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SAMENVATTING

Na dat ook in de dier ge nees kun de rou ti ne ma tig ge bruik werd ge maakt van de faco-emul si fi ca tie bij ca ta rac t -

o pe ra ties, rees de vraag naar een in jec teer ba re in tra o cu lai re lens voor de hond. De lens moest door heen de zelf de

in ci sie kun nen als die ge maakt voor faco-emul si fi ca tie (3,2 mm). In 2000 werd de eer ste in jec teer ba re in tra o cu -

lai re hon den lens ge ïntroduceerd. Deze kon via een in ci sie van 3,5 mm wor den ing ebracht. De voord elen ver bon -

den aan faco-emul si fi ca tie, zo als de zeer klei ne in ci sie, ble ven hierd oor be hou den. Sinds dien zijn er nog an de re

in jec teer ba re in tra o cu lai re len zen op de markt ge ko men. In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven van de ver -

schil len de in jec teer ba re in tra o cu lai re len zen. Ver der wordt be spro ken hoe de hui di ge len sex trac tie en len sim -

plan ta tie ge beu ren en wat de mo ge lij ke com pli ca ties bij een len sim plan ta tie kun nen zijn.

 INLEIDING

Lens

De lens dient voor de scherp stel ling van het beeld op

het net vlies (re ti na). Bij vol le di ge lens ver troe be ling kan

in val lend licht de lens niet meer pas se ren en ziet de hond

niets. Indien de an de re oog struc tu ren nog in tact zijn, is

het na het ver wij de ren van een ver troe bel de lens voor de

hond weer mo ge lijk iets waar te ne men.

De lens wordt om ge ven door een lens kap sel, dat met

fij ne fi la ment jes is op ge hang en in het straal lichaam (cor -

pus ci li a re) van het oog. De aan hech tings plaats van deze

fi la ment jes verd eelt het kap sel in twee de len, het voor ste

en het ach ter ste deel (Fi guur 1).

Ca ta ract

Ca ta ract is een ver za mel naam voor oog aan doe ning en

die ge paard gaan met lens ver troe be ling, die kan va ri ëren

in groot te, vorm, eti o lo gie en graad van pro gres sie. Door

een ve ran derd me ta bo lis me de na tu re ren de len sei wit ten

en slaan ze in de lens neer (Slat ter, 2001).

De neer slag is eerst fo caal en wordt daar na dif fuus (Fi -

guur 2). Als de ge he le lens troe bel is en er nog geen ont -

ste kings ver schijn se len aan we zig zijn, is er spra ke van

ma tuur ca ta ract. Dit is het bes te sta di um om te ope re ren.

In het vol gen de sta di um, hy per ma tuur ca ta ract, gaat de

lens ver vloei en en sij pe len len sei wit ten door het kap sel in 

het oog. Dit ver oor zaakt een hef ti ge ont ste kings re ac tie,

(uve ïtis) die ge paard gaat met fo to fo bie, een klei ne re pu pil

(mi o sis), een donk er der ge kleur de iris en een ver laag de

oog druk (hy pot onie).

Hoe snel een be gin nen de ca ta ract (hy per)ma tuur wordt,

is nooit te voor spel len. Bij di a be tes pa ti ënten kan al bin -

nen twee tot vier we ken bi la te raal ma tuur ca ta ract ont -

staan, ter wijl dat bij an de re pa ti ënten maan den tot zelfs

ja ren kan du ren. Mee stal is het zo dat als er in één oog ca -

ta ract aan we zig is, er in het an de re oog ook ca ta ract zal

ont staan, met uit zon de ring van se cun dair ca ta ract en ca -

ta ract ont staan door trau ma (Slat ter, 2001). Re gel ma tig

op vol gen is dus de bood schap, waar bij di a be tes pa ti ënten 

we ke lijks en an de re pa ti ënten om de drie maan den ge -

con tro leerd die nen te wor den. 

Met be hulp van faco-emul si fi ca tie kan een troe be le

lens met ul tra so ne tril ling en in klei ne stuk jes wor den

verd eeld die daar na met een ir ri ga tie- en as pi ra tie tip kun -

nen wor den op ge zo gen. In de dier ge nees kun de wor den

de zelf de ap pa ra tuur en in stru men ten ge bruikt als voor de

ca ta rac to pe ra tie bij de mens. Het in stru ment wordt door -

heen een zeer klei ne cor nea-in ci sie en door heen een ge -

maak te ope ning in het voor ste lens kap sel tot bin nen in

het kap sel ge bracht. Het kap sel blijft tij dens de faco-

 emul si fi ca tie verd er in tact en op de zelf de plek aan we zig.

