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Financieel belang:

Nihil in de vitreoscope

Firma Ellex: vergoeding reiskosten

Intellectueel belang « bag-in-the-lens »



Wat weten we over floaters, behalve dat ze 
zowel patiënt als oogarts lastig vallen !!

• Indeling van floaters

• Subjectieve klachten van de patiënt

• Hoe floaters objectiveren

• Hoe floaters behandelen

• Waarom interesse voor floaters



Indeling van floaters

• Type I: Goed omschreven en goed opgehangen floaters

• Type II: Multipele floaters verspreid in het vitreum

• Type III: Goed omschreven floaters voor patiënt maar 
niet zichtbaar voor oogarts

T Vandorselaer; F Van de Velde; MJ Tassignon, 2001; Eligibility for Nd:YAG laser
treatment of highly symptomatic floaters; Bull Soc belge Ophtalmol: 280, 15-22



Type I: Goed omschreven en opgehangen floaters
Type II: Multipele en verspreide floaters

Indeling van floaters:
- zichtbaar tijdens oogfundus onderzoek
- goed opgevangen (Type I) door glasvocht strengen
- gelokaliseerd in centrum van vitreum
- snelheid van verplaatsing hangt af van viscositeit van vitreum



Type III: Niet geobjectiveerde floaters door oogarts !

• Worden waargenomen als goed omschreven en 
zeer contrasterend door de patiënt

• Maar… de oogarts ziet ze niet !!

• Waar zijn ze?:

• In de premaculaire bursa (hoewel niet zichtbaar op 
OCT)



Subjectieve klachten van patiënten met floaters



• Gevoel van druk in het oog

• Neiging om in oog te wrijven om het obstakel te verwijderen

• Troebel zicht

• Frequente oogbewegingen om het obstakel te verplaatsen

• Frequent knipperen met oogleden

• Visuele obsessie

• Impressie van tranenvloed

• Lezen en uitvoeren van precieze taken zijn moeilijk omwille 
van de aanwezigheid van deze floaters

• ... En er zijn er nog !!



Hoe floaters objectiveren ?

• Oogonderzoek van vitreum

• Vitreoscopie

• Vragenlijst



De vitreoscope laat patiënt toe zijn eigen floaters te 
objectiveren = blauwe veld entoscope 

Vitréoscope de J Rozema, 2010





Behandeling van floaters



YAG laser voor type I: “goed omschreven en goed 
vastgehecht” 

YAG Laser specifiek voor vitreum: enkel “Ellex Ultra Q” geschikt

Hoe te behandelen: viseer de inferieure strengen waaraan floaters zijn vastgehecht 
met de bedoeling ze superieur te verplaatsen (principe van spinnenweb)



Vitrectomie + PVD voor Types II and III



Waarom interesse voor floaters ?



Complexe optische implantaten vereisen een 
perfecte transparantie van omgeving, eveneens van 
het vitreum, met als doel een optimale beeldkwaliteit 
te verkrijgen



Bedankt voor uw aandacht

marie-jose.tassignon@uza.be
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