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Doel van het Onderzoek 
 
Tegen het vijftigste levensjaar hebben veel mensen een leesbril nodig 

om dichtbij nog goed te kunnen zien. Dit is een teken dat het vermogen van 
het oog om te accommoderen (deels) verloren is gegaan. Accommodatie is 
het vermogen van het oog om objecten zowel dichtbij als veraf scherp te 
kunnen zien. Dit accommodatie vermogen wordt bewerkstelligd door een 
vormverandering van de ooglens, die wordt geactiveerd door de ciliair spier 
in het oog. De ooglens is van nature bolvormig. Bij veraf zien is de ciliair 
spier ontspannen. De ooglens, die binnen cirkelvormige spier is opgehangen 
aan de zonulavezels, wordt bij veraf zien vlakgetrokken door middel van de 
natuurlijke druk in het oog. Bij dichtbij zien spant de spier zich en laat de 
ooglens opbollen tot zijn natuurlijke bolle vorm (figuur 1).  

 

 
Figuur 1. Verandering van de vorm van de lens tijdens accommodatie. 

 
De belangrijkste elementen van het accommodatie mechanisme zijn 

de lens, de kapselzak waarin de lens is vervat, de ciliair spier en de 
zonulavezels die de ciliair spier verbinden met de lens.  

Oorzaken voor het verlies van accommodatie moet vooral worden 
gezocht in de lens, de kapselzak en de zonulavezels. Een mogelijk 
belangrijke factor hierbij is de stijfheid van de lens. Hoewel bekend is dat 
deze toeneemt met de leeftijd is de verdere kennis van de mechanische 
eigenschappen van de lens is slechts beperkt. Het doel van dit onderzoek is 
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de mechanische eigenschappen van de lens nader te bepalen en ook hoe 
deze mechanische eigenschappen veranderen met de leeftijd. Vervolgens 
zijn de gevonden mechanische eigenschappen gebruikt in een mechanische 
(computer-) model van het accommodatie mechanisme. Hiermee is de 
invloed van de mechanische eigenschappen op het accommodatievermogen 
bepaald. 

 
 

Voorstudies met een Mechanisch Model 
 
In een eerste, voorlopige studie is op basis van gegevens uit de 

bestaande literatuur een mechanisch model ontwikkeld van het 
accommodatie mechanisme. Dit (computer-) model bestond uit drie 
componenten: de lens matrix, de kapselzak en de zonulavezels. Door een 
kracht die op de uiteinden van de zonulavezels wordt aangebracht vervormt 
de lens en verandert de optische lens sterkte.  

In het model zijn verschillende waarden voor de stijfheid van de lens 
zijn gebruikt, allen afkomstig van vroegere studies in de literatuur. Als de 
stijfheid van een jonge lens in het model wordt gebruikt volgt uit het model 
een accommodatie vermogen dat redelijk in de buurt ligt bij wat werkelijk 
klinisch bij mensen wordt gemeten. Als de stijfheid van een oudere lens in 
het model wordt gebruikt, dan blijkt het accommodatie vermogen slechts 
weinig te veranderen en is daarmee is het beduidend hoger dan in de 
klinische praktijk wordt waargenomen. Deze discrepantie tussen model en 
praktijk kan een aantal oorzaken hebben, waarvan de belangrijkste zijn: (1) 
de stijfheid van de lens, zoals in de literatuur beschreven, wijkt af van de 
werkelijke mechanische eigenschappen van de lens, (2) presbyopie wordt 
niet veroorzaakt door het stijver worden van de lens en (3) het gebruikte 
computer model vormt geen goede afspiegeling van de werkelijke situatie. 
Op al deze drie punten wordt nader ingegaan in dit onderzoek. De 
voorlopige analyse liet tevens zien dat als het model verschillende stijfheden 
gebruikt voor de kern van de lens (nucleus) en het omliggende lens 
materiaal (cortex), dit een relatief grote invloed heeft op het accommodatie 
vermogen. 

In een volgende voorlopige studie zijn een aantal variaties in het 
model aangebracht om te bepalen welke invloeden verder een rol spelen bij 
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het modeleren van accommodatie. Zo is (1) het ligament van Wieger in het 
model aangebracht, (2) er een leeftijdsafhankelijke stijfheid van de 
kapselzak gebruikt en (3) een voorspanning van lens en kapselzak 
aangebracht bij de aanvang van de simulatie. 

