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Veranderen van de zichtlijn 
Inzichten in oogbewegingen bij multiple sclerose 

 

In dit proefschrift zijn oogbewegingen bij multiple sclerose (MS) onderzocht. Voordat 
de resultaten zullen worden samengevat, zal worden uitgelegd wat de ziekte MS 
karakteriseert, en de redenen dat wij oogbewegingen in kaart hebben gebracht. 
 
Multiple sclerose 
 
Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte, waarbij ontstekingen en uiteindelijk 
blijvende beschadigingen ontstaan aan de zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel 
(hersenen en ruggenmerg). Wereldwijd hebben meer dan 2 miljoen mensen de 
diagnose MS, en in Nederland worden er elk jaar 1000-1500 nieuwe patiënten 
gediagnosticeerd. Het begint meestal op jonge leeftijd, gemiddeld rond de leeftijd van 
30 jaar. De precieze oorzaak van MS is onduidelijk, maar er zijn wel een aantal 
factoren gevonden die een verhoogd risico geven. Naast genetische factoren, zijn dit 
ook bijvoorbeeld bepaalde infecties in de kindertijd en verminderde blootstelling aan 
zonlicht. 
 
Er zijn verschillende types MS te onderscheiden. Vaak begint de ziekte met een 
episode van neurologische uitval, bijvoorbeeld krachtsverlies in een bepaald 
lichaamsdeel, die ook weer kan herstellen. De diagnose kan vaak pas worden gesteld 
als er meerdere episodes met neurologische uitval hebben plaatsgevonden. Later in de 
ziekte is er niet altijd meer sprake van deze duidelijke episodes, en kunnen de 
klachten geleidelijk erger worden. Men spreekt dan van een progressieve ziekte. Er 
zijn ook patiënten die een progressieve vorm vanaf het begin van de ziekte hebben. 
 
Er zijn verschillende medicamenten voor MS. De meeste zijn bedoeld om het aantal 
en de hevigheid van de episodes met uitval te onderdrukken. De invloed van deze 
medicamenten op het progressieve verloop later in de ziekte is vaak niet heel groot, 
en voor sommige nieuwe medicijnen is dit nog niet goed bekend. In de laatste jaren 
zijn er een aantal nieuwe medicijnen ontwikkeld die nog verder onderzocht moeten 
worden, en wordt tevens gekeken naar de werking van stamceltherapie.  
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De ziekte MS kan tot heel verschillende klachten leiden. Bijvoorbeeld spierzwakte, 
gevoelsstoornissen, problemen met de coördinatie, vermoeidheid en cognitieve 
problemen (problemen met het denken). Het visuele systeem, dat te maken heeft met 
het zien, is ook vaak aangedaan. Meer dan 80% van de MS patiënten ervaart klachten 
met het zien gedurende de ziekte. Deze klachten hebben vaak veel invloed op de 
dagelijkse bezigheden. Echter wordt uitval van het visuele systeem nog vaak niet 
uitgebreid geëvalueerd in het ziekenhuis en in het medisch onderzoek bij MS 
patiënten. Er is nog veel onduidelijk over de precieze afwijkingen die deze klachten 
veroorzaken. 
 
Het visuele systeem 
 
Het visuele systeem in ons lichaam kan in twee onderdelen worden verdeeld. 
Allereerst kijken we met onze ogen naar de wereld om ons heen, en de informatie 
hiervan wordt via het netvlies in het oog, naar de hersenen geleid. Dit deel wordt ook 
wel het afferente deel van het visuele systeem genoemd. Verder zijn er veel 
verschillende hersengebieden betrokken bij de bewegingen van de ogen, welke 
uiteindelijk worden uitgevoerd door de oogspieren. Dit deel wordt het efferente deel 
van het visuele systeem genoemd. Als we naar een voorwerp of persoon om ons heen 
kijken, moeten we ons oog richten en stilhouden, om het scherp te kunnen zien. Dit 
wordt ook wel visuele fixatie genoemd. Als we juist de omgeving scannen, of naar een 
ander voorwerp willen kijken, maken de ogen snelle bewegingen, deze worden ook 
wel saccaden genoemd. 
 
