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SAMENVATTING 
 
Hoornvliesziekten behoren tot de meest voorkomende oorzaken van blindheid in de wereld. 
Vascularisatie van het hoornvlies is een veelvoorkomende en potentieel visusbedreigend 
probleem; het gezonde hoornvlies heeft geen vaten en vascularisatie is het gevolg van in 
principe ieder ontstekingsproces waarbij het hoornvlies is betrokken. Vanuit de kliniek 
bestaat er een grote behoefte om vascularisatie van het hoornvlies te kunnen vastleggen en 
kwantificeren. Hoewel optische coherentie tomografie (OCT) vaak wordt gebruikt om het oog 
af te beelden, is deze techniek niet in staat om bloedvaten goed af te beelden. De huidige 
gouden standaard voor beeldvorming van vascularisatie is invasief; het vereist injectie van 
een intraveneuze contrastvloeistof (indocyanine groen, ICG). OCT-angiografie (OCTA) is 
een nieuwe, niet-invasieve beeldvormingstechniek die is ontwikkeld om de vaten van het 
netvlies te kunnen afbeelden. De huidige OCTA-systemen zijn echter niet geoptimaliseerd 
voor het hoornvlies. 
 
De hoofddoelen van mijn proefschrift zijn (1) om te laten zien dat OCTA-systemen die zijn 
ontworpen voor het netvlies (achtersegment van het oog) ook gebruikt kunnen worden voor 
het afbeelden van het hoornvlies (voorsegment van het oog), (2) om een methode te 
ontwikkelen om OCTA-beelden van het hoornvlies te analyseren en kwantificeren en (3) om 
OCTA te vergelijken met de huidige gouden standaard, te weten ICG-angiografie (ICGA), en 
met histologie en confocale microscopie. 
 
Eerst beschreef ik hoe een netvlies OCTA-systeem aangepast kan worden om afbeeldingen 
te kunnen maken van de vaten van het hoornvlies en de limbus, in gezonde menselijke ogen 
(hoofdstuk 2). Vervolgens heb ik een methode geschetst voor het verkrijgen van goede 
beelden van abnormale hoornvliesvaten in vivo en voor het uitvoeren van beeldanalyse voor 
het kwantificeren van die vaten (hoofdstuk 3). De logische volgende stap was om te bepalen 
of OCTA vergelijkbaar was met ICGA voor hoornvliesvaten. De  overeenkomst tussen 
OCTA en ICGA was goed (hoofdstuk 4). Vervolgens werd OCTA met succes toegepast in 
een longitudinale studie van ogen met abnormale hoornvliesvaten die werden behandeld, 
om veranderingen vast te stellen (hoofdstuk 5). Hierna werd een bestaand diermodel voor 
hoornvliesvascularisatie gebruikt om aan te tonen dat OCTA in staat is kleinere bloedvaten 
te detecteren dan ICGA (Hoofdstuk 6). Tot slot, in hoofdstuk 7, vergeleek ik twee 
verschillende OCTA-systemen en vond dat, hoewel scans van goede kwaliteit werden 
verkregen, beide systemen niet direct vergelijkbaar waren. 
 
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift opent de mogelijkheid voor een nieuwe, niet 
invasieve en snelle beeldvormingstechniek om het hoornvlies en de hoornvliesvaten tegelijk 
te evalueren. De resultaten ondersteunen dat deze nieuwe techniek in staat is om snel, 
veilig en betrouwbaar hoornvliesvaten te evalueren, met een goede correlatie met andere 
klinische instrumenten die in onze praktijk worden gebruikt, en met een mogelijkheid om 
veranderingen in de loop van de tijd waar te nemen. De techniek kan worden gebruikt in een 
breed scala van hoornvliesziekten. Dezelfde techniek zou ook kunnen worden gebruikt in 
een breder bereik van klinische toepassingen in de oogheelkunde zoals bij glaucoom en 
glaucoomoperaties, abnormale irisvaten en bij verschillende systeemziekten. Voordat dat 
het geval kan zijn, zijn er wel verbeteringen nodig om bewegingsartefacten te verminderen 
en de segmentatie te verbeteren, en moet er een geautomatiseerde beeldanalyse worden 
ontwikkeld.
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