
Wat is een ooginfarct?
Door lke Schouten, oogarts

lke Schouten is oogorts in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Na haar opleiding tot oogdrts in Het Oogziekenhuis Rot-

terdom deed zij een fellowship medische retino in een van

de grootste oogziekenhuizen in lndia, het prestigieuze

Sankara Nethroloya in Chennai en Kolkota.

Zij heeft speciale interesse in netvlies scans (Optical Cohe-

rence Tomography (OCD), andere beeldvorming van het

nefiiies, het geven von onderwijs en opleiden.
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Afbeelding L. b rziening naar het oog

Bloedvoorziening naar het oog
Vanuit het hart wordt bloed rondgepompt, het oog

wordt voorzien via een aftakking van de halsslagader
(afbeelding 1). Het oog is een bol met aan de achter-
kant een kleine opening, via deze opening verlaat de

oogzenuw het oog naar het brein, via dezelfde ope-

ning komt de arteriële (slagaderlijke; aanvoerende)

bloedvoorzieningvan het netvlies binnen en loopt het

veneuze (aderlUke; afuoerende) centrale bloedvat het
oog weer uit (afbeelding 2).

Bloedvaten in het netvlies
Het netvlies (retina) is de binnenbekleding van de oog-

bolwaarin zich de lichtgevoelige cellen bevinden. Als

de oogarts druppels heeft gegeven om de pupil wijd te
maken kan met licht en een speciale lens het netvlies

met de bloedvaten in beeld worden gebracht (afbeel-

ding 3). De centrale retinale arterie die het oog binnen

komt vertakt zich in vier takken die steeds kleiner en

kleiner vertakken totdat het zo'n fijn netwerk is dat je

het zonder speciale beeldvormi ngstechnieken niet
kunt waarnemen, dit zijn de haarvaatjes (capillairen).

Deze haarvaatjes komen weer samen in steeds Sroter
wordende vaten die samen komen in de centrale ader
die het oog via dezelfde opening weer verlaat (afbeel-

ding 3).

AÍbeelding 3. van het centrale deel van het netvlies met de vaatvoóziening
A. Netvliesfoto met in B. de vaten in Rood = aÍterieel = aanv@rend 31:u* : vqlsgs = 6fues1s16
C- ls een OCT- Angiografie waarin tussen de g.ote vaten ook de haaruaatjG zichtbaaÍ zijn

Ooginfarct = infarct van het netvlies
De afsluiting van een retinale arterie noemen we een

arteriële occlusie of een ooginfarct, dit is te vergelijken

met een hartinfarct of herseninfarct. Het kan voorko-
men in de centrale arterie die het oog binnen komt of
in een van de aftakkingen. Alle vaatjes die stroomaf-
waarts van het afgesloten vat zitten krijgen geen bloed

meer, waardoor het netvliesweefsel op die plek geen

zuurstof meer krijgt. De retinale circulatie voorziet het
binnenste deel van het netvlies met zuurstof, als dit
niet gebeurt zwelt het netvlies en ziet het er daardoor
wittig uit (afbeelding 4).
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AÍbeelding 4. netvliësbeeld bij verschillende retina infarcten
A. Ocd6ie En de @ntrale ëtjoale arte.l6, fid*itteve*leuíing van hgt ne{vlis d@r au6loftekort
B. O€lcie van er aÉe.ie Ek, weóij de éÍÉols die het vat af§llit zichtbd i§

C. Offk6ie vil @n h@l kleln a,terietókjö
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Afbeelding 2. dwarsdoorsnede van het oog
Vaatvoouiening: Rood = aÍterieel = aanvÉrend Sia['! = veneuS = afuorend

O :&? ai.!ab?ëdi. Arit..nk.. b.

§ÉtÉrsar:,. ligasiÉ.l rj

pagina 10



Op de OCT-scan van het netvlies kunnen de netvliesaf-

wijkingen ook duidelijk worden waargenomen (afbeel-

ding 5).

symptomen
Als het netvlies geen zuurstof meer krijgt veroorzaakt
dit een pijnloze acute visusdaling. Bij een infarct van

de centrale retinale arterie is de visus vaak zo laag dat
de patiënt alleen nog maar licht kan zien, of bijvoor-
beeld zwaaien of het opsteken van vingers op korte af-

stand. Als het om een retinale arterie tak occlusie gaat

wordt een donkere vlek gezien. Het netvlies kan niet
lang zonder zuurstof en na 4 uur is er reeds onom-
keerbare schade. De occlusie herstelt zich meestal

spontaan weer, dan zien de vaten er weer normaal uit,

maar is de onherstelbare schade aan het netvlies al

ontstaan. Bij ongeveer 20o/ovan de mensen komt er

weer wat zicht terug in de eerste drie dagen, daarna

herstelt het zicht niet meer.

