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Orthoptie is de leer van het ‘goed’ of ‘recht’ 

kijken 

Grieks → ‘orthos’ = juist/recht  ‘Optica’= 

leer van het zien  
‘Goed zien’ of ‘recht kijken’ betekent het hebben 

van: 

- Goede gezichtsscherpte van het rechter- 

en linkeroog 

- Rechte oogstand 

- Goede oogbewegingen 

- Goede verwerking van de beelden van 

beide ogen, gestuurd vanuit de hersenen 

De orthoptist onderzoekt en behandelt patiënten 

met:  

- Strabismus (scheelzien) 

- Amblyopie (lui oog) 

- Diplopie (dubbelzien) 

- Refractie in cycloplegie (brilsterkte meting 

met druppels) 

- Oogbewegingsstoornissen 

- Specifieke hoofdpijn- en/of leesklachten 



Met een mogelijk orthoptische klacht. 

En dan? 



Algemene indruk; wat valt op als 

je alleen maar kijkt? 



Wat kan ik 

doen als 

toa? 

� Anamnese 

� Beoordelen oogstand 

� Beoordelen oogbewegingen 

� Refractie meten in cycloplegie 



� Anamnese 
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Anamnese 

Wat zijn de klachten? 

Hoe lang bestaan de klachten al? Plotseling? Geleidelijk? 

Dubbelzien? Monoculair / binoculair? Bepaalde richting? 

Hoofdpijn? Wanneer? Welke plek? Bij welke activiteiten? Waar zit de pijn?   

Gezondheid? Medicijnen? Allergie? Orthoptische voorgeschiedenis? 



Anamnese - hoofdpijnklachten 

Fusieprobleem 

Latente / 

ondergecorrigeerde 

hypermetropie 

Overgecorrigeerde 

myopie 



Anamnese - diplopie 
Neurologische 

afwijkingen 

Gedecompenseerde 

oogstand  

Na trauma 
Graves 

orbitopathie 

Astigmatisme 
Cataract 

Convergentiezwakte 

Afwijking aan het 

hoornvlies 
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Oogstand 
Beoordeel de oogstand op basis 

van de reflexbeelden 

 

Beoordeel de oogstand met behulp 

van de covertest 



Beoordelen oogstand op 

lichtreflex    Symmetrisch 

- Rechte oogstand 

- Meestal samenwerking (binoculair zien) 

aanwezig 

- Meestal gelijke visus ODS  

- Kan een latente oogstand (forie) aanwezig 

zijn  

Asymmetrisch 

- Scheelzien (tropie aanwezig) 

 

1. Congenitaal? Dan is er vaak enkelzien, 

afwezige samenwerking en mogelijk 

amblyopie van het straberende oog 

2. Verworven? Dan is er vaak dubbelzien en 

vaak een gelijke visus beiderzijds 



Tropie  -  Manifeste oogstand  -  

Altijd zichtbaar Esotropie → Oog staat naar binnen 

 

Exotropie → oog staat naar buiten 

 

Hypertropie → Oog staat hoger 

 

Hypotropie → Oog staat lager   



Forie  -  Latente oogstand  -  niet 

altijd zichtbaar 

 

Esoforie → Oog komt van binnen 

 

Exoforie → oog komt van buiten 

 

Hyperforie → Oog komt van boven 

 

Hypoforie → Oog komt van beneden  

 



Covertest  
(afdektest) 

★Cover- / uncovertest 

 

★Alternerende covertest 

Beoordelen van de oogstand en het 

opsporen van een aanwezige forie 

of tropie. 



Uitvoering 

1. Ga recht voor en op ooghoogte van de patiënt zitten 

2. Laat de patiënt naar het fixatielampje kijken 

3. Beoordeel de reflexbeelden  

 

 

Symmetrisch? 

 

 

Cover- / uncovertest 

 

Geen instelbeweging? 

 

Alternerende covertest 

Asymmetrisch? 

 

 

 

Cover- / uncovertest 

 
 

 
Zie je toch een instelbeweging? 

