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Labyrint en oog: een functionele eenheid
Een labyrintloze kan lopend niet op de klok kijken.
De perceptie van het licht door de retina verloopt
langzaam. Niet alleen omdat deze berust op een
chemisch proces, maar ook door het ingewikkelde
onderliggende schakelschema: de retina is als het
ware een stukje perifere hersenen.
De processen in het labyrint, speciaal die van het
otolietensysteem zijn bijna tijdloos. De mechanische
schuifprikkel is snel en ook het neurale systeem is
eenvoudiger. Voor de stabilisering van de blikrich-
ting heeft men dus, als het om snelle hoofdbewegin-
gen gaat, en die zijn veelvuldig en voornamelijk van
lineaire aard, bijvoorbeeld bij lopen, het otolieten-
stelsel nodig.
Voor langzame bewegingen is de terugkoppeling in
het visuele systeem voldoende. Kornhuber1 schreef
een instructief artikel over dit onderwerp. Een jager
kan struikelend in een kuil stappend zijn prooi onon-
derbroken in het oog houden. Dit dankt hij aan zijn
kanalen en otolietenstelsel, en niet aan de visuele
feed-back, zoals men geneigd is te veronderstellen.
De functie van het vestibulaire systeem is min of
meer te vergelijken met de functie van het zero plat-
form bij de artillerie. Bewegingen van het hoofd wor-
den, evenals die van het geschut, gecorrigeerd. Hier-
door wordt de blikrichting, evenals die van de loop
van het geschut, gestabiliseerd.

De vestibulo-oculaire reflex (VOR);
de directional preponderance
De sturing van de ogen door het labyrint staat bekend
als de vestibulo-oculaire reflex (VOR). Van oudsher
wordt hierbij vrijwel uitsluitend op de nystagmus, de
functie van het kanalensysteem, gelet.

Zijn er aanwijzingen dat naast het kanalensysteem,
ook de otolieten een rol spelen? Die blijken er te zijn.
Bij het bekende calorigrafisch onderzoek volgens
Hallpike bij Ménière-patienten verwacht men een
verzwakte reactie van het aangedane labyrint te vin-
den (directional predominance). Er ontstaat echter
een nystagmusvoorkeur (directional preponderan-
ce) naar de niet-aangedane zijde. Dit onverwachte
fenomeen intrigeerde Hallpike2 jarenlang tot hij de
oplossing vond. We citeren hier zijn conclusies.
“OUR FINDINGS AND CONCLUSIONS CAN NOW BE SUMMARI-
SED:
1. IN THE CAUDALLY SITUATED PORTIONS OF THE VESTIBULAR

NUCLEAR COMPLEX BELOW THE LEVEL OF ENTRY OF THE

VIII NERVE, CERTAIN UTRICULAR TONUS ELEMENTS ARE

LOCATED. THE NUCLEAR ELEMENTS ASSOCIATED WITH THE

HORIZONTAL CANALS ARE LOCATED AT A HIGHER LEVEL.
2. A UNILATERAL LESION OF THE UTRICULAR ELEMENTS

WHETHER THIS IS LOCATED IN THE UTRICLE ITSELF, THE

UTRICULAR NERVE FIBRES, OR THE UTRICULAR NUCLEAR

COMPONENTS RESULTS IN A CONTRALATERAL DIRECTIONAL

PREPONDERANCE OF CALORIC NYSTAGMUS.
3. THIS IS BROUGHT ABOUT BY AN INDIRECT MECHANISM.

NYSTAGMUS IS INTRINSICALLY DEPENDENT UPON CANAL

MECHANISMS. WITH IT THE UTRICLES ARE NOT DIRECTLY

CONCERNED.
4. THE UTRICULES ARE CONCERNED WITH THE CONTROL OF

CONJUGATE EYE DEVIATION AND A UNILATERAL UTRICU-
LAR LESION WILL PRODUCE A LATENT IPSILATERAL DEVIA-
TION FROM THE STRAIGHT AHEAD LINE OF THE RESTING

POSITION OF THE EYES.
5. IF THE CALORIC TESTS ARE NOW CARRIED OUT WITH THE

EYES IN THE STRAIGHT AHEAD LINE, THE LATENT DEVIA-
TION WILL BRING ABOUT A DIRECTIONAL BIAS OR PREPON-
DERANCE OF THOSE NYSTAGMIC RESPONSE WHICH ARE

DIRECTED TO THE SIDE OPPOSITE TO THE LESION.
6. THE WAY IN WHICH THIS LATENT DEVIATION OR UTRICULAR

IMBALANCE IS ABLE TO BRING ABOUT THIS PHENOMENON OF

DIRECTIONAL PREPONDERANCE IS EXPLICABLE IN TERMS

VERY SIMILAR TO THOSE COMMONLY APPLIED TO THE WOR-
KING OF ALEXANDER’S LAW”.