Hierd oor wordt ener zijds het ri si co op pro laps van het

gla sach tig lichaam (cor pus vi treum) en de vaak daar mee

ge paard gaan de re ti na los la ting klei ner en an der zijds is

Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2006, 75, 206-215      Over zicht     206



het mo ge lijk hier in een nieu we lens te plaat sen. Het kap -

sel zorgt voor een na tuur lij ke af scher ming van de nieu we

lens en daard oor voor mi ni ma le re ac ties ten op zich te van

vreem de voor wer pen in het oog. 

Ca ta ract die in het be gin sta di um enk el in het cen trum

van de lens aan we zig is, in ter fe reert met het zicht bij een

klei ne pu pil. Dit is het ge val bij fel licht en zorgt dus voor

dag blind heid. Se cun dair ca ta ract die ont staat na re ti na -

dys pla sie, kan in het be gin ge paard gaan met nacht blind -

heid. Bij een hond aang ebo den met ma tuur ca ta ract is het

tij dens de anam ne se be lang rijk naar het ver loop te vra -

gen. Ma tuur ca ta ract dient enk el ope ra tief ver wij derd te

wor den als er verd er geen an de re oog af wij king en aan we zig

zijn.

Een ver war ren de term is ou der doms ca ta ract (nu cleus

scle ro se). In te gen stel ling tot de an de re vor men van ca ta -

ract is hier geen spra ke van ei wit de na tu ra tie, maar wel

van lens ver dich ting ten ge vol ge van een toe na me van het

aan tal len scel len. Nieuw ge vorm de len scel len aan de

rand van de lens du wen ou de re len scel len naar het cen -

trum. De eer ste grijs blau we schijn is bij hon den te zien

van af ong eveer zes jaar oud. Deze vorm in ter fe reert nor -

maal niet met het zicht, ten zij als de lens ver dich ting na

vele ja ren te groot wordt of in dien ze ge paard gaat met

een an de re vorm van ca ta ract (Slat ter, 2001).
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Fi guur 1. Ana to mie van het oog (naar Bu dras et al., 2002).
1. Oog lid,  2. Cor nea,  3. Iris , 4. Pu pil,  5. Lens,  6. Cor pus ci li a re = straal lichaam,  18 t/m 24. Re ti na = net vlies , 23. Cho roi dea = vaat -
vlies , 26. Ner vus op ti cus = oog ze nuw,  28. Cor pus vi treum = gla sach tig lichaam /  10. Voor ste oog ka mer,  14. Fi la men ten , 15. Lim -
bus,  17. Mus cu lus ci li a ris p. Lens kap sel q. Len se pi theel r. Lens ve zel

Fi guur 2. Ca va lier King Char les Spa niel, vrou we lijk,
acht jaar, geovariëctomiseerd met di a be tes mel li tus. In
haar link er oog is hy per ma tuur ca ta ract aan we zig en in
haar rech ter oog ma tuur ca ta ract.



Pa ti ënten

Er is een aan tal be lang rij ke cri te ria waar aan moet vol -

daan wor den al vo rens een len sex trac tie kan wor den uit -

ge voerd. Aller eerst moet de al ge me ne con di tie van de

hond goed ge noeg zijn om een ope ra tie van ge mid deld

twee uur te kun nen on der gaan. De aan we zi ge ca ta ract

moet ge zichts be per kend zijn voor de hond. Naast ca ta -

ract mo gen er geen an de re oog af wij king en aan we zig

zijn. Zeer be lang rijk is ook dat de hond be han del baar is.

Als de ei ge naar vóór de ope ra tie bij voor beeld al moei te

had het oog te zal ven of te drup pe len, dan kan de hond

niet ge o pe reerd wor den. Een goed ge mo ti veer de ei ge -

naar is no dig om de uit ge brei de pre- en post ope ra tie ve

zorg te kun nen  uitvoe ren. Ten slot te geldt voor di a be tes -

pa ti ënten dat hun bloed sui ker goed ge re gu leerd moet

zijn voord at ze ge o pe reerd wor den. Op de dag van de

ope ra tie moe ten ze nuch ter zijn en krij gen ze maar 1/3

van de nor maal be no dig de in su li ne.

Prog no se

De prog no se is zeer goed bij een nauw keu ri ge pa ti ën -

tenselectie en in dien de ope ra tie uit ge voerd wordt door

een ge traind en goed ge oe fend chi rurg. Onge acht het wel

of niet plaat sen van een nieu we lens, zal de hond een

week na de ope ra tie weer be hoor lijk kun nen zien.

EXTRACAPSULAIRE LENSEXTRACTIE

De tech niek die hier wordt be schre ven wordt uit ge -

voerd aan de Fa cul teit Dier ge nees kun de van Gent. Tij -

dens de ope ra tie wordt ge bruik ge maakt van een mi cro -

scoop, waar mee alle oog struc tu ren goed zicht baar zijn.

