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Wereldwijd zijn er miljoenen mensen met diabetes mellitus, hetgeen resulteert 
in aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Bekende oogheelkundige complicaties 
van diabetes mellitus zijn diabetische retinopathie en cataract (Hoofdstuk 1.3). 
Diabetes mellitus heeft ook een significant effect op de refractieve eigenschappen 
van het menselijk oog. Bij patiënten met diabetes mellitus wordt de lens dikker 
en de vorm van het voorste en achterste lens oppervlak wordt boller (Hoofdstuk 
1.3.4). Daarnaast komen subjectieve symptomen van wazig zien en veranderingen 
van de refractie regelmatig voor bij acute ontregelde bloedglucosewaarden 
(Hoofdstuk 1.4.1). 
 Zowel de exacte invloed van het langdurig hebben van diabetes mellitus, 
alsmede het effect van acute ontregelde diabetes mellitus op de refractieve 
eigenschappen van het oog is nog een punt van discussie, voornamelijk vanwege 
het feit dat er pas recentelijk een methode beschikbaar is gekomen om alle 
optische elementen van het oog nauwkeurig te meten. De refractie van het oog 
is afhankelijk van de vorm van het hoornvlies en de lens, de brekingsindices van 
de oculaire media en de oogaslengte. Daarom zijn nauwkeurige metingen van de 
refractieve elementen van het diabetische oog belangrijk om afwijkingen te vinden 
in het refractieve systeem van patiënten met diabetes mellitus en daarnaast om 
het onderliggende mechanisme van wazig zien en refractieveranderingen tijdens 
acute ontregelde diabetes te onderzoeken. Het onderzoek dat beschreven is in 
dit proefschrift richtte zich op het onderliggende mechanisme van wazig zien 
en refractieveranderingen bij patiënten met diabetes mellitus door middel van 
het onderzoeken van langdurige en voorbijgaande (reversibele) veranderingen 
in de refractieve componenten van het diabetische oog. Nauwkeurige metingen 
van de geometrie van het voorste oogsegment en de refractie van het diabetische 
en gezonde oog werden verkregen met behulp van gecorrigeerde Scheimpflug 
fotografie (Hoofdstuk 1.5.1) en Hartmann-Shack aberrometrie (Hoofdstuk 1.5.2). 
De doelstellingen van deze studie waren: 
 
- Het nauwkeurig meten van de dikte en de vorm van het hoornvlies, en de dikte, 
de vorm en de inwendige structuur van de lens bij patiënten met diabetes mellitus 
type 1 en type 2 (Hoofdstukken 2, 3, en 4).

- Het onderzoeken van het onderliggende mechanisme van wazig zien en refractie 
veranderingen tijdens acute hyperglykemie (hoge bloedglucose waarden) door 
middel van metingen van de geometrie van het hoornvlies en de lens, de refractie 
afwijking en de dikte van het netvlies van het oog (Hoofdstukken 5, 6, 7 en 8).  
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Langdurige invloed van diabetes mellitus op de geometrie van het hoornvlies en 
de lens van het menselijk oog
De belangrijkste refractieve componenten van het oog zijn het hoornvlies en de 
lens. De voorzijde van het hoornvlies draagt ongeveer twee-derde bij aan het 
totale refractieve vermogen van het oog, de achterzijde van het hoornvlies en 
de voor- en achterzijde van de lens zorgen voor het overige deel. Het refractieve 
vermogen van het oog kan veranderen door veranderingen in de dikte of de 
kromming van het oppervlak van de voor- of achterzijde van het hoornvlies en 
de lens. In de huidige studie bleken zowel diabetes mellitus type 1 als ook type 
2 een klein maar significant effect te hebben op de kromming van het oppervlak 
van de achterzijde van het hoornvlies; mensen met diabetes blijken een enigszins 
boller oppervlak van de achterzijde van het hoornvlies te hebben dan gezonde 
mensen, hetgeen resulteert in een kleine verandering in het refractieve vermogen 
van de achterzijde van het hoornvlies. Echter, omdat deze verandering zeer 
klein was en diabetes mellitus verder geen invloed had op de vorm (en tevens 
het refractieve vermogen) van de voorzijde van het hoornvlies, concluderen wij 
dat het hoornvlies geen grote rol speelt bij langdurige refractieveranderingen ten 
gevolge van diabetes mellitus (Hoofdstuk 2).  
