
BIOMETRIE
Aslengtemeting; A scan

Ans Althoff



Wat is er nodig voor een betrouwbare 
aslengtemeting
´ Mooie traanfilm

´ Heldere cornea

´ Heldere lens

´ Corpus vitreum helder

´ Retina aanliggend



Waar letten we op

Keratometrie ( astigmatisme in de cornea)

VOK diepte

Lens dikte

Wat is de te verwachtte aslengte ongeveer.

Zijn de ogen gelijk, refractie

Wat is de brilsterkte van de patiënt. ( liefst bril sterkte van paar jaar geleden)



Normaal waarden

K waarden: 42,00 – 43,00 Dpt
VOK: 3,5 mm
Lensdikte 4,0 – 4,5 mm
Aslengte 23,50 – 24,00 mm ( 1 mm = 3 Dpt)



Lees de status goed !
AR ( keratometrie) en refractie

Belangrijk om je aslengte meting te controleren.



Waar gebruiken we de
aslengte meting voor?

Om lenssterktes te kunnen berekenen voor de kunstlens 
die tijdens een staar operatie geplaatst wordt en om de 
groei van het oog te vervolgen 

b.v. microphthalmus, buphthalmus aangeboren glaucoom 

Atropine behandeling bij hoge myopie

Een ooglengte boven de 26 mm of een brilsterkte hoger dan -6 noemen we 
‘hoge myopie’



Als de refractie afwijking in de lengte van het oog zit, is het 
effect van deze operatie bij een myoop oog nl. minder 
dan bij een hypermetroop oog

De oogarts gebruikt de aslengtemeting ook voor 
de berekening van het verlengen of inkorten van 
de oogspieren bij strabismus operaties bij 
patiënten met een refractieafwijking hoger dan 
S+3.00 en S-3,00 



IOL master dagelijks calibreren





Instellingen van het oog



Uitleg aan de patiënt

Verwachting van de patiënt
Target
Premium lenzen ( bijbetaling)
Combi operatie: Pucker - Cataract



IOL master               AVISO

´ Meet met licht.                                Meet met geluid.

´ K waarden niet overzetten van IOL master naar AVISO en omgekeerd.

´ Aslengte vanuit AVISO niet overzetten naar IOL master om lens te 
berekenen.



Let op de markers
Piek 1: cornea, Piek 2: voorkant lens,  Piek 3: achterkant lens,  Piek 4: retina

Let op sd waarden onder de 0,10



SD    zo laag mogelijk maar onder de 0,10
AC: voorste oogkamer diepte

L : Lensdikte

V: Vitreum

TL: Totale lengte



Bij een Ablatio of achterste glasvocht 
membraam
marker 4 op achterste piek plaatsen.









39 jarige man,
klachten van het zien,
Wil graag een bril

´Refractie OD S-6,00=C-0,25 x 10 
´ OS  S+0,75=C-0,75 x 135

Pat. kan geen bril dragen, wel een CL
Aslengte meten ter controle



Aslengte OD: 25,91 mm
OS: 23,77 mm



1 mm = 3 Dpt

Nu weet je zeker dat je refractie klopt, het verschil zit in de aslengte en niet in 
het dense worden van de lens



AR meting bij binnenkomst 
patiënt door balie personeel

Let op K Waarden



Patiënt met en zonder CL
chte CL



Aslengte van dezelfde patiënt
Met CL         OD 26,33 mm   OS 26,26 mm
Zonder CL    OD 26,25 mm   OS 26,17 mm



Maar let op keratometrie en lenssterkte



Goede betrouwbare meting
=

een post-operatieve tevreden patiënt


