestal wordt met binoculair 
zien bedoeld: gelijktijdig met beide ogen waarnemen waarbij 
één beeld gevormd wordt en stereozien ontstaat 
 

 
C 

 

Cataract Vertroebeling van de ooglens 
 

Concomitant  
strabismus 

Scheelzien  waarvan de scheelzienshoek in alle blikrichtingen 
gelijk is 
 

Congenitaal Aangeboren 
 

Cosmetisch storend Voor het uiterlijk niet mooi 
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D 

 

Deviatie Afwijking 
 

Diplopie Dubbelzien 
 

Ductie Beweging van één oog 
 

 
E 

 

Enopthalmus Een in de oogkas getrokken oog (tegenovergestelde van ex-
opthalmus) 
 

Esotropie Scheelzien waarbij het schele oog naar binnen (naar de neus 
toe) gericht is 
 

Exophtalmus Het uitpuilen van een oog 
 

Exotropie Scheelzien waarbij het schele oog naar buiten (van de neus 
af) gericht is 
 

 
F 

 

Faden-operatie Het verzwakken van de werking van de spier door het vastzet-
ten van een deel van de spier een x-aantal mm achter de in-
sertie 
 

Fixatie 1. Richten van een oog op een bepaald beeld 
2. Punt van het netvlies dat zich richt op het te bekijken ob-

ject 
 

Fixatieafstand De afstand tot het object waarnaar men kijkt 
 

Fusie Samensmelten van de beelden van beide ogen, dit kan zowel 
motorisch als sensorisch gebeuren 
 

 
G 

 

Glaucoom Verhoogde oogdruk 
 

 
H 

 

Heroperatie van  
strabismus 
 

Voor de tweede of meerdere keer opereren van strabismus 

Hess onderzoek Orthoptisch onderzoek om de oogbewegingen vast te leggen 
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Heteroforie Onderliggend scheelzien dat alleen na verbreken van het bi-

noculair zien optreedt 
 

Heterotropie Permanent scheelzien dat kan variëren in grootte, vorm en 
richting 
 

Hypertropie Strabismus waarbij het schele oog hoger staat 
 

Hypotropie Strabismus waarbij het schele oog lager staat 
 

 
I 

 

Incomitant strabismus 
 

Scheelzien waarvan de scheelzienshoek niet in alle blikrich-
tingen gelijk is 

 
L 

 

Lus zetten op de 
oogspier 
 

Het verzwakken van de werking van de oogspier door middel 
van een lushechting 

 
M 

 

Mechanische  
beperkingen 
 

Oogbewegingsstoornissen welke een mechanische oorzaak 
hebben 
 

 
N 

 

Neurogene  
beperkingen 
 

Oogbewegingsstoornissen welke een neurogene oorzaak 
hebben 
 

Nystagmus 
 

Niet-willekeurige ritmisch heen-en-weer gaande beweging van 
de oogbol 
 

NVvO Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
 

 
O 

 

Oogbewegingspatro-
nen: 
 

Scheelzienspatroon, bijvoorbeeld V-patroon: 
 bij een esotropie is de scheelzienshoek bij het naar be-

neden kijken groter en bij het naar boven kijken kleiner 
 bij een exotropie is de scheelzienshoek bij het naar be-

neden kijken kleiner en bij het naar boven kijken groter 
 

Oogheelkundig  
onderzoek 
 

Onderzoek naar de pathologie van het oog 

Oogspierparese Verlamming van één van de oogspieren 
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Orthoptist Paramedicus die zich gespecialiseerd heeft in het onderzoe-

ken, diagnosticeren en behandelen van stoornissen in het 
monoculair en binoculair zien. Hierbij kan gedacht worden aan 
afwijkingen in de ontwikkeling van het zien, de samenwerking 
en de bewegingen van de ogen 
 

Orthoptisch 
onderzoek 

Onderzoek naar motorische en sensorische stoornissen van 
het monoculair en binoculair zien 
 

 
P 

 

Perifere ziekenhuizen Alle ziekenhuizen met uitzondering van de academische zie-
kenhuizen 
 

Peroperatief Tijdens de operatie 
 

Postoperatief Na de operatie 
 

Preoperatief Voor de operatie 
 

Primaire operatie Eerste operatie 
 

Primaire stand De oogstand bij recht vooruit kijken 
 

Prognose Vooruitzicht/voorspelling van het ziektebeeld 
 

Protocol Omschrijving van het handelen van beroepsbeoefenaren 
Aangescherpte richtlijn 
 

Pseudostrabismus Scheelzien dat ogenschijnlijk lijkt te bestaan maar geen 
scheelzien is 
 

Ptosis Hangend bovenooglid 
 

 
R 

 

Refractie Brekingsafwijking van het oog 
 

Resectie van een  
oogspier 
 

Het inkorten van een oogspier 

Recessie van een  
oogspier 

Het naar achteren verplaatsen van een oogspier ten opzichte 
van de oorspronkelijke aanhechtingsplaats 
 

 
S 

 

Scheelzienshoek De mate van het scheelzien 
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Sensorische status 
 

De wijze waarop beide ogen samenwerken 

Skiascopie Objectieve methode om de brekingsafwijking van het oog te 
meten met behulp van een smalle lichtbundel en glazen, 
meestal in cycloplegie (= tijdelijk uitgeschakeld accommoda-
tievermogen door middel van oogdruppels) 
 

Stenopeïsche  
opening 
 

Zwart glaasje met kleine opening in het midden 
 

Strabismus Scheelzien  
 

Strabismuschirurgie Een operatie aan de uitwendige oogspieren om de oogstand 
bij kijken rechtuit en/of bij kijken in een bepaalde blikrichting te 
corrigeren 
 

Suppressie Bij het kijken met twee ogen tegelijk wordt het hele of gedeel-
telijke beeld van één oog in de visuele cortex (hersenen) on-
derdrukt 
 

Synoptofoor 
 

Meetapparaat bij orthoptisch onderzoek 

 
T 

 

Torsioneel Gekanteld 
 

 
 
Torticollis 

 
 
Scheefstand van het hoofd; deze kan een oogheelkundige 
oorzaak hebben, maar kan ook worden veroorzaakt door een 
niet-oogheelkundig probleem 

 
Transpositie van een 
oogspier 
 

 
Het verplaatsen van een oogspier of gedeelte van een oog-
spier 

Trauma Ongeval 
 

 
V 

 

Visus Gezichtsscherpte 
 

VOD Visus van het rechter oog 
 
 

Voorsegment Voorste deel van het oog 
 

VOS 
 

Visus van het linker oog 



 50

 
W 

 

WGBO Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst 
 