 De gezonde lens blijft groeien gedurende het leven, hetgeen betekent dat de 
dikte toeneemt en de voor- en achterzijde van de lens boller worden. Uit de 
observaties beschreven in Hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat de meest prominente 
veranderingen in de geometrie van het voorste oogsegment ten gevolge van 
diabetes mellitus plaatsvinden in de lens. De lenzen van patiënten met diabetes 
type 1 waren significant dikker en boller dan de lenzen van gezonde mensen. De 
duur van de ziekte was een belangrijke determinant van de veranderingen in de 
biometrie van de lens; de toename van de lensdikte met elk jaar van het hebben 
van diabetes was ongeveer twee keer het normale effect van veroudering op de 
lens. Het boller worden van de voor- en achterzijde van de lens met elk jaar 
diabetes was respectievelijk twee en drie keer het normale verouderingseffect 
op de lens. Dit effect van diabetes mellitus type 1 op de biometrie van de lens 
was zelfs nog groter dan eerdere Scheimpflug studies hebben gerapporteerd 
(Hoofdstuk 1.3.4). In deze eerdere studies werd echter geen rekening gehouden 
met een zekere mate van beeldvervorming die inherent is aan Scheimpflug 
fotografie (Hoofdstuk 1.5.1). Logischerwijs zou het boller worden van de lens 
ten gevolge van diabetes een toename in het refractieve vermogen van de lens 
bewerkstelligen, met een daarbij gepaard gaande myopisering van de refractie van 
het oog. Echter, verbazingwekkend genoeg veranderde het refractieve vermogen 
van de lens niet door diabetes mellitus. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat de equivalente brekingsindex van de lens afneemt door diabetes en dat deze 



afname in brekingsindex compenseert voor het boller worden van de diabetische 
lens. Dit mechanisme heeft tot gevolg dat het diabetische oog niet meer myoop 
wordt met toenemende duur van de ziekte. Tot slot werd er een essentieel verschil 
in het effect van diabetes mellitus type 1 en type 2 op de biometrie van de lens 
gevonden; de geometrie van de lens van patiënten met diabetes mellitus type 2 
verschilde niet van die van gezonde mensen. Dit duidt aan dat er mogelijk een 
fundamenteel verschil in pathogenese bestaat tussen diabetes mellitus type 1 en 
type 2 (Hoofdstuk 3).
 In hoofdstuk 4 werd de oorsprong van de toegenomen lensomvang bij patiënten 
met diabetes mellitus onderzocht. De hypothese was dat de toegenomen omvang 
van de diabetische lens veroorzaakt wordt door ofwel een versnelde groei van 
de lens, ofwel door een gegeneraliseerde zwelling van de lens. Een versnelde 
groei van de lens zou gekarakteriseerd worden door een toename van de dikte 
van één specifieke laag in de cortex van de lens, omdat het aangetoond is dat 
de groei van de gezonde lens het gevolg is van een toename van die specifieke 
corticale lenslaag. Echter, indien er sprake zou zijn van een zwelling van de lens 
of van de individuele lensvezels, dan zou men een een toename van de dikte van 
alle verschillende lenslagen kunnen verwachten. Uit het onderzoek beschreven 
in Hoofdstuk 4 bleek dat alle verschillende lagen van de lens van patiënten met 
diabetes mellitus type 1 in dikte toenamen. Daarom werd geconcludeerd dat de 
toegenomen omvang van de lens door diabetes mellitus type 1 hoogstwaarschijnlijk 
veroorzaakt werd door een gegeneraliseerde zwelling van alle delen van de lens 
door een influx van water (Hoofdstuk 4). Bewijs voor een influx van water in de 
lens is de observatie dat de equivalente brekingsindex van de lens afneemt door 
diabetes mellitus (Hoofdstuk 3). Tot slot, overeenkomstig met de resultaten die 
beschreven zijn in Hoofstuk 3, blijkt diabetes mellitus type 2 slechts een minimaal 
effect te hebben op de verschillende lagen van de lens (Hoofdstuk 4).   