De wet van Alexander luidt: de nystagmus neemt toe
als men naar de kant van de snelle fase kijkt.
Het otlithensysteem regelt de spiertonus, ook die van
de oogspieren. Door het zieke otolietensysteem is de
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Fig. 1 Lichtspoorfotogram van een patiënt met rechtszijdige ziekte
van Ménière. Links sterloop zonder prismata, rechts rechte loop met
prismata.

oogspierbalans dusdanig verstoord dat deviatie van
de blikrichting ontstaat, waardoor de wet van
Alexander zich doet gelden.
Achteraf is dit begrijpelijk. Het is ondenkbaar dat bij
de ziekte van Ménière bij manifeste aandoening van
cochlea- en kanalensysteem alleen de otolieten bui-
ten schot zouden blijven. Daarbij moet men beden-
ken dat men de functie van kanalensysteem en otolie-
ten afzonderlijk pleegt te onderzoeken, maar dat het
labyrint natuurlijk als één geheel functioneert. Op-
merkelijk is dat de prismabril van Utermöhlen juist
de door Hallpike gesignaleerde blikafwijking corri-
geert.

De prismabril van Utermöhlen
Utermöhlen3,4 publiceerde in 1941 de volgende
proef.
Hij liet de Ménière-patient, na de refractie gecorri-
geerd te hebben, in een halfverduisterde kamer naar
een gordijnspleet lopen. De patiënt moet het licht
goed fixeren. Bij de spleet aangekomen, sluit de pa-
tiënt de ogen en loopt achterwaarts. Hij wijkt dan af
naar de kant van het zieke labyrint. Vervolgens
wordt de proef herhaald waarbij prismata worden
aangepast, tot een combinatie gevonden is waarbij de
patiënt recht achteruit loopt. Dit is aldus te verklaren.
De patiënt doet bij de eerste loop een nabeeld op. Bij
de loop met ogen dicht richt hij zich kennelijk op dit
nabeeld. Zonder bril drift dit nabeeld naar opzij en
met bril staat het stil5. Door Visser en de Wit werd
deze nabeeldloopproef geperfectioneerd6. De gor-

dijnspleet werd vervangen door een verticale staaf-
lamp, en de patiënt loopt nu enkele keren met ogen
dicht voorwaarts en achterwaarts als bij de Babinski-
sterloop (Extended Utermöhlen-Test: EUT). De loop
wordt geregistreerd met fotogrammen (zie Figuur 1)
Waarom het nabeeld zonder prismata drift, en met
prismata stil staat, berust op een ingewikkelde proce-
dure. Dat het stil staat is begrijpelijk. De (door het
labyrint) gewenste oogstand verandert dan niet bij
het sluiten van de ogen. Zonder prismata verandert
deze wel. Er is dan een ‘rechtuit’ volgens het vestibu-
laire stelsel en een ‘rechtuit’ volgens het optische
stelsel. Dit geeft een conflict, dat centraal moet wor-
den opgelost.
De twee prismata hebben hun bases nasaal en zijn
ongelijk van sterkte. Het is alsof ze tegemoet komen
aan een asymmetrische oogasdivergentie. De asym-
metrie veroorzaakt ook de blik-deviatie in de zin van
Hallpike! De oogasvergentie, afwijkend van die bij
normalen personen, is aangetoond (Ten Tusscher)7.
De vestibulaire divergentie was overigens reeds be-
kend: Baron8 schreef er in 1950 een dissertatie over.
Nieuw is dat deze divergentie asymmetrisch is. Dit is
essentieel en voor ophthalmologen mogelijk een
moeilijk te bevatten fenomeen. Onderzoek naar de
blikdeviatie door middel van de directional prepon-
derance is nog in gang. Het feit, dat de meeste Mé-
nière-patienten hypermetroop blijken te zijn (75%),
past goed in deze gedachtengang.