Beoordeel dan op basis van de cover- 

/uncovertest 



Cover / uncovertest           
Opsporen van een manifeste oogstand  

- Het fixerende oog wordt afgedekt 

- Hierdoor maakt het straberende oog een 

instelbeweging 

 

- De occluder wordt weggehaald 

- Het fixerende oog pakt de fixatie weer op 

 

CT30cm: kleine esotropie OS  

 

CT30cm: kleine exotropie OS  



Alternerende covertest        
Opsporen van een latente oogstand  

- Het rechteroog wordt afgedekt 

- De occluder wordt meteen doorgeschoven 

naar het andere oog 

 

- Bij het weghalen van de occluder is een 

herstelbeweging te zien 

- Herhaal dit bij het andere oog 

CT30cm: kleine esoforie  

 

CT30cm: kleine exoforie  
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Elk oog heeft 6 extraoculaire 

oogspieren   
Nervus oculomotorius (NIII) 

- musculus rectus superior 

- musculus rectus medialis 

- musculus rectus inferior 

- musculus obliquus inferior

  

 

 

Nervus trochlearis (NIV) 

- musculus obliquus superior 

Nervus abducens (NVI) 

- musculus rectus lateralis 

- musculus levator palpebrae 

superioris 

- musculus ciliaris  

- musculus sphincter pupillae 



Nervus oculomotorius (NIII) 
Twee takken: 

● Niet altijd alle spieren 

aangedaan 

● Wisselend beeld 

 

 

Oorzaken: 

● Diabetes Mellitus 

● Ongeval / trauma 

● Hoge bloeddruk 

● Aneurysma 

● Infectie 

● Ruimte Innemend 

Proces (RIP) 

 

Geen dubbelzien tgv ptosis 

Oogstand: 

● Down and Out 

 

Laagstand en exotropie van het aangedane oog 

Ptosis + pupilverwijding  



Nervus oculomotorius (NIII) 

“Down” and “Out” 



Nervus trochlearis (NIV) 
● Congenitaal 

● Verworven  

 

 

Oorzaken verworven parese: 

● Ongeval / trauma 

● Diabetes Mellitus 

● Hoge bloeddruk 

● Aneurisma 

● MS 

 

Horizontale, verticale en 

gekantelde dubbelbeelden 

 

 

Oogstand: 

Best te zien bij adductie 

 

Met name een hoogstand van het aangedane 

oog 

Torticollis naar niet aangedane zijde 



Nervus trochlearis (NIV) 

Let op  

eventuele 

torticollis 



Nervus abduccens (NVI) 
● Congenitaal 

● Verworven  

 

 

Oorzaken verworven parese: 

● Diabetes Mellitus 

● Hoge bloeddruk 

● Aneurysma 

● Ruimte Innemend 

Proces (RIP) 

 

Horizontale dubbelbeelden 

 

 

Oogstand: 

 

Abductiebeperking 

Esotropie 

Torticollis naar aangedane zijde 



Nervus abducens (NIV) 

Let op 

eventuele 

torticollis 



Beoordelen oogbewegingen 
Ga recht voor en op ooghoogte van de patiënt 

zitten 

Beoordeel de oogbewegingen in een vast 

patroon 

Noteer eventueel aanwezige beperkingen of 

dingen die je opvallen (symmetrie?) 

Vergeet de convergentie niet te beoordelen 

 

 



� Anamnese 

� Beoordelen oogstand 

� Beoordelen oogbewegingen 

� Refractie meten in cycloplegie 



Refractie in cycloplegie  
Vaak zinvol bij: 

● Asthenope klachten  

● Hoofdpijnklachten 

● Niet goed te meten bij opticien  

 

Meet altijd de refractie met de AR zonder en met 

cyclo 1%  

Daarbij is de sterkte van de huidige bril relevant 

(indien aanwezig) 

➢ Ongecorrigeerde hypermetropie 

➢ Te laag gecorrigeerde hypermetropie 

 

 
➢ Ongecorrigeerde myopie 

➢ overgecorrigeerde myopie 

 

 
★ Myope correctie bij hypermetropie 

 



En wat moet je hier nu van 

onthouden? 



Take home message 

Ga altijd af op je eigen onderzoek en ‘niet pluis’ gevoel 

Beoordeel de oogstand altijd onverwijd 

Acuut ontstane diplopie is (bijna) altijd spoed 

Cyclometing geeft ook bij volwassen patiënten veel informatie 

Bij twijfel: overleg met de orthoptist! 



Vragen? 


