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Inleiding 
Pupillometrie is een eenvoudige, niet-invasieve techniek waarmee men verscheidene pupilparameters kan 

bestuderen.1 De pupildiameter is het resultaat van een dynamisch evenwicht tussen twee antagonerende gladde 

spiersystemen met een continu variërende activiteit. De constrictie van de pupil wordt gemedieerd door de 

parasympathische innervatie van het oog met acetylcholine als neurotransmitter. Hiertegenover staat de 

sympathisch geïnnerveerde dilaterende spier. Dit laatste systeem heeft als neurotransmitter noradrenaline. De 

lichtreflex en de accommodatie-convergentie reflex worden primair gestuurd door een toename van de 

parasympathische activiteit. De rustdiameter van de pupil wordt beïnvloed door veranderingen in sympathische 

activiteit als reactie op lichtintensiteit in de omgeving of emotionele veranderingen.2-3 In deze prospectieve studie 

werden de pupilparameters onderzocht door middel van pupillometrie bij de gezonde proefpersoon, bij de 

Hornerpatiënt en bij de migrainepatiënt. Eerst lichten we kort volgende items toe: de lichtreflex, het begrip 

donkeradaptatie en verscheidene beïnvloedende factoren. 

De lichtreflex 
De pupil is een opening in de iris die de hoeveelheid licht aanpast die invalt op de retina. De functie van de pupil 

is te vergelijken met deze van een diafragma waarvan de grootte onwillekeurig geregeld wordt door het autonoom 

zenuwstelsel. Bij lichtinval op het netvlies zullen de retinale ganglion cellen een signaal doorgeven dat via de 

Nervus (N.) Opticus de nucleus pretectalis bereikt in het mesencephalon (figuur 1). De zenuwprikkel wordt verder 

geleid via interneuronen naar beide nuclei van Edinger-Westphal in het mesencephalon. Voorbij deze kernen 

verloopt het signaal verder via de parasympathische banen van de N. Oculomotorius naar de Musculus (M.) 

Sphincter pupillae die contraheert zodat de pupil vernauwt. Deze pupilvernauwing als reactie op het invallend 

licht, is de lichtreflex. De pupilvernauwing die wordt belicht, wordt de directe pupilreflex genoemd. Doordat de 

zenuwprikkel naar beide nuclei van Edinger-Westphal wordt geleid, zal er ook een indirecte of consensuele 

lichtreflex ontstaan. Dit houdt in dat er ook een miosis optreedt in de pupil van het niet belichte oog. De amplitude 

van de lichtreflex wordt vooral bepaald door de parasympathische activiteit.3  

 

 

 

Figuur 1: Het lichtsignaal bereikt via de N. Opticus de nucleus 
Pretectalis in het mesencephalon. Van hieruit vertrekt het signaal 
naar beide nuclei van Edinger-Westphal. Via de para-
sympathische banen van de N. Oculomotorius wordt een pupil-
vernauwing bewerkstelligd.4 
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Donkeradaptatie 
Donkeradaptatie is een fenomeen dat optreedt wanneer de pupil blootgesteld wordt aan de overgang van een 

verlichte naar een donkere omgeving. De visuele lichtsensitiviteit van de staafjes zal geleidelijk vergroten 

waardoor men steeds beter gaat zien in het donker. Dit wordt verklaard door een toenemende rodopsine productie 

door de staafjes in het duister. De pupil zal dan vergroten via contractie van de M. Dilatator pupillae en passief 

door relaxatie van de M. Sphincter pupillae. Wanneer het oog is aangepast aan het donker wordt dit het scotopisch 

zicht genoemd. Het donkeradaptatieproces verloopt trager dan de lichtadaptatie. Dit komt omdat rodopsine bij 

lichtadaptatie sneller wordt afgebroken.5-6 

Beïnvloedende factoren 

Leeftijd 
Verschillende studies tonen aan dat de rustdiameter van de pupil kleiner wordt naarmate men ouder wordt.7-11 Een 

verminderde centrale sympathische inhibitie op de nucleus van Edinger-Westphal wordt naar voor geschoven als 

verklaring.12 De gemiddelde pupildiameter is maximaal tussen de leeftijd van 15 en 20 jaar en vertoont vanaf dan 

een continue vermindering van 0.4mm per decade.2 Ook andere parameters zoals de amplitude en de maximale 

constrictiesnelheid zouden afnemen naarmate de leeftijd toeneemt.7-8 De amplitude wordt gedefinieerd als het 

verschil tussen de maximale en minimale pupildiameter tijdens de lichtreflex. De latentie zou niet beïnvloed 

worden door de leeftijd.7-8  

Geslacht 
De meeste studies kunnen geen verschil aantonen tussen mannen en vrouwen wat betreft pupilparameters.9-11,13 

Maar wanneer men de pupilreacties op pijnstimuli vergeleek tussen mannen en vrouwen vond men bij hoge 

niveaus van pijnstimulatie dat vrouwen een significant grotere pupildilatatie vertoonden dan mannen. Bij minder 

intense pijnprikkels werden geen geslachtsverschillen waargenomen.14  

Refractie 
Jones et al. (1990) vergeleken de pupillen van myope patiënten met deze van emmetrope patiënten en vonden 

geen verschil tussen beide groepen.13 Maar zij bestudeerden echter geen hoge of pathologische 

refractieafwijkingen. Recenter onderzoek toonde ook geen verschil in pupildiameter tussen myope en emmetrope 

patiënten.9-10,15-16 Doch in een studiepopulatie met refractieafwijkingen variërend van -14.13 D tot +10.13 D 

vonden Cakmak et al. (2010) dat zowel sferische als cilindrische refractieafwijkingen correleerden met de 

pupildiameter.11 In overleg met Prof. Dr. Leroy (Dienst Oogziekten, UZ Gent), besloten we patiënten met 

refractieafwijkingen tot ±5 D te includeren in deze studie.  
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Geneesmiddelen 
Diverse geneesmiddelen hebben invloed op het autonome zenuwstelsel en kunnen dus invloed hebben op de 

pupilparameters. Voor de hand liggend zijn oftalmologische medicatie (collyre) welke gebruikt worden om o.a. de 

pupil te dilateren zoals bijvoorbeeld tropicamide en phenylephrine. Daarnaast bestaan er nog tal van topische 

oftalmologische preparaten welke oorspronkelijk niet werden ontwikkeld om de pupildiameter te beïnvloeden, 

zoals bijvoorbeeld antibiotische oogdruppels. Verschillende hiervan blijken toch in meer of mindere mate invloed 

te hebben op de pupil.17  

Ook per orale geneesmiddelen kunnen door hun systemische invloeden de pupilparameters beïnvloeden. 

Psychofarmaca kennen een hoog verbruik in onze contreien en verscheidene studies tonen hun invloed op de pupil 

aan.18-23 Zo geeft bijvoorbeeld venlafaxine een toename van de rustdiameter en de latentie, een afname van de 

amplitude en een verkorte recuperatietijd van de lichtreflex.21 Escitalopram heeft geen effect op de maximale 

pupilgrootte doch vermindert de relatieve amplitude van de lichtreflex vergeleken met placebo.22 Uit verscheidene 

studies blijkt dat benzodiazepines geen invloed zouden hebben op de bestudeerde pupilparameters.24-28 

Benzodiazepines veroorzaken echter wel significante pupillaire oscillaties. Hun effect op de pupilbeweging 

indiceert dat de pupiladaptatie in reactie op snelle en herhaalde lichtstimuli minder effectief zal zijn dan bij 

controles.27 

Anti-epileptica, zoals valproïnezuur en topiramaat, worden gebruikt als profylactische medicatie bij migraine. 

Topiramaat kan als bijwerking secundair gesloten hoek glaucoom geven welke invloed heeft op de 

pupildiameter.29 Propranolol, een beta-adrenerge antagonist, blijkt geen significant effect te hebben op de 

pupilparameters.30 Dierexperimenteel onderzoek toont aan dat carvedilol geen of weinig effect heeft op de 

pupilgrootte, doch propranolol geeft een mydriasis bij konijnen.31 Calciumkanaalblokkers hebben een invloed op 

de pupilgrootte bij migrainepatiënten.32-33 Het antihistaminicum diphenhydramine heeft een centraal 

sympatholytisch effect waardoor een significante miosis optreedt. De amplitude van de pupilreflex wordt echter 

niet beïnvloed door diphenhydramine.26 Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) worden 

gebruikt als aanvalsmedicatie bij een migraineaanval. Zij hebben een pijnstillend en anti-inflammatoir effect. Het 

is momenteel niet volledig duidelijk welke de invloeden zijn van NSAID’s op de pupil doch vermoedelijk hebben 

zij een dilaterend effect, hoewel sommige studies geen verschil kunnen aantonen met placebo.34-38 Ook 

paracetamol heeft mogelijks een invloed op de pupildynamiek.38 Voor triptanen bestaat er geen evidentie van een 

invloed op de pupilgrootte.39 

Ons baserend op voorgaande literatuur besloten we patiënten met migraineprofylaxe niet op te nemen in onze 

studies. Ook mensen die voor andere redenen betablokkers, calciumkanaalblokkers, psychofarmaca, 

antihistaminica of anti-epileptica gebruikten, werden niet geïncludeerd. Ondanks de vermoedelijk beperkte 

invloed van benzodiazepines, besloten we ook deze groep niet op te nemen in de onderzoekspopulatie. Gebruik 

van oogdruppels, om welke reden ook (met uitzondering van kunsttranen), was eveneens een exclusiecriterium. 
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Aanvalsmedicatie voor migraine werd niet toegelaten in de 48u voorafgaand aan het onderzoek. Wanneer 

hoofdpijnpatiënten ictaal werden onderzocht, werd hen gevraagd nog geen aanvalsmedicatie in te nemen tot na 

het beëindigen van de test. 

Cafeïne 
Over de invloed van cafeïne op de pupildynamiek is weinig gekend. Krueger et al. (1979) bestudeerden het effect 

van cafeïne op de adaptatie van de pupil bij een pijnstimulus. De pupil dilateert onder invloed van een 

pijnstimulus en deze reactie correleert met het subjectieve pijngevoel. Cafeïne had echter geen invloed op deze 

pupilreactie onder invloed van de pijnstimulus.40 

Nicotine 
Lie en Domino (1999) bestudeerden een groep rokers en controles na 8 uur nicotine en cafeïne abstinentie. Zij 

konden geen verschil aantonen wat betreft pupilgrootte. Daarna lieten ze de rokersgroep een gewone sigaret roken 

en de controles een tabakvrije placebo sigaret. Beide groepen vertoonden een lichte constrictie kort na het roken 

van de sigaret doch deze was meer uitgesproken bij de rokers.41 In onze studies includeerden we enkel niet-rokers 

of rokers die gedurende minstens 4 uur geen sigaret meer hadden gerookt. 

Comorbiditeit 
Het valt te verwachten dat pathologieën die het autonome zenuwstelsel of het circuit van de pupilreflex aantasten 

ook de pupilparameters beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat dergelijke pathologieën dienen te worden 

geëxcludeerd uit deze studie. Patiënten met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, diabetes, de ziekte van 

Alzheimer en het syndroom van Horner 42-45 konden dan ook niet meewerken aan deze studie. Maar ook 

proefpersonen die lijden aan myasthenia gravis, hartfalen of chronische pijnsyndromen werden geëxcludeerd.46-48 
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Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon 

Invloed van stress 

!"#$%&'$(
Inleiding 
Stress zou een invloed hebben op de pupilparameters door een verstoring van het evenwicht tussen het 

parasympatische en het orthosympathische systeem. We onderzochten de invloed van chronische 

dagdagelijkse stress op de pupilparameters.  

Methode 
We gebruikten infrarood pupillometrie om de donker geadapteerde en licht geadapteerde pupildiameter te meten. 

Ook de minimale diameter, latentie, amplitude, constrictiesnelheid en redilatiesnelheid van de lichtreflex werden 

gemeten. Om een idee te krijgen van het stressniveau gedurende de laatste maand, werd gebruik gemaakt van een 

mondelinge stresstest, de Perceived Stress Scale (PSS).  
Resultaten 
In deze studie werden 51 proefpersonen, 30 vrouwen en 21 mannen, geïncludeerd. De stressscores bij mannen en 

vrouwen verschilden niet significant (P = 0.066), doch er is een tendens dat mannen een lagere stressscore hebben 

dan vrouwen. We konden geen correlatie aantonen tussen de stressscores berekend aan de hand van de afgenomen 

stresstest en de verschillende pupilparameters 
Conclusie 
De literatuur toont aan dat acute stress een mydriatisch effect heeft op de pupil. Wij onderzochten de invloed van 

chronische stress op de pupil en vonden geen correlatie tussen de stressscore en de pupilparameters. De 

pupildiameter kan dus waarschijnlijk niet gebruikt worden om alledaagse, chronische stress op te meten maar kan 

enkel toegepast worden bij een plotse toename van de stress.  

