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Herkennen van visuele problemen die kunnen  
duiden op hersenletsel 
    • Klachten over wazig (niet scherp) zien 

• Een andere bril biedt geen oplossing… 

• Moeite met het terugvinden van mensen en objecten in een drukke omgeving. 

• Onjuiste interpretatie van afbeeldingen (bijvoorbeeld sterk gericht op details 

of juist teveel op het geheel). 

• Moeite met het inschatten van snelheid, diepte, afstand en beweging. 

• Moeite om het kijken te combineren met een andere activiteit (bijvoorbeeld 

met handelen of luisteren). 

• Wegkijken bij een grote hoeveelheid visuele informatie, zoals in een menigte. 
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Herkennen van visuele problemen die kunnen 
duiden op hersenletsel 
 

 

• Het verkleinen of vergroten van de kijkafstand, terwijl dit vanuit de 
gezichtsscherpte niet te verklaren valt. (bijvoorbeeld dicht voor een 
beeldscherm zitten of met de neus op het boek). 

• Verdwalen of moeite met het onthouden van de weg of een route in een 
nieuwe omgeving. 

• Moeite met het herkennen van en betekenis geven aan voorwerpen, 
afbeeldingen, vormen en symbolen, (bijvoorbeeld letters of cijfers). 

• Regels of woorden overslaan met lezen, de ondertiteling van de tv niet meer 
kunnen volgen. 

• Problemen met bewegen (knoeien, tegen meubels of mensen lopen, 
voorwerpen niet goed kunnen vastpakken of omstoten) 

• Last van (scherp) licht.  
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Waar zit het hem in? 

•We kijken met de ogen, maar we zien met het brein… 
 

• Zelden geïsoleerd voorkomend, mensen hebben hun 
“individuele visuele klachten”.   

 

•67% van alle patiënten met Niet Aangeboren 
Hersenletsel. 

•Maar niet alleen voorkomend bij NAH. 
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Bij MS… 

• Visusdaling 

• Scotomen 

• Oscillopsie 

• Dubbelzien 

• Hogere orde visuele stoornissen 

• Herkenning, begrip 

• Wazig zien 

• Verminderd contrast zien 

• Veranderde lichtbehoefte (94%!) 

• Verminderde licht- en/of donkeradaptatie 

• Lichthinder 

• Verminderd kleurenzien 

 

Bij Parkinson… 

• Verminderde visus 

• Verminderd kleurenzien 

• Gezichtsveldstoornissen, glaucoom-achtig 

• Volg- en saccadische stoornissen 

• Convergentiezwakte, esoforie 

• Droge ogen 

• Verminderde contrastgevoeligheid 

• Visuo-spatiele stoornissen 

• Visuele hallucinaties                            
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Hoe komt onze zintuiglijke informatie binnen? 
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En hoe is dat specifiek voor onze visus? 

   

10 



   

    

 

 

                                Kijken is niet    

                         hetzelfde als zien!  
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1.Het licht reflecteert van een object en reist in een rechte lijn naar uw oog; 
2.Deze lichtreflectie verplaatst zich door het hoornvlies, de pupil en de ooglens; 
3.Het hoornvlies en de ooglens breken (refracteren) het licht zodat het op het 
netvlies samenvalt; 
4.Fotoreceptoren op het netvlies zetten het licht om naar elektrische impulsen; 
5.De elektrische impulsen gaan via de oogzenuw naar de hersenen; 
6.De hersenen verwerken de signalen en creëren een beeld. 
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Wáár kan het mis gaan? 
• Door het oog zelf: (dus niet de hersenen…) 
• Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en oogkas (adnexen). 
• Aandoeningen van bindvlies/slijmvlies. 
• Aandoeningen van oogwit, hoornvlies, regenboogvlies en corpus ciliare. 
• Aandoeningen van lens. 
• Aandoeningen van het vaatvlies en netvlies. 
• Oogdruk. 
• Aandoeningen van corpus vitreum (ruimte tussen de ooglens en               

het netvlies) en oogbol. 
• Aandoeningen van nervus opticus. 
• Aandoeningen waardoor accommodatie en refractie verstoord zijn. 
• Visuele stoornissen en blindheid. 
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        Maar daar gaat het vandaag bij deze presentatie  niet 
over…. 

 

 

Het gaat over de aansturing en de verwerking door het 
brein… 

 

Het ligt (bij deze presentatie) niet aan het oog, maar 
aan de verwerking in de hersenen. 