Oorzaken van een ooginfarct
Een centrale arteriële occlusie ontstaat door een em-

bolus, een klontje met cholesterol, kalk of bloedplaat-
jes, dit komt meestal van atherosclerose (aderverkal-

king)van de halsslagader of vanuit het hart maar kan

eigenlijk vanuit het hele aanvoerende traject komen.

Bij een ooginfarct wordt de patiënt daarom doorge-

stuurd naar de TIA-poli, de internist of cardioloog voor
verder onderzoek. Belangrijke riscofactoren zijn hoge

bloedd ru k, diabetes (su ikerziekte), roken, verhoogd

cholesterol en hartritmestoornissen.
ln sommige gevallen ligt een vaatontsteking ten grond-

slag aan het infarct, hiervoor wordt bloedonderzoek
gedaan. Blijkt dit het geval te zijn dan wordt behandeld

met steroïden om verdere problemen, ook voor het
andere oog te voorkomen.

Behandeling
ln de eerste paar uur na het infarct kan er met buvoor-

beeld massage van de oogbol door de oogarts gepro-

beerd worden om de doorbloedig te verbeteren, dit

heëft echter meestal geen effect. Omdat er verder
geen effectieve behandelingen zijn, is een ooginfarct
dus een zeer dramatische en ingrijpende aandoening.

Het medische traject na de diagnose richt zich vooral

op het vinden van onderliggende oorzaken en het aan-

pakken van risicofactoren om in de toekomst andere

cardiovasculaire problemen te voorkomen. Voor bege-

leiding bij aanpassing aan de nieuwe visuele situatie
en verwerking en acceptatie kan psychologische bege-

leiding nodig zijn.

Bijkomende oogproblemen
Bij een klein percentage van de mensen met een cen-

trale arterie occlusie gaat het beschadigde netvlies

stofjes aanmaken die nieuwe vaatvorming stimuleren.
Ondanks het feit dat dit goed klinkt, groeien deze vaat-
jes helaas niet op de plek waar ze nodig zijn, De vaat-
jes kunnen op de iris en bij het afuoersysteem van het

inwendige oogwater groeien en de afvoer van het in-

wendige oogvocht belemmeren, hierdoor ontstaat een

hele hoge oogdruk, dit heet neovasculairglaucoom en

moet behandeld worden met laser en injecties om een

pijnlijk blind oog te voorkomen.

Andere soorten bloedvatafsluitingen in het oog
ln het netvlies kan ook een veneuze occlusie optreden,
hierbij is de afsluiting dus in de afuoerende vaten, de

aderen, het bloed kan het oog wel in maar niet meer

goed uitstromen, dit wordt ook wel een oogtrombose
genoemd (CRVO of BRVO).

Verder kan er ook nog een infarct van de kleine vaatjes

van de oogzenuw plaatsvinden, hierdoor kan dan de

informatie die vanuit het netvlies via de oogzenuw

naar het brein gaat niet meer goed doorgegeven wor-
den (AION). Op oogziekenhuis.nl en oogartsen.nl staat

hierover meer uitleg.

Oogdrts lke Schouten gof deze uitvoerige presentatie over

het Ooginfarct tijdens de online Oogcontoct Biieenkomst

op 7 december. Hetverdere verslagvon deze biieenkomst

plaatsen we in het moartnummer van dit magozine.
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Afbeelding 5. OCT-scan van de retina
A. Nomale netvliesscan mèt netvlieslagen van binnen
naar buiten aangegeven door de gele prjl. (lnzet Íolo mel iil. op

B. Detail met ingetekend de vaatjes van het netvlles en ce
netvliescellen. (]@. Heicjelberg.@m)
C. OCï-sGn bij centíale retina trclusie. met verdtkkin§ van de
binnensle lagen van het neN|es hypereiedrYileil iwire. cp de

s€n).
D. OCT-san en aantal maanden na en anehèie tak o@lusie
met links in beeld nomaal nevles en r*his n b*li verCunn ng

van de binnensle lagèn van he1 rell es.
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