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In the beginning .. 1990 (Huang) 



Fourier domain ofwel spectral domain 



Verschil time domain vs spectral domain 
 

• TD 1 pixel vs SD 2000 pixels in zelfde tijd  

 ➱ hogere resolutie & sneller  

 ➱ meer details en minder bewegingsartefacten 



 
OCT blijft een Model van de werkelijkheid 
 

 

• Instrument om ons te helpen te objectiveren van wat we zien..  

• Model is nooit de werkelijkheid. 

 

 



Klinische parameters detectie glaucoom 
(progressie) 
• Papil     Dikte neuroretinale rim  ⟷ 

    Oppervlakte neuroretinale rim 

 

    Cup-disc ratio   

 

    Dikte zenuwvezellaag    

 

    Dikte ganglioncellaag 



 
 
Hoe bepaalt OCT rand oogzenuw ? 
(neuroretinale rim) 
 
  

 

• Stratus (Time domain) pakt rand RPE 

 

 

• Cirrus (Spectral domain) pakt einde 

  Bruchsmembrane 

 



doorsnede 

• Heidelberg SLO 

 

 

• TD (stratus) 

 

 

• Cirrus  



Vroeger  
  

• De cup werd bepaald alles onder een arbitraire referentie lijn van 150 
µm boven peri papillair pigment epitheel (vroeger) 

 

 

 

 

 

 

• Nu direct measurement retinal nerve fibers 

 

 

 

 

 

 



Beoordeling papil Heidelberg- OCT 



Zenuwvezel-laag meting OCT 

• Meet op 3,4 mm van centrum van de oogzenuw 
   

   Waarom? 

• Beste compromis tussen dikte en interindividuele variabiliteit 

     

    Gevaar… 

• Metingen op 3,4 mm afstand kunnen eerste tekenen ziekte missen!! 





Ganglioncellaag  

• 30% van de dikte van retina in macula  



Fouten die kunnen optreden bij het maken  

• Tgv oogbewegingen 

• Tgv hoofdpositie      

• Tgv troebelingen 



eyetracking 



Hoofdpositie  



Fouten in de interpretatie  

• Foutief groen     ZVL op 3,4 mm vanaf papil,  
      tractie, oedeem etc 

       

• Foutief rood     tgv head-tilt, oogbewegingen 
      PPA , myopen/ hypermetropen 

 

• Database      Cirrus: n= 284 

       Lft: 18-84  

      - 12 tot + 8.0 D 



      Cirrus      Heidelberg 



OS: zenuwvezel laag en gezichtsveld 



Glaucoom casus 



Bijpassend GVO 



opfrisser 



OCT bij neurologische afwijkingen  



Hemibeeld links passend bij schade rechts 
post chiasmaal tgv drain traject rechts? 



Casus 2 





Pte 42 jaar 

• Geopereerd aan meningeoom rechts frontaal 

• Zeer hoge druk intracerebraal gehad 







OD OS 



Dank voor jullie aandacht 