In het afferente visuele systeem is de oogzenuw, die het signaal naar de hersenen leidt, 
vaak aangedaan bij MS. Dit resulteert meestal in een episode met verminderd of wazig 
zicht, wat ook vaak (deels) weer hersteld na een paar dagen tot weken. Verder zijn er 
bij MS veel verschillende afwijkingen van de oogbewegingen die kunnen ontstaan. Een 
voorbeeld is nystagmus, waarbij de ogen continue in beweging zijn, zonder dat iemand 
daar zelf invloed op heeft. Dit kan veel klachten geven, namelijk het zicht kan wazig 
zijn, en men kan het gevoel hebben dat de wereld om zich heen continue in beweging 
is. Een andere afwijking is internucleaire ophthalmoplegie. Hierbij beweegt een oog 
trager dan het andere oog bij het kijken naar links of rechts. Hier kunnen bijvoorbeeld 
klachten van dubbelzien bij ontstaan. 
 
Zoals al eerder genoemd, zijn er veel hersengebieden betrokken bij de aansturing van 
de oogbewegingen. Dit zijn hersengebieden die ook betrokken zijn bij allerlei andere 
functies van het menselijk lichaam. Bij de ziekte MS is het soms moeilijk om klachten 
die mensen ervaren goed ‘in beeld’ te krijgen. Bij veel klachten kunnen we 
bijvoorbeeld geen duidelijke afwijking op een MRI scan zien, die dit veroorzaakt. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval voor cognitieve klachten, waarbij het denken, het geheugen 
en/of de concentratie zijn aangedaan. Er zijn allerlei nieuwe meetmethodes in 
ontwikkeling, die misschien dit soort klachten beter kunnen verklaren. Ook zijn we op 
zoek naar manieren om het verloop van de ziekte beter te kunnen monitoren, en het 
effect van medicatie in kaart brengen. Mogelijk kan het meten van oogbewegingen hier 
ook in bijdragen. 
 
Zoals in de vorige paragrafen genoemd, kan het meten van oogbewegingen ons meer 
leren over bepaalde klachten bij het zien van MS patiënten, en ons meer leren over de 
afwijkingen in de hersenen van MS patiënten. Oogbewegingen zijn heel eenvoudig, 
betrouwbaar en patiëntvriendelijk te meten. In het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift zijn oogbewegingen in kaart gebracht met behulp van een moderne eye 
tracking methode, genaamd infrarood oculografie. Hiermee worden ook subtiele 
afwijkingen, die op het oog niet goed te zien zijn, vastgelegd en gekwantificeerd.  
 
Oogbewegingen bij multiple sclerose 
 
Allereerst hebben wij hiervoor, in hoofdstuk 2, een gestandaardiseerd meet- en 
analyseprotocol gemaakt. Tijdens de meting moeten de deelnemers verschillende 
taken op een beeldscherm volbrengen door met hun ogen te bewegen. De analyse 
wordt geautomatiseerd uitgevoerd in het programma Matlab. Het protocol is volledig 
openbaar beschikbaar, zodat ook andere onderzoekers hier gebruik van kunnen 
maken. Verder hebben wij in hoofdstuk 2 laten zien dat je deze metingen eenvoudig 
en op een betrouwbare manier kunt toepassen bij een groep gezonde mensen. Ook 
zagen we dat bij deze groep de eigenschappen van de oogbewegingen kunnen 
verschillen tussen personenen. Vervolgens hebben we deze methode toegepast op 
een grote groep MS patiënten en controle deelnemers zonder MS (in totaal bijna 300 
deelnemers). 
 
In hoofdstuk 3.2 hebben we laten zien dat met onze methode de eerder genoemde 
oogbewegingsstoornis internucleaire ophthalmoplegia (INO) goed kan worden 
gevisualiseerd en gekwantificeerd. We hebben verschillende uitkomstmaten en 
afkappunten voor het stellen van de diagnose INO vergeleken. Met onze uiteindelijke 
detectiemethode zagen we dat INO bij ongeveer een derde van de MS patiënten 
voorkomt. MS patiënten met een INO hadden vaker last van dubbelzien, wazig zien, 
en moeite met focussen op de omgeving, dan MS patiënten zonder een INO. Ook 
hadden zij meer moeite met allerlei taken in het dagelijkse leven waar het 
gezichtsvermogen voor nodig is. Bij deze oogbewegingsstoornis weten we heel 
precies waar de afwijking zich bevindt in de hersenstam. We hebben in hoofdstuk 3.4 
dan ook gekeken naar de MRI beelden van deze INO patiënten. Er blijkt lang niet altijd 
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een duidelijke MS afwijking zichtbaar te zijn op de MRI bij deze patiënten. Dit kan 
allerlei verschillende redenen hebben, en wij denken dat het detecteren van een 
afwijking in dit gebied met onze oogbewegingsmeting gevoeliger is dan met een MRI 
scan. In hoofdstuk 3.3 hebben wij gekeken naar het effect van een medicijn, 
fampridine, op de INO bij MS patiënten. Dit medicijn versnelt de zenuwgeleiding. We 
zagen inderdaad dat de INO minder werd, een paar uur na het eenmalig geven van dit 
medicijn. We denken daarom dat het meten van een INO met onze methode ook 
bruikbaar kan zijn om het effect van nieuwe medicijnen op een objectieve en 
betrouwbare manier te meten. 
 