Het cor ne a op per vlak wordt voort du rend voch tig ge hou -

den met een  zout oplos sing. Deze uit ge ba lan ceer de zout -

oplos sing heeft de zelf de sa men stel ling als het voor ste

oog ka mer vocht.

Om te be gin nen wordt een “drie stap scor nea-in ci sie”

ge maakt (Fi guur 3). Dit ge beurt met be hulp van drie spe ci -

a le scal pel mes jes op de po si tie van 2 uur pa ral lel aan de

lim bus (over gang scle ra cor nea). Voor dat er in het oog

ge werkt wordt, wordt de voor ste oog ka mer ge vuld met

een vis co- el as tisch ma te ri aal (Nat ri um hy a lu ro naat, He a -

lon®). Dit vis co-el as tisch ma te ri aal be schermt het cor ne -

aen do theel en zorgt voor het be houd van de diep te van de

voor ste oog ka mer. Door dat de vis co si teit van dit ma te ri -

aal ho ger is dan die van oog vocht is er min der vocht ver -

lies door heen de cor nea-in ci sie.

Er wordt een ope ning ge maakt in het voor ste lens kap -

sel (cap su lor hexis): dit wordt ge daan met be hulp van een

spe ci a le cap su lor hexis pin cet en met een spe ci a le tech niek.

Als laat ste voor be rei den de stap op de faco- emul si fi ca tie

moet de lens van zijn kap sel wor den los ge spoeld. Dit ge -

beurt door hy dro dis sec tie, waar bij ge des til leerd wa ter

on der druk tus sen de len scor tex en het kap sel wordt ge -

spo ten (Fi guur 4). Ge des til leerd wa ter heeft een la ge re

os mo la ri teit dan fy si o lo gi sche spoel vloei stof en is toxisch

voor de cor nea en waar schijn lijk ook voor de len s e pi theel -

cel len. Door de len se pi theel cel len ka pot te ma ken, kun nen

ze zich post ope ra tief niet meer ver meer de ren en zor gen

voor “af ter-ca ta ract”.

Nu be gint men met de faco-emul si fi ca tie. De faco-

 emul si fi ca tor tip (Fi guur 5) wordt via de cor nea-in ci sie en 

de ope ning in het voor ste lens kap sel tot aan de len snu -

cleus ge bracht (Fi guur 6). De lens wordt door de ul tra so -

ne tril ling en ver brij zeld. 

Daar na wordt de faco-emul si fi ca tor tip ver vang en

door een ir ri ga tie- en as pi ra tie tip (Fi guur 7). Hier mee

wor den de lens stuk jes en daar na de len scor tex (Fi guur 8)

op ge zo gen. De len scor tex is meest al vloei baar der dan de

len s nu cleus maar zit ste vig vast aan het lens kap sel. De

chi rurg pro beert het lens kap sel in tact te hou den maar dit

wordt moei lij ker naar ma te de graad van de ca ta ract er ger

is. Vol gens Peif fer en Gaid don (1991) zor gen het as pi re -

ren en ir ri ge ren van de len scor tex ook voor de struc tie van 

len se pi theel cel le nen dus ook weer voor min der “af ter-

 ca ta ract”.

Als de vol le di ge lens is ver wij derd, blijft er een leeg

lens kap sel over. Het ach ter ste lens kap sel wordt be ke ken

en be oor deeld. Indien er te veel ca ta ract aan we zig is op

het ach ter ste lens kap sel, is het niet nut tig een nieu we lens

te plaat sen. Er wordt dan be slo ten een ope ning in het ach -

ter ste lens kap sel te ma ken. Voor dat de ope ning in het

ach ter ste lens kap sel ge maakt kan wor den, moet eerst al

het nog aan we zi ge vis co-el as tisch ma te ri aal uit het oog

wor den ge spoeld met be hulp van de ir ri ga tie- en as pi ra -

tie tip. De ope ning in het ach ter ste lens kap sel zorgt er voor 

dat er geen ca ta ract in de cen tra le as van het oog aan we zig 

blijft of post ope ra tief ge vormd kan wor den. De om vang

van de ope ning mag niet te groot zijn om het ri si co op

pro laps van het gla sach tig lichaam met ri si co op re ti na -

los la ting en blind heid zo klein mo ge lijk te hou den. Er

wordt nu geen nieu we lens meer ge plaatst om twee re de nen.

Aller eerst is het niet meer mo ge lijk de lens zak met vis -

co- el as tisch ma te ri aal te vul len voor al eer een nieu we

lens wordt ing ebracht. Ten twee de: in dien toch een nieu we 

lens zou wor den ge plaatst, zou er een groot ri si co be staan

dat de lens post ope ra tief door heen de ope ning in het ach -

ter ste lens kap sel naar ach ter valt in het gla sach tig lichaam.
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Fi guur 5. Faco-emul si fi ca tor tip (uit Stoor vo gel, 2002).