De proef op de som
Heeft het dragen van de prismabril praktisch nut?
Van oudsher wordt hij toegepast ter vermindering
van de nausea klachten van Ménière-patiënten. Er
zijn echter eenvoudiger aandoeningen waarbij spra-
ke is van verstoring tussen vestibulaire en optische
systeem: de kinetosen, met name de wagenziekte.
Onderzoek wees uit dat bij deze aandoening bij de
proef van Utermöhlen dezelfde loopafwijking werd
gevonden als bij de Ménière patiënt. Deze loopafwij-
king was ook hier door prismata te corrigeren.
Achteraf komt deze bevinding niet onverwacht. Het
is bekend dat de directional preponderance bij 17%
niet-Ménière-patiënten voorkomt, waaronder dus
naar het lijkt de wagenzieken vallen9.
201 Wagenzieken kregen de prismabril aangepast10.
147 (68%) van hen werden klachtenvrij; 49 (24%)
verbeterde in aanzienlijke mate. Slechts 15 (8%) toon-
den geen verbetering. 92% Is dus duidelijk geholpen
door de bril. Dat dit op suggestie zou berusten, toch
al onwaarschijnlijk bij deze percentages, kon langs
indirecte weg onaannemelijk worden gemaakt. Had
men de bril vergeten of ongewild verwisseld voor
een andere dan kwamen de klachten prompt terug.
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Vente11 onderzocht in de loop der jaren het effect van
de bril bij 567 Ménière-patiënten. De diagnose ziekte
van Ménière was steeds gesteld door een KNO-arts.
Van hen was 60% na korte tijd klachtenvrij, ook
zonder medicatie. Alleen het nauseasyndroom
wordt beinvloed. Nog eens 20% was sterk verbeterd.
De percentages zijn iets lager bij wagenziekte: begrij-
pelijk gezien het gecompliceerde ziektebeeld van de
ziekte van Ménière.

Commentaar
Twee vragen dringen zich nu op.
a. Uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan

dat sluiten van de ogen de duizeligheidsklachten zou
opheffen.

b. Hoe is het mogelijk dat dergelijk zwakke prismata zo’n
grote invloed kunnen uitoefenen ? Het gaat slechts om
enkele prisma-dioptrieën.

Sub a. Inderdaad is bij het eenvoudige ‘monosympto-
matisch’ ziektebeeld wagenziekte het sluiten (en ge-
sloten houden) van de ogen een probaat middel.
Anderzijds is het oog het voornaamste orgaan (be-
langrijker dan het vestibulaire systeem) om houding
en beweging van het individu waar te nemen. Voor
waarneming van eenparige bewegingen is het oog het
enige zintuig. Heeft men bij een vrolijk feest wat te
veel gedronken dan is een goed middel om de stand-
vastigheid te verhogen het hoofd goed stil te houden
en een vaste lichtbron te fixeren. Zelfs in gevallen van
vestibulaire duizeligheid, bij de ziekte van Ménière
bijvoorbeeld, biedt het in liggende houding waarne-
men van een lichtbron enige verbetering.
Het vestibulaire systeem is nodig om de blikrichting
te stabiliseren. Dit is nodig om het visuele systeem de
gelegenheid te geven objecten in de buitenwereld als
‘vast-archimedisch punt’ te gebruiken. Stand en be-
weging van het lichaam worden veel meer door de
ogen waargenomen dan door het labyrint. Exo-re-
ceptoren (i.e. de ogen) zijn veel geschikter in dit
opzicht dan proprio-receptoren (i.e. het labyrint).
Het labyrint is nodig ter stabilisatie van de ogen. De
ogen zijn noodzakelijk ter stabilisatie van het gehele
individu. Het bekende gezegde ‘we stand with our
eyes’ kan worden aangevuld met ‘we look with our
vestibulum’.

Sub b. Disfunctioneren van het otolietensysteem ver-
oorzaakt een asymmetrische oogdivergentie, waar-
door weer een afwijking van de blik-richting ont-
staat. Dit heeft een dynamisch effect: in alle
oogstanden doet deze deviatie zich gelden en steeds
blijft dit conflict bestaan. Het wordt nog verergerd
door de oogasdivergentie die een convergentie-

zwakte veroorzaakt waardoor het zien dichtbij
wordt verhinderd. Bekend is dat juist het zien dicht-
bij de standvastigheid bevordert.
Dit is letterlijk en figuurlijk eigenlijk slechts een op-
pervlakkige verklaring. De exacte verwerking van
vestibulaire en optische prikkels is een ingewikkeld
centraal proces: men weet dit onder meer uit de
nystagmus-fysiologie.