Kortdurende invloed van diabetes mellitus op de refractieve eigenschappen en de 
dikte van het netvlies van het menselijk oog
Wazig zien is een veelvoorkomend oogheelkundig symptoom van diabetes 
mellitus. Voor een normale gezichtsscherpte zijn de volgende factoren 
noodzakelijk: een beeld dat scherp op de retina geprojecteerd wordt door het 
refractieve systeem van het oog, een nauwkeurige vertaling van lichtstralen naar 
actiepotentialen door de retina en het verwerken van die informatie door de visuele 
cortex van de hersenen. Het falen van een of meerdere onderdelen binnen dit 
systeem kan resulteren in wazig zien. Dit betekent dat de oorzaken van wazig zien 
veelvuldig kunnen zijn en dat zij het beste onderverdeeld kunnen worden in twee 
determinanten: het beeldvormende systeem van het oog (het refractieve systeem 
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en het netvlies) en het beeldverwerkende systeem (de hersenen). Veranderingen 
in het beeldvormende systeem houden in: refractie afwijkingen en/of optische 
aberraties door veranderingen in de geometrie van het hoornvlies en de lens, en 
netvlies afwijkingen zoals diabetisch macula oedeem. Deze studie richtte zich op 
veranderingen in het beeldvormende systeem als mogelijke oorzaak van wazig 
zien bij patiënten met diabetes mellitus.
 In eerste instantie werd het oculaire refractieve systeem (geometrie van het 
hoornvlies en de lens, refractie en optische aberraties) gemeten bij patiënten 
met diabetes mellitus type 1 of type 2 tijdens het aan- of afwezig zijn van de 
symptomen van wazig zien en hyperglykemie. De optische eigenschappen van 
het hoornvlies en de lens werden gemeten zoals boven beschreven door middel 
van gecorrigeerde Scheimpflug fotografie, Hartmann-Shack aberrometrie en 
optische coherentie tomografie. Uit een groep van 229 patiënten met diabetes 
mellitus includeerden wij diegenen (n = 25) die subjectieve klachten van wazig 
zien en hyperglykemie hadden. Na een eerste serie metingen werden zij gevraagd 
om terug te komen voor een tweede serie metingen, wanneer de symptomen 
van wazig zien en hyperglykemie verdwenen waren. Een vergelijking tussen 
de resultaten van beide metingen maakte duidelijk dat er geen significante 
veranderingen konden worden aangetoond in de dikte of de vorm van het 
hoornvlies, of in de dikte, vorm en equivalente brekingsindex van de lens. 
Verder waren er slechts minimale veranderingen in de refractie en de optische 
aberraties van het oog tijdens hyperglykemie, die niet de symptomen van 
wazig zien konden verklaren. Dit betekende dat de symptomen van wazig zien 
bij patiënten met diabetes en matige hyperglykemie niet veroorzaakt lijken te 
worden door een verandering in de refractieve componenten van het oog en dat 
een ernstigere en langere verhoging van de bloedglucose spiegels waarschijnlijk 
nodig is om significante veranderingen in het refractieve systeem van het oog te 
bewerkstelligen (Hoofdstuk 5). Dit wordt als zodanig aangetoond in Hoofdstuk 
6, waarin een case-report beschreven wordt, waaruit blijkt dat langdurige ernstige 
hyperglykemie veranderingen in de refractieve eigenschappen van het oog kan 
veroorzaken. In beide ogen van een 27-jarige man met recent gediagnostiseerde 
diabetes mellitus, ernstige hyperglykemie en symptomen van wazig zien, werden 
hypermetrope veranderingen ten gevolge van veranderingen in de geometrie 
van de lens gevonden. De dikte van de lens was toegenomen, het oppervlak van 
de voorzijde van de lens was boller geworden en de equivalente brekingsindex 
was afgenomen door de hoge bloedglucose waarden. Na drie weken was de 
bloedglucose genormaliseerd en waren de symptomen van wazig zien en de 
veranderingen in de lens verdwenen.   
 Met het doel om het onderliggende mechanisme van wazig zien en refractie 



veranderingen te onderzoeken werden nog twee experimentele studies uitgevoerd. 
