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Het oog



Het oog

23.50 ± 1.50 mm



Optische details

Parameter r (mm) d (mm) n 

Lucht 1

Hoornvlies 7.7 0.5 1.376

Voorste kamer 6.8 3.1 1.336

Pupil 0 1.336

Voorste lens 10 0.54 1.386

Lenskern 7.91 2.42 1.406

Achterste lens -5.76 0.64 1.386

Vitreum -6 17.2 1.336

Netvlies -12
r  = kromtestraal
d = dikte
n = brekingsindex

Bijna geen breking

Zeer sterke breking (70%)

Gradient index



Optica





• Invallende straal: θi

• Weerkaatste straal: θr = θi

• Doorgaande straal T:
n1 sin θi = n2 sin θt

Wet van Snellius



• bol oppervlak
convergentie in brandpunt

• Concaaf hol oppervlak
divergentie vanuit virtueel
brandpunt

Gekromd oppervlak







Bijziendheid (myopie)



Verziendheid (hypermetropie)



Golffrontaberraties



Johannes Kepler (1611)

Bijziendheid: Kepler 1611

Verziendheid: Newton 1704



Accommodatie



Chromatische aberraties



Refractiemeting





Scheiner 1611

Hartmann (1900)

Shack (1972)



Hartmann-Shack aberrometer (1994)



Puntspreidingsfunctie (PSF)



1 mm 2 mm 3 mm 4 mm

5 mm 6 mm 7 mm





20/20: hoekgrootte op 20 voet

20/40: hoekgrootte op 40 voet

(of 20/20 op 40 voet), etc...

In de praktijk genoteerd als:
100%, 1.0, 10/10 of 6/6.

Visus



Robert Hooke (17e eeuw):
Twee punten zijn enkel gescheiden waar te nemen

als ze verder dan twee boogminuten uit elkaar staan





Verblinding Contrastverlies Halo/ Starburst



Slide courtesy of H. Ginis





Refractieve correcties





Het netvlies



Structuur



Spectrale gevoeligheid



Photoreceptor 
distribution



Roorda & Wiliams (1999)
Hofer et al. (2005)



Deformable mirrors



Pritchard (1963)

Pupil Corneal Tracking
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Courtesy S. Plainis

Oogbewegingen



Beeld op het netvlies



De hersenen



De hersenen



Het gezichtsveld



Contrastgevoeligheid



Beeldverwerking



Beeldverwerking



Herkenning van randen



Ruimtelijke frequenties



Vragen



Oogdominantie



Blinde vlek



Blinde vlek

Ongeveer 15- kruis



Invloed van leeftijd



Accommodatieverlies

Verkleuring
van de ooglens

Contrast-
verlies

Toename 
verblindings-
gevoeligheid



Staafjes

• Bevatten rhodopsine

• Zeer lichtgevoelig

• Vooral voor schemer- en nachtzicht

Kegeltjes

• Bevatten opsines

• Gebruikt voor kleurzicht

• Werken alleen onder goede verlichting

Donkeradaptatie



Donkeradaptatie

• Donkeradaptatie kost tijd

• Daalt met de leeftijd

• Overdag een zonnebril dragen haalt niets uit

• Behoud nachtzicht met:

▪ Rode bril

▪ Rood licht

▪ Ooglapje over observatie-oog



Kleurverlies in zwakke objecten



Perifeer zicht



Invloed van voeding

Vitamine A: 
• Zit in lever, wortel, zoete aardappel, boter, boerenkool, spinazie, 

pompoen, Cheddarkaas, cantaloupe, eieren,...

• Geen supplement nodig bij evenwichtig dieet (hypervitaminose A)

Luteine/ Zeaxantine
• Geel pigment in macula dat blauw licht absorbeert

• Geeft beter contrast overdag

• Sterke antioxyidanten, vertraagt leeftijdsgebonden maculaire
degeneratie



Invloed van medicatie

Medicatie die het zicht negatief beïnvloedt:
• Viagra geeft een blauw waas

• Medicatie die slaperigheid veroorzaakt (bij latent verzienden)

• Pupilverwijding: meer aberraties

Bijkomende zuurstof heeft geen effect

(netvlies reguleert zelf de zuurstoftoevoer)



Alcohol en tabak

Roken verhoogt de kans op:
• Leeftijdsgebonden maculaire

degeneratie

• Cataract

• Slechte traanfilm

Normale alcoholconsumptie
heeft geen invloed
(behalve latent verzienden)



Observeren met of zonder bril

Sferische refractie:

Gebruik interne correctie

van de telescoop

Cylinder refractie:

Gebruik een bril



Tranende ogen

Zoek de oorzaak en laat het behandelen

(roken, allergie



Schade van zon- of laserlicht

New Eng J Medicine (2010)



Bedankt!