Veel patiënten met een ernstig Ménière-syndroom en
veel whiplash patiënten tonen een spectaculaire ver-
betering door het brildragen. Ook dit wijst op centra-
le processen. Men vraagt zich dan af of de oorzaak
van het Ménière syndroom niet mede een centrale
kwestie is. Uiteindelijk is de algemeen aangenomen
hydrops labyrinthi als enige oorzaak nooit bevredi-
gend aangetoond.
De verdienste van de prismabril is dat door deze bril
het gezichtsveld voorwaarts blijft, terwijl de oogspie-
ren in de door het labyrint gewenste stand kunnen
blijven staan. Ook wordt zo de ongewenste ‘conver-
gentie-insufficientie’ bestreden.

Een aanwijzing voor de juistheid van bovenstaande
is het feit dat met name Ménière-patiënten hun bril
ook buiten de aanvallen als plezierig en ontspannend
ervaren.
Toch blijft ondanks het bovenstaande de vraag kwel-
len: Hoe kan een dergelijk kleine oorzaak zulke grote
gevolgen hebben?
We hebben een factor nog niet genoemd: “de tijd”. Bij
kinetosen tijdens het reizen, bij de ziekte van Ménière
steeds, staat het vestibulaire stelsel onder voortdu-
rende druk, het raakt in zekere zin overprikkeld.
Nausea treedt pas na enige tijd reizen op, de bril van
Utermöhlen wordt ook in de aanvalsvrije periode als
ontspannend ervaren. Bij de ziekte van Ménière heeft
de bril slechts een drempelverhogend effect. De echte
oorzaak: het zieke labyrint blijft bestaan, maar het
stelsel krijgt meer rust.
Nausea, en nausea-achtige verschijnselen worden
dus in veel gevallen (Kinetosen,ziekte van Ménière
en wat de ervaring betreft ook vaak het post-Whip-
lash syndroom en zeeziekte) veroorzaakt door een
vestibulo-oculair conflict.

Samenvatting
Een belangrijke, mogelijk de belangrijkste, functie
van het vestibulaire systeem is het stabiliseren van de
oogstand, dus van het blikveld. Vooral de functie van
de otolieten is van belang. Het visuele systeem is
namelijk te traag om de menigvuldige snelle lineaire
impulsen te verwerken, bijvoorbeeld tijdens lopen.
De otolieten zijn hier wel toe in staat. Scherp zien
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wordt zodoende mogelijk. De functie van het oog als
exoreceptor van stand en beweging van het lichaam
wordt zo bevorderd. Exoreceptoren zijn per definitie
geschikter voor deze functie dan proprio-receptoren,
door het kunnen refereren naar een ‘archimedisch
punt‘.
Volgens Hallpike bestaat er bij de ziekte van Ménière
ook een disfunctie van het otolietenstelsel. Het ver-
schijnsel van de regelmatig gevonden nystagmus-
voorkeur is namelijk alleen te verklaren met aan te
nemen dat het otolietenstelsel een tonusverschil in de
oogspieren veroorzaakt met als gevolg een asymme-
trische deviatie van de vestibulair gewenste blikrich-
ting. De prisma-bril van Utermöhlen blijkt deze de-
viatie juist visueel te compenseren!
Het nauseasyndroom (duizeligheid en misselijk-
heid) is in zekere zin op te vatten als een overbelas-
tingssyndroom. Er is een voortdurende dynamische
controverse tussen het vestibulaire- en het optische
systeem. De bril heft deze controverse op: de ogen
kunnen in de door het vestibulaire systeem gewenste
stand blijven staan, terwijl de blikrichting toch recht-
uit blijft. Kinetosen/wagenziekte- patiënten tonen
dezelfde loop-afwijkingen bij de Utermöhlenproef
als Ménièrepatiënten hebben.
Het gunstige effect op het nauseasyndroom is bij de
ziekte van Ménière 80%, bij wagenziekte ruim 90%.
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