Fi guur 6. Faco-emul si fi ca tie van de lens (uit Stoor vo -
gel, 2002).

Fi guur 8. Irri ga tie en as pi ra tie van de len scor tex (uit
Alcon, 2004).
Opmer king: Dit is een af beel ding over ge no men uit de
hu ma ne ge nees kun de, waar in de drie stap sin ci sie in de
scle ra is be gon nen in plaats van in de lim bus.

Fi guur 4. Hy dro dis sec tie (uit Glo ver en Con stan ti nes cu,
1997).

Fi guur 3. Dries tap scor nea-in ci sie. Met een eer ste mes -
je wordt een in ci sie loo drecht op het cor ne a op per vlak
ge maakt (1), daar na wordt met een twee de mes je een
in ci sie even wij dig aan het cor ne a op per vlak ge maakt
(2) en met het der de mes je wordt een in ci sie ge maakt
tot in de voor ste oog ka mer (3). De breed te van de mes -
jes is aang epast aan de dik te van de faco-emul si fi ca tor -
tip. De voord elen van deze drie stap scor nea-in ci sie zijn
dat het de faco-emul si fi ca tor tip nauw om sluit, waar-
door zo wei nig mo ge lijk voor ste oog ka mer vocht ver lo -
ren gaat en dat door de druk van uit de voor ste oogka -
mer de in ci sie wordt dicht ge duwd (naar Stoor vo gel,
2002).

Fi guur 7. Irri ga tie- en as pi ra tie tip (uit Stoor vo gel, 2002).
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INTRACAPSULAIRE LENSIMPLANTATIE

Indien het ach ter ste lens kap sel in tact en hel der is, kan

in over leg met de ei ge naar een nieu we lens ge ïm plan -

teerd wor den. De voor ste oog ka mer wordt op nieuw ge -

vuld met vis co-el as tisch ma te ri aal (Nat ri um hy a lu ro naat, 

He a lon®) (Gaid don et al., 2000). Dit ver ge mak ke lijkt

het in breng en van een nieu we lens doord at het ma te ri aal

het lege lens kap sel op vult en open houdt (Peif fer en Gaid -

don, 1991).

Een in jec teer ba re, in tra o cu lai re lens wordt door mid -

del van een car trid ge (Fi guur 9) en een in jec tor (Fi guur 10)

ing e bracht. De groe ve van een openg evou wen car trid ge

wordt met vis co-el as tisch ma te ri aal (Nat ri um hy a lu ro -

naat, He a lon®) ge vuld, waar na de in jec teer ba re lens met

een niet-trau ma ti se rend pin cet in de groe ve van de car -

trid ge wordt ge legd. De hap tics van de lens (de struc tu ren 

aan de lens die zor gen voor de po si ti o ne ring en sta bi li sa -

tie van de lens in het lens kap sel) ko men daar bij over langs 

in de groe ve te lig gen (Fi guur 9). De lens kan even tu eel

nog wat aang eduwd wor den met een spe ci aal niet-trau ma ti -

se rend po si ti o ne rings in stru ment. De car trid ge wordt dicht -

ge vou wen door de vleu gels naar el kaar toe te breng en.

Hier bij wordt door de groe ve een buis je ge vormd waar in

de lens over langs ge vou wen wordt. Aan de voor kant van

de car trid ge zit een buis je als ver leng stuk op het buis je

ge vormd door de groe ve. Met be hulp van de ach ter kant

van het niet-trau ma ti se rend po si ti o ne rings in stru ment

wordt de lens voor zich tig tot in dit ver leng stuk ge duwd.

De car trid ge wordt zo voor in de in jec tor ge bracht en

vast ge klikt (Fi guur 10b).

De in jec tor (Fi guur 10) is een ver edel de spuit waar bij

de stam per pre cies de di a me ter heeft van de bin nen di a -

me ter van het buis je van de car trid ge. Voor aan de in jec tor 

is een gleuf waar in de car trid ge ge bracht kan wor den. Het 

ver leng stuk van de car trid ge vormt nu de uit mon ding van 

de in jec tor. Dit ver leng stuk wordt door heen de iets ver -

gro te cor nea-in ci sie van 3,5 mm en de ope ning in het

voor ste lens kap sel tot in het lege lens kap sel, ge vuld met

vis co-elas tisch ma te ri aal, ge bracht. De stam per wordt

ma nu eel naar voor be wo gen en de lens komt uit het ver -

leng stuk in het lens kap sel. Door de ei gen schap pen van

het len sma te ri aal ont plooit de lens zich lang zaam en ge -

con tro leerd in het lens kap sel.

