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SAMENVATTING 
 

Het ligamentum pectinatum anguli iridocornealis hecht vast op de irisbasis als een kamvormige ring 

die vertakt in stevige fibrillen. Een tweede rij van smallere fibrillen versmelt met de voorste vezels van 

het reticulum trabeculare. De pigmentatie, het aantal strengen en hun dikte verschilt tussen de 

diersoorten, hondenrassen en zelfs individueel. 

 

Het oogkamervocht, dat wordt geproduceerd door het corpus ciliare en wordt uitgestoten in de 

achterste oogkamer, wordt afgevoerd via de conventionele route naar de plexus venosus sclerae en 

via de uveosclerale afvoerweg. Bij de conventionele route speelt het proces van de dynamische 

endotheliale vacuolisatie een fundamentele rol. 

 

Bij verstoring van het evenwicht tussen de productie en afvoer van het oogkamervocht ontstaat 

glaucoom. Dit is een oculair syndroom gekarakteriseerd door een toename van de intraoculaire druk. 

Het wordt meestal ingedeeld naar oorzaak: primair zonder voorafgaande ziekte, secundair door een 

andere oculaire afwijking of congenitaal met goniodysplasie. Het eindstadium wordt absoluut 

glaucoom genoemd en de oorzaak is dan niet meer te achterhalen.  

Glaucoom is reeds bij verschillende hondenrassen gerapporteerd. Spaniëls, Spitz-honden en Hound-

achtigen zijn het meest frequent aangetast. 

 

Glaucoom geassocieerd met goniodysplasie (primair gesloten kamerhoekglaucoom of congenitaal 

glaucoom) is aangetoond bij de Basset Hound, Bouvier des Flandres, Duitse Jachtterriër, Engelse 

Springer Spaniël, Fox Terriër, Shiba Inu en de Siberische Husky. Het verband tussen glaucoom en 

goniodysplasie en/of een vernauwde iridocorneale hoek is echter niet overal significant aangetoond. 

Deze afwijkingen kunnen ook als merkers dienen voor dieper gelegen abnormaliteiten die niet 

gonioscopisch waargenomen kunnen worden. 

Bij de Welsh Springer Spaniël is het ligamentum pectinatum niet zichtbaar bij honden met glaucoom. 

Bij de Beagle is sprake van een primair open kamerhoekglaucoom en er wordt geen goniodysplasie 

gevonden als oorzaak. 
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1. INLEIDING 
 

Het ligamentum pectinatum werd het eerst beschreven door Hueck in 1839. Het kreeg zijn naam 

omwille van de gelijkenis met een kam, gebogen in een cirkel met de tanden wijzend naar het midden. 

Sindsdien zijn er veel termen voor gebruikt: suspensoir ligament van de iris, iristrabekels, iris 

processus et cetera (Tripathi, 1974). Sommige van deze termen (bijvoorbeeld iristrabekels) zouden 

enkel bij primaten gebruikt mogen worden. Bij de andere zoogdieren gebruikt men beter de term 

ligamentum pectinatum (kamvormig ligament), omdat dit het fylogenetisch verband benadrukt met het 

ligamentum pectinatum zoals dat gevonden wordt bij lagere zoogdieren (Tripathi, 1974). 

 

Er bestaan veel variaties tussen diersoorten in de opbouw van de hoek van de voorste oogkamer (de 

angulus iridocornealis) en het ligamentum pectinatum in het bijzonder. Wild (1994) beschrijft dat het 

ligamentum pectinatum bij de Beagle en Berner Sennenhond uit een doorlopende weefselplaat 

bestaat met enkele openingen. Bij de Duitse Staander bestaat het ligament daarentegen uit dikke 

zuilen. 

  
Fig. 1 Scanning elektronen microscopische (SEM-)opname van het ligamentum pectinatum. Links: 
Berner Sennenhond, gesloten met kleine openingen (155x). Rechts: Duitse Staander, zuilenachtig 
(225x).  
1: iris, 2: cornea, 3: ligamentum pectinatum (Van der Zypen en Tschopp, in Wild, 1994). 

 

Er is nog veel onduidelijkheid omtrent het ligamentum pectinatum bij de hond. Het onvolledig 

ontwikkelen (goniodysplasie) van het ligament wordt in verband gebracht met het ontwikkelen van 

glaucoom. Het is echter onduidelijk of bijvoorbeeld de Berner Sennenhond door zijn doorlopende 

ligamentum pectinatum is gepredisponeerd voor glaucoom (Wild, 1994). Bovendien is er geen 

eenduidigheid binnen de nomenclatuur; veel auteurs gebruiken termen van structuren die enkel bij de 

mens voorkomen of bedenken geheel nieuwe namen.   

 

Deze literatuurstudie geeft een inleiding tot de morfologie van de oogkamerhoek bij carnivoren en een 

overzicht van de verschillende vormen van het ligamentum pectinatum bij verschillende hondenrassen 

en het verband met glaucoom zoals dit bij deze rassen voorkomt. 
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2. LITERATUURSTUDIE 
 

2.1. ANGULUS IRIDOCORNEALIS 
 

De angulus iridocornealis, ook wel iridocorneale hoek, voorste oogkamerhoek, filtratiehoek of ciliaire 

spleet genoemd, wordt gevormd door een wigvormige opsplitsing van het corpus ciliare in twee 

bladen, waarvan de voorste tegen de binnenzijde van de sclera ligt en de achterste afgelijnd wordt 

door het corpus ciliare. Hierdoor is de hoek niet duidelijk afgegrensd, in tegenstelling tot de situatie bij 

primaten waar de ciliaire musculatuur verder geëvolueerd en compacter is (Tripathi, 1977). 

De iridocorneale hoek wordt aldus aan de buitenzijde afgelijnd door het stroma van de sclera en het 

buitenste stroma van het corpus ciliare en aan de binnenzijde door de irisbasis en het binnenste 

stroma van het corpus ciliare (De Geest et al., 1986a). De hoek kan beschouwd worden als een 

uitbreiding van de voorste oogkamer (camera anterior bulbi) (Tripathi, 1977; Bedford en Grierson, 

1986). 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de termen ‘kamerhoek’ en ‘filtratiehoek’. De kamerhoek 

is de hoek die de cornea en iris met elkaar maken. Deze kan vernauwd of gesloten zijn als de iris 

respectievelijk naar voren is verplaatst of contact maakt met het cornea-endotheel. De filtratiehoek is 

de ruimte achter het ligamentum pectinatum (Bouvé en Stades, 1985). 

 

Men onderscheidt drie types van de 

iridocorneale hoek naargelang de bouw: 

het anthropoïd type, het carnivoor type 

en het herbivoor type (Tripathi, 1974). De 

angulus iridocornealis in het carnivoor 

type is een relatief grote structuur 

waarvan de breedte aan de voorzijde 

wordt geschat op 2 mm en de diepte op 

6 mm (Bedford en Grierson, 1986). Het 

ligamentum pectinatum is veel beter 

ontwikkeld dan bij het anthropoïd type en 

de musculus ciliaris is relatief sterk 

ontwikkeld ten opzichte van het herbivoor 

type (De Geest et al., 1986a).  

Fig. 2 Halfschematische voorstelling van de iridocorneale 
hoek van de carnivoren, gebaseerd op histologische 
coupes (uit De Geest et al., 1986b).  
C = cornea, I = iris, M = m. ciliaris, S = sclera. 1: cornea-
endotheel, 2: lamina limitans posterior (membraan van 
Descemet), 3: ligamentum pectinatum, 4: binnenste 
uveale netwerk, 5: buitenste uveale netwerk, 6: trabe-
culaire plexus, 7: plexus venosus sclerae, 8: episclerale 
plexus, 9: conjunctivale plexus, 10: processus ciliares. 
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2.1.1. Ligamentum pectinatum anguli iridocornealis 
 

Het ligamentum pectinatum anguli 

iridocornealis, afgekort tot ligamentum 

pectinatum, bestaat uit los bindweefsel 

dat dezelfde structuur heeft als het 

stroma van de iris (i.e. mesodermaal 

weefsel (Tripathi, 1974)). Het ontstaat uit 

de irisbasis als een onregelmatige, 

smalle, kamvormige ring (Bedford en 

Grierson, 1986; De Geest et al., 1986b) 

die vertakt in stevige fibrillen (primaire 

strengen). Sommige fibrillen versmelten 

lateraal, voornamelijk aan de iriszijde van 

de iridocorneale hoek, andere vertakken 

aan de achterzijde waardoor een tweede 

rij van smallere fibrillen ontstaat 

(secundaire of accessoire strengen) die 

versmelten met de voorste vezels van 

het binnenste uveale netwerk van het 

reticulum trabeculare (Bedford en 

Grierson, 1986). De inserties ter hoogte van de cornea gebeuren onder een scherpe hoek en zijn over 

het algemeen dunner (60 :m) dan die ter hoogte van de iris (100-150 :m) (Bedford en Grierson, 

1986; Simoens et al., 1996). 

Fig. 3 SEM-opname van het voorste deel van het 
ligamentum pectinatum bij een hond. De meeste 
strengen zijn gesplitst in een typische omgekeerde V-
vorm (pijlen). De dunnere strengen van het reticulum 
trabeculare (pijlpunten) zijn goed te zien door de grote 
ruimten in het ligamentum pectinatum (witte balk = 200 
:m) (uit Simoens et al., 1996). 

 

De strengen van het ligamentum pectinatum bestaan voor het grootste deel uit weefsel gelijk aan dat 

van de iris. In de kern van collageen worden zenuwbundels aangetroffen. Rond de kern zit een 

cellaag die identiek is aan de laag aan de voorste rand van de iris. Deze cellaag bevat fibroblasten en 

melanocyten.  

Aan het distale einde van de strengen bevindt zich weefsel afkomstig van de cornea. De weefsels van 

de iris en van de cornea fuseren, maar de lokalisatie is variabel, waardoor de hoeveelheid iris- en 

corneaweefsel verschilt per streng. De plaats van de fusie wordt gemarkeerd door de aanwezigheid 

van veel melanocyten (Bedford en Grierson, 1986). 

 

Het ligamentum pectinatum bestaat uit twee rijen strengen: de voorste rij bestaat uit de zwaarste 

strengen die sterk gepigmenteerd zijn, de achterste rij bestaat uit fijnere en minder gepigmenteerde 

strengen. Het is enkel de voorste rij strengen die officieel het ligamentum pectinatum wordt genoemd, 

de achterste rij wordt tot het reticulum trabeculare gerekend (Simoens et al., 1996). De graad van 

pigmentatie is evenredig met de pigmentatie van de vacht (Troncosco en Castroviejo, 1936; Bjerkås et 

al., 2002) en neemt toe met het ouder worden (Tripathi, 1974). De pigmentatie, het aantal strengen en 

hun dikte verschilt van ras tot ras en van hond tot hond (Kellner, 1996). 
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Het ligamentum pectinatum vormt de grens tussen de voorste oogkamer en de iridocorneale hoek. 

Het verleent mechanische steun aan de iridocorneale hoek, maar deze steun is beperkt doordat de 

strengen van het ligamentum pectinatum bij carnivoren zo dun zijn en onder een hoek staan ingeplant 

op de cornea. De iridocorneale hoek krijgt echter extra ondersteuning door de m. ciliaris die bij 

carnivoren sterker is uitgebouwd dan bij bijvoorbeeld de herbivoren (Simoens et al., 1996). 

 

2.1.2. Reticulum trabeculare 
 

Het reticulum trabeculare of trabeculaire netwerk is een netwerk van strengen dat juist achter het 

ligamentum pectinatum in de angulus iridocornealis ligt. Bij de hond kan het opgedeeld worden in het 

binnenste uveale netwerk en het buitenste uveale netwerk (De Geest et al., 1986b). 

 

Het binnenste uveale netwerk (pars uvealis) bestaat uit regelmatig verlopende, ongepigmenteerde 

trabekels. Deze zitten gedeeltelijk vast op de m. ciliaris en verbinden die aldus met het buitenste 

uveale netwerk (Martin, 1969b; Tripathi, 1974; Gelatt, 1981). De vezels zijn cilindrisch en koordachtig 

van vorm en verlopen radiaal (Bedford en Grierson, 1986). De meer vooraan gelegen strengen 

versmelten met de secundaire strengen van het ligamentum pectinatum, waar ze ultrastructureel zeer 

op lijken (Bedford en Grierson, 1986). Ook hun doel lijkt op dat van het ligament: het netwerk geeft 

bijkomende steun aan de iridocorneale hoek (Tripathi, 1974). 

De ruimten binnen het netwerk (de spatia anguli iridocornealis, vroeger ook wel ruimten van Fontana 

genoemd) zijn zeer ruim, variërend van 25 :m tot 200 :m, waardoor het netwerk geen hindernis vormt 

bij de afvoer van oogkamervocht (Cruise en McClure, 1981; Bedford en Grierson, 1986). Al deze 

ruimten staan met elkaar en met de voorste oogkamer in verbinding en zijn duidelijk groter in het 

binnenste uveale netwerk dan in het buitenste (De Geest et al., 1986a). In de achterste hoek van de 

angulus iridocornealis wordt het netwerk steeds compacter, zodat de trabeculaire ruimten kleiner 

worden (Tripathi, 1974; De Geest et al., 1986a). 

 

Het buitenste uveale netwerk (pars corneoscleralis) begint vóór het einde van de lamina limitans 

posterior van de cornea (membraan van Descemet) en hecht achteraan vast op de m. ciliaris (Gelatt, 

1981). De strengen zijn afgeplat en lopen circulair, parallel met de sclera (Bedford en Grierson, 1986). 

Aan de voorzijde is het netwerk smaller dan achteraan, waardoor de trabeculaire ruimten vooraan 

nauwer zijn (Tripathi, 1974).  

De meeste auteurs gebruiken voor dit netwerk ook wel de term corneoscleraal of uveoscleraal 

netwerk (Tripathi, 1974; Gelatt, 1981; Bedford en Grierson, 1986). Dit is echter onjuist: bij de hond 

lopen de buitenste delen van het reticulum trabeculare door tot op de m. ciliaris en stoppen dus niet 

op de sclera (Troncosco en Castroviejo, 1936; Martin, 1975).  

 

De binnenzijde van het buitenste uveale netwerk is soms bedekt met één laag cellen, die de 

voortzetting is van het cornea-endotheel (Martin, 1975; Gelatt, 1981). Deze cellaag vormt een 

morfologische barrière tussen het binnenste en het buitenste uveale netwerk, maar er komen wel veel 

relatief grote poriën in voor (Gelatt, 1981). 
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Vooral in het midden en achteraan in het trabeculaire netwerk bevinden zich talrijke gemyeliniseerde 

en ongemyeliniseerde autonome en somatische zenuwen (De Geest et al., 1986a en b). Mogelijk 

hebben deze een invloed op de intraoculaire druk (Tripathi, 1974). 

 

2.1.3. Trabeculaire plexus 
 
De trabeculaire plexus bestaat uit kleine vaatjes die diep in de sclera gelegen zijn en tot in het 

reticulum trabeculare dringen en dit draineren (De Geest et al., 1986b). De trabeculaire vaten verlopen 

vooral radiair (Van Buskirk, 1979) en zijn afgeplat en uitgerekt (Bedford en Grierson, 1986). Soms 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote trabeculaire vaten; de kleine vaten monden 

in de grote uit (Van Buskirk, 1979). De vaten vertonen een complex patroon door talrijke onderlinge 

anastomosen. Zelfs binnen hetzelfde oog zijn er aanzienlijke variaties in de begrenzingen en 

algemene bouw van de plexus afhankelijk van de plaats in de oogomtrek (Bedford en Grierson, 1986). 

 

De buitenste (sclerale) wand van de buitenste vaten is afgelijnd door een continue basaalmembraan. 

De binnenste wanden van de plexus bestaan uit losmazig bindweefsel (equivalent van het 

endotheliale netwerk bij primaten) en het niet-gefenestreerde endotheel bezit geen continue basaal-

membraan (Van Buskirk, 1979; Bedford en Grierson, 1986).  

 

In het endotheel aan de kant van het reticulum 

trabeculare kunnen sporadisch reuzevacuolen 

aangetoond worden; hun vorm, grootte en aantal 

zijn zeer variabel (Tripathi, 1971; Tripathi, 1974; 

Van Buskirk, 1979; Bedford en Grierson, 1986). 

De meeste vacuolen vertonen openingen langs 

de basale zijde en in zeldzame gevallen komen 

er eveneens openingen langs de luminale zijde 

voor, waarbij men dan kan spreken van een 

tijdelijk vacuolair transcellulair kanaal (Tripathi, 

1974; De Geest et al., 1986a). Dit proces van 

endotheliale vacuolisatie, ook wel macro-

pinocytose genoemd, staat in voor het grootste 

deel van de afvoer van oogkamervocht (Tripathi, 

1972; Tripathi, 1977).  

 

Vanuit het voorste deel van de trabeculaire 

plexus ontspringen grote vaten bekleed met 

endotheel, die doorheen de sclera verlopen en 

een verbinding maken met de voorste vaten van de plexus venosus sclerae (Bedford en Grierson, 

1986; De Geest et al., 1986b). Hoewel de trabeculaire plexus normaliter geen bloed bevat, kan door 

deze verbinding een gering aantal erythrocyten gevonden worden in de trabeculaire vaten (Bedford en 

Fig. 4 Schematische weergave van de 
endotheliale vacuolisatiecyclus en het mecha-
nisme van de afvoer van het oogkamervocht 
doorheen het endotheel van de trabeculaire 
plexus (naar Tripathi en Tripathi, 1972). 
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Grierson, 1986; De Geest et al., 1986b). Dit verklaart gedeeltelijk waarom er allerlei termen gebruikt 

worden voor deze vaten: ‘trabecular veins’, ‘collector veins’, ‘aqueous collector channels’, ‘angular 

aqueous plexus’, diepe sclerale plexus, ‘aqueous veins’ (Tripathi, 1971; Gelatt et al., 1979; Van 

Buskirk, 1979; en anderen). Soms worden de trabeculaire vaten ook beschouwd als divertikels en dus 

als een onderdeel van de plexus venosus sclerae (Tripathi, 1974; De Geest et al., 1986a). 

 

Er bestaan ook enkele directe verbindingen tussen de trabeculaire plexus en de episclerale venen 

(Martin, 1969b; Van Buskirk, 1979). 

 

2.1.4. Plexus venosus sclerae 
 

De plexus venosus sclerae, ook wel de cirkel of plexus van Hovius genoemd, is een sterk ontwikkelde 

intrasclerale veneuze plexus in het midden van de sclera (Bedford en Grierson, 1986; De Geest et al., 

1986a). Het is de structurele analoog van het kanaal van Schlemm bij de primaten (De Geest et al., 

1986a). Er bestaan zeer veel variaties tussen de diersoorten wat betreft de lokalisatie, begrenzingen 

en algemene opbouw (Tripathi, 1974). De plexus bestaat uit grote circulaire vaten die afgelijnd zijn 

door een continue laag endotheel en onderling verbonden zijn (De Geest et al., 1986b). Door deze 

anastomosen verschilt het aantal en de grootte van de vaten op verschillende lokalisaties binnen een 

oog (Bedford en Grierson, 1986). Het aantal vaten varieert per lokalisatie tussen 1 en 6, maar in 

sommige gedeelten kunnen ze volledig ontbreken (Tripathi, 1974). 

 

Tripathi (1974, 1977) verkiest voor deze structuur de term plexus aquosus angularis in plaats van de 

plexus venosus sclerae. Deze eerste term benadrukt de specifieke ligging in het oog en beklemtoont 

dat de normale inhoud oogkamervocht is. Bovendien ligt deze plexus niet bij alle huisdieren volledig 

intrascleraal waardoor de term sclerae niet gebruikt mag worden. Dit geldt het meest voor de 

herbivoren (De Geest et al., 1986a). Bij carnivoren is de term plexus aquosus angularis echter niet 

geschikt, omdat de plexus bij deze diersoort typisch in het midden van de sclera ligt en bovendien een 

echte veneuze plexus is (De Geest et al., 1986a). De term plexus aquosus angularis kan bij 

carnivoren wel gebruikt worden om trabeculaire plexus aan te duiden (De Geest et al., 1986b). 

 

De plexus bestaat uit verschillende lumina: mediaal en lateraal zijn dit er meestal twee, terwijl er 

dorsaal en ventraal een viertal lumina voorkomen. Het voorste lumen ligt op het niveau van de 

angulus iridocornealis en is normaal gevuld met oogkamervocht, waardoor het niet waar te nemen is 

door middel van gonioscopie bij normale ogen (Martin, 1969b). Waarschijnlijk ontvangt de plexus ook 

veneus bloed (Martin, 1969b; Van Buskirk, 1979). 

Achteraan staat de plexus in verbinding met de vv. vorticosae, vooraan is hij verbonden met de vv. 

ciliares anteriores en conjunctivale venen (Martin, 1969b; Anderson en Anderson, 1977; Van Buskirk, 

1979) en via een netwerk van fijne veneuze elementen ook met de episclerale veneuze plexus 

(Bedford en Grierson, 1986). De episclerale plexus staat in verbinding met de conjunctivale venen en 

is in vivo soms duidelijk gevuld met oogkamervocht (Martin, 1969a). 
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2.2. AFVOER OOGKAMERVOCHT 
 

Het oogkamervocht of kamerwater (humor aquosus) wordt geproduceerd door het epitheel van het 

corpus ciliare in de achterste oogkamer (De Geest et al., 1986a). De belangrijkste functie van het 

vocht is hydromechanisch: het geeft stabiliteit aan het oog en de interne structuren. Verder staat het in 

voor de afvoer van eventueel toxische metabolieten, aanvoer van nutriënten, verspreiding van 

hormonale stoffen en het behoud van een normale omgeving voor de weefsels (Tripathi, 1977).  

Normaal bestaat er een evenwicht tussen de productie en afvoer van het oogkamervocht, zodat de 

intraoculaire druk binnen fysiologische grenzen blijft (De Geest et al., 1986a). Bij verstoring van dit 

evenwicht kan intraoculaire hypotensie of hypertensie (glaucoom) het gevolg zijn.  

 

Vanuit de achterste oogkamer vloeit het oogkamervocht via de pupil in de voorste oogkamer (De 

Geest et al., 1986a). De hoofdafvoer van het oogkamervocht gebeurt bij carnivoren via de 

conventionele route door de iridocorneale hoek (Tripathi, 1977) via de plexus venosus sclerae en niet 

via directe verbindingen tussen de trabeculaire plexus en de episclerale en conjunctivale venen 

(Gelatt et al., 1979). Hierbij speelt het proces van de dynamische endotheliale vacuolisatie in de 

trabeculaire plexus, die waarschijnlijk drukafhankelijk is (Tripathi, 1977), een fundamentele rol 

(Tripathi en Tripathi, 1972). 

 

De secundaire afvoer van oogkamervocht gebeurt via de uveosclerale afvoerweg. Het oogkamervocht 

diffundeert in het stroma van de iris en het corpus ciliare waarna het terecht komt in de ruimten van de 

lamina suprachoroidea. Vervolgens dringt het oogvocht door de sclera en bereikt het de episclerale 

bloedvaten (Bill, 1966). Deze afvoer is onafhankelijk van de intraoculaire druk (Bill, 1966; Gelatt et al., 

1979). De graad van resorptie is afhankelijk van de diersoort (Mc Master en Macri, 1968). De 

uveosclerale afvoer staat in voor de afvoer van 15% van het oogkamervocht, maar dit kan afnemen tot 

3% bij glaucoom (Barrie et al., 1985). 

 

In de achterste oogkamer gebeurt, na opname van het oogkamervocht door diffusie in het stroma van 

de iris en het corpus ciliare, ook een zekere hersecretie van het oogkamervocht (Bill, 1966). 

 

2.3. GLAUCOOM 
 

De term ‘glaucoom’ (groene staar) verwijst naar een oculair syndroom dat gekarakteriseerd wordt door 

een toename van de intraoculaire druk. Deze druktoename (hypertensie) is het gevolg van 

verminderde drainage van het oogkamervocht of van verhoogde productie (zeldzaam bij de hond) 

(Bouvé en Stades, 1985; Cottrell en Barnett, 1988). 

 
Glaucoom wordt bij de hond in 3 groepen ingedeeld: (1) primair glaucoom (zonder voorafgaande 

ziekte), (2) secundair glaucoom (door aanwijsbare oorzaak) en (3) congenitaal glaucoom (met een 

afwijkend gestructureerde iridocorneale hoek) (Gelatt et al., 1977).  
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Soms wordt nog de term absoluut glaucoom toegevoegd. Dit is het eindstadium van de aandoening, 

waarbij de oorzaak (primair of secundair) niet meer te achterhalen is (Bouvé en Stades, 1985). 

 

Primair glaucoom ontstaat door anatomische en/of fysiologische defecten in de iridocorneale hoek 

(Bedford, 1980). Het komt vaak beiderzijds voor en is waarschijnlijk erfelijk (Boevé en Stades, 1985). 

Het kan verder ingedeeld worden in open kamerhoekglaucoom en gesloten kamerhoekglaucoom.  

Bij open kamerhoekglaucoom heeft de iridocorneale hoek een normaal uitzicht en de weerstand van 

de uitvloei is meer distaal in de filtratiehoek (in het trabeculaire netwerk of de afvoervaten) 

gelokaliseerd. Meestal zijn beide ogen tegelijkertijd aangetast. Het is een chronische aandoening 

waarbij een gradueel progressief gezichtsverlies optreedt. Tot in de laatste fase blijft de hoek open 

(Bedford, 1980). 

Bij gesloten kamerhoekglaucoom is de kamerhoek vernauwd of gesloten en er kan een 

ontwikkelingsstoornis zijn van het ligamentum pectinatum (goniodysplasie). In dit laatste geval spreekt 

men ook wel van congenitaal glaucoom (Cottrell en Barnett, 1988). Gesloten kamerhoekglaucoom 

treedt typisch op als een acute ziekte na plots sluiten van de iridocorneale hoek in alle kwadranten, 

waarbij een zeer hoge intraoculaire druk wordt geregistreerd en snel irreversibele schade kan 

optreden onder vorm van synechiae. Hoewel het een bilaterale aandoening is, kan er een aanzienlijke 

periode zitten tussen aantasting van het eerste en tweede oog. De aandoening wordt enkel gezien bij 

oudere dieren, dus treedt er waarschijnlijk een leeftijdsafhankelijke verandering op die 

verantwoordelijk is voor het sluiten van de hoek (Bedford, 1980). 

Primair glaucoom is relatief zeldzaam bij honden, maar van de twee types komt gesloten 

kamerhoekglaucoom het meeste voor (Bedford, 1980). Primair glaucoom wordt in Nederland vooral 

gezien bij de Amerikaanse Cocker Spaniël, Bouvier en Basset Hound (Bouvé en Stades, 1985). Uit 

een humane studie is gebleken dat er bij beide types van primair glaucoom een kwantitatieve en 

kwalitatieve depletie is van de reuzevacuolen in het endotheel van de plexus venosus sclerae (kanaal 

van Schlemm) (Tripathi, 1972). 

 

Secundair glaucoom is een gevolg van een andere oculaire afwijking zoals bijvoorbeeld lensluxatie 

(meest), uveïtis, synechia anterior, trauma, neoplasie of iatrogeen (na chirurgie of ten gevolge van 

medicatie) (Bouvé en Stades, 1985; Cottrell en Barnett, 1988), maar het is het daaropvolgende sluiten 

van de iridocorneale hoek dat zorgt voor het permanent blokkeren van de afvoer van oogkamervocht 

(Bedford, 1980). Sommige tumoren van het corpus ciliare zouden een verhoogde productie van 

oogkamervocht kunnen veroorzaken en op die manier glaucoom induceren (Barnett, 1970). Secundair 

glaucoom komt bij de hond veel vaker voor dan primair glaucoom (Bedford, 1980). 

 

2.3.1. Goniodysplasie 
 

Goniodysplasie, ook aangeduid als goniodysgenese of mesodermale dysgenese, is het onvolledig 

ontwikkelen van weefsel; in deze context van het ligamentum pectinatum (Martin en Wyman, 1968). 
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De mate van goniodysplasie kan als volgt ingedeeld worden: 

1e graad: normaal ligamentum pectinatum; 

2e graad: verdikt ligamentum pectinatum; 

3e graad: doorlopende plaat met zogenoemde “flow-holes”; 

4e graad: doorlopende plaat zonder openingen. 

De graad kan voor het dorsale, mediale, ventrale en temporale kwadrant worden bepaald en 

vervolgens worden opgeteld. Een normale hond heeft een gecumuleerde graad 4 per oog, een hond 

met maximale goniodysplasie (dus volledig gesloten ligamentum pectinatum) heeft een gecumuleerde 

graad 16 per oog (Rühli, 1996). 

 

2.4. RASVERSCHILLEN 
 

Primair gesloten kamerhoekglaucoom is reeds gerapporteerd bij verschillende rassen binnen de 

Spaniël-groep, namelijk de Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniël en de Engelse en Welsh 

Springer Spaniël. Ook van Spitz-types (Noorweegse Elkhound, Samoyeed en de Siberische Husky) 

en Hound-achtigen (Basset Hound en Beagle) is bekend dat dit type glaucoom frequent voorkomt 

(Cottrell en Barnett, 1988). Er zijn eveneens gevallen gevonden bij de miniatuur Poedel, glad- en 

draadharige Fox Terriër, Sealyham Terriër, Welsh Terriër, Teckel en Chihuahua (Bedford, 1980), 

alsook bij de Chow Chow, Boston Terriër en Cairn Terriër (Gelatt en MacKay, 2004). 

Open kamerhoekglaucoom komt het meeste voor bij de Beagle, miniatuur Poedel, Noorweegse 

Elkhound en Keeshond (Bedford, 1980). 

Bij andere groepen zoals Retrievers en Toy-rassen zouden enkel sporadische gevallen zijn 

waargenomen (Cottrell en Barnett, 1988), hoewel de Golden Retriever en Flatcoated Retriever wel 

worden vermeld bij de rassen met een hogere prevalentie van glaucoom in Noord-Amerika (Gelatt en 

MacKay, 2004). 

 

2.4.1. Basset Hound 
 

Glaucoom is bij de Basset Hound geassocieerd met goniodysplasie en het blijven bestaan van brede 

mesodermale platen in de iridocorneale hoek in plaats van het normaal vertakken van het ligamentum 

pectinatum (Martin en Wyman, 1968; Wyman en Ketring, 1976). Hoewel goniodysplasie frequent is 

onderzocht bij dit ras, is het onduidelijk welke rol het speelt in veranderingen van de afvoer van het 

oogkamervocht en het ontstaan van glaucoom, want er werden ook afwijkende iridocorneale hoeken 

aangetoond bij Bassets met een normale oogdruk (Martin en Wyman, 1968). 

Vrouwelijke honden zijn frequenter aangetast dan mannelijke (Gelatt en MacKay, 2004). 

 

De Bassets met klinische symptomen van glaucoom kunnen in twee groepen worden ingedeeld. De 

eerste groep heeft onmiskenbaar een voorafgaande ziekte die kan resulteren in acuut glaucoom door 

verstopping. Een abnormale iridocorneale hoek kan mogelijk bijdragen tot sluiten van de hoek, 

waardoor secundair glaucoom vaker voorkomt bij de Basset Hound. 
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De tweede groep vertoont geen klassieke symptomen van glaucoom. Bij gonioscopisch onderzoek 

blijkt de iridocorneale hoek open te zijn met brede platen met “flow-holes” en afgeronde strengen in 

het ligamentum pectinatum. Pas in het terminale stadium verdwijnt de iridocorneale hoek door het 

algemeen vergroten van de oogbol (Wyman en Ketring, 1976). 

 

2.4.2. Beagle 
 

Uit een studie door Gelatt et al. (1977) is 

gebleken dat de afvoer van oogkamervocht bij 

Beagles zonder glaucoom significant 

verschilde van de Beagles met glaucoom. De 

aangetaste honden hadden een duidelijk 

verminderde afvoer, die bovendien verder 

verminderde bij het ouder worden van de 

honden terwijl het glaucoom verergerde. Dit 

suggereert dat het secundair glaucoom is als 

gevolg van een vernauwde of gesloten 

iridocorneale hoek. 

 

Het is echter een primair open kamerhoek-

glaucoom: stijging van de intraoculaire druk 

komt voor zonder significante wijzigingen in de 

iridocorneale hoek. Deze wijzigingen treden later op in de ziekte en zijn dus secundair (Gelatt et al., 

1977; Peiffer en Gelatt, 1980). Het sluiten van de iridocorneale hoek treedt pas op 12 tot 24 maanden 

na het stijgen van de intraoculaire druk. Congenitale afwijkingen die zouden kunnen bijdragen aan een 

verstoorde afvoer van oogkamervocht werden niet waargenomen bij jongere dieren (Gelatt et al., 

1981; Samuelson et al., 1989). 

 
Fig. 5 Iridocorneale hoek van een 32 maanden 
oude Beagle met glaucoom. De hoek is open en 
het ligamentum pectinatum (pijlen) normaal.  
C = cornea, I = iris (SEM, x 125) (uit Gelatt et al., 
1981). 
 

Er is aangetoond dat primair glaucoom bij de Beagle een autosomaal recessieve overerving heeft 

(Gelatt en Gum, 1981; Gelatt et al., 1981; Peelman, 2009). 

 

Persisterende mesodermale platen, zoals die werden aangetoond bij de Basset Hound, werden niet 

gevonden bij Beagles (Gelatt et al., 1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



 

2.4.3. Bouvier des Flandres 
 

De Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) heeft normaal een los, fijngesponnen ligamentum 

pectinatum (Rühli, 1996). De insertie ter hoogte van de cornea gebeurt door afzonderlijke strengen, 

terwijl de oorsprong aan de iris soms bestaat uit meerdere (2-4) versmolten strengen. Enkele 

versmeltingen tussen naastgelegen strengen worden waargenomen. De dikte van de strengen 

verschilt van hond tot hond (Van der Linde-Sipman, 1987). 

 

   
Fig. 6 Iridocorneale hoek van Bouvier des Flandres. Links: zonder glaucoom, een smalle plaat met 
flow-holes (h) naast normale strengen van het ligamentum pectinatum (ps). Rechts: met glaucoom, 
plaat met flow-holes (h) en enkele korte strengen (ps) aan de corneale zijde  (uit Van der Linde-
Sipman, 1987). i = iris, c = cornea. Balk = 300 :m. 

Bij honden zonder glaucoom zijn abnormaliteiten van het ligamentum pectinatum over het algemeen 

in beide ogen hetzelfde. De abnormaliteiten komen voor als zeer brede strengen (4-5 strengen 

versmolten), smalle platen (10 of meer strengen versmolten, zie figuur 6), brede platen met of zonder 

“flow-holes” en brede platen met zeer korte strengen aan de zijde van de cornea (Van der Linde-

Sipman, 1987). De abnormale ligamenten zijn korter en dikker dan de normale strengen, waardoor de 

filtratiehoek vernauwd wordt. De abnormaliteiten kunnen voorkomen over een beperkte afstand van 

de oogomtrek van de filtratiehoek, maar het is ook mogelijk dat er geen normaal ligamentum 

pectinatum meer gevonden kan worden (Van der Linde-Sipman, 1987). 

 

In alle door glaucoom aangetaste ogen werd een compacte plaat waargenomen op de plaats van het 

ligamentum pectinatum. Soms werden er een paar zeer korte strengen teruggevonden aan de 

corneale zijde van de plaat, die deze verbonden met de cornea. In andere gevallen werden enkele 

“flow-holes” gezien in de plaat, waarvan het merendeel zich bevond aan de corneale zijde, maar soms 

ook halverwege de plaat. In enkele gevallen waren brede strengen zichtbaar tussen de smalle en 

brede platen. Ook combinaties van korte ligamenten en gaten werden gevonden. In de meeste 

gevallen was de plaat veel dikker dan de normale strengen en was er een eveneens verdikte basale 

membraan. In alle ogen was de iridocorneale hoek gecollabeerd (Van der Linde-Sipman, 1987). 

Bij honden met unilateraal glaucoom zag het ligamentum pectinatum van het normale oog er hetzelfde 

uit als het aangetaste oog, namelijk een plaat met “flow-holes” en/of korte strengen aan de corneale 
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zijde. Het reticulum trabeculare was echter niet gecollabeerd en de ciliaire spleet was enkel vernauwd 

(Van der Linde-Sipman, 1987). 

 

Hoewel goniodysplasie frequent voorkomt bij dit ras (ca. 75% van de honden zonder glaucoom 

vertoont abnormaliteiten van het ligamentum pectinatum), is de incidentie van glaucoom laag (Van der 

Linde-Sipman, 1987; Rühli, 1996). In Nederland hoort dit ras bij de top drie rassen met de meeste 

gevallen van primair glaucoom (Van der Linde-Sipman, 1987). Er is een raspredispositie voor primair 

open kamerhoekglaucoom (Bouvé en Stades, 1985). 

 

Glaucoom is bij de Bouvier des Flandres geassocieerd met zeer erge goniodysplasie waarbij geen 

normale strengen meer aanwezig zijn. Het is nog niet bekend welke goniodysplastische honden ook 

daadwerkelijk glaucoom ontwikkelen, want er zijn bijkomende factoren die verantwoordelijk zijn voor 

het uiteindelijke sluiten van de iridocorneale hoek (Van der Linde-Sipman, 1987; Rühli, 1996). Er is 

ook geen verband aangetoond tussen de graad van aantasting van de filtratiehoek en de 

afvoercapaciteit. Er is wel een recessieve overerving vastgesteld voor goniodysplasie (Rühli, 1996).  

 

2.4.4. Cocker Spaniël 
 

Bij de Amerikaanse Cocker Spaniël komt primair gesloten kamerhoekglaucoom voor, waarbij de 

nauwe hoek op een gegeven moment volledig sluit (Lovelin en Bellhorn, 1968).  

 

De letsels bij Cocker Spaniëls werden gekarakteriseerd als perifere voorste synechia (een aandoening 

waarbij de perifere iris vast zit aan de cornea) en een collaps van het reticulum trabeculare (Martin en 

Wyman, 1968). 

 

Bij de Cocker Spaniël wordt een genetische aanleg vermoed voor primair gesloten 

kamerhoekglaucoom (Kellner, 1996). Zowel bij de Amerikaanse als de Engelse Cocker Spaniël komt 

primair glaucoom vaker voor bij vrouwelijke dan mannelijke honden (Gelatt en MacKay, 2004). 

 

2.4.5. Deense Dog 
 

Bij de Deense Dog is een sterk verband aangetoond tussen goniodysgenese en glaucoom. Het feit 

dat goniodysgenese erfelijk is bij de Deense Dog suggereert dat glaucoom eveneens een erfelijke 

basis heeft (Wood et al., 2001). 

 

2.4.6. Duitse Jachtterriër 
 

Terriërs in het algemeen kunnen een genetisch bepaalde zwakte van de ophangbanden van de lens 

vertonen, waardoor ze secundair glaucoom kunnen ontwikkelen na een primaire lensluxatie. In deze 

gevallen is er echter geen dysplastisch ligamentum pectinatum. Primair glaucoom komt eveneens 

voor en is gepredisponeerd door goniodysplasie (Nell en Walde, 1996). 
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Bij een Duitse Jachtterriër met absoluut (primair) glaucoom aan één oog werd een vernauwde 

kamerhoek met een doorlopend bruin-geel dysplastisch ligamentum pectinatum waargenomen. In het 

andere oog werd eveneens goniodysplasie en vernauwing van de kamerhoek gevonden (Nell en 

Walde, 1996). 

 

2.4.7. Engelse Springer Spaniël 
 

De Engelse Springer Spaniël is erg gevoelig voor het ontwikkelen van glaucoom. De diagnose wordt 

voornamelijk gesteld in Noorwegen en Zweden en minder frequent in andere delen van de wereld 

(Bjerkås et al., 2002). 

Er is een verband aangetoond tussen goniodysplasie en glaucoom alsook tussen een vernauwde 

iridocorneale hoek en glaucoom. Een verband is eveneens gevonden tussen goniodysplasie en 

vernauwing van de hoek, hoewel beide ook afzonderlijk kunnen voorkomen bij zowel normale honden 

als honden met glaucoom. Deze factoren zouden dus synergetisch of onafhankelijk kunnen bijdragen 

aan de ontwikkeling van primair glaucoom. Ze zouden ook kunnen dienen als merkers voor dieper 

gelegen abnormaliteiten die niet gonioscopisch waargenomen kunnen worden (Bjerkås et al., 2002). 

Zowel het vernauwen van de iridocorneale hoek als de graad van goniodysplasie neemt toe met de 

leeftijd. Hoewel vrouwelijke honden frequenter waren aangetast door glaucoom, is er geen verband 

gevonden tussen geslacht en goniodysplasie of het vernauwen van de hoek. Er werd geen verband 

gevonden tussen de intraoculaire druk en goniodysplasie of het vernauwen van de hoek (Bjerkås et 

al., 2002). 

Bij de Engelse Springer Spaniël is geen specifieke wijze van overerving vastgesteld. Er wordt 

verondersteld dat goniodysplasie en het vernauwen van de iridocorneale hoek door meerdere genen 

beïnvloed wordt en de overerving zou dan gebeuren op een polygene manier. Het is mogelijk dat 

glaucoom op een andere manier wordt overgeërfd dan de factoren die worden onderzocht met 

gonioscopie, omdat de onderlinge verbanden nog niet volledig duidelijk zijn (Bjerkås et al., 2002; 

Peelman, 2009). 

 

2.4.8. Fox Terriër 
 

Bij de draadharige Fox Terriër werden dezelfde afwijkingen gevonden in de iridocorneale hoek als bij 

de Basset Hound (Martin en Wyman, 1968). 

Bij een Fox Terriër met chronisch primair glaucoom werd in het aangetaste oog een dysplastisch 

ligamentum pectinatum waargenomen in combinatie met een vernauwde kamerhoek. In het andere 

oog was de kamerhoek eveneens vernauwd, maar het ligament was niet volledig dysplastisch: er 

waren nog rudimentaire strengen met openingen aanwezig (Nell en Walde, 1996). 

 

2.4.9. Shiba Inu 
 

Het ligamentum pectinatum bij de Shiba Inu bestaat normaal uit enkele of verschillende strengen die 

soms onderling versmelten. Bij dieren met een vernauwde iridocorneale hoek is het ligament ook 

 14



 

veranderd: het kan bestaan uit zeer brede strengen, smalle platen of brede platen met of zonder “flow-

holes”. Deze platen zijn bovendien erg kort (Kato et al., 2006). 

  
Fig. 7 Gonioscopisch beeld van de iridocorneale hoek van de Shiba Inu. 
Links: open. Rechts: vernauwd (uit Kato et al., 2006). 

Er is een sterk verband tussen het al dan niet vernauwen van de iridocorneale hoek en de 

aanwezigheid van glaucoom. Shiba Inu honden met een vernauwde hoek in combinatie met een 

verdikt en abnormaal gevormd ligamentum pectinatum zouden gepredisponeerd zijn voor glaucoom 

(Kato et al., 2006). 

 

In Japan komt primair glaucoom frequent voor bij de Shiba Inu, maar in andere delen van de wereld 

wordt er minder vaak melding van gemaakt bij dit ras (Kato et al., 2006).  

Er is geen verband aangetoond tussen het geslacht en de aanwezigheid van glaucoom of 

goniodysplasie. Er is wel een duidelijk verband met de leeftijd: honden met glaucoom zijn duidelijk 

ouder dan niet-aangetaste dieren (Kato et al., 2006). 

 

2.4.10. Siberische Husky 
 

Bij Husky’s met een normale kamerhoek ontspringen de strengen van het ligamentum pectinatum 

breed vanuit de iris, waarbij er 2 of 3 een gezamenlijke oorsprong kunnen hebben. Meerdere strengen 

zijn vaak tot één streng samengesmolten, die soms met andere strengen vervlochten kan zijn. Aan de 

insertie ter hoogte van de cornea is de verbreding en splitsing niet zo uitgesproken als aan de 

oorsprong (Nell et al., 1993). In een andere studie is echter aangetoond dat de strengen dikwijls zeer 

fijn en broos zijn, zelfs fijner dan bij andere rassen (Kellner, 1996). 

De strengen zijn meestal sterker gepigmenteerd dan het ciliaire gedeelte van de iris waarop ze 

vasthechten, of ze zijn juist lichter tot witachtig van kleur. De sclera is overwegend wit of juist bruin. In 

het eerste geval zorgt het bij gonioscopie voor een sterk contrast met bruine strengen (Nell et al., 

1993). 

De strengen zijn ter hoogte van de insertie met elkaar verbonden door een gelijkmatige, smalle, 

donkere gepigmenteerde band: de binnenste pigmentband. Meer naar de cornea toe bevindt zich een 

lichtere, grauw-bruin gekleurde bredere band: de buitenste pigmentband. Deze banden zijn soms 
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enkel zichtbaar als verstrooide pigmentvlekken. Hoe uitgesproken de banden aanwezig zijn, is 

afhankelijk van het pigmentgehalte in de limbus en kan bovendien per kwadrant variëren (Nell et al., 

1993). Bij honden met een blauwe iris zijn de beide pigmentbanden slechts zeer licht of helemaal niet 

gepigmenteerd. Bij honden met een donkerbruine iris zijn de pigmentbanden goed gepigmenteerd 

(Kellner, 1996). 

 

Bij honden met een abnormale kamerhoek zijn er weefselbruggen van verschillende breedten 

aanwezig in het ligamentum pectinatum in plaats van strengen. Soms reiken ze slechts tot de helft van 

de hoogte van de filtratiehoek. Deze weefselbruggen zijn geperforeerd in het midden of meer in de 

periferie. Bij deze vorm van dysplasie heeft de kamerhoek wel een normale wijdte. Bij delen waar de 

weefselbruggen niet geponst zijn, is de kamerhoek smaller (Nell et al., 1993).  

Een volledig dysplastisch ligamentum pectinatum hoeft niet samen te gaan met een verhoogde 

intraoculaire druk of glaucoom (Nell et al., 1993). Bij Husky’s met een verhoogde intraoculaire druk 

werd wel goniodysplasie vastgesteld (Kellner, 1996). 

In een onderzoek kwamen dysplastische veranderingen significant meer voor bij Husky’s met een 

(gedeeltelijk) wit-blauwe iris: ca. 60% was aangetast, tegen ca. 13% bij honden met een bruine iris 

(Nell et al., 1993). 

Er is gebleken dat goniodysgenese erfelijk is bij de Siberische Husky, maar in de studie van Nell 

(1993) kon niet bepaald worden op welke manier de vererving gebeurt. Er wordt gesuggereerd dat het 

zeer waarschijnlijk een autosomaal recessieve overerving is (Kellner, 1996; Peelman, 2009). Het is 

mogelijk dat glaucoom vaker voorkomt bij vrouwelijke dan mannelijke Husky’s (Gelatt en MacKay, 

2004). 

Bij Husky’s met glaucoom werd ook goniodysplasie van de kamerhoek aangetoond, wat er op zou 

wijzen dat goniodysplasie een belangrijke factor is in het al dan niet ontwikkelen van glaucoom 

(Kellner, 1996). 

 

2.4.11. Welsh Springer Spaniël 
 

Op basis van resultaten uit gonioscopisch onderzoek worden er drie types van ooghoek 

onderscheiden bij klinisch normale Welsh Springer Spaniëls: open (normaal), gedeeltelijk open en 

gedeeltelijk gesloten (verdacht), gesloten (aangetast) (Cottrell en Barnett, 1988).  

 

Glaucoom is bij de Welsh Springer Spaniël ongetwijfeld familiaal en lijkt autosomaal dominant 

overgeërfd te worden (Peelman, 2009). In dat geval is het mogelijk dat er een verschil in fenotype 

bestaat tussen de homozygoot en heterozygoot aangetaste dieren, waarbij de homozygote een 

ernstigere verminderde afvoer van oogkamervocht hebben en dus sneller een verhoogde intraoculaire 

oogdruk kunnen krijgen. Heterozygote dieren zouden verdachte (gedeeltelijk open en gesloten) of 

gesloten hoeken hebben, maar klinisch gezond zijn. Een andere verklaring voor het voorkomen van 

verschillende hoektypes zou kunnen zijn dat de verantwoordelijke genen een verschil in expressie 

hebben (Cottrell en Barnett, 1988). 
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Het ligamentum pectinatum is bij normale Welsh Springer Spaniëls weinig uitgebreid en de strengen 

staan in groepjes, in tegenstelling tot wat bij andere hondenrassen wordt waargenomen. Bij honden 

met primair glaucoom is geen ligamentum pectinatum zichtbaar met de scanning elektronen 

microscoop (SEM). De iris versmelt met het endotheel van de cornea en de iridocorneale hoek is 

smaller, maar niet volledig verdwenen (Cottrell en Barnett, 1988). 

 
Fig. 8 SEM-opname van een gesloten iridocorneale hoek bij een Welsh 
Springer Spaniël met primair glaucoom. Er is geen ciliaire spleet zichtbaar 
(uit Cottrell en Barnett, 1988). 

 

Glaucoom komt meer voor bij vrouwelijke dan mannelijke honden (2,4:1). Aangetaste honden hebben 

een leeftijd variërend tussen 10 weken en 10 jaar, met een duidelijke meerderheid onder de jongere 

honden. De gemiddelde leeftijd voor het ontstaan van glaucoom was 2 jaar en 9 maanden (Cottrell en 

Barnett, 1988). 

 

2.5. DISCUSSIE 
 

De naamgeving voor structuren in de iridocorneale hoek is niet eenduidig. Hoewel Bouvé en Stades 

(1985) duidelijk maken dat er een verschil is tussen ‘kamerhoek’ en ‘filtratiehoek’, gebruiken de 

meeste andere auteurs deze termen door elkaar.  

 

Het ligamentum pectinatum wordt door alle auteurs aanzien als de afscheiding tussen de voorste 

oogkamer en de iridocorneale hoek. Vaak worden de twee voorste rijen strengen gerekend tot het 

ligamentum pectinatum, terwijl de tweede rij officieel bij het reticulum trabeculare hoort (Simoens et 

al., 1996). 

 

Het reticulum trabeculare kan worden opgedeeld in het binnenste en buitenste uveale netwerk (De 

Geest et al., 1986b). Voor het buitenste netwerk wordt vaak de term corneoscleraal of uveoscleraal 

netwerk gebruikt (Tripathi, 1974; Gelatt, 1981; Bedford en Grierson, 1986). Dit is echter onjuist, omdat 
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bij de hond de buitenste delen van het reticulum trabeculare doorlopen tot op de m. ciliaris en dus niet 

stoppen op de sclera (Troncosco en Castroviejo, 1936; Martin, 1975). 

 

De meeste tegenstrijdigheden in de nomenclatuur worden gevonden bij de bespreking van de 

afvoervaten van het oogkamervocht. Voor de trabeculaire vaten worden vooral in de Engelse literatuur 

verschillende termen gebruikt, waaronder ‘collector veins’, ‘angular aqueous plexus’ en ‘aqueous 

veins’ (Tripathi, 1971; Gelatt et al., 1979; Van Buskirk, 1979). Soms wordt de trabeculaire plexus als 

onderdeel van de plexus venosus sclerae beschouwd (Tripathi, 1971; Tripathi, 1974; De Geest et al., 

1986a), waardoor er een tegenstrijdigheid lijkt te zijn in de lokalisatie van de reuzevacuolen. Van 

Buskirk (1979) en Bedford en Grierson (1986) hadden deze immers gelokaliseerd in de trabeculaire 

plexus, terwijl Tripathi (1971, 1974) deze vacuolen bespreekt bij de plexus venosus sclerae.  

 

Tripathi (1974, 1977) verkiest de term plexus aquosus angularis voor de plexus venosus sclerae, 

maar deze naamgeving is niet geschikt voor carnivoren (De Geest et al., 1986a). Bij de hond kan de 

term plexus aquosus angularis wel gebruikt worden voor de trabeculaire plexus (De Geest et al., 

1986b). 

 

Glaucoom is een oculair syndroom gekarakteriseerd door een toename van de intraoculaire druk 

(Cottrell en Barnett, 1988). Het wordt meestal ingedeeld naar oorzaak: primair zonder voorafgaande 

ziekte, secundair door een andere oculaire afwijking of congenitaal met goniodysplasie (Gelatt et al., 

1977; en anderen). Het eindstadium wordt absoluut glaucoom genoemd en de oorzaak is dan niet 

meer te achterhalen (Bouvé en Stades, 1985).  

Glaucoom is reeds bij verschillende rassen gerapporteerd. Spaniëls, Spitz-honden en Hound-achtigen 

zijn het frequentst aangetast (Bedford, 1980; Cottrell en Barnett, 1988). 

 

Glaucoom geassocieerd met goniodysplasie (primair gesloten kamerhoekglaucoom of congenitaal 

glaucoom) is aangetoond bij de Basset Hound (Martin en Wyman, 1968; Wyman en Ketring, 1976), 

Bouvier des Flandres (Van der Linde-Sipman, 1987; Rühli, 1996), Duitse Jachtterriër (Nell en Walde, 

1996), Engelse Springer Spaniël (Bjerkås et al., 2002), Fox Terriër (Martin en Wyman, 1968; Nell en 

Walde, 1996), Shiba Inu (Kato et al., 2006) en de Siberische Husky (Nell et al., 1993; Kellner, 1996). 

Het verband tussen glaucoom en goniodysplasie en/of een vernauwde iridocorneale hoek is echter 

niet overal significant aangetoond. Deze afwijkingen kunnen ook als merkers dienen voor dieper 

gelegen abnormaliteiten die niet gonioscopisch waargenomen kunnen worden (Bjerkås et al., 2002). 

Bij de Welsh Springer Spaniël was het ligamentum pectinatum niet zichtbaar bij honden met glaucoom 

(Cottrell en Barnett, 1988). Bij de Beagle is sprake van een primair open kamerhoekglaucoom en er 

werd geen goniodysplasie gevonden als oorzaak (Gelatt et al., 1977; Peiffer en Gelatt, 1980). 
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