14 



   

Dit systeem…   
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1.  Problemen in 
“bewegen” van de 
ogen 

Stoornissen van oogspieren en 
stoornissen in binoculaire 
oogbewegingen 
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Oogbewegingen  

• Oogbewegingsproblemen 

• Fixatie  

• Volgbewegingen 

• Saccades  

• Convergentie  

• Afdrijven ogen (Paroxysmale oogbewegingen) 
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Gevolgen van oogbewegingsproblemen 

• Dubbelzien (ook soms één oog/monoculair) 

• Torticollis  

• Leesproblemen 

•  Vermoeidheid 

•  Moeite met overzicht 

•  Moeite met bewegende          

    beelden  

 

Bij NAH wordt niet zo snel aan oogbewegingsproblematiek gedacht…  
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•     
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Hersenzenuwen  

 

 

Op Ons Oude Tuin Terras At Frits Verse 
Groente Van Albert Heijn 

 
Nervus Olfactorius (I) 

Nervus Opticus (II)  

Nervus Occulomotorius (III)  

Nervus Trochlearis (IV)  

Nervus Trigeminus (V)  

Nervus Abducens (VI)  

Nervus Facialis (VII)  

Nervus Vestibulocochlearis (VIII)  

Nervus Glosso-Pharyngeus (IX)  

Nervus Vagus (X)  

Nervus Accessorius (XI)  

Nervus Hypoglossus (XII) 
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Zenuwen van het zien en van het kijken 

• De nervus oculomotorius (N. III), de nervus trochlearis (N. IV) en de 
nervus abducens (N. VI) sturen samen oogbewegingen aan. 

 

• Optische zenuw (doel: input via oog doorgeven aan de hersenen) 
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N. Oculomotorius 
Deze hoofdzakelijk motorische zenuw stuurt de m. levator palpebrae superioris, 
dat is de spier die het bovenste ooglid optilt, en vier van de zes (per oog) 
uitwendige oogspieren, die het oog bewegen: 

 
1 de m. rectus superior (omhoog kijken), 
2 de m. rectus inferior (omlaag kijken), 
3 de m. rectus medialis (naar binnen kijken) en 
4 de m. obliquus inferior (omhoog kijken en rotatie van het oog). 
 

Daarnaast geleidt deze zenuw de proprioceptie van dezelfde intrinsieke 
oogspieren (dit is het sensorische deel van deze zenuw). Met deze zenuw lopen 
ook zenuwvezels uit de zogenaamde kern van Edinger-Westphal mee die de 
inwendige oogspieren van de pupil en de ooglens aansturen. 
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N. Trochlearis 

• De zenuw die de m. obliquus superior verzorgt. Dit is samen met 
de m. obliquus inferior een van de twee schuine oogspieren die de 
meest complexe invloed hebben op de bewegingen van het oog. Het 
effect ervan is mede afhankelijk van de stand van het oog. 
Voornaamste functies zijn bij het naar beneden kijken en het laten 
roteren van het oog om de lengte-as. 
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N. Abducens 

• De zenuw om het oog naar buiten te draaien. De zenuw die de m. 
rectus lateralis innerveert, dit is de oogspier die het oog naar lateraal 
(naar buiten) laat bewegen oftewel abduceert. De zenuw is voor een 
deel sensibel omdat hij tevens de proprio-sensoriek van de laterale 
extrinsieke oogspier verzorgt. 
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Maar dan nu het kijken zelf….  
 

• Het begin van de weg! Dus nog vóórdat er betekenis is… 

 

• De nervus opticus (N. II) geeft visuele informatie door van de ogen 
naar het centrum voor visuele verwerking, in de occipitale kwab. 
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2.  Gezichtsvelduitval/Hemianopsie 

• Hemianopsie wordt gedefinieerd als het afwezig zijn of het niet meer 
kunnen waarnemen van de helft van het gezichtsveld.  

• Veel vormen kunnen worden onderscheiden, twee veel voorkomende 
zijn homonieme en heteronieme/bitemporele hemianopsie, maar er 
zijn er veel meer. 

• Gezichtsvelduitval: oorzaak ligt op hersenniveau! 

• Nog voordat de visuele informatie betekenis krijgt! 

• CVA = belangrijkste oorzaak (30% van alle CVA’s leidt tot een visueel 
defect, waarvan 75% gezichtsvelduitval betreft) 
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Beschadigingen van de oogzenuw 

 Vóór het optisch chiasma -> waarnemingsproblemen die alleen dat oog 
betreffen … 

 

Na het optisch chiasma -> homonieme stoornissen 

 

Er zijn meer dan 120.000 personen in Nederland met een gezichtsvelduitval. 

 Uitval in het gezichtsveld kan er als volgt uitzien:  

- als een hemianopsie  

- als een kwadrant-anopsie  

- nog kleinere uitval: scotoma’s 
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Twee “routes” om te zien… 

• Dorsale pad 

• Dit pad is belangrijk voor de analyse van bewegingen en de controle 
over uitvoerende acties. Dit pad begint met de magnocellulaire lagen 
van de LGN, en gaan vanaf hier naar V1, V2, V3 en V5. 