Voor dat de cor nea-in ci sie wordt ge slo ten, wordt al het

nog aan we zi ge vis co-el as tisch ma te ri aal uit ge spoeld met 

be hulp van de ir ri ga tie- en as pi ra tie tip. De cor nea wordt

ge slo ten met vijf tot acht enk el vou di ge hech ting en. Er

wordt ge bruik ge maakt van een traag re sor beer baar po ly -

fi la ment (Vi cryl 8/0). De knoopjes van de hech ting en

wor den naast de in ci sie ge legd. Voor dat de laat ste hech -

ting wordt ge plaatst, wordt tis sue plas min ogen ac ti va tor

(TPA) in de voor ste oog ka mer ge spo ten. Dit ver min dert

fi bri ne vor ming in het oog en daar mee de kans op ver -

groei ing en. Op het ein de van de ope ra tie wordt sub con junc -

ti vaal een in jec tie met een lang wer kend cor ti cos te ro ïd (me -

thyl pred ni so lo na ce taat, De po me drol®) ge ge ven. Na de
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Fi guur 9. Een openg evou wen car trid ge met in de
groe ve een (met groe ne eco li ne ge kleur de) in jec teer -
ba re lens (PFI 2000).

Fi guur 10. De in jec tor (a). De vol le di ge in jec tor zon -
der car trid ge (b) Het voor ste deel van de in jec tor met 
car trid ge (naar Di op trix, 2005).

a b

hand vat stam per

hand vat injector

dicht ge vou wen cartridge
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Fi guur 11. De Cani/ Jag
(uit Ioltech, 2005).

Fi guur 12. De PFI 2000
(uit Di op trix, 2005).

Fi guur 13. De PFI 12 SE (uit Di op trix, 2005).

Fi guur 14. De PFI 14 SE (uit Di op trix, 2005). Fi guur 15. De C Dog SE (uit Di op trix, 2005).

Fi guur 16. De Acri.Lyc 70V-15 (uit Acri.Tec, 2005). Fi guur 17. De om trek van een lens met ver ge lijk ba re
ei gen schap pen als de Acri-Lyc 70V (uit Acri.Tec, 2005).

Fi guur 18. De re frac tie van licht door de ver schil len -
de con cen tri sche ring en en de cen tra le as van de lens.
(uit Acri-Tec, 2005).

Fi guur 19. De Acri.Lyc 30V-12 (uit Acri-Tec, 2005).



ope ra tie krijgt de hond een kap op die hij een week tot tien 

da gen moet op hou den. 

Het eer ste con tro le be zoek is twee tot ze ven da gen na

de ope ra tie. Afhank elijk van de toe stand van het oog,

wordt de vol gen de con tro le één tot twee we ken daar na

uit ge voerd. De pe ri o den tus sen de con tro les wor den ver -

lengd, met in ie der ge val een con tro le drie maan den en

zes maan den na de ope ra tie.

De hech ting en hoe ven niet ver wij derd te wor den. Dit

heeft als voord eel dat de hond niet nog eens ge se deerd

hoeft te wor den. Tij dens de con tro les wor den de cor ne a -

won de, de voor ste oog ka mer, de lens, het gla sach tig

lichaam en het net vlies ge con tro leerd met be hulp van een 

(in)di rec te of tal mo scoop. Ook wordt al tijd na toe die ning

van een lo kaal anest he ti cum (Uni cai ne® 1%) de oog -

druk met be hulp van een to no pen ge me ten.

INJECTEERBARE INTRAOCULAIRE LENZEN

Intra o cu lai re len zen wor den ge maakt van po ly me ren

en vol doen aan goed om schre ven, strenge ei sen (Gaid -

don en Lal le ment, 2001). De po ly me ren van de in jec teer -

ba re in tra o cu lai re len zen zijn op ge bouwd uit hy dro fie le

acry la ten (hy dro gels). Ze zijn ge mak ke lijk te plooi en en

ont plooi en lang zaam en ge con tro leerd. Acry laat len zen

hech ten zich vast aan het ach ter ste lens kap sel en ver hin -

de ren dat de len se pi theel cel len van het ach ter ste lens kap -

sel zich ver meer de ren en mi gre ren. Daard oor kan er op

die plaats geen “af ter-ca ta ract” ont staan. (Gaid don et al.

2000). Door de vast hech ting is er ook min der mecha ni sche

irri ta tie. Na be re ke ning en en vele on der zoe ken naar de

ide a le lens sterk te voor de hond is de sterk te van de lens

vast ge zet op 40-41 di op trie ën (D) (Pol let, 1982; Gaid don 

et al., 1991; Gaid don et al., 1996).

De hier na be spro ken in jec teer ba re len zen heb ben al -

le maal een sterk te van 41 D. Ze wor den door mid del van

een car trid ge en een in jec tor door heen een cor nea-in ci sie

van 3,5 mm, zo als eer der be schre ven, ing ebracht. Naast

de spe ci fie ke ei gen schap pen van een lens hangt de keu ze

van de soort lens voor een groot deel af van de voor keur

van de chi rurg. 