Deze studies werden ook verricht om de opvallende resultaten te verifiëren van 
een eerdere studie, waarin grote veranderingen in lensdikte (1 mm) en refractie 
van het oog (-2.0 D) gemeten werden in gezonde proefpersonen gedurende 
acuut geïnduceerde hyperglykemie. In tegenstelling tot deze eerdere studie, 
waarin de metingen verricht werden met autorefractometrie en echografie, 
gebruikten wij gecorrigeerde Scheimpflug fotografie, Hartmann-Shack 
aberrometrie en optische coherentie tomografie om het beeldvormende systeem 
(het refractieve systeem en het netvlies) van gezonde proefpersonen gedurende 
acute geïnduceerde hyperglykemie te meten. Tot onze verbazing vonden wij bij 
4 van de 5 proefpersonen geen veranderingen in het hoornvlies of de lens en ook 
niet in de refractie of de aberraties van het oog (Hoofdstuk 7). Echter, één van 
de proefpersonen had een hypermetrope verandering (+0.4 D) van de refractie, 
gepaard gaande met een verandering in de vorm en de equivalente brekingsindex 
van de lens tijdens hyperglykemie.  
 De resultaten van Hoofdstukken 6 en 7 zouden een verklaring kunnen vormen 
voor de controverse in de literatuur met betrekking tot refractie veranderingen 
gedurende hyperglykemie. Het zou zo kunnen zijn dat indien de verandering van 
de vorm van de lens klein is, hypermetropie zal predomineren door een afname in 
de brekingsindex van de lens. Andersom, indien de verandering van de vorm van 
de lens relatief groot is in vergelijking met de afname in de brekingsindex van de 
lens, zal de totale refractie resulteren in myopie. Samengevat lijkt er een delicaat 
evenwicht te bestaan tussen veranderingen in de vorm en de brekingsindex van 
de lens, welke uiteindelijk de uitkomst van de refractie bepaalt.   
 Tot slot werd de dikte van het netvlies tijdens acute geïnduceerde hyperglykemie 
ook onderzocht (Hoofdstuk 8). Het is beschreven dat macula oedeem, ofwel een 
verdikking van het netvlies door abnormale vloeistof accumulatie in de gele 
vlek, een veelvoorkomende oorzaak is van het verlies van de gezichtsscherpte. 
Daarnaast is de mate van de verdikking van het netvlies significant geassocieerd 
met de gezichtsscherpte (Hoofdstuk 9). Echter, in deze studie veranderde de dikte 
van het netvlies niet tijdens acute geïnduceerde hyperglykemie en leek het de  
symptomen van wazig zien niet te kunnen verklaren (Hoofdstuk 8). 

Conclusie
In dit proefschrift hebben wij aangetoond dat diabetes mellitus type 1 op de lange 
termijn een grote invloed heeft op de geometrie van de lens. Met een toename van 
de duur van de diabetes wordt de lens dikker en boller dan de gezonde lens, door 
een gegeneraliseerde zwelling van alle verschillende lagen van de lens. Deze 
veranderingen hebben geen invloed op het refractieve vermogen van de lens door 
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een daling van de equivalente brekingsindex van de lens. Verder had diabetes 
mellitus type 2 slechts een minimaal effect op de refractieve eigenschappen van het 
oog, hetgeen een verschil in de onderliggende pathofysiologische mechanismen 
van diabetes mellitus type 1 en type 2 suggereert.
 Ernstige acute hyperglykemie kan veranderingen in de refractieve 
eigenschappen van het oog bewerkstelligen: een hypermetrope verschuiving van 
de refractie is het resultaat van een verandering in de vorm en de equivalente 
brekingsindex van de lens. Myope en hypermetrope veranderingen in de refractie, 
zoals gerapporteerd in de literatuur, zouden verklaard kunnen worden door een 
verandering in zowel de vorm alsook de equivalente brekingsindex van de lens  
tijdens hyperglykemie. Derhalve veronderstellen wij dat er een subtiele balans 
bestaat tussen veranderingen in de vorm en de brekingsindex van de lens, die 
uiteindelijk de uitkomst van de refractie zal bepalen. Subjectieve symptomen 
van wazig zien worden niet noodzakelijk veroorzaakt door een verandering 
in het beeldvormende systeem van het oog, maar deze zouden ook het gevolg 
kunnen zijn van veranderingen in het beeldverwerkende systeem in de hersenen. 
Verder onderzoek zou eventueel meer inzicht kunnen verlenen in de rol van het 
beeldverwerkende systeem gedurende acute metabole ontregeling.