Het ligament van Wieger is een verbinding van de achterkant van de 
kapselzak met het voorste membraan van het glasachtig lichaam. Deze 
verbinding werkt een vervorming van de lens tegen. Uit het model bleek dan 
ook dat als het ligament van Wieger in het model wordt aangebracht de 
vervorming van de achterkant van de lens kleiner wordt. Daarmee wordt het 
relatieve aandeel van de voorkant van de lens in het 
accommodatievermogen groter ten opzichte het aandeel van de achterkant 
van de lens. Hiermee komt het model beter overeen met klinische 
waarnemingen. 

Een hogere stijfheid van de kapselzak resulteerde in een toename van 
de benodigde kracht van de zonulavezels om een bepaalde uitrekking van de 
lens te verkrijgen. Dit leidde echter niet tot een significante verandering van 
het accommodatievermogen. 

Een voorspanning van de lens en kapselzak leidde nauwelijks tot 
enige verandering van de benodigde kracht van de zonulavezels, noch van 
een verandering van het accommodatievermogen. 

 
 

Mechanische Metingen aan Ooglenzen 
 

In een volgende fase van deze studie zijn de mechanische 
eigenschappen van ooglenzen van verschillende leeftijden gemeten door 
middel van een dynamisch mechanische analyse (DMA). Deze DMA is 
uitgevoerd op 39 donor lenzen, in de leeftijd van 18 tot 90 jaar oud. Om 
logistieke redenen zijn de lenzen voorafgaand aan de testen ingevroren 
bewaard bij een temperatuur van -70 °C. Aangezien het invriezen van de 
lenzen de mechanische eigenschappen zou kunnen veranderen is dit 
specifiek onderzocht aan de hand van lensparen van varkenslenzen. Van 
telkens één varken is van één lens direct na verwijderen DMA uitgevoerd en 
de andere lens nadat het ingevroren is geweest. Uit deze testen bleek dat de 
invloed van het invriezen relatief zeer klein was in vergelijking tot de 
gemeten leeftijdsafhankelijkheid van de mechanische eigenschappen van de 
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lens. Ook gold dat de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de 
testmethode zeer geschikt waren om variaties van de stijfheid met de leeftijd 
aan te tonen. 

Bij de metingen van de menselijke lenzen vertoonden een duidelijk 
viscoelastisch gedrag. De elasticiteit veranderde zeer sterk met de leeftijd en 
daalde zelfs een factor 1000 gedurende een heel leven (pagina 71, figuur 
10). De stijfheid van de lens steeg exponentieel met de leeftijd. 

 
In een volgende studie zijn de mechanische eigenschappen lokaal 

binnen in de lens gemeten. Hiervoor minder lenzen zijn gebruikt. De lenzen 
zijn eerst doorgesneden in het equatoriale vlak en zijn aan het ontstane 
snijvlak metingen verricht. De stijfheid werd gemeten door een kleine pin 
op verschillende plaatsen in de lens te laten oscilleren. De weerstand die de 
pin ondervond werd gemeten bij verschillende oscillatie frequenties. Een 
volledige dekking van alle frequenties was niet mogelijk, vanwege de 
verwachte invloed van de massatraagheid van de lens op de meting. 
Derhalve zijn alleen relatief lage frequenties gemeten. 

De metingen toonden aan dat de dynamische glijdingsmodulus sterk 
varieerde met de positie waar deze werd gemeten (pagina 100, figuur 7). Dit 
gold voor alle lenzen, maar er kwam ook een duidelijke relatie met de 
leeftijd naar voren. De resultaten van 10 lenzen, in de leeftijd range van 19 
tot 78 jaar, gaven aan dat de stijfheid in de nucleus en de cortex van de lens 
beiden groter worden met de leeftijd. Deze verandering met de leeftijd is 
echter verschillend voor nucleus en cortex. Op jonge leeftijd is de nucleus 
zachter dan de cortex en op latere leeftijd is de nucleus stijver dan de cortex. 

 
 

Lens Stijfheid, Accommodatie en Presbyopie 
 
Met behulp van de gevonden mechanische eigenschappen van de lens 

is getracht het inzicht in accommodatie en presbyopie te vergroten. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van een nieuw mechanische model van het 
accommodatie mechanisme. Het nieuwe model bevat drie wijzigingen ten 
opzichte van het model in de hiervoor genoemde voorlopige studie: 
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(1) In het nieuwe model is de geometrie van de lens gebaseerd op in 
vivo metingen aan menselijke ogen in de maximaal 
geaccommodeerde toestand1. Uit deze gegevens is een 
lensgeometrie gedestilleerd van de gemiddelde 40-jaar-oude 
lens. De lens oppervlakken zijn daarbij asferisch. 