De CANI/JAG

De CANI/JAG (Fi guur 11) is een one-pie ce (uit één

ma te ri aal ver vaar dig de) lens met een tri po de ar chi tec -

tuur. De hap tics ma ken een hoek van 10º naar pos te ri or

ten op zich te van de op ti sche disc (het cen tra le deel van de 

lens, dat zorgt voor de licht bre king). De vorm zorgt er -

voor dat de lens al tijd cen traal blijft in het lens kap sel en

zorgt even eens voor de sta bi li sa tie van het ach ter ste lens -

kap sel en het voor ste deel van het gla sach tig lichaam

(Gaid don et al., 2000). De lens heeft een cen tra le di a me -

ter van 6 mm waar bij de op ti sche disc een di a me ter heeft

van 5mm. De lens met hap tics heeft een to ta le di a me ter

van 12 mm of 14 mm.

De PFI 2000

De PFI 2000 (Fi guur 12) is een one-pie ce lens met

twee hap tics in het zelf de vlak als de op ti sche disc. De op -

ti sche disc heeft een di a me ter van 5 mm en de lens met

hap tics heeft een to ta le di a me ter van 12 mm.

De PFI 12 SE

Sinds 2006 is de PFI 2000 niet meer ver krijg baar om -

dat deze lens wordt ver vang en door de PFI 12 SE. Bij de

PFI 12 SE (Fi guur 13) heeft de op ti sche disc een di a me ter 

van 6 mm en ma ken de hap tics een hoek van 10° naar an -

te ri or ten op zich te van de op ti sche disc. De naar voor ge -

bo gen hap tics zor gen er voor dat de lens al tijd cen traal

blijft lig gen, ook wan neer het lens kap sel meer krimpt dan 

ver wacht. 

De PFI 14 SE

Ogen met een gro ter lens kap sel heb ben een gro te re

lens no dig. Een te klei ne lens die niet mooi cen traal in het

lens kap sel ligt, geeft een on scherp beeld op het net vlies.

De groot te van het lens kap sel kan door mid del van een

echog ra fie pre o pe ra tief wor den be paald. Bij de PFI 14

SE (Fi guur 14) is de di a me ter van de op ti sche disc ge lijk

aan die van de PFI 12 SE (6 mm), maar is de to ta le di a me -

ter van de lens met hap tics gro ter (14 mm).

De C DOG SE

De C Dog SE (Fi guur 15) is ook een one-pie ce lens en is

zo ont wik keld dat ze zo wel in een groot als in een klein lens -

kap sel ge plaatst kan wor den. Door haar broad-ba sed- C-

 loop zal de lens al tijd mooi cen traal in het lens kap sel ko men

te lig gen. De lens is van zach ter hy dro fiel acry laat ge maakt

dan de vo ri ge be spro ken len zen. De op ti sche disc heeft een

di a me ter van 6 mm en de lens met hap tics heeft een to ta le

di a me ter van 14 mm. De lens zou ook ge schikt zijn in -

dien er toch een scheur in het ach ter ste lens kap sel zou

zijn ont staan.
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Acri.Lyc 70V-15

De Acri.Lyc 70V-15 (Fi guur 16) is een three-pie ce

lens waar bij de twee hap tics uit een an der ma te ri aal zijn

ver vaar digd dan de op ti sche disc. De hap tics zijn ver -

vaar digd uit blauw, niet-re sor beer baar mo no fi la ment

(di a me ter 0,15 mm). De hap tics ma ken een hoek van 5º

naar an te ri or ten op zich te van de op ti sche disc. De op ti -

sche disc heeft een di a me ter van 7 mm en de lens met

hap tics heeft een to ta le di a me ter van 15 mm. De con cen -

tri sche ring en aan de pe ri fe rie ma ken het mo ge lijk de dik -

te van een 41 D-lens te re du ce ren van 2,4 mm tot 1,01 mm  

(Fi guur 17). Ook zor gen de con cen tri sche ring en voor

min der rand stra len. Elke ring breekt het licht pre cies naar 

het zelf de brand punt ach ter de lens (Fi guur 18). Door

deze mi cro struc tuur wordt een scher per beeld op het net -

vlies ver kre gen .

Acri.Lyc 30V-12 of 13 of 14

De Acri.Lyc 30V-12 (Fi guur 19) is een one-pie ce lens

waar bij de hap tics in het zelf de vlak lig gen als de op ti sche

disc. De op ti sche disc heeft een di a me ter van 7 mm en de

lens met hap tics heeft een to ta le di a me ter van 12 mm. Van 

het zelf de type lens zijn er ook len zen ver krijg baar met een

to ta le di a me ter van 13 mm of 14 mm. 