In hoofdstuk 4 hebben we andere oogbewegingsstoornissen bij MS in kaart gebracht. 
We hebben in hoofdstuk 4.1 gekeken of de eigenschappen van snelle oogbewegingen 
veranderden gedurende de test, bijvoorbeeld door vermoeidheid. Inderdaad bleek bij 
MS patiënten de reactietijd trager en de snelheid lager te worden aan het einde van 
het onderzoek. Echter was dit ook het geval bij de controle deelnemers, al was de 
verandering hier iets minder groot. Verder was de verandering bij MS patiënten niet 
duidelijk gerelateerd aan vermoeidheid die zij rapporteerden in een vragenlijst. In 
hoofdstuk 4.2 hebben we gekeken naar de visuele fixatie, oftewel het focussen van de 
ogen op één punt. Het bleek dat bij MS patiënten deze visuele fixatie minder stabiel is 
dan bij controle deelnemers, met name omdat de ogen vaker kleine sprongetjes naar 
links en rechts maken. De ogen staan dus niet helemaal stil. MS patiënten die grotere 
van dit soort sprongetjes met de ogen maken, rapporteren vaker klachten van moeite 
met focussen op de omgeving, en hebben ook meer moeite met dagelijkse taken 
waarvoor het gezichtsvermogen nodig is. In hoofdstuk 4.3 hebben we gekeken naar 
een hele lijst eigenschappen van snelle oogbewegingen van MS patiënten. De 
belangrijkste bevinding is dat de reactietijd bij verschillende taken gemiddeld langer is 
dan bij de controle deelnemers. Verder maken MS patiënten vaker fouten bij een taak 
waarbij ze bewust een andere richting op moeten kijken dan de richting waar een 
bewegende stip opgaat. MS patiënten met een tragere reactietijd rapporteren meer 
moeite met dagelijkse taken waarvoor het gezichtsvermogen nodig is. 
 
De oogbewegingsstoornissen beschreven in hoofdstuk 3 en 4 komen vaker voor bij 
MS patiënten met een progressievere vorm van de ziekte en met meer 
ziektebeperkingen. Zoals genoemd, kunnen deze  oogbewegingsstoornissen leiden tot 
klachten bij het zien, waar MS patiënten in het dagelijks leven last van kunnen hebben. 
Bovendien is een goed gezichtsvermogen júist belangrijk voor MS patiënten, omdat zij 
ook vaak veel andere beperkingen hebben die het dagelijks leven beïnvloeden. In de 
praktijk blijkt dat MS patiënten vaak last hebben van onbegrepen klachten bij het zien, 
wij denken dan ook dat het meten van oogbewegingen bij MS patiënten kan bijdragen 
om deze beter te begrijpen. 
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Tot slot denken wij dat het oogbewegingsonderzoek kan bijdragen in het onderzoek 
naar nieuwe meetmethodes om de ziekte te monitoren, en om nieuwe medicamenten 
te testen voor de ziekte MS. Wij willen graag nog in kaart brengen welke 
hersengebieden betrokken zijn bij oogbewegingsafwijkingen bij MS patiënten. Zo 
hopen we met het meten van oogbewegingen op een eenvoudige manier een beeld te 
krijgen van hoe de hersenen zijn aangedaan bij MS. Ook willen we kijken naar de 
veranderingen van oogbewegingen, door deze groep met MS patiënten nog een keer 
te meten met hetzelfde protocol. Samenwerkingen met visuele revalidatie instellingen 
kunnen helpen om te ontdekken in hoeverre oogbewegingen bij deze doelgroep 
kunnen helpen in het diagnosticeren van afwijkingen en het meten van het effect van 
behandelingen. Samenvattend is het doel van dit proefschrift om een verandering 
teweeg te brengen in het denken over de bruikbaarheid en relevantie van 
oogbewegingsonderzoek bij MS. 
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