(2) De trekbelasting van de lens tijdens disaccommodatie is 
aangepast. In de voorlopige studies was de kracht zodanig groot 
dat de lens diameter steeds 7% groter werd. Als gevolg daarvan 
was de kracht verschillend voor elke leeftijd. In het nieuwe 
model is de trekkracht voor iedere leeftijd gelijk gehouden. De 
grootte van de kracht werd bepaald uit de conditie dat voor de 
40-jarige lens de lens diameter 7% groter moest worden.  

(3) De nieuwe gemeten waarden voor de lens stijfheid zijn 
geimplementeerd in het model, zowel de waarden voor een 
uniforme stijfheid van de lens, als de resultaten van de metingen 
van de lokale stijfheid in de lens. Voor de implementatie van de 
lokale stijfheid is het inwendige van de lens gemodelleerd als 
bestaande uit concentrische schalen, waarvan elke schaal een 
uniforme stijfheid heeft. 

 
Drie varianten van het mechanische model zijn uitgewerkt, met elk 

een ander stijfheids profiel in de lens: (1) een model met de klassieke 
waarden voor de lens stijfheid, zoals gemeten door Fisher (1971)2, (2) een 
model met uniforme lens stijfheid, zoals gemeten in deze studie met DMA 
op hele lenzen en (3) een model met daarin een lens stijfheidsgradient, 
volgens de lokale stijfheidsmetingen uit deze studie. 

Alle drie modellen voorspellen een normaal accommodatievermogen 
voor de 40 jarige lens, vergelijkbaar met werkelijke, klinische waarden. De 
leeftijdsafhankelijkheid was wel verschillend in de drie varianten. Model (1) 
liet weinig invloed zien van de leeftijd op het accommodatievermogen. Dit 
was vergelijkbaar met de resultaten van de voorlopige studie. Model (2), 
met daarin een lens stijfheid die exponentieel toeneemt met de leeftijd, liet 
een beperkte, lineaire afname zien van het accommodatievermogen met de 
leeftijd. Model (3) liet een versnelde afname van het 
accommodatievermogen zien na het 40e levensjaar, waarna het 
accommodatievermogen bij 60 jaar vrijwel geheel is verdwenen (pagina 
123, figuur 5). Deze resultaten geven aan dat voor het verlies van het 



Nederlandse Samenvatting  

 169 

accommodatievermogen de veranderende stijfheidsgradient met de leeftijd 
belangrijker is dan de feitelijke waarde van de (gemiddelde- of uniforme-) 
stijfheid zelf. Het verlies van accommodatievermogen valt samen met het 
moment dat de nucleus stijver wordt dan de cortex. 

In model (3), met daarin de stijfheidsgradient, zijn de vervormingen 
binnen de lens verder geanalyseerd. Met het model werd aangetoond dat de 
lensdikte veranderingen tijdens accommodatie vooral plaats vinden in de 
nucleus van de lens. Dit gedrag komt overeen met wat klinisch is gemeten 
door met behulp van Scheimpflug fotografie3.  

 
Deze studie levert bewijs voor de hypothese dat de stijfheidsgradient 

en de verandering van deze gradient met de leeftijd een vrijwel volledige 
verklaring levert voor het verlies van het accommodatievermogen met de 
leeftijd. Het mechanische model voorspelt de ontwikkeling van presbyopie 
ongeveer 10 jaar later dan wat in de klinische praktijk wordt gevonden. 
Deze beperkte discrepantie kan het gevolg zijn van onvolkomenheden in het 
mechanische model of van de input gegevens. De stijfheidsgradient en de 
verandering hiervan met de leeftijd is bepaald met slechts 10 donor lenzen, 
welke voorafgaand aan de metingen in bevroren toestand zijn bewaard. 
Daarnaast kan de discrepantie er ook op wijzen, dat bij de ontwikkeling van 
presbyopie nog andere factoren meespelen dan welke in het model zijn 
meegenomen. Factoren, zoals veranderingen van de geometrie met de 
leeftijd zouden kunnen worden meegenomen in toekomstige modellen van 
accommodatie. 
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