COMPLICATIES

Een groot deel van de com pli ca ties kan wor den voor -

ko men door een goe de voor be rei ding en in lich ting van

de ei ge naar over de nood za ke lij ke na zorg. Zo als al in de

in lei ding ver meld werd, mag een hond met een on be han -

del baar ka rak ter niet wor den ge o pe reerd. Zon der de nood -

zake lij ke na zorg is het ri si co op het ver lie zen van het oog

door com pli ca ties te groot. Gron dig pre o pe ra tief on der zoek 

van de hond is no dig om te leur stel ling en te voor ko men. Met 

een al ge meen bloed on der zoek wordt de al ge me ne toe stand 

van de hond na ge gaan. Mid dels echog ra fie kun nen niet-

 zicht ba re struc tu ren ach ter de lens wor den ge ëvalueerd.

Er wordt ze ker ge con tro leerd of er geen los la ting van het

net vlies aan we zig is. Bij twij fel kan aan vul lend een elek tro -

re ti no gram wor den uit ge voerd. Daar mee wordt de func tie

van het net vlies be oor deeld. Net vlie saf wij king en gaan ge -

paard met func tie ver lies.

Per ope ra tie ve com pli ca ties

Een scheur in het ach ter ste lens kap sel die ont staat
tij dens het faco-emul si fi ce ren

Dit ont staat ge mak ke lij ker bij erge ca ta ract vor men

(Tre de et al., 2001).

Een hap tic die tij dens het in breng en in de car trid ge
blijft hang en 

Dit kan ge beu ren doord at de lens voor af niet goed in

het ver leng stuk werd ge duwd of doord at er on vol doen de

vis co-el as tisch ma te ri aal in de car trid ge is aang ebracht. 

Fi bri ne vor ming in de voor ste oog ka mer

Dit kan la ter aan lei ding ge ven tot ver groei ing en van

struc tu ren in het oog. 

Kor te ter mijn com pli ca ties

Post ope ra tie ve uve ïtis 

Uve ïtis is een ont ste king van het vaat vlies, het straal -

lichaam en de iris ver oor zaakt door len sei wit ten die in het 

oog te recht ko men door de ma ni pu la tie in het oog. De

erg heid is va ri a bel maar on af hank elijk daar van zul len

ong eveer vier we ken post ope ra tief het cor ne a oe deem en

de in fil tra tie van ont ste kings cel len verd we nen zijn (Peif -

fer en Gaid don, 1991). De uve ïtis enk el ver oor zaakt door

het in breng en van een nieu we lens is vele ma len min der

erg dan de uve ïtis ver oor zaakt door de len sex trac tie (Gil -

ger et al., 1993a). Hoe er ger de ca ta ract vorm, hoe er ger de 

uve ïtis (Van der Woerdt et al., 1993).

Syn echia iri dis an te ri or 

Een ver groei ing van de iris met de cor nea kan ont staan 

bij lek ka ge van de cor ne a won de waar bij de iris wordt

aang ezo gen.

Syn echia iri dis pos te ri or 

Een ver groei ing van de iris met het lens kap sel kan ont -

staan in aan we zig heid van uve ïtis (Peif fer en Gaid don,

1991). Om bij uve ïtis ver groei ing en pro be ren te voor ko -

men, kan een kort wer kend my dri a ti cum wor den toe ge -

diend (Peif fer en Gaid don, 1991).

Se cun dair glau coom 

Indien vis co-el as tisch ma te ri aal wordt ach ter ge la ten

in het oog, kan dat zor gen voor een ver stop ping van de

fil tra tie hoek en zo voor post ope ra tief glau coom  (Tre de

et al., 2001). Een enk ele keer wordt se cun dair glau coom

ge zien zon der een ge ken de re den. Bij ge pre dis po neer de

ras sen zou daar om al tijd pre o pe ra tief een go ni os co pie

(het be kij ken van de fil tra tie hoek met be hulp van een spe -

ci a le lens) moe ten wor den ge daan (Tre de et al., 2001).
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Re ti na-atro fie 

 Bij het niet uit voe ren van een elek tro re ti no gra fie is re ti -

na- atro fie pas post ope ra tief zicht baar. Re ti na-atro fie kan zor -

gen voor vol le di ge blind heid (Peif fer en Gaid don, 1991).

Re ti na los la ting 

Re ti na los la ting kan ook post ope ra tief zor gen voor

vol le di ge blind heid. Er be staat een re la tie tus sen pre o pe -

ra tie ve ‘posterior cor pus vi treum loslating’ (los la ting van 

het glas acht i ge lichaam) en post ope ra tie ve re ti na los la ting.

Dit toont het be lang van een pre o pe ra tie ve echog ra fie van

het gla sach tig lichaam (Tre de et al., 2001). Da vid son et al.

(1991) von den dat hy per ma tu re ca ta ract met een gla sach tig

lichaam de ge ne ra tie post ope ra tief snel ler aan lei ding gaf tot

re ti na los la ting. 

