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Het onderwerp van dit proefschrift is gezichtsveldprogressie bij patiënten met openka-
merhoekglaucoom (hierna te noemen ‘glaucoom’). Glaucoom is een levenslange, 
chronische oogziekte waarbij de functie van de oogzenuw in meer of mindere mate 
wordt aangetast.  
 
Het gevolg hiervan is uitval van de randen van het zien, ofwel een beperking van het 
gezichtsveld (tunnelvisus). Hierdoor ziet iemand bijvoorbeeld een auto van opzij niet 
aankomen. Deze gezichtsvelduitval neemt -in de meeste gevallen langzaam- toe in de 
loop van het leven en is onherstelbaar. Dit wordt ook wel gezichtsveldprogressie ge-
noemd. In ernstige gevallen kan de gezichtsvelduitval leiden tot slechtziendheid of 
blindheid.  
 
Het belangrijkste doel van de behandeling van glaucoom is het voorkomen van blind-
heid en slechtziendheid en daarmee gerelateerd verlies van kwaliteit van leven. Tot op 
heden is de enige manier om glaucoom te behandelen het verlagen van de oogdruk, 
waardoor de gezichtsveldprogressie meestal kan worden afgeremd. Dit kan met behulp 
van medicatie (meestal in de vorm van oogdruppels), laserbehandelingen of operatieve 
ingrepen. In de praktijk krijgen vrijwel alle glaucoompatiënten een behandeling gericht 
op de verlaging van de oogdruk. 
 
Hoe intensief een glaucoompatiënt behandeld moet worden, hangt af van zijn progno-
se. Met andere woorden, hoe snel het gezichtsveld van een glaucoompatiënt in de 
komende jaren achteruit zal gaan en wat de kans op uiteindelijke blindheid zal zijn. De 
kans op gezichtsveldprogressie bij glaucoom kan worden voorspeld met behulp van 
prognostische factoren. Prognostische factoren zijn specifieke kenmerken van een 
patiënt van wie het gezichtsveld in de toekomst sneller achteruit zal gaan. In hoofdstuk 
2 wordt beschreven hoe in de literatuur 103 verschillende prognostische factoren 
werden onderzocht. Middels een systematisch literatuuronderzoek hebben we de 
belangrijkste factoren hieruit bepaald, te weten: hoge leeftijd, bloedinkjes op de rand 
van de oogzenuw, reeds veel gezichtsvelduitval als de diagnose gesteld wordt, hoge 
oogdruk, pseudo-exfoliatie (aanwezigheid van wit schilferig materiaal in het oog), 
centrale hoornvliesdikte, aanwezigheid van een gebied waarin het netvlies zich heeft 
teruggetrokken rondom de oogzenuw en veel gezichtsveldprogressie in het verleden. 
 
In hoofdstuk 3 hebben we vervolgens onderzocht hoe gezichtsveldprogressie accuraat 
kan worden voorspeld. Met behulp van gegevens van een groep van 613 glaucoompati-
enten hebben we een rekenkundige methode ontwikkeld waarmee met leeftijd, oog-
druk en mate van gezichtsvelduitval, de progressie voorspeld kan worden (een 
predictiemodel). Met deze methode kan voorspeld worden of een patiënt bij de snel 
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progressieve groep glaucoompatiënten behoort. De voorspelling van de individuele 
mate van progressie bleek echter niet nauwkeurig genoeg.  
 
Naast het voorspellen van gezichtsveldprogressie wordt er in de praktijk gemeten hoe 
snel die progressie daadwerkelijk is. Dit noemen we monitoren van gezichtsveldpro-
gressie. Wanneer dan een te snelle progressie wordt vastgesteld, kan de behandeling 
geïntensiveerd worden. Over de manier (de methode) waarop gezichtsveldprogressie 
gemeten moet worden bestaat echter geen overeenstemming. In hoofdstuk 4 is voor 
elk van dertig verschillende methoden onderzocht hoeveel glaucoompatiënten ge-
zichtsveldprogressie hadden. Hiervoor hebben we onderzoeken (studies) bestudeerd 
waarin meerdere methoden met elkaar worden vergeleken. Vervolgens zijn alle resulta-
ten van de verschillende studies middels een rekenkundige methode (een netwerk 
meta-analyse) samengevoegd en met elkaar vergeleken. Het gemiddeld optreden van 
progressie (de incidentie) was 21 procent in zes jaar, variërend van twee procent tot 62 
procent, afhankelijk van de gekozen methode. De gekozen methode voor het meten 
van gezichtsveldprogressie is bovendien de meest belangrijke factor die bepaalt hoeveel 
patiënten in een studie gezichtsveldprogressie hebben.  
 
In hoofdstuk 5 hebben we middels een systematisch literatuuronderzoek beschreven 
wat bekend is over de beste methode om gezichtsveldprogressie te meten. De validiteit 
van een methode is de mate van waarschijnlijkheid waarmee de uitkomst van een 
methode overeenkomt met de werkelijkheid. Met andere woorden, is de gemeten 
gezichtsveldprogressie ook werkelijke progressie van glaucoom? In de literatuur zijn 301 
verschillende methoden beschreven, waarvan slechts enkele zijn onderzocht op hun 
kwaliteit (gevalideerd). Sommige hiervan zijn meerdere keren onderzocht. Er bleek geen 
methode te bestaan voor het meten van progressie die duidelijk beter was dan alle 
andere methoden (geen gouden standaard). 
 
Om het probleem van het ontbreken van een gouden standaard te omzeilen hebben we 
in hoofdstuk 6 de constructvaliditeit gebruikt om tien methoden voor het meten van 
gezichtsveldprogressie bij glaucoom verder te valideren. Constructvaliditeit houdt in dat 
de validiteit van een methode wordt getest met behulp van andere verbanden waarvan 
bekend is dat ze bestaan (een achterliggend concept). Een voorbeeld van een bekend 
verband, is het verband tussen oogdruk en gezichtsveldprogressie. Een methode die 
gezichtsveldprogressie meet zou theoretisch een relatie moeten hebben met de oog-
druk, omdat we weten dat oogdruk een belangrijke prognostische factor is voor ge-
zichtsveldprogressie. Met het verband tussen vijf bekende prognostische factoren en 
gezichtsveldprogressie in onze eigen populatie glaucoompatiënten, hebben we de 
constructvaliditeit van tien methoden onderzocht. We hebben hierbij aangenomen dat 
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een methode meer valide is als er een sterker verband bestaat met de combinatie van 
deze vijf prognostische factoren. Hieruit is gebleken dat er verschillen zijn in construct-
validiteit. 
 
Ten slotte hebben we in hoofdstuk 7 bestudeerd in welke mate, onder de huidige 
omstandigheden van voorspellen, monitoren en behandelen van gezichtsveld-
progressie, blindheid en slechtziendheid worden voorkomen. Hiervoor hebben we een 
groep van 61 overleden glaucoompatiënten nader bestudeerd en bekeken hoeveel 
patiënten uiteindelijk gestorven zijn met een ernstige visuele beperking. Van de bestu-
deerde groep glaucoompatiënten, bleek 26 procent te zijn overleden met een visuele 
beperking, bij vijftien procent van de totale groep werd dit veroorzaakt door glaucoom. 
Over het algemeen lieten deze laatste patiënten zich pas voor het eerst door een 
oogarts onderzoeken als er al veel schade aan het gezichtsveld opgetreden was. De 
mate van uitval van het gezichtsveld aan het begin van het behandeltraject lijkt dus de 
belangrijkste verklaring te zijn voor een visuele beperking bij overlijden. Nader onder-
zoek in een grotere groep moet dit bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