• Ventrale pad 

• Dit pad is belangrijk voor het herkennen van objecten en krijgt de 
meeste input uit parvocellulaire en koniocellulaire lagen van de LGN. 
Vanuit hier gaan de signalen naar V1, V2, V3 en V4. 
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3.  Hemi-inattentie/neglect   (waar route) 

• Personaal Neglect gaat over het lichaam van de patiënt zelf waarbij 
hij zich niet of minder bewust is van een zijde van zijn lichaam.  

• Peri-personaal Neglect wordt gekenmerkt door het negeren van een 
zijde in de reikruimte. (armbereik) 

 

• Extra-personaal Neglect is als een patiënt zich niet bewust is van de 
omgeving van een zijde, buiten de reikruimte.  

• Daarnaast hoeft de mate van neglect, niet constant aanwezig te zijn. 
Hoe ernstig het neglect aanwezig is, kan verschillen in sterkte en kan 
sterker optreden bij vermoeidheid, een drukke of onbekende 
omgeving of bij een gecompliceerde taak. 
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Wat en waar route 

Ventrale route (wat-route) 

• Bijvoorbeeld visuele agnosie (a = niet, 
noscere = weten)  

• Associatieve variant: wél perceptie, 
géén associatie met kennis. Hierdoor 
wel in staat om na te tekenen, maar 
weten vervolgens niet wát ze hebben 
nagetekend  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=r
wQpaHQ0hYw 

 

Dorsale route (waar-route)  

• Voornamelijk moeite met oriënteren 
Dit leidt tot problemen in: - Navigeren 
- Inschatten diepte - Voorwerpen 
vinden en pakken 

• Bijvoorbeeld neglect/hemi-inattentie 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=y
mKvS0XsM4w 
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4.  Visuele agnosie….            (wat route) 
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Tips bij hemianopsie 
  

•  - Compenserende kijkstrategie training 
• Zorg dat je spullen op een vaste plaats staan, zodat je weet waar je moet zoeken (wekker, 

handdoeken, borden, bestek). 
• Leer een vast zoekgedrag aan. Probeer daarbij om jezelf aan te leren om strategisch je hoofd 

en ogen van links naar rechts en van boven naar beneden en te bewegen. 
• Leer jezelf een vaste volgorde van wassen aan. Begin altijd met de aangedane zijde en eindig 

met de gezonde zijde. Het is verstandig om na het wassen en aankleden te controleren of je 
nets vergeten hebt. Begin weer met de aangedane zijde en eindig met de gezonde zijde. 

• Zoek met je ogen de gehele deurpost af, zodat je kan inschatten hoe breed deze is voordat je 
door de deur loopt. 

• Probeer voordat je gaat eten de hele tafel te overzien. 
• Denk strategisch na over hoe je je bed en je favoriete stoel neerzet, zodat je niet op een 

blinde muur uitkijkt. 
• Voor familie en vrienden: houd rekening met waar je gaat zitten als je met iemand met 

hemianopsie gaat praten. 
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5.  Simultaan-agnosie 

• Simultaan-agnosie (moeite tegelijkertijd dingen waar te nemen)  

• Moeite iets in de verte te zien  

• Problemen in een drukke omgeving  

• Moeite een voorwerp tussen andere te vinden  

• Problemen met lezen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4odhSq46vtU 
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6.  Problemen met de aandacht…. 
 

• Crowding is het fenomeen waarbij iemand visuele prikkels die dicht 
bij elkaar zijn, niet meer afzonderlijk kan waarnemen door een 
beperking in het selectieve aandachtssysteem. 

 

 

 

 

• https://youtu.be/KB_lTKZm1Ts   

• (tel de passes van het witte team) 
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7.  Posterieure Corticale Atrofie  
(Geheugen en zien….) 
 
• Atypische variant van Alzheimer waarbij visuele problemen staan in het 

begin op de voorgrond i.p.v. geheugen. Uiteindelijk steeds meer cognitieve 
problemen, ook geheugen. Vaker op jongere leeftijd (in vergelijking met 
typische Alzheimer) 
 

• Cliënten kunnen problemen ervaren bij het: Lezen, autorijden, traplopen,  
afstanden inschatten, oriëntatie, identificeren en gebruiken van 
voorwerpen, waarnemen van meer dan 1 object per keer, visuele 
hallucinaties etc.  

• Naast cognitieve problemen ook vaak angsten  
• Relatief lang intact ziekte-inzicht 
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8.  Prosopagnosie 
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9.  Blindsight 
• Blindzien is een stoornis in de visuele waarneming waarbij men zich 

niet bewust is van een object dat in het gezichtsveld wordt 
aangeboden, maar wel in staat is dit object op onbewust niveau te 
identificeren. Men is als het ware: 'ziende blind’. 
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Dank voor  

uw aandacht! 
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Zijn er nog vragen? 
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Visuele stoornissen 

na Niet Aangeboren 

Hersenletsel 
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