 

Inleiding 
Stress ontstaat als reactie op negatieve of aversieve prikkels en kenmerkt zich door bepaalde fysiologische reacties 

zoals hartkloppingen, maagpijn en duizeligheid. De hersenen spelen hierin een centrale rol want zij bepalen wat 

bedreigend en dus potentieel stressvol is.49 De fysiologische reactie op een acute stressprikkel is een ‘fight or 

flight’ (vecht of vlucht) reactie. De stressrespons kent twee verschillende pathways. De snelle reactie gebeurt via 

het autonome zenuwstelsel. De orthosympathicus stimuleert het bijniermerg om adrenaline en noradrenaline vrij 

te stellen in het bloed. De trage reactie verloopt via de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as.49  
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Zoals beschreven in de inleiding wordt de pupildiameter bepaald door een evenwicht tussen het parasympathisch 

en het orthosympathisch systeem. Het ligt dan ook voor de hand dat stress een invloed zal hebben op de pupil. 

Yamanaka en Kawakami (2009) suggereerden dat de pupildiameter een bruikbare indicator is voor de activiteit 

van het autonoom zenuwstelsel.50 De variaties in pupildiameter kunnen ook een fysiologische indicator vormen 

van de affectieve status van een individu.51-52 

Hypothese 
Verschillende studies onderzochten reeds het effect van stress op de pupil door de proefpersonen in 

labomstandigheden stresserende testen op te leggen.50-52 Hieruit blijkt dat acute stress een mydriatisch effect heeft. 

We vroegen ons af of dit ook meetbaar is bij stress die mensen ervaren in het dagdagelijkse leven. Elke 

proefpersoon werd onderworpen aan een mondeling stresstest (Perceived Stress Scale (PSS), zie bijlage I). Op 

basis van een reeks vragen kan men een idee krijgen van het stressniveau gedurende de laatste maand (score op 

40). We vermoeden dat mensen met een hogere stressscore een grotere basale pupildiameter zullen hebben. Na de 

lichtflits verwachten we bij meer gestresseerde proefpersonen een minder uitgesproken en tragere constrictie en 

een snellere redilatatie.  

Gezien infrarood pupillometrie nog niet courant wordt gebruikt in de dagdagelijkse praktijk van een neuroloog, 

vonden we het interessant om de gemiddelde waarden van de pupilparameters te bestuderen. Daarnaast kijken we 

ook naar de variatie van dezelfde parameters binnen de groep en het verschil tussen beide ogen. 

Methodiek 
Studiepopulatie 
De proefpersonen werden gerekruteerd in de omgeving van de onderzoekers en op de afdeling Neurologie van het 

Universitair ziekenhuis te Gent. Eenenvijftig gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 65 jaar werden gerekruteerd 

voor de studie. Ze hadden geen relevante medische aandoeningen noch namen zij medicatie met uitzondering van 

orale contraceptiva. Recent (de laatste maand) gebruik van soft en hard drugs was een exclusiecriterium. De 

onderzochte personen dronken geen alcohol in de vier uur voorafgaand aan het onderzoek. Proefpersonen welke 

excessieve hoeveelheden (>5 eenheden/dag)  cafeïnehoudende dranken gebruikten, konden niet deelnemen aan de 

studie. Geen enkele proefpersoon rookte en zij hadden allen een regelmatig dagnachtritme. Refractieafwijkingen 

tot ± 5 D werden geïncludeerd. 

Materialen 
Infrarood pupillografie (Procyon P3000USB-P Research Pro pupillometer) werd gebruikt om verschillende 

pupillaire parameters op te meten. De pupillometer was geconnecteerd met een PC waarop de video, gemaakt 

door de infrarood camera, werd getoond. Met het programma Pupilfit 6.0 werden de ruwe data verder 

geanalyseerd. De testsequentie werd gemaakt in het programma StimEdit. 
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Procedure 
Nadat de proefpersoon had ingestemd om mee te werken aan het onderzoek, werd hij binnengeleid in het 

onderzoekslokaal. Er werd hem een informatiefolder betreffende het onderzoek overhandigd (bijlage II). 

Mondeling werd het verloop en het doel van het onderzoek geschetst. Indien de proefpersoon nog steeds wou 

deelnemen aan het onderzoek, werd hem gevraagd het toestemmingsformulier (bijlage III) te ondertekenen alsook 

een korte vragenlijst in te vullen (bijlage IV). Het project werd goedgekeurd door het ethisch comité van het 

Universitair Ziekenhuis te Gent (UZ Gent). De proefpersoon nam plaats in een in de hoogte verstelbare stoel en 

werd gepositioneerd vóór de pupillometer. De pupillometer werd gekalibreerd teneinde beide pupillen scherp in 

beeld te krijgen. Aan de proefpersoon werd gevraagd zijn blik te fixeren op het groene lichtje in de pupillometer 

(< 0.01 lux), de ogen goed open te houden en zo weinig mogelijk te knipperen tijdens het onderzoek. De 

lichtintensiteit voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek bedroeg 590 lux gemeten met een PeakTech 5025 

luxmeter. Tijdens het onderzoek werd de kamer verduisterd en werden alle overige lichtbronnen met donkere tape 

afgeplakt of achter een donker gordijn geplaatst.53 Na meting met de PeakTech 5025 bekwamen we een 

lichtintensiteit van 0 lux tijdens het uitvoeren van de onderzoeken. Alvorens de testsequentie te starten, werden 

alle proefpersonen onderworpen aan vier minuten donkeradaptatie. Een voldoende lange periode donkeradaptatie 

is immers vereist om accurate metingen te bekomen.54 Ondertussen werd er een stresstest afgenomen (PSS zie 

bijlage I). Vervolgens werd de rustdiameter van de pupillen gedurende 5 seconden gemeten. Nadien werden beide 

pupillen blootgesteld aan 4 lux licht gedurende 1 seconde met aansluitend registratie van de recuperatie gedurende 

18 seconden. Figuur 2 stelt de veranderingen van de pupildiameter voor bij een onderzochte proefpersoon. Na 

registratie werden eventuele artefacten ten gevolge van knipperen, verwijderd. In navolging van McLaren et al. 

(1992) werd beslist tot exclusie van de proefpersoon bij analyse indien de artefacten interfereerden met cruciale 

punten.55 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Grafische voorstelling van de gebruikte 
sequentie: na 5 seconden donkeradaptatie een 1-
seconde durende flits met aansluitend registratie van de 
recuperatie gedurende 18 seconden. 
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Metingen 

Parameters 
Gedurende de eerste 5 seconden werd de rustdiameter(mm) van de pupil, zijnde de scotopische diameter, bepaald. 

De latentie(ms), de amplitude(mm), de minimale diameter(mm), de constrictie-(mm/s) en redilatatiesnelheid 

(mm/s) werden bepaald tijdens de pupilreflex na een 1-seconde durende lichtflits. De opgemeten diameters, de 

snelheden en de amplitude werden weergegeven met een precisie van 0.01. Voor de latentie werden er geen cijfers 

na de komma weergegeven. 

Statistische analyse 
Voor de statistische analyse werd er gebruik gemaakt van het programma ‘PASW Statistics 18’. Nadat alle data 

ingegeven waren in PASW werden alle variabelen gecontroleerd op onmogelijke waarden en werden deze 

verwijderd. Vervolgens werd voor elke variabele aan de hand van de Shapiro-Wilk test (een normaliteitstest) en 

een Q-Q plot nagegaan of de waarden normaal verdeeld waren. Gezien de waarden voor de verschillende 

onderzochte groepen significant afweken van de normale verdeling (P<0.05), maakten we voor alle analyses 

gebruik van niet-parametrische testen. We gebruikten de Mann-Whitney U-test om twee onafhankelijke 

steekproeven (bv. mannen en vrouwen) met elkaar te vergelijken. Om na te gaan of er tussen verschillende 

variabelen een correlatie bestond, maakten we gebruik van de Spearman correlatiecoëfficient. 

Resultaten 
Studiepopulatie 
In deze studie werden 51 proefpersonen, 30 vrouwen en 21 mannen, geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd 

bedroeg 30.9 (SD = 14.28) met een range van 18.3 tot 64.0 jaar. Bij de vrouwen bedroeg de gemiddelde leeftijd 

31.3 jaar (14.15) en bij de mannen 30.5 jaar (14.61). De leeftijdsverdeling tussen beide geslachten verschilde niet 

significant (P = 0.804).  

Geslacht 
De stressscores bij mannen en vrouwen verschilden niet 

significant (P = 0.066), doch er is een tendens dat mannen 

een lagere stressscore hebben dan vrouwen. Mannen 

hadden een gemiddelde stressscore van 11.1 (5.45) met een 

minimum van 1 en een maximum van 21; vrouwen 

scoorden gemiddeld 14.1 (5.59) met een minimum van 5 en 

een maximum van 26 (figuur 3). Voor alle opgemeten 

pupilparameters gingen we na of er een verschil was tussen 

beide geslachten; dit bleek niet het geval (tabel 3).  Figuur 3: Boxplot waarin de verdeling van de stress-
score bij mannen en vrouwen wordt voorgesteld. 
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Pupilparameters 
De gemiddelde waarden van de verschillende opgemeten parameters met hun standaarddeviaties staan 

samengevat in tabel 1. We berekenden tevens het gemiddelde verschil tussen het rechter en het linker oog alsook 

de standaarddeviatie. Dit deden we voor alle parameters en daarbij werd het verschil berekend door telkens de 

waarde van het rechter oog te verminderen met deze van het linker oog (tabel 2). 

 Rechter oog Linker oog 

 Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) 

Amplitude (mm) 2.9 (0.49) 2.9 (0.46) 

Rustdiameter (mm) 6.7 (1.10) 6.8 (1.07) 

Minimale diameter (mm) 3.9 (0.96) 3.9 (1.01) 

Latentie (ms) 222.1 (21.91) 224.7 (22.57) 

Snelheid van constrictie (mm/s) -4.5 (0.68) -4.4 (0.69) 

Snelheid van redilatatie (mm/s) 1.6 (0.47) 1.7 (0.45) 
 

Tabel 1: Het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) van de verschillende opgemeten pupilparameters. 

 

 Gemiddelde (SD) 

Amplitude (mm) < -0.1 (0.17) 

Rustdiameter (mm) -0.1 (0.30) 

Minimale diameter (mm) -0.1 (0.24) 

Latentie (ms) -2.6 (9.90) 

Snelheid van constrictie (mm/s) < -0.1 ( 0.45) 

Snelheid van redilatatie (mm/s) < -0.1 ( 0.20) 
  

Tabel 2: Het gemiddelde verschil tussen het rechter en het linker oog met de standaarddeviatie voor de verschillende 
onderzochte pupilparameters. Voor de berekening werd telkens de waarde van het rechter oog verminderd met deze van het 
linker oog. Een negatieve waarde wil dus zeggen dat de waarde links groter was dan deze rechts. 

 

Iriskleur 
In onze onderzoekspopulatie hadden 28 proefpersonen een lichte iriskleur (blauw, groen en/of grijs) en 22 een 

donkere (bruine) kleur (1 ontbrekend gegeven). In beide groepen was zowel de leeftijdsverdeling als de verdeling 

van de stressscores niet significant verschillend (respectievelijk P = 0.969 en P = 0.435). Voor alle opgemeten 

pupilparameters gingen we na of er een verschil was tussen de iriskleuren. Er was geen significant verschil tussen 

lichte en donkere kleur van iris wat betreft de pupilparameters (tabel 3). 
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Parameter 
P-waarden 

geslacht 

P-waarden 

iriskleur 

Amplitude rechts 0.886 0.226 

Amplitude links 0.767 0.171 

Rustdiameter rechts 0.348 0.305 

Rustdiameter links 0.503 0.278 

Minimale diameter rechts 0.639 0.440 

Minimale diameter links 0.863 0.482 

Latentie rechts 0.473 0.058 

Latentie links 0.425 0.234 

Snelheid van constrictie rechts 0.308 0.403 

Snelheid van constrictie links 0.303 0.371 

Snelheid van redilatatie rechts 0.429 0.625 

Snelheid van redilatatie links 0.300 0.461 
  

Tabel 3: De significantie van het verschil tussen de beide geslachten en tussen proefpersonen met blauw, groen en/of grijze 
ogen en bruine ogen (iriskleur).  