Amau ro sis 

Bij amau ro sis ziet het oog er bij (in)di rect of tal mos co -

pisch on der zoek nor maal uit, doch er is vol ko men blind -

heid (Peif fer en Gaid don, 1991).

Lang eter mijn com pli ca ties

After-ca ta ract 

After-ca ta ract kan ge vormd wor den door ach ter blij -

ven de len se pi theel cel len op het lens kap sel die zich post -

ope ra tief ver meer de ren, mi gre ren en len sma te ri aal pro -

du ce ren (Da vid son et al., 1991; Gil ger et al., 1994). Er

bleek meer af ter-ca ta ract te zijn bij de er ge re ca ta ract vor -

men (Van der Woerdt et al., 1993). 

Pseu do fa ki sche neer sla gen 

Dit zijn neer sla gen op het op per vlak van de in tra o cu -

lai re lens als re ac tie van het oog op een vreemd voor werp. 

Deze re ac tie is ge voe lig voor cor ti cos te ro ïden (Peif fer en

Gaid don, 1991). Pseu do fa ki sche neer sla gen zijn meer

uit ge spro ken aan we zig bij di a be tes pa ti ënten (Peif fer en

Gaid don, 1991).

DISCUSSIE

Een hond zon der lens is meer bij ziend dan een mens

zon der lens. Dit wordt aang etoond in ver schil len de be re ke -

ning en en on der zoe ken (Mat thies sen, 1887; Pol let, 1982;

Drae ger et al., 1983; Neu mann, 1991; Gaid don et al.,

1996). 

Toch bleek uit een an der on der zoek van Mil ler en

Murp hy (1995) en uit er va ring en in de prak tijk dat een

hond zon der lens zich vi su eel nog vol doen de kan ori ën -

teren. Hij leert al gauw ver schil len de licht in ten ties en

scha du wen te on der schei den. Een nieu we lens is dus niet

nood za ke lijk voor een waar dig be staan, maar het geeft de 

hond wel veel meer ge mak. Een hond met een nieu we

lens kan na de ope ra tie veel snel ler en ook veel scher per

zien. 

Indien het plaat sen van een nieu we lens mo ge lijk is, is

het ui tein de lijk de ei ge naar zelf die be paalt of er een nieu we

lens ge plaatst zal wor den of niet. De be slis sing hangt af

van zijn/haar in le vings ver mo gen in zijn/haar hond en de

fi nan ci ële ruim te die hij/zij heeft. Ge mid deld kost het

plaat sen van een lens ong eveer 300 euro ex tra bo ven op

een ge mid del de ope ra tie prijs van ong eveer 600 euro.

Hoe wel al vele on der zoe ken zijn ge daan naar de ide a le

in tra o cu lai re lens sterk te voor de hond (Da vid son et al.,

1991; Gaid don et al., 1991; Gaid don et al., 1996; Peif fer

en Gaid don, 1991; Pfef ferk orn et al., 2001), is er nog

steeds de vraag of dit wer ke lijk ide aal is voor elke hond

en of  er geen in de ling moet wor den ge maakt naar ge lang

bij voor beeld groot te, leef tijd of sche del vorm. 

Bij de mens be staan ac com mo de ren de in tra o cu lai re

len zen. De vraag die men zich hier kan stel len is of het

plaat sen van der ge lij ke len zen bij de hond zin vol kan zijn

(bij voor beeld bij hon den ge bruikt voor de jacht). 

Ten slot te ont breekt het in de li te ra tuur aan lange fol -

low-ups van meer de re ja ren. Eén van de oor za ken daar -

van is dat een pa ti ënt waar mee het goed gaat, na een jaar

van con tro les verd er niet meer op con tro le hoeft te ko -

men. Een lang eter mijn com pli ca tie kan aan we zig zijn,

maar in dien de hond er geen last van heeft en/of de ei ge -

naar het niet op merkt zal de hond niet op nieuw aan de

spe ci a list wor den aang ebo den. Een uit ge breid re tro spec -

tie ve stu die wordt op deze ma nier erg moei lijk en moet

daar om be wust van te vo ren wor den op ge zet.

Als be sluit kun nen we stel len dat in jec teer ba re in tra-

ocu lai re len sen nu ook ter be schik king zijn voor de die -

ren arts en al met suc ces bij de hond wer den toe ge past.

Als de ei ge naar het wil, kan een hond met ca ta ract een

nieu we lens krij gen, wat het ge zichts ver mo gen van de

pa ti ënt mer ke lijk zal ver be te ren en wat dus po si tief is

voor het die ren wel zijn. Ver der on der zoek naar de juis te

cor rec tie gra den, de ide a le plaats van de in tra o cu lai re lens 

in het lens kap sel en naar lang eter mijn com pli ca ties is

ech ter ge bo den.
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