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Samenvatting
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Oogaandoeningen die leiden  tot gezichtsveldverlies zijn geassocieerd met neuro-
anatomische veranderingen van de visuele banen. De onderliggende oorzaak 
van deze associatie is onbekend. Onderzoek naar deze associatie kan belangrijke 
informatie opleveren voor toekomstige behandelingen om het gezichtsveld te 
herstellen. Een cruciale factor die het succes van deze behandelingen kan beïnvloeden 
is namelijk het vermogen van het centrale visuele systeem om informatie van het 
oog naar de visuele cortex te geleiden en vervolgens te verwerken. Bovendien 
kan dergelijk onderzoek waardevolle informatie verschaffen over de etiologie van 
de onderzochte oogziekte. Deze informatie kan richting geven aan toekomstig 
onderzoek naar de behandeling van de oogziekte. Het kan zijn dat de behandeling 
zich meer zou moeten richten op behandeling van het oog en het brein tezamen, dan 
alleen op behandeling van het oog.

Er zijn verschillende mechanismen aangedragen om de associatie tussen 
oogaandoeningen en neuro-anatomische veranderingen te kunnen verklaren:
- Functionele deprivatie: de oogaandoening veroorzaakt een afname van de activiteit 

in de visuele banen; dit kan leiden tot neuro-anatomische veranderingen;
- Anterograde transsynaptische degeneratie: neuro-anatomische veranderingen 

worden veroorzaakt doordat degeneratie van de anterieure structuren van de 
visuele banen wordt doorgegeven naar de meer posterieure structuren, zelfs tot 
aan de visuele cortex;

- Oogaandoeningen zoals glaucoom en maculadegeneratie zouden onderdeel 
kunnen zijn van een meer algemene neurodegeneratieve aandoening, die zowel 
het oog als het brein aantast.

Het doel van mijn onderzoek was te achterhalen welke mechanismen het verband 
tussen gezichtsveldverlies en neuro-anatomische veranderingen kunnen verklaren. Om 
dit te onderzoeken, heb ik meerdere studies verricht. 

Ik vond een afname van het volume van de grijze en witte stof in de gehele visuele banen 
in maculadegeneratie patiënten, vergeleken met gezonde controle proefpersonen. 
Verder vond ik verschillen in de dikte van de cortex, het oppervlak van de cortex en het 
volume van de grijze stof in de visuele gebieden V1 en V2 in jonge maculadegeneratie 
patiënten, en een dunnere cortex in V2 in oudere degeneratie patiënten. Daarnaast 
vond ik in maculadegeneratie patiënten ook een afname van het volume van de witte 
stof buiten de visuele banen, met name in de frontaal kwab. Ik veronderstel dat deze 
laatste bevinding mogelijk het neuraal correlaat kan zijn van het eerder beschreven 
verband tussen maculadegeneratie en milde cognitieve achteruitgang en de ziekte van 
Alzheimer. 
In eenzijdig blinde patiënten vond ik een afname van het volume van de grijze stof in de 
superior laterale occipitale cortex. De superior laterale occipitale cortex is gelegen in de 
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dorsale visuele cortex, en is betrokken bij het stereoscopisch diepte zien. Opmerkelijk 
is dat ik geen anatomische veranderingen vond in de primaire visuele cortex. Dit geeft 
aan dat anterograde transsynaptische degeneratie geen rol van betekenis speelt in 
deze patiënten. Het verlies van het volume van de grijze stof in de superior laterale 
occipitale cortex kan dus verklaard worden door functionele deprivatie, veroorzaakt 
door het verdwijnen van stereoscopie. 

In glaucoom patiënten met een eenzijdig gezichtsvelddefect vond ik neuro-
anatomische veranderingen in meerdere structuren van de visuele banen, vergeleken 
met zowel gezonde proefpersonen als met eenzijdig blinde proefpersonen. Rekening 
houdend met het feit dat het gezichtsvelddefect eenzijdig was, kan ik deze anatomische 
veranderingen niet alleen verklaren door functionele deprivatie of transsynaptische 
degeneratie. Daarom denk ik dat glaucoom gezien zou kunnen worden als een 
onderdeel van een meer algemene neurodegeneratieve aandoening.

 
Samengevat onderzocht ik neuro-anatomische veranderingen in verschillende 
oogziekten die gezichtsveldverlies veroorzaken. Verandering van de neuro-anatomie 
lijkt in alle gevallen voor een belangrijk deel verklaard te kunnen worden door functionele 
deprivatie. Ik vond geen aanwijzingen dat anterograde transsynaptische degeneratie 
een rol speelt bij het ontstaan van neuro-anatomische veranderingen in eenzijdige 
blindheid. Dit suggereert dat dit proces waarschijnlijk ook geen belangrijke rol speelt 
in het ontstaan van neuro-anatomische veranderingen in andere oogaandoeningen. 
Verder lijkt glaucoom onderdeel van een meer algemene neurodegeneratieve 
aandoening. Zulke algemene neurodegeneratieve processen lijken ook een rol te 
spelen in maculadegeneratie.
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