Leeftijd 
Alle onderzochte pupilparameters correleren met de leeftijd. De amplitude, de rustdiameter en minimale diameter 

nemen af met de leeftijd. De latentie wordt langer naarmate men ouder wordt. De snelheid van constrictie neemt 

toe terwijl de snelheid van redilatatie afneemt bij het ouder worden. Wanneer we de anisocorie berekenen, zien we 

echter geen correlatie tussen de anisocorie en de leeftijd (tabel 4). 

Stresscore 
We konden geen correlatie aantonen tussen de stressscores berekend aan de hand van de afgenomen stresstest en 

de verschillende pupilparameters (tabel 4). 
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Cafeïnegebruik 
Er is geen correlatie tussen de verschillende opgemeten pupilparameters en het cafeïnegebruik (zie tabel 

‘Cafeïnegebruik’ in bijlage). 

Discussie 

We vonden geen correlatie tussen het cafeïnegebruik en de stressscore enerzijds en de opgemeten pupilparameters 

anderzijds. Verschillende voorgaande studies vonden dat de diameter van de pupil indicatief kan zijn voor de 

affectieve status van een individu.50-52 Daarbij werd het effect van acute stress op de pupil nagegaan door het 

opleggen van acuut stresserende taken. Wij onderwierpen onze proefpersonen echter niet aan een stresserende test 

maar probeerden aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst (PSS) een indruk te krijgen van het 

dagdagelijkse stressniveau. We vonden geen correlatie tussen de stressscore en de pupilparameters. De 

pupildiameter kan dus waarschijnlijk niet gebruikt worden om alledaagse, chronische stress op te meten maar kan 

enkel toegepast worden bij een plotse toename van de stress. 

Over het effect van cafeïne op de pupil is momenteel nog maar weinig bekend. In onze studie werden enkel 

proefpersonen geïncludeerd welke geen overmatige hoeveelheden cafeïne gebruikten. De effecten van excessieve 

hoeveelheden cafeïne dienen nog verder onderzocht te worden. Het zou interessant zijn om het acuut effect van 

een dosis cafeïne te onderzoeken. Concreet kan men een basismeting doen bij proefpersonen die gedurende 24 uur 

geen cafeïne gebruikten waarna gerandomiseerd één groep een cafeïnehoudende drank (bv. een koffie) krijgt en 

de andere groep een cafeïnevrije drank (bv. een cafeïnevrije koffie). Daarbij is het belangrijk de toegediende dosis 

cafeïne te standaardiseren.  

Winn et al. (1994) vonden geen verschil wat betreft de opgemeten pupildiameter tussen de verschillende soorten 

iriskleuren.9 Ook onze resultaten tonen geen verschil aan tussen bruine en grijs-groen-blauwe ogen. Bergamin et 

al. (1998) vonden echter wel een verschil tussen bruine en blauwe ogen, namelijk dat zowel de amplitude, de 

constrictiesnelheid als de redilatatiesnelheid significant groter zijn bij mensen met bruine ogen.56 De verschillende 

bevindingen zijn mogelijks te wijten aan andere demografische kenmerken van de studiepopulatie en aan het feit 

dat wij een iets meer geavanceerde techniek hanteerden. 

We vonden voor geen enkele pupilparameter een verschil tussen mannen en vrouwen. Dit is conform de 

bevindingen van voorgaande onderzoeken waarbij er geen pijnstimuli werden toegediend.9-11,13 

Er werd ook gekeken naar de correlatie tussen de leeftijd en de pupilparameters. Onze resultaten toonden dat de 

amplitude, de rustdiameter en minimale diameter afnemen met de leeftijd terwijl de latentie langer wordt 

naarmate men ouder wordt. De snelheid van constrictie neemt toe terwijl de snelheid van redilatatie afneemt bij 

het ouder worden. We zien echter geen correlatie tussen de anisocorie en de leeftijd.  
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Voorgaande studies toonden gelijkaardige resultaten.7-11 De afname in rustdiameter naarmate de leeftijd toeneemt, 

werd ook gevonden door Winn et al. (1994) en Netto et al. (2004).9-10 Bitsios et al. (1996) toonden ook een 

afname in amplitude en rustdiameter aan maar zij vonden geen effect op de latentie van de lichtreflex.7 Bourne et 

al. (1979) vonden wel een toegenomen latentie bij het ouder worden.57  

In 2007 constateerden Fotiou et al. ook een afname van de rustdiameter. Daarnaast vonden zij echter een lagere 

constrictiesnelheid en werd er geen effect gevonden op de latentie van de lichtreflex.8 Dit is in tegenstelling tot 

onze bevindingen waarbij we een toename van de latentie en de constrictiesnelheid vinden naarmate de leeftijd 

toeneemt. De gevonden leeftijdsgebonden effecten zouden te wijten zijn aan een verminderde centrale 

sympathische inhibitie op de nucleus van Edinger-Westphal naarmate de leeftijd toeneemt.2,7 Een toegenomen 

parasympathische tonus verklaart de afname van de diameter en de redilatatiesnelheid en de toename van de 

constrictiesnelheid. De afname van de amplitude zouden we kunnen verklaren door het feit dat de rustdiameter 

met de leeftijd meer afneemt dan de minimale diameter. De latentie is afhankelijk van de pupildiameter; de 

latentie van de lichtreflex neemt toe naarmate de lichtstimulus minder fel is.58-60 Gezien de diameter van de pupil 

afneemt naarmate men ouder wordt, kan dit de toename van de latentie verklaren.60  

We kunnen dus besluiten dat er voor geen enkele van de opgemeten parameters een correlatie bestaat noch met 

het cafeïnegebruik noch met de stressscore. We vonden ook geen significant verschil tussen de beide geslachten 

en tussen de verschillende iriskleuren wat betreft de pupilparameters. 

Gelijklopend met voorgaande studies vonden we een afname van de diameter en de amplitude naarmate de leeftijd 

toeneemt.7-10,57 Daarnaast vonden we ook een toename van de constrictiesnelheid en de latentie en een afname van 

de redilatatiesnelheid.  
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Invloed van Apraclonidine 
Abstract 
Inleiding 
Apraclonidine 1% wordt gebruikt als diagnostisch middel voor het Horner syndroom. Hierbij dilateert 

apraclonidine het aangetaste oog ten gevolge van denervatie supersensitiviteit. Recente literatuur suggereert dat 

apraclonidine een milde miosis uitlokt bij gezonde vrijwilligers. Aangezien bij Horner syndroom de vergelijking 

van het pathologische en het gezonde oog van belang is, wilden we het effect van apraclonidine op het gezonde 

oog verder onderzoeken. Gedurende enkele uren werd het effect van apraclonidine op de pupil intermittent 

gemeten, op die manier wilden we bepalen wat het beste moment is om het effect van apraclonidine te evalueren. 

Het effect van apraclonidine op de pupilparameters werd onderzocht bij 14 gezonde vrijwilligers. 

Methode 
Infrarood pupillometrie werd gebruikt om de scotopische pupildiameter en de dynamische pupilrespons in reactie 

op een lichtflits te meten. De eerste metingen werden uitgevoerd vóór het indruppelen van apraclonidine. De 

metingen werden herhaald 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 en 360 minuten na gerandomiseerd indruppelen van 1 

oog met een druppel apraclonidine 1%. 

Resultaten 
We vonden een significant verschil in anisocorie na donkeradaptatie en de anisocorie bij minimale pupildiameter 

voor de metingen op 30 en 60 minuten na indruppelen met apraclonidine. Het oog met apraclonidine vertoonde 

een relatieve miosis en een gestegen amplitude bij de lichtreflex. De latentie, constrictiesnelheid en 

redilatiesnelheid werden niet significant beïnvloed. 

Conclusie 
Apraclonidine 1% veroorzaakt bij gezonde vrijwilligers een relatieve miosis, die het meest uitgesproken is 30 tot 

60 minuten na het indruppelen. We vonden ook een significant verschil in amplitude bij de lichtreflex. Het relatief 

miotisch effect van apraclonidine kan verklaard worden doordat het !-2 receptor agonistisch effect bij gezonde 

vrijwilligers meer uitgesproken is dan het !-1 agonistisch effect. Bij patiënten met Horner syndroom domineert 

het !-1 agonistisch effect ten gevolge van de supersensitiviteit van de !-1 receptoren. Dit resulteert in een 

relatieve mydriase. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om ook het gezonde oog in te druppelen bij 

diagnosticeren van een vermoedelijke Hornerpupil.  

Inleiding 
Apraclonidine is een zwak sympathicomimeticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van open hoek glaucoom 

en bij het diagnosticeren van het syndroom van Horner. Ingedruppeld bij patiënten met het syndroom van Horner 

geeft apraclonidine 1% een uitgesproken dilatatie van het aangetaste oog ten gevolge van denervatie 

supersensiviteit.  
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Gezien zijn zwak sympathicomimetisch effect zou men op het normale oog geen of een weinig dilaterend effect 

verwachten.61 Brimonidine is, gelijkaardig aan apraclonidine, een !-2 adrenerge receptoragonist welke ook 

gebruikt wordt bij de behandeling van open hoek glaucoom. Toediening van brimonidine bij gezonde vrijwilligers 

leidt tot een significante miosis.59,71 Doch in de literatuur is men het niet eens omtrent het effect van apraclonidine 

op het normale oog; er waren zowel studies die een miosis, een mydriasis als geen effect vonden.62-70 Omdat de 

vergelijking van het pathologische en niet-pathologische oog van belang is bij het gebruik van apraclonidine als 

diagnostisch middel voor het syndroom van Horner, wilden we verder onderzoeken wat het effect is van 

apraclonidine 1% op het gezonde oog. 

Hypothese 
Niettegenstaande dat we op basis van zijn sympathicomimetische werking verwachten dat apraclonidine een 

milde mydriasis geeft bij gezonde vrijwilligers, vroegen we ons af of het, vergelijkbaar met brimonidine, in 

praktijk toch tot een miosis leidt. In de dagelijkse praktijk hebben de meeste neurologen niet de mogelijkheid om 

infrarood pupillografie uit te voeren, zeker niet gedurende een lange periode. De timing van evaluatie is daarom 

zeer belangrijk, want hoe groter het effect van de druppels, hoe groter het verschil tussen het pathologische en het 

niet-pathologische oog en hoe gemakkelijker de klinische diagnose zou zijn. Door intermittent meten van het 

effect op de pupil gedurende enkele uren, probeerden we te bepalen welk moment het beste is om het effect van 

apraclonidine 1% te evalueren. 

Methodiek 

Studiepopulatie 
De proefpersonen werden gerekruteerd in de omgeving van de onderzoekers en op de afdeling Neurologie van het 

Universitair ziekenhuis te Gent. Veertien gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 35 jaar werden gerekruteerd voor 

de studie. De proefpersonen hadden geen relevante medische aandoeningen noch namen zij medicatie met 

uitzondering van orale contraceptiva. Recent (de laatste maand) gebruik van soft en hard drugs was een 

exclusiecriterium. De onderzochte personen dronken geen alcohol in de vier uur voorafgaand aan het onderzoek. 

Proefpersonen welke excessieve hoeveelheden (>5 eenheden /dag) cafeïnehoudende dranken gebruikten, konden 

niet deelnemen aan de studie. Geen enkele proefpersoon rookte en zij hadden allen een regelmatig dagnachtritme. 

Refractieafwijkingen tot ± 5 D werden geïncludeerd. 

 

Materialen 
Voor beschrijving van de materialen zie Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ - ‘Invloed van stress’ - 

‘Materialen’. Voor het indruppelen werd gebruik gemaakt van apraclonidine 1% individuele verpakkingen voor 

éénmalig gebruik. 
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Procedure 
De procedure verliep op een gelijkaardige manier als het onderzoek naar de ‘Invloed van stress’. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving, zie aldaar. De eerste meting gebeurde zonder apraclonidine. Daarna werd 

gerandomiseerd één oog ingedruppeld met een druppel 1% apraclonidine. De test werd hernomen na 30, 60, 90, 

120, 180, 240, 300 en 360 minuten. Gedurende de test mochten de proefpersonen geen alcohol of 

cafeïnehoudende dranken nuttigen. 

Metingen 

Parameters 
Gedurende de eerste 5 seconden werd de rustdiameter (mm) van de pupil bepaald. De latentie (ms), de amplitude 

(mm), de minimale diameter (mm), de constrictie- (mm/s) en redilatatiesnelheid (mm/s) werden bepaald na een 1-

seconde durende lichtflits. De opgemeten diameters, de snelheden en de amplitude werden weergegeven met een 

precisie van 0.01. Voor de latentie werden er geen cijfers na de komma weergegeven. 

Statistische analyse 
Voor de statistische analyse werd er gebruik gemaakt van het programma ‘PASW Statistics 18’. Nadat alle data 

ingegeven waren in PASW werden alle variabelen gecontroleerd op onmogelijke waarden en werden deze 

verwijderd. Vervolgens werd voor elke variabele aan de hand van de Shapiro-Wilk test (een normaliteitstest) en 

een Q-Q plot nagegaan of de waarden normaal verdeeld waren. Gezien de waarden voor de verschillende 

onderzochte groepen significant afweken van de normale verdeling (P<0.05), maakten we voor alle analyses 

gebruik van niet-parametrische testen. We gebruikten de Mann-Whitney U-test om twee onafhankelijke 

steekproeven (bv. mannen en vrouwen) met elkaar te vergelijken. Om de verschillende metingen met elkaar te 

vergelijken, maakten we gebruik van de Friedman-test; een non-parametrisch test om verschillende afhankelijke 

variabelen met elkaar te vergelijken. 

Resultaten 
Studiepopulatie 
In deze studie werden 14 proefpersonen (7 vrouwen en 7 mannen) geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd bedroeg 

23.6 jaar (SD ± 3.87) met een range van 18.4 tot 31.7 jaar. De leeftijdsverdeling in beide geslachten verschilde 

niet significant (P = 0.897). Ook de stressscores waren in beide groepen vergelijkbaar (P = 0.123). Zeven 

proefpersonen hadden een lichte iriskleur (blauw, grijs en/of groen) en evenveel proefpersonen hadden een 

donkere iriskleur (bruin). Beide groepen verschilden niet significant wat betreft leeftijd (P = 0.909) noch 

stressscore (P = 0.789). 
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Effect van Apraclonidine 
Wanneer we de 9 verschillende metingen over de tijd vergelijken, zien we dat de anisocorie na donkeradaptatie en 

bij minimale diameter significant verschillen voor de metingen op 30min en 60min na indruppelen met 

apraclonidine druppels. (tabel 4, figuur 4 en 5). We kozen ervoor om niet met de absolute waarden van de 

pupilparameters te werken, gezien de significante interpersoonlijke variabiliteit, maar we maakten telkens het 

verschil tussen het niet-ingedruppelde oog en het ingedruppelde oog (niet-ingedruppeld – ingedruppeld). Wanneer 

we terugkoppelen naar de absolute waarden van de pupildiameters (figuur 6), kunnen we besluiten dat het 

ingedruppelde oog een miosis vertoont. Het verschil in amplitude neemt toe naarmate de tijd vordert. Als we dit 

met de absolute waarden gaan vergelijken, zien we dat het ingedruppelde oog een toegenomen amplitude 

vertoont.  We vonden geen significante invloed op de latentie, de snelheid van constrictie en de snelheid van 

redilatatie (tabel 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Verdeling van de anisocorie na donkeradaptatie. 
Deze boxplot toont de distributie van de anisocorie na 
donkeradaptatie op de verschillende tijdstippen na 
indruppelen met apraclonidine. 

Figuur 5: Verdeling van de anisocorie bij minimale 
diameter. Deze boxplot toon de distributie van de 
anisocorie bij minimale diameter op de verschillende 
tijdstippen na indruppelen met apraclonidine. 
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Parameter P-waarden 

Anisocorie na donkeradaptatie 0.003 

Anisocorie bij minimale diameter < 0.001 

Verschil in amplitude <0.001 

Verschil in latentie 0.339 

Verschil in snelheid van constrictie 0.808 

Verschil in snelheid van redilatatie 0.456 
  

Tabel 4: Significantie van het verschil tussen de 9 opgemeten tijdstippen. De parameters werden berekend door de waarden 
van het niet-ingedruppelde oog te verminderen met deze van het ingedruppelde oog. Significante waarden (P<0.05) zijn in 
vet weergegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: Evolutie van de donker geadapteerde pupildiameter na indruppelen met apraclonidine. Deze grafiek toont de 
individuele absolute waarde van de pupildiameter. Men ziet de evolutie van de pupildiameter na indruppelen met 
apraclonidine. 
 

Wanneer we de pupildiameter op de verschillende tijdstippen na indruppelen vergelijken met de meting op tijdstip 

0 (vóór het indruppelen), zien we dat de anisocorie van de diameter na donkeradaptatie en de minimale diameter 

enkel het eerste uur significant verschillend blijven en dat deze daarna terug normaliseren (tabel 5). De amplitude 

in het ingedruppelde oog neemt toe naarmate de tijd vordert. Dit effect persisteert langer dan het effect op de 

diameters (tabel 5). 
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Parameter P-waarden 

Tijdstip meting (min.) 30 60 90 120 180 240 300 360 

Anisocorie na donkeradaptatie 0.001 0.012 0.509 0.660 0.683 0.730 0.530 0.551 

Anisocorie bij minimale diameter 0.001 0.009 0.300 0.551 0.900 0.683 0.300 0.124 

Verschil in amplitude (mm) 0.396 0.022 0.016 0.016 0.003 0.030 0.033 0.074 
  

Tabel 5: De significantie van het verschil tussen de diameter op tijdstip 0 en de verschillende opgemeten tijdstippen na het 
indruppelen van apraclonidine. Significante waarden (P<0.05) zijn in vet weergegeven. 

 

Discussie 

We vonden een significant verschil tussen de 9 tijdstippen voor de berekende anisocorieën. Wanneer we kijken 

naar de absolute waarden zien we een afname in de pupildiameter. Ook de amplitude verschilt significant. Het 

indruppelen van apraclonidine 1% bij gezonde proefpersonen veroorzaakt dus een relatieve miosis die het meest 

uitgesproken is 30 tot 60 minuten na het indruppelen en dan geleidelijk aan weer afneemt.  

Gezien zijn zwak sympathicomimetische werking zou men verwachten dat apraclonidine geen of een weinig 

dilaterend effect zou hebben op de pupillen van gezonde proefpersonen. Tot op heden werd in de literatuur 

tegenstrijdige bevindingen beschreven omtrent het effect van apraclonidine bij gezonde vrijwilligers. In 1988 

vond Robin effectief ook dat er bij een klein aantal proefpersonen een relatieve mydriasis optrad na het 

indruppelen van apraclonidine.66 Jampal et al. (1988) en Stewart et al. (1996) vonden geen significant effect van 

apraclonidine op de pupildiameter.69-70 Het moet genoteerd worden dat de pupildiameter in deze studies gemeten 

werd met een millimeter meetlat. Deze methode is subjectief en afhankelijk van de onderzoeker, terwijl infrarood 

pupillometrie een meer accurate en objectieve methode is om de pupildiameter te bepalen. In deze studies kan 

men tevens niet verzekeren dat elke meting voorafgegaan werd door een periode van donkeradaptatie, waardoor 

hun resultaten niet vergelijkbaar zijn met de resultaten in dit onderzoek. In de studie van Stewart et al. (1996) 

werden bovendien enkel patiënten gediagnosticeerd met open hoek glaucoom of oculaire hypertensie. Ook Jampal 

et al. (1988) bestudeerden enkel een kleine groep patiënten met oculaire hypertensie. Hoewel de medicatie voor 

deze aandoeningen gestopt werd 4 weken voor de aanvang van de studie, kunnen de lange termijn effecten van de 

medicatie en van de oogaandoening zelf een invloed hebben op het effect van de apraclonidinedruppels. In onze 

studie hadden de proefpersonen geen medische aandoeningen en namen zij geen medicatie met uitzondering van 

orale contraceptiva. 
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Gelijkaardig aan onze resultaten, vonden ook Morales et al. (2000),  Bacal en Levy (2004) en Koc et al. (2005) 

een beperkte miosis na het indruppelen van apraclonidine.62,67-68 Voor brimonidine, ook een !-2-agonist, kwamen 

onderzoekers tot een gelijkaardige vaststelling.71 Zij weten het constringerend effect aan het !-2 agonistisch effect 

van brimonidine. De stimulatie van de presynaptische !-2 receptoren resulteert in een reductie van noradrenaline 

loslating in de synaps. De noradrenaline gemedieerde contractie van de dilaterende spieren door !-1 receptoren 

wordt plotseling verminderd, wat resulteert in een afname van de diameter.71 Apraclonidine is een !-2 receptor 

agonist maar daarnaast ook een zwakke !-1 receptor agonist.63 Het miotisch effect van apraclonidine kan op 

dezelfde manier verklaard worden als dat bij brimonidine gezien het !-2 receptor agonerend effect bij gezonde 

proefpersonen meer uitgesproken is dan het !-1 receptor agonerend effect. Bij patiënten met het syndroom van 

Horner zal het !-1 receptor agonerend effect dan weer overheersen gezien de supersensitiviteit bij deze patiënten 

waardoor een mydriase optreedt. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om ook het niet-pathologische oog 

in te druppelen met apraclonidine druppels voor het diagnosticeren van een vermoedelijke Hornerpupil. 

Aangezien het miotische effect van apraclonidine het meest uitgesproken is 30-60min na het indruppelen, zou dit 

de beste timing zijn om het effect van apraclonidine te evalueren. 

De amplitude van de pupilconstrictie verschilde ook significant. Het ingedruppelde oog toonde een stijgende 

amplitude, dit effect bleef langer observeerbaar dan het effect op de pupildiameters. Wij veronderstellen dat dit 

ook het resultaat is van het meer uitgesproken !-2 agonistisch effect van apraclonidine. We denken dat het !-2 

agonistisch effect van apraclonidine langer persisteert dan 1uur na indruppelen, maar dat het niet langer meetbaar 

is aan de hand van de pupildiameter. Aangezien het zeer moeilijk is om de amplitude in te schatten zonder een 

pupillometer, denken wij dat het beter is om de diameters te vergelijken. 

Onze studie toont een significant relatief miotisch effect van apraclonidine 1% en een significant gestegen 

amplitude van pupilconstrictie in reactie op een lichtflits na indruppelen van het oog met apraclonidine 1%. De 

relatieve anisocorie geïnduceerd door apraclonidine is meer uitgesproken 30-60 minuten na indruppelen van het 

oog, terwijl het effect op de amplitude persisteert tot 5 uur na indruppelen van het oog. 
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Pupillometrie bij het syndroom van Horner 

!"#$%&'$(
Inleiding 
Er werd een orthosympathische hypofunctie beschreven bij syndroom van Horner. Wij onderzoeken het 

effect van apraclonidine 1%, een alfa-adrenerge agonist, op de Hornerpupil. Tevens zullen we bij deze 

patiënten de zessecondediameter bepalen, zijnde de waarde van de pupildiameter 6 seconden na de lichtflits. 

Vergelijken van de pupildiameter 6 seconden na de lichtflits met de pupildiameter in rust kan van belang zijn voor 

de diagnosestelling van het Horner syndroom, gezien de normale pupil na 6 seconden terug volledige redilatatie 

tot de rustdiameter heeft bereikt. Wij onderzoeken zessecondediameter bij de Hornerpupil voor en na indruppelen 

met apraclonidine 1%. 
Methode 
In deze studie werden 8 proefpersonen (3 vrouwen en 5 mannen) geïncludeerd. Infrarood pupillometrie werd 

gebruikt om de pupildiameter en de dynamische pupilrespons in reactie op een lichtflits te meten. De eerste 

metingen werden uitgevoerd vóór het indruppelen van apraclonidine. De metingen werden herhaald 30 en 60 

minuten na het indruppelen van beide ogen met een druppel apraclonidine 1%. 

Resultaten 
We vinden een vermindering in anisocorie, maar geen volledige omkering van de anisocorie bij de Hornerpatiënt 

na indruppelen met apraclonidine. De zesseconde waarde van de Hornerpupil is significant kleiner dan deze van 

de gezonde pupil bij de meting vóór het indruppelen met apraclonidine. De zesseconde waarde van de 

Hornerpupil neemt toe na indruppelen met apraclonidine, maar is echter niet significant groter dan deze van de 

gezonde pupil bij de meting 30 en 60 minuten na het indruppelen met apraclonidine. 
Conclusie 
We zien een vertraagde redilatatie bij de Hornerpupil ten gevolge van de orthosympathische disfunctie. 

Hierdoor zien we een significant kleinere zessecondediameter bij de Hornerpupil vóór het indruppelen 

met apraclonidine. Met onze studie introduceren wij een nieuwe parameter: de zesseconde waarde. Aan de hand 

van deze waarde zouden we de diagnose van het Horner syndroom kunnen verfijnen.  

Inleiding 

Het syndroom van Horner wordt veroorzaakt door een onderbreking van de sympathische innervatie naar het oog 

en presenteert zich typisch met ipsilaterale ptosis, miosis en anhydrosis aan de aangetaste zijde. De meest 

frequente onderliggende oorzaken van deze orthosympathische disfunctie bij het Horner syndroom zijn dissectie 

van de arteria carotis en iatrogene oorzaken zoals centraal veneuze lijn, operatie of angiografie van de carotiden.  
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Pupiltesten zijn een solide methode voor het evalueren van de autonome functie en kunnen diagnostische waarde 

hebben bij het onderscheiden van verschillende onderliggende oorzaken van autonome stoornissen.100 De 

diagnose van het syndroom van Horner is gebaseerd op klinische kenmerken, pupilparameters en farmacologische 

tests. Fysiologische anisocorie verschilt van Horner anisocorie doordat fysiologische anisocorie hetzelfde blijft in 

licht en donker, terwijl de Horner anisocorie meer uitgesproken is in het donker.  

Apraclonidine oogdruppels werden in recente literatuur bevonden als een diagnostisch middel om Horner 

syndroom te diagnosticeren.61 Ingedruppeld bij patiënten met het syndroom van Horner geeft apraclonidine 1% 

een uitgesproken dilatatie van het aangetaste oog. Bij het normale oog geeft het een lichte miosis.61 De Horner 

pupil is orthosympatisch gedenerveerd en vertoont in normale toestand een miosis. Bij toedienen van een alfa-1 

agonist zal deze pupil dilateren ten gevolge van denervatie supersensitiviteit. Een omkering van de anisocorie na 

indruppelen van topische apraclonidine wordt beschouwd als een positief testresultaat om een unilateraal Horner 

syndroom te diagnosticeren.99 In de studie van Kawasaki et al. werden twee proefpersonen met syndroom van 

Horner getest met 1% apraclonidine druppels. Er werd een dilatatie waargenomen van de miotische Horner pupil, 

maar deze was onvoldoende om een omkering van de oorspronkelijke anisocorie te bekomen. Er werd geen effect 

waargenomen van apraclonidine op het normale contralaterale oog. Kawasaki et al. concludeert dat de huidige 

criteria voor diagnosticeren van een unilateraal Horner syndroom met apraclonidine geoptimaliseerd moeten 

worden omdat niet elke Horner patiënt een positief testresultaat behaalt met omkering van de anisocorie in reactie 

op indruppelen van apraclonidine 1% druppels.99  

Volgens de huidige literatuur zou een vertraagde redilatatietijd bij de pupilreflex een index zijn voor de ziekte van 

Horner.98 Helmut Wilhelm et al. beschrijft deze vertraagde redilatatie als een kenmerk van het Horner syndroom. 

De volledige redilatatie van de pupil bij verwijderen van de lichtbron gebeurt in 2 delen. Het eerste deel is een 

passieve relaxatie van de pupilsfincter, weinig beïnvloed door het orthosympathische zenuwstelsel. Het tweede 

deel is een actieve invloed van het orthosympatisch systeem waardoor verdere dilatatie van de pupil gebeurt. 

Aangezien men bij het syndroom van Horner een disfunctie ziet van het orthosympatisch systeem, verwacht men 

dat vooral in het tweede deel van de redilatatie een vertraging optreedt. Dit betekent dat de anisocorie toeneemt 

gedurende de eerste fase van redilatatie (1-6 seconden) en afneemt in de tweede fase (7-15seconden). De 

anisocorie bij Horner is dus duidelijker in de tweede fase dan in de eerste fase (fig7), in tegenstelling tot een 

fysiologische anisocorie waarbij er een constante anisocorie te zien is gedurende de volledige redilatatie periode.98  

Helmut Wilhelm et al. concludeert dat het meten van deze vertraagde pupilredilatatie bij de lichtreflex de 

differentiaaldiagnose kan verzekeren tussen Horner syndroom en fysiologische anisocorie. Waar de redilatatie van 

een normale pupil bij benadering 5 à 6 seconden duurt, zal dit bij Horner syndroom 15 à 20 seconden bedragen.98 

Door middel van de infrarode pupillografie kan men bijgevolg zeer accuraat het Horner syndroom onderscheiden 

van een fysiologische anisocorie.98 
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Gezien de disfunctie van het orthosympatisch zenuwstelsel bij het syndroom van Horner, verwachten we een 

dilatatie te zien van de Hornerpupil na indruppelen met apraclonidine 1%. Hierbij zou er miosis van de gezonde 

pupil optreden (zie Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ - ‘Invloed van apraclonidine’), waardoor een 

omkering van de anisocorie te zien is. Tevens zullen we bij deze patiënten de zessecondediameter bepalen, zijnde 

de pupildiameter 6 seconden na de lichtflits. Vergelijken van de pupildiameter 6 seconden na de lichtflits met de 

pupildiameter in rust kan van belang zijn voor de diagnosestelling van het Horner syndroom, gezien de normale 

pupil na 6 seconden beide redilatatie fasen heeft doorlopen en terug volledige redilatatie tot de rustdiameter heeft 

bereikt98. Zonder toediening van apraclonidine 1% zou de zesseconde waarde kleiner zijn dan bij de gezonde 

pupil ten gevolge van de vertraagde redilatatie bij de Hornerpupil, zoals beschreven in de literatuur (figuur 7). Wij 

onderzoeken de Hornerpupil vóór en na indruppelen met apraclonidine 1%. Na het indruppelen verwachten wij 

een versnelde redilatatie ten gevolge van de orthosympathische supersensitiviteit. Pupillometrische meting van de 

zessecondediameter na indruppelen met apraclonidine 1% werd nog niet eerder beschreven en zou een 

diagnostische index kunnen zijn voor de ziekte van Horner.  

pupildiameter(mm)        

…………………………………………   

                  1         2        3    

    1e fase  2e fase 

 

        Tijd(s) 
lichtflits                     zessecondediameter 
 
Figuur 7: weergave van de dynamische pupilveranderingen bij de pupilreflex. Pupil 1: De lichtreflex bij een Hornerpupil na 
indruppelen met apraclonidine 1% druppels. Pupil 2: De lichtreflex bij een gezonde pupil zonder indruppelen met 
apraclonidine 1% druppels. Pupil 3: De lichtreflex bij een Hornerpupil zonder indruppelen met apraclonidine 1% druppels. 
De anisocorie bij de ziekte van Horner (verschil in pupildiameter van pupil 2 en 3) is groter in de 2e fase van de redilatatie. 

70$6.8,09(
Studiepopulatie 
De proefpersonen werden gerekruteerd in de omgeving van de onderzoekers en op de afdeling Neurologie van het 

Universitair ziekenhuis te Gent. Acht Hornerpatiënten tussen de 18 en 60 jaar werden gerekruteerd voor de studie. 

De proefpersonen hadden geen andere relevante medische aandoeningen noch namen zij relevante medicatie. De 

onderzochte personen dronken geen alcohol in de vier uur voorafgaand aan het onderzoek. Proefpersonen welke 

excessieve hoeveelheden (>5 eenheden /dag) cafeïnehoudende dranken gebruikten, konden niet deelnemen aan de 

studie. Refractieafwijkingen tot ± 5 D werden geïncludeerd. 
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Materialen  
Voor beschrijving van de materialen zie Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ - ‘Invloed van stress’ - 

‘Materialen’. Voor het indruppelen werd gebruik gemaakt van apraclonidine 1% individuele verpakkingen voor 

éénmalig gebruik. 

Procedure  
De procedure verliep op een gelijkaardige manier als het onderzoek naar de ‘Invloed van stress’. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving, zie aldaar. De eerste meting gebeurde zonder apraclonidine. Daarna werden beide 

ogen ingedruppeld met een druppel 1% apraclonidine. De test werd hernomen na 30min en na 60 minuten, 

aangezien het effect van apraclonidine het meest uitgesproken is 30-60 min na het indruppelen, zie Deel 

‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’-‘Invloed van apraclonidine’-‘resultaten’ (figuur 8). Gedurende de 

test mochten de proefpersonen geen alcohol of cafeïnehoudende dranken nuttigen. 
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Gedurende de eerste 5 seconden werd de scotopische rustdiameter (mm) van de pupil bepaald. De latentie (ms), 

de amplitude (mm), de minimale diameter (mm), de constrictie- (mm/s) en redilatatiesnelheid (mm/s) werden 

bepaald tijdens de pupilreflex na een 1-seconde-durende lichtflits. Aangezien de blootstelling aan de lichtflits 

gebeurde op tijdstip 5 seconden, werd om de 6-seconde waarde te bepalen de diameter op tijdstip 11 seconden na 

het begin van de registratie bepaald (frame 275), dit is 6 seconden na de lichtflits. De opgemeten diameters, de 

snelheden en de amplitude werden weergegeven met een precisie van 0.01. Voor de latentie werden er geen cijfers 

na de komma weergegeven. 



 

24 
 

)&"&*'&*'+,%("-"./'%(
Voor de statistische analyse werd er gebruik gemaakt van het programma ‘PASW Statistics 18’. Nadat alle data 

ingegeven waren in PASW werden alle variabelen gecontroleerd op onmogelijke waarden en werden deze 

verwijderd. Vervolgens werd voor elke variabele aan de hand van de Shapiro-Wilk test (een normaliteitstest) en 

een Q-Q plot nagegaan of de waarden normaal verdeeld waren. Gezien de waarden voor de verschillende 

onderzochte groepen significant afweken van de normale verdeling (P<0.05), maakten we voor alle analyses 

gebruik van niet-parametrische testen. We gebruikten de Wilcoxon test om twee afhankelijke variabelen met 

elkaar te vergelijken. Om de verschillende metingen met elkaar te vergelijken, maakten we gebruik van de 

Friedman-test; een non-parametrisch test om verschillende afhankelijke variabelen met elkaar te vergelijken. 

:0#*-$&$03(
Studiepopulatie 
In deze studie werden 8 proefpersonen (3 vrouwen en 5 mannen) geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd bedroeg 

39.4 jaar (SD ± 11.61) met een range van 25.7 tot 59.5 jaar. Alle proefpersonen waren gekend met unilateraal 

Horner syndroom. Het gezonde oog van de patiënt werd gebruikt als controle oog. 

Effect van apraclonidine 
De rustdiameter van de Hornerpupil verschilt significant met deze van de controlepupil bij de meting vóór 

indruppelen met apraclonidine. We vinden geen significant verschil in rustdiameter tussen de Hornerpupil en de 

controlepupil na het indruppelen met apraclonidine (tabel 6). De rustdiameter van de Hornerpupil neemt toe na 

indruppelen met apraclonidine, maar verschilt niet significant bij de opeenvolgende metingen bij de Hornerpupil 

(P = 0,651). Bij de gezonde pupil zien we echter wel een sterk significante afname in rustdiameter (P = 0,005). 

Het effect van apraclonidine op de gezonde pupil werd reeds beschreven in Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde 

proefpersoon – effect van apraclonidine’. 

Vóór het indruppelen met apraclonidine vinden we een significant verschil in minimale pupildiameter tussen de 

Hornerpupil en de controlepupil, welke verdwijnt na het indruppelen (tabel 6). Bij deze minimale pupildiameter 

zien we een toename in diameter, maar vinden we geen significante verschillen in de opeenvolgende metingen bij 

de Hornerpupil (P = 0,368). We zien wel een sterk significante afname in minimale pupildiameter bij de gezonde 

pupil (P = 0,018). Apraclonidine heeft dus hetzelfde effect op de minimale pupildiameter als op de rustdiameter. 

De anisocorie verschilt niet significant bij de verschillende metingen (P = 0,22). We zien geen omkering van de 

anisocorie bij de Hornerpatiënt na indruppelen met apraclonidine. 

De zessecondediameter  
Wanneer we de zesseconde waarden van de Hornerpupil vergelijken met deze van de controlepupil, vinden we dat 

de zessecondediameter vóór het indruppelen met apraclonidine sterk significant verschilt.  
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Na het indruppelen met apraclonidine vinden we geen significant verschil in zesseconde waarde, noch bij de 

meting na 30min, noch bij de meting na 60min (tabel 6).  

De zessecondediameter van de Hornerpupil neemt toe na indruppelen met apraclonidine, wat wijst op een 

versnelde redilatatie in vergelijking met de redilatatie vóór het indruppelen. De waarde gaat in stijgende lijn 

naarmate het effect van apraclonidine maximaal wordt (figuur 9). We zien een omgekeerd effect op de 

zessecondediameter van het gezonde oog. De zessecondediameter van de gezonde pupil neemt af na indruppelen 

met apraclonidine. We vonden echter geen significante verschillen in zessecondediameters bij de verschillende 

metingen, noch bij de Hornerpupil ( P = 0,33), noch bij de gezonde pupil ( P = 0,14). 

Parameters P-waarden 
Rustdiameter voor het indruppelen 0,018 
Rustdiameter 30min na het indruppelen 0,67 
Rustdiameter 60min na het indruppelen 1,00 
Minimale pupildiameter voor het indruppelen 0,018 
Minimale pupildiameter 30min na indruppelen 0,89 
Minimale pupildiameter 60min na indruppelen 0,40 
Zessecondediameter voor het indruppelen 0,012 
Zessecondediameter 30min na het indruppelen 0,48 
Zessecondediameter 60min na het indruppelen 0,33 

 
Tabel 6: Significantie van het verschil in zessecondediameter tussen de Hornerpupil en de gezonde pupil. De significante 
waarden staan in het vet weergegeven. 
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De rustdiameter en de minimale pupildiameter van de Hornerpupil verschillen significant met deze van de 

controlepupil bij de meting vóór indruppelen met apraclonidine. Deze anisocorie vermindert na indruppelen met 

apraclonidine. Dit kan verklaard worden doordat apraclonidine 1% bij patiënten met het syndroom van Horner 

een uitgesproken dilatatie van het aangetaste oog geeft. Op het normale oog geeft het een lichte miosis.61 We zien 

dus een vermindering in anisocorie, maar geen volledige omkering van de anisocorie bij de Hornerpatiënt na 

indruppelen met apraclonidine. Deze resultaten sluiten aan bij de conclusie van Kawasaki et al., die stelt dat de 

huidige criteria voor diagnosticeren van een unilateraal Horner syndroom met apraclonidine geoptimaliseerd 

moeten worden omdat niet elke Horner patiënt een positief testresultaat behaalt met omkering van de anisocorie in 

reactie op indruppelen van apraclonidine 1% druppels.99  

De zessecondediameter van de Hornerpupil is significant kleiner dan deze van de gezonde pupil bij de meting 

vóór het indruppelen met apraclonidine. Dit kunnen we verklaren doordat de Hornerpupil vertraagd redilateert ten 

gevolge van de orthosympathische disfunctie. Door deze trage redilatatie zal de Hornerpupil 6 seconden na de 

lichtflits geen volledige redilatatie tot rustdiameter bereikt hebben. Dit komt overeen met de resultaten van 

Helmut Wilhelm et al., die concludeert dat het meten van deze vertraagde pupil redilatatie bij de lichtreflex de 

differentiaaldiagnose kan verzekeren tussen Horner syndroom en fysiologische anisocorie.   

De zessecondediameter van de Hornerpupil neemt toe na indruppelen met apraclonidine, maar is echter niet 

significant groter dan deze van de gezonde pupil bij de meting 30 en 60minuten na het indruppelen met 

apraclonidine. Deze trend wijst op een versnelde redilatatie in vergelijking met de redilatatie vóór het indruppelen, 

die nog toeneemt naarmate het effect van apraclonidine maximaal wordt. We zien een omgekeerd effect op de 

zessecondediameter van het gezonde oog: deze neemt af na indruppelen met apraclonidine. De versnelde 

redilatatie van de Hornerpupil kan verklaard worden door optreden van orthosympathische supersensitiviteit. 

Men moet voorzichtig zijn met de interpretatie van negatieve resultaten, want het is nog niet gekend wanneer de 

hypersensitiviteit in het syndroom van Horner optreedt. Analoog aan phenylephrine, kan men anticiperen dat de 

hypersensitiviteit meer uitgesproken zal zijn afhankelijk van hoe dichter de denervatie gelegen is bij het oog of 

hoe completer de sympathische lesie is.97 Er werd geen rekening gehouden met de ernst van het syndroom van 

Horner. De graad van de anisocorie in het donker is een indicatie voor de ernst. Doordat onze populatie 

hoofdzakelijk bestond uit patiënten met mild syndroom van Horner is het mogelijk dat de effecten van de subtiele 

orthosympathische disfunctie gemaskeerd werden. We zouden dit graag verder bestuderen in de toekomst met een 

groter aantal en een breder spectrum aan Hornerpatiënten. 



 

27 
 

Pupillometrie bij migrainepatiënten 

Pupillometrie bij migraine 
!"#$%&'$(
Inleiding 
Tot op heden is er geen consensus in de literatuur of er bij migraine een sprake is van een stoornis in het 

sympathische of het parasympatische zenuwstelsel. De meeste pupillometrische studies suggereren een 

sympathische hypofunctie bij migraine. We wilden een sympathische hypofunctie aantonen tijdens een migraine 

episode. Hiervoor onderzochten we de migrainepatiënten zowel tijdens een hoofdpijnaanval als tijdens het 

hoofdpijnvrije interval. 

Methode  
We gebruikten infrarood pupillometrie om de donker geadapteerde en licht geadapteerde pupildiameter te meten. 

Ook de minimale diameter, latentie, amplitude, constrictiesnelheid en redilatiesnelheid van de lichtreflex werden 

gemeten. De migraine patiënten werden zowel ictaal als interictaal onderzocht. Gebruik van profylactische 

medicatie was een exclusiecriteria. Er werd geen aanvalsmedicatie toegestaan voor of tijdens het onderzoek.  

Resultaten 
We vonden geen verschillen tussen migraine patiënten met en zonder aura. Er was geen correlatie tussen de 

pupilparameters en de zijde van de hoofdpijn bij patiënten met habitueel unilaterale migraine. We vonden geen 

significante verschillen tussen migraine patiënten en controles, noch ictaal, noch interictaal. De pupilparameters 

van migraine patiënten verschilden niet significant ictaal en interictaal.  

Conclusie 
Het feit dat we voor geen enkele opgemeten parameter een verschil vonden tussen migrainepatiënten en 

controlepatiënten en tussen de ictale en interictale meting doet vermoeden dat er waarschijnlijk enkel uiterst 

subtiele autonome veranderingen zijn in de pupilparameters bij migrainepatiënten. Door middel van druppeltesten 

zouden dergelijke verschillen eventueel beter belicht kunnen worden. 

Inleiding 
Migraine is een vaak voorkomende episodische soms chronische, multifactoriële neurovasculaire aandoening die 

gekenmerkt wordt door herhaaldelijke aanvallen van typisch unilaterale, pulserende hoofdpijn geassocieerd aan 

een disfunctie van het autonoom zenuwstelsel.72 De hoofdpijn is matig tot ernstig en gaat vaak samen met foto- en 

fonofobie, mechanosensitiviteit, nausea en braken. Migraine kan voorafgegaan worden door een aura; migraine 

met aura. Deze aura bestaat uit focale neurologische symptomen die de hoofdpijnaanval voorafgaan of optreden 

tijdens de migraine aanval. Drievierden van de volwassen migrainepatiënten zijn vrouwen doch prepubertair zijn 

evenveel meisjes als jongens aangedaan.73  
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Het wordt nog steeds betwist of er bij migraine nu een sympathische dan wel een parasympathische verstoring is. 

Maar in beide gevallen verwacht men dat er een pupildisfunctie zou optreden. Hoewel subtiel, is er reeds heel wat 

evidentie van pupil abnormaliteiten geassocieerd met migraine.74 In 1984 beschreven Gotoh et al. een 

veralgemeende sympathische hypofunctie bij migrainepatiënten gedurende de hoofdpijnvrije periodes.75 Ook 

Rubin et al. (1985) en Drummond (1990) hadden gelijkaardige bevindingen.76-77 Een sympathische disfunctie en 

een milde parasympathische disfunctie tussen de aanvallen werden ook gesuggereerd op basis van onderzoek van 

cardiovasculaire reflexen.78-79 

Mylius et al. (2003) vonden 48u tot 1 week na een migraineaanval ook tekenen van een lokale en veralgemeende 

parasympathische hypofunctie.80 Drummond (1994) vond een parasympathische hyperfunctie tijdens de aanval 

wat tot een parasympathische disfunctie zou leiden direct na de aanval.81 De ictale hyperfunctie kan men 

verklaren als men uitgaat van een centrale sympathische hypofunctie waardoor de parasympathische tonus dus 

meer uitgesproken wordt tijdens de aanval.82 

Ook recenter onderzoek toont subtiele sympathische en parasympathische disfuncties van de pupil bij 

migrainepatiënten. Harle et al. (2005) concludeerden dat deze subtiele abnormaliteiten persisteren tijdens de 

interictale fase. Zij vermoeden dat bij migrainepatiënten met een habituele hoofdpijnzijde deze afwijkingen 

asymmetrisch zijn.74 Drummond vergeleek al in 1987 de pupildiameter van de hoofdpijnzijde met deze van de 

non-hoofdpijnzijde bij migrainelijders. Hij toonde aan dat de pupildiameter kleiner was langs de zijde van de 

hoofdpijn zowel tijdens de hoofdpijnvrije periodes als tijdens een migraineaanval. Ook de temperatuur van het 

gelaat was asymmetrisch tijdens een hoofdpijnaanval en geassocieerd aan de zijde van de hoofdpijn.76 In 

tegenstelling tot Drummond suggereerden De Marinis et al. (1998) dat de oculosympathische hypofunctie niet 

gerelateerd was aan de hoofdpijnzijde en tijdelijk gerelateerd was aan de hoofdpijnaanval; deze was echter 

afwezig na 15 dagen.82 Mylius et al. (2003) onderzochten de pupil lichtreflex bij migrainepatiënten binnen 48u tot 

1 week na een migraineaanval. Zij vonden dat de locale sympathische hypofunctie meer uitgesproken was binnen 

de 48u na een aanval dan na 1 week.80 Deze partiële persistentie van de hypofunctie zou kunnen verklaard worden 

door het feit dat de functie van de pericarotide vezels na een aanval moeten herstellen. Battistella et al. (1989) 

concludeerden dat deze sympathische hypofunctie ook voorkwam bij kinderen met migraine doch minder 

uitgesproken.83 Dit suggereert dat er een progressie is van de sympathische hypofunctie naarmate de migraine 

langer bestaat.  

Tot op heden wijzen de meeste studies in de richting van een veralgemeende sympathische hypofunctie bij 

migraine maar recentere literatuur met modernere apparatuur is schaars. Of deze hypofunctie al dan niet 

persisteert tijdens de hoofdpijnvrije fase en of deze gelinkt is aan de zijde van de habituele hoofdpijn blijft een 

twistpunt.  
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Hypothese 
Eerste hypothese 
Weinig studies vergeleken de pupilparameters bij migrainepatiënten ictaal en interictaal. Hierbij is het tijdstip van 

onderzoek cruciaal voor de interpretatie van de resultaten. Gezien er evidentie bestaat dat een sympathische 

hypofunctie blijft bestaan tot 15 dagen na de aanval, willen wij het interictale onderzoek minimum 15 dagen na de 

laatste aanval plannen.82 We vermoeden dat er interictaal geen of slechts subtiele verschillen zullen optreden; 

vergeleken met de controlepatiënten. Ictaal verwachten we wel een sympathische disfunctie te vinden.  

Tweede hypothese 
Men is het er in de literatuur niet over eens of er al dan niet een asymmetrie is in de pupilparameters bij 

unilaterale migraine. Indien er toch een asymmetrie zou bestaan, vermoeden we deze te detecteren tijdens een 

aanval. Logischerwijs zal de sympathische hypofunctie meer uitgesproken zijn aan de hoofdpijnzijde. Dit 

betekent dat de pupil aan die zijde kleiner zal zijn. We verwachten geen afwijkingen interictaal wanneer het 

onderzoek minimaal 15 dagen na de aanval wordt uitgevoerd. 

Methodiek 
Studiepopulatie 
Er werden twee verschillende populaties onderzocht. Deze werden gerekruteerd in de omgeving van de 

onderzoekers en op de dienst Neurologie van het UZ in Gent. Enkel proefpersonen tussen de leeftijd van 18 en 65 

jaar mochten deelnemen aan de studie.  

1. De eerste groep bestond uit migrainepatiënten waarbij het onderzoek interictaal werd uitgevoerd. Deze 

proefpersonen leden enkel aan migraine met een aanvalsfrequentie van gemiddeld 1 à 2 per maand. De 

diagnose van migraine werd gesteld op basis van de ICHD-II criteria (International Classification of 

Headache Disorders, opgesteld door de International Headache Society).84 Dit interictaal onderzoek vond 

plaats minstens 15 dagen na het einde van de laatste aanval.82 Schoenen et al. (1995) ontdekten dat het 

corticale responspatroon dramatische veranderingen ondergaat gedurende een aanval. Deze veranderingen 

waren reeds 24u vóór het begin van de aanval aanwezig en duurden tot 24u na de aanval.85 Om deze reden 

werden de migrainepatiënten dan ook gevraagd contact op te nemen met de onderzoeker 24u na het 

onderzoek en te vermelden of er zich sinds het onderzoek een migraineaanval had ontwikkeld of niet. Na 

het uitvoeren van het onderzoek interictaal, werd het ook ictaal uitgevoerd. De patiënt werd gevraagd, 

indien bereid, contact op te nemen met de onderzoeker tijdens een migraineaanval om voor de tweede 

maal het onderzoek uit te voeren. Er werd gevraagd geen aanvalsmedicatie in te nemen 48u vóór en 

tijdens dit tweede onderzoek. 

2. Er werd ook een groep controlepatiënten onderzocht welke bestond uit gezonde proefpersonen zonder 

hoofdpijn. Deze werden éénmalig aan het onderzoek onderworpen. 
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Patiënten die één van volgende medicaties namen werden geëxcludeerd: oogdruppels (met uitzondering van 

kunsttranen), profylactische behandeling voor migraine, psychofarmaca, antihistaminica, benzodiazepines en 

afgeleiden. Anticonceptie werd wel toegestaan. Patiënten die excessieve hoeveelheden cafeïnehoudende dranken 

consumeren, i.e. meer dan 5 eenheden per dag, werden geëxcludeerd. Indien de proefpersoon in de maand 

voorafgaand aan het onderzoek soft of hard drugs hadden gebruikt, met uitzondering van cafeïne, nicotine en 

alcohol, werden zij niet opgenomen in onze studie. Patiënten met aandoeningen die met het onderzoek zouden 

kunnen interfereren, zoals oogziekten en epilepsie, werden geëxcludeerd. Mensen met ernstige pijn of 

slaapstoornissen konden wegens mogelijke invloed op de pupilparameters niet meewerken aan de studie. De 

richtlijnen volgens de verklaring van Helsinki werden gevolgd; er werd gezorgd voor een volledige informed 

consent van alle proefpersonen en deze konden op elk moment uit de studie stappen zonder een reden te moeten 

opgeven. Refractieafwijkingen tot ± 5 D werden geïncludeerd. 

Materialen 
Voor beschrijving van de materialen zie Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ - ‘Invloed van stress’ - 

‘Materialen’. 

Procedure 
Nadat de patiënt had ingestemd mee te werken aan het onderzoek, werd hij binnengeleid in het onderzoekslokaal. 

Er werd hem een informatiefolder betreffende het onderzoek overhandigd (bijlage II). Mondeling werd het 

verloop en het doel van het onderzoek geschetst. Indien de patiënt nog steeds wou deelnemen aan het onderzoek, 

werd hem gevraagd het toestemmingsformulier te ondertekenen (bijlage III). Het project werd goedgekeurd door 

het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis te Gent (UZ Gent). Daarna werd hem gevraagd een vragenlijst 

in te vullen waarin werd gepeild naar o.a. medicatie, medische voorgeschiedenis en hoofdpijnparameters (bijlage 

V). De patiënt werd gevraagd plaats te nemen in een in de hoogte verstelbare stoel vóór de pupillometer. De 

patiënt plaatste het voorhoofd tegen de hoofdsteun van de pupillometer. De pupillometer werd gekalibreerd 

teneinde beide pupillen scherp in beeld te krijgen. De lichten werden gedimd waardoor een lichtintensiteit van 0 

lux werd gecreëerd. De proefpersoon werd gevraagd zijn blik te fixeren op het groene lichtje in de pupillometer (< 

0.01 lux), de ogen goed open te houden en zo weinig mogelijk te knipperen tijdens het onderzoek. De 

lichtintensiteit, voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek, bedroeg 590 lux gemeten met een PeakTech 5025 

luxmeter. Tijdens het onderzoek werd de kamer verduisterd en werden alle overige lichtbronnen met donkere tape 

afgeplakt of achter een donker gordijn geplaatst. Na meting met de PeakTech 5025 bekwamen we een 

lichtintensiteit van 0 lux tijdens het uitvoeren van de onderzoeken.  
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Het eerste deel bestond uit een 10 minuten durende donkeradaptatie waarbij de patiënt in volledige duisternis 

verbleef. Hiervan werden enkel de laatste 60 seconden geregistreerd (figuur 10A). Een voldoende lange periode 

donkeradaptatie is vereist om accurate metingen te bekomen.54 Alle mogelijke lichtbronnen in de omgeving 

werden met donkere tape afgeplakt. Een verduisterend gordijn werd tussen de proefpersoon en de onderzoeker 

geschoven zodat het licht van de computer geen verstorende bron vormde. Tijdens dit eerste gedeelte werd er ook 

een mondelinge stresstest afgenomen (bijlage I). Het tweede gedeelte bestond uit een lichtflits van 4.0 lux die 

gedurende 1 seconde op beide ogen werd gegeven (figuur 10B). Door middel van een derde sequentie 

bestudeerden we de lichtadaptatie waarbij de patiënt gedurende 2 minuten 0.4 lux licht kreeg op beide ogen 

(figuur 10C). De laatste 20 seconden van deze sequentie werden gebruikt voor de metingen. De volgorde van deze 

3 delen werd opgesteld in overeenstemming met de door het International Society for Clinical Electrophysiology 

of Vision (ISCEV) opgestelde standaard.86 Na registratie werden eventuele artefacten ten gevolge van knipperen, 

verwijderd. In navolging van McLaren et al. (1992) werd beslist tot exclusie van de proefpersoon bij analyse 

indien de artefacten interfereerden met cruciale punten.55 

Metingen 

Parameters 
Gedurende de laatste minuut donkeradaptatie werd de rustdiameter(mm) van de pupil bepaald. De latentie(ms), de 

amplitude(mm), de minimale diameter(mm), de constrictie(mm/s) en redilatatie snelheid(mm/s) werden bepaald 

na een 1-seconde durende lichtflits.  

De diameter (mm) na lichtadaptatie werd gemeten gedurende de laatste 20 seconden van de 2 minuten 

lichtadaptatie. De opgemeten diameters, de snelheden en de amplitude werden weergegeven met een precisie van 

0.01. Voor de latentie werden er geen cijfers na de komma weergegeven. 

 

Statistische analyse 
Voor de statistische analyse werd er gebruik gemaakt van het programma ‘PASW Statistics 18’. Nadat alle data 

ingegeven waren in PASW werden alle variabelen gecontroleerd op onmogelijk waarden en werden deze 

verwijderd. Vervolgens werd voor elke variabele aan de hand van de Shapiro-Wilk test (een normaliteitstest) en 

een Q-Qplot nagegaan of de waarden normaal verdeeld waren. Gezien de waarden voor de verschillende 

onderzochte groepen significant afweken van de normale verdeling (P<0.05), maakten we voor alle analyses 

gebruik van niet-parametrische testen. We gebruikten de Mann-Whitney U-test om twee onafhankelijke 

steekproeven (bv. mannen en vrouwen) met elkaar te vergelijken. Om de twee afhankelijke metingen met elkaar 

te vergelijken, maakten we gebruik van Wilcoxon-test; een non-parametrische test om twee afhankelijke 

variabelen met elkaar te vergelijken (bv. de ictale en de interictale meting). 
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Figuur 10: Een grafische voorstelling van de drie 
onderdelen van het onderzoek waarbij de diameter van 
beide pupillen geplot werd in functie van de tijd. De 
rode lijn op de grafiek stelt telkens het rechter oog voor, 
de blauwe het linker oog. A. De donkeradaptatie. B. De 
flitssequentie. De gekleurde balk in de grafiek stelt de 
blootstelling aan de flits voor. C. De lichtadaptatie. De 
twee uitgesproken negatieve deviaties zijn 
knipperartefacten die achteraf verwijderd worden. 

Resultaten 
Studiepopulatie 
We onderzochten in totaal 83 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 32.6 jaar (12.71) met een minimum 

van 17.2 jaar en een maximum van 63.6 jaar. We onderzochten 46 migrainepatiënten (5 mannen, 41 vrouwen) en 

37 controles (19 mannen,18 vrouwen). Van deze migrainepatiënten hadden er 27 nooit last van aura, 11 hadden 

altijd last van aura en 8 ervaarden af en toe aura. De resultaten van 3 proefpersonen (2 migrainepatiënten en 1 

controlepatiënt) konden wegens het te frequent knipperen tijdens de metingen niet verwerkt worden.  
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De resultaten van één proefpersoon konden niet worden gebruikt wegens een migraineaanval minder dan 24u na 

het onderzoek. De leeftijdsverdeling van de verschillende onderzoeksgroepen wordt in tabel 7 getoond. Er was 

geen significant verschil tussen de leeftijd in de 2 verschillende onderzoekspopulaties (P = 0.116). Dit is van groot 

belang voor de relevantie van onze resultaten gezien de pupilparameters leeftijdsafhankelijk is (zie ‘Invloed van 

stress’).87 

Onderzoeksgroep Aantal Gemiddelde (jaar) (SD) Minimum (jaar) Maximum (jaar) 

Migraine 46 34.5 (11.19) 17.2 62.2 

Controle 37 30.1 (14.15) 20.4 63.6 
  

Tabel 7: De leeftijdsverdeling van de onderzochte groepen: het aantal onderzochte proefpersonen, de gemiddelde leeftijd in 
jaren (de standaarddeviatie), de minimum en maximum leeftijd in jaren. 

We onderzochten ook 16 migrainepatiënten tijdens een hoofdpijnaanval. Deze gaven een gemiddelde pijnscore 

van 4.9 op 10 (2.0) aan; met een minimum van 2.0 en een maximum van 8.0. Deze minimum score kan verklaard 

worden doordat deze proefpersoon onderzocht werd in het begin van de aanval, waardoor de subjectieve pijnscore 

nog niet hoog was. 

In tabel 8 en 9 worden de verdeling van de duur en de aanvalsfrequentie van de migrainepatiënten voorgesteld. 

Zeven migrainepatiënten hadden bilateraal hoofdpijn tijdens een aanval, 10 patiënten hadden afwisselend 

beiderzijds of éénzijdige hoofdpijn en 29 migrainepatiënten hadden altijd éénzijdige hoofdpijn. Bij tien patiënten 

deed de migraineaanval zich overwegend voor aan de linkerzijde, bij 16 overwegend aan de rechterzijde. In de 

overblijvende groep kwam de pijn evenveel links als rechts voor. Onder de migrainepopulatie hadden 20 patiënten 

last van migraine met aura.  

Hoe lang heeft u reeds migraine? 

Meer dan 3 jaar  39 

1-3 jaar  5 

Een half jaar tot 1 jaar 2 
  

Tabel 8: De verdeling van de duur van de migraine bij de migrainepatiënten. 

Hoe frequent heeft u last van migraine? 

Meerdere keren per week, maar niet dagelijks 2 

Meerdere keren per maand, maar niet wekelijks 20 

Maandelijks 14 

Meerdere keren per jaar, maar niet maandelijks 8 

Eénmaal per jaar of minder 2 

 Tabel 9: De verdeling van de aanvalsfrequentie bij de migrainegroep. 
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Geslacht 
Onder normale omstandigheden is er geen verschil wat betreft pupilparameters tussen mannen en vrouwen.13 Dit 

konden we ook besluiten uit onze eigen resultaten (zie deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ – 

‘Invloed van stress’). Men vond wel verschillen tussen beide geslachten voor wat betreft reactie van de pupil op 

pijnlijke stimuli.14 Om die reden dienden de leeftijds- en geslachtsverdeling voor de ictale metingen gelijk te zijn 

voor migrainepatiënten en controlepatiënten.  

Stressscores 
Migrainepatiënten scoren significant hoger op de stresslijsten in vergelijking met controles (P = 0.024) (figuur 

11). Controlepatiënten hebben een gemiddelde stressscore van 12.4 (5.38) met een minimum van 2 en een 

maximum van 25; de migrainepatiënten scoren gemiddeld 15.2 (5.40) met een minimum van 5 en een maximum 

van 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Boxplot met de verdeling van 
de stressscores bij migrainepatiënten en 
controle-patiënten. 
!
 

 
 
 

Migraine met aura vs. zonder aura 
Negentien van de 46 migrainepatiënten hadden last van aura, waarvan 11 bij elke aanval een aura ervaarden en 8 

slechts af en toe. De migrainepatiënten met en zonder aura verschilden interictaal voor geen enkele 

pupilparameter significant van elkaar (tabel 10).  
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Parameter P-waarden Parameter P-waarden 
Donkergeadapteerde pupildiameter rechts     0,113 Latentie rechts 0,422 
Donkergeadapteerde pupildiameter links  0,073 Latentie links 0,743 
Standaarddeviatie rechts 0,340 Snelheid van constrictie rechts 0,889 
Standaarddeviatie links 0,490 Snelheid van constrictie links 0,871 
Anisocorie 0,217 Snelheid van redilatatie rechts 0,786 
Amplitude rechts 0,205 Snelheid van redilatatie links 0,955 
Amplitude links 0,231 Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 0,212 
Rustdiameter rechts 0,444 Lichtgeadapteerde pupildiameter links 0,286 
Rustdiameter links 0,215 Standaarddeviatie rechts 0,311 
Minimale diameter rechts 0,716 Standaarddeviatie links 0,329 
Minimale diameter links 0,354 Anisocorie 0,648 

  

Tabel 10: De significantie van het verschil tussen migrainepatiënten met (N = 19) en zonder aura (N = 27) voor de 
verschillende pupilparameters. 

Standaarddeviatie licht- vs. donkeradaptatie 
We vergeleken voor elk oog afzonderlijk de standaarddeviatie van de pupildiameter tijdens de 

donkeradaptatieperiode met die van de lichtadaptatieperiode. De standaarddeviaties van beide ogen zijn 

significant verschillend tussen de licht- en de donkeradaptatieperiode (rechts P = 0.016; links P = 0.032) waarbij 

de standaarddeviatie tijdens de lichtadaptatieperiode groter is dan tijdens de donkeradaptatieperiode. Dit verschil 

was significant bij de migrainepatiënten (rechts P = 0.017; links P = 0.044), maar niet significant bij de 

controlepatiënten (rechts P = 0.271; links P = 0.285). Het gevonden verschil tussen de standaarddeviaties was 

bovendien niet significant verschillend tussen migrainepatiënten en controle patiënten, noch voor de 

donkeradaptatieperiode (rechts P = 0.300, links P = 0.487), noch voor de lichtadaptatieperiode (rechts P = 0.289, 

links P = 0.300). 

Zijdigheid van de migraine 
We berekenden de anisocorie onder de verschillende omstandigheden (lichtadaptatie, donkeradaptatie, vlak vóór 

en vlak na de flitsen) en keken of er een verschil is tussen migrainepatiënten met habituele rechtszijdige en 

linkszijdige hoofdpijn.  Hierbij vonden we geen significant verschil tussen beide groepen (tabel 11). Daarnaast 

vergeleken we ook voor zowel de links- als de rechtzijdige hoofdpijnpatiënten de amplitude, de latentie, de 

snelheid van constrictie en de snelheid van dilatatie tussen beide ogen. Hierbij maakten we, vergelijkbaar met het 

berekenen van de anisocorie, het verschil tussen beide waarden en vergeleken dit tussen beide groepen. Interictaal 

vonden we geen significant verschil tussen de parameters van het linker en rechter oog bij linkszijdige en 

rechtszijdige hoofdpijn (tabel 11). 
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Parameters P-waarden 
Donkergeadapteerde pupildiameter 0,807 
Amplitude 0,463 
Rustdiameter 0,808 
Minimale diameter 0,935 
Latentie 0,416 
Snelheid van constrictie 0,291 
Snelheid van redilatatie 0,415 
Lichtgeadapteerde pupildiameter 0,808 

  

Tabel 11: Significantie van het verschil tussen rechtszijdige en linkszijdige hoofdpijn voor de verschillende parameters. We 
maakten het verschil tussen de rechter en de linker parameter om deze nieuwe parameters te berekenen. 

Controles vs. hoofdpijnpatiënten 
Interictaal konden we voor geen enkele parameter een significant verschil vinden tussen migrainepatiënten en  

controles (tabel 12). 

Parameters P-waarden 
Donkergeadapteerde pupildiameter rechts 0,216 
Donkergeadapteerde pupildiameter links 0,101 
Standaarddeviatie rechts 0,299 
Standaarddeviatie links 0,545 
Anisocorie 0,289 
Amplitude rechts 0,407 
Amplitude links 0,438 
Rustdiameter rechts 0,316 
Rustdiameter links 0,175 
Minimale diameter rechts 0,340 
Minimale diameter links 0,146 
Latentie rechts 0,654 
Latentie links 0,488 
Snelheid van constrictie rechts 0,444 
Snelheid van constrictie links 0,805 
Snelheid van redilatatie rechts 0,344 
Snelheid van redilatatie links 0,617 
Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 0,198 
Lichtgeadapteerde pupildiameter links 0,142 
Standaarddeviatie rechts 0,275 
Standaarddeviatie links 0.300 
Anisocorie 0.182 
 Tabel 12: Significantie van het verschil tussen migrainepatiënten en controles voor de verschillende opgemeten 
parameters. 
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Ictaal vs. Interictaal 
We onderzochten ook 15 migrainepatiënten (1 man, 14 vrouwen) tijdens een hoofdpijnaanval. Deze vergeleken 

we met een controlegroep van 15 proefpersonen (1 man, 14 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 35.7 jaar 

(16.98); de jongste was 21.6 jaar en de oudste 63.6 jaar. In de migrainegroep was de gemiddelde leeftijd 29.4 jaar 

(6.51) met een minimum van 24.1 jaar en een maximum van 46.3 jaar. De leeftijdsverdeling tussen beide groepen 

was niet significant verschillend (P = 0.885) We vergeleken de resultaten opgemeten interictaal met deze ictaal en 

we vonden geen verschil tussen beide metingen (tabel 13). 

Parameters P-waarden 
Donkergeadapteerde pupildiameter rechts 0.929 
Donkergeadapteerde pupildiameter links 0.929 
Standaarddeviatie rechts 0.182 
Standaarddeviatie links 0.131 
Anisocorie 0.894 
Amplitude rechts 0.646 
Amplitude links 0.374 
Rustdiameter rechts 0.386 
Rustdiameter links 0.241 
Minimale diameter rechts 0.114 
Minimale diameter links 0.074 
Latentie rechts 0.799 
Latentie links 0.285 
Snelheid van constrictie rechts 1.000 
Snelheid van constrictie links 0.600 
Snelheid van redilatatie rechts 0.475 
Snelheid van redilatatie links 0.508 
Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 0.790 
Lichtgeadapteerde pupildiameter links 0.929 
Standaarddeviatie rechts 1.000 
Standaarddeviatie links 0.790 
Anisocorie 0.534 

  

Tabel 13: Significantie van het verschil tussen de interictale en de ictale meting bij migrainepatiënten. 

Discussie 
Migrainepatiënten scoren significant hoger op de afgenomen stresslijsten in vergelijking met controles. Dit sluit 

aan bij recente literatuur over de rol van stress bij migraine, waarbij stress als trigger fungeert voor een aanval. 

Migraine op zich zou worden uitlokt tijdens een periode van chronische stress bij gepredisponeerde personen88-91. 
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Tussen migraine met en zonder aura vonden we geen verschil betreffende de pupilparameters. De verschillen in 

pupilparameters tussen deze twee vormen van migraine werden in het verleden nog niet onderzocht. De 

proefpersonen met aura werden ictaal tijdens de hoofdpijnfase onderzocht en niet tijdens de aurafase. Het zou 

interessant zijn om zowel een meting tijdens de aura als tijdens de hoofdpijnfase uit te voeren en deze twee met 

elkaar te vergelijken. Dit brengt echter nog meer praktische moeilijkheden mee dan een ictale meting op zich 

aangezien de aurafase meestal slechts 20 tot 30 minuten duurt. 

De standaarddeviaties van de pupildiameter van de donker- en de lichtadaptatie verschillen significant van elkaar. 

Dit geldt zowel voor de controlepatiënten als de migrainepatiënten. De variatie van de lichtgeadapteerde pupil is 

groter dan deze van de donkergeadapteerde pupil. Dergelijke pupillaire oscillataties werden reeds in de literatuur 

beschreven. Wanneer men met een spleetlamp op het oog schijnt, wordt dergelijk gedrag ook uitgelokt. Men kan 

hierbij de duur van deze verschillende oscillaties opmeten, de zogenaamde ‘pupil cycle time’.92 Deze oscillaties 

kunnen afwijkingen vertonen bij diverse neurologische aandoeningen.93 

We vonden geen verschil tussen de migrainepatiënten en controles interictaal. Bij migrainepatiënten vonden we 

ook geen verschil tussen de ictale en de interictale meting. Onze resultaten ondersteunen de hypothese van een 

sympathische of parasympathische disfunctie niet. Zoals geschetst in de inleiding bestaat er hierover in de 

literatuur enige discussie.74-77,80 Er zijn verschillende factoren die een verklaring kunnen geven voor sommige 

contradictorische resultaten. Allereerst is het belangrijk migrainepatiënten te rekruteren die gediagnosticeerd 

werden volgens gestandaardiseerde diagnostische criteria, namelijk de IHS classificatie criteria. In 1988 werd een 

eerste versie van de ‘International Classification of Headache Disorders’ (ICHD) uitgebracht waarin de 

diagnostische criteria voor de verschillende hoofdpijntypes werden opgelijst.84 Dit maakt dat publicaties die 

dateren van vóór de jaren ’80 met omzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Ook de profylactische en 

aanvalsmedicatie kan een invloed hebben op de pupilparameters. Tussen de voorgaande studies is er weinig 

uniformiteit qua exclusiecriteria wat betreft medicamenteuze behandeling. Ook het interval tussen de laatste 

hoofdpijnaanval en het onderzoek varieert tussen de verschillende studies en het is dan ook moeilijk om deze 

resultaten met elkaar te vergelijken. 

Wij onderzochten migrainepatiënten interictaal op minstens 15 dagen na het einde van de aanval gezien De 

Marinis et al. (1998) na 15 dagen geen afwijkingen van de lichtreflex meer vonden bij migrainepatiënten.82 Voor 

de interictale meting dienden de migrainepatiënten ook minimaal 24u aanvalsvrij te blijven. De meeste 

voorgaande studies keken voornamelijk naar de pupildiameter en minder naar andere parameters ondanks het feit 

dat bv. ook redilatatiesnelheid en constrictiesnelheid beïnvloed worden door het autonome zenuwstelsel.  
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Het feit dat we voor geen enkele opgemeten parameter een verschil vonden tussen migrainepatiënten en 

controlepatiënten en tussen de ictale en interictale meting doet vermoeden dat er waarschijnlijk enkel uiterst 

subtiele autonome veranderingen zijn bij de pupil van de migrainepatiënt. Door middel van druppeltesten zouden 

dergelijke verschillen eventueel beter belicht kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat deze veranderingen 

meer tot uiting komen naarmate de migraine ernstiger is. Gezien wij enkel migrainepatiënten rekruteerden die 

geen profylactische medicatie namen en ze vóór de interictale meting 15 dagen aanvalsvrij dienden te zijn, kan het 

niet uitgesloten worden dat we hier met een mildere vorm van het migrainespectrum te maken hebben. 

We vonden ook geen verschil tussen de linker en de rechter pupil bij migrainepatiënten met habituele unilaterale 

hoofdpijn; dit is gelijklopend met voorgaande studies.75,82,94-95 Doch Drummond (1987) vond een sympathische 

disfunctie bij migrainepatiënten waarbij de hoofdpijnzijde meer aangetast was dan de hoofdpijnvrije zijde. Men 

dient echter de methodologie van deze studie kritisch te bekijken.96 Er werden 39 migrainepatiënten geïncludeerd 

die onderzocht werden tijdens een aanval. Eenentwintig migrainepatiënten werden interictaal ook onderzocht 

doch de duur sinds een vorige aanval werd niet gespecificeerd noch werd er rekening gehouden met een 

hoofdpijnvrij interval na het onderzoek. De groep die ictaal werd onderzocht kon men opdelen in twee groepen; 

namelijk deze waarbij de aanval bij onderzoek kenmerken vertoonde van een migraineaanval en andere die als 

non-specifieke hoofdpijnaanvallen werden beschouwd. Onder de migrainepatiënten rapporteerden 22 patiënten 

een dagelijkse milde hoofdpijn tussen de migraineaanvallen in. In de studie werden ook patiënten met een 

profylactische migrainebehandeling geïncludeerd. Daarnaast namen 22 migrainepatiënten op de dag van het 

onderzoek één of andere vorm van medicatie (aanvalsbehandeling en/of profylaxe). De controlegroep bestond uit 

20 ziekenhuismedewerkers die 12 of minder milde hoofdpijnepisodes en twee of minder ernstige 

hoofdpijnepisodes per jaar doormaakten. Het gebruik van medicatie en de onzekere diagnose van zowel 

migrainepatiënten als controles maakt dat men deze resultaten met omzichtigheid dient te interpreteren.96 Harle et 

al. (2005) vonden bij migrainepatiënten met een habituele hoofdpijnzijde interictaal een grotere anisocorie dan bij 

die zonder. Ze vonden echter geen verband tussen de pupildiameter en de zijde van de habituele hoofdpijn. Dit 

verklaren ze door het feit dat de anisocorie bij de rechtzijdige habituele hoofdpijnzijde meer uitgesproken was dan 

de linkszijdige. In het artikel wordt niet vermeld of de migrainepatiënten of de controles enige vorm van 

medicatie namen. Het interval sinds de laatste aanval wordt wel vermeld maar varieert tussen 4 en 45 dagen 

terwijl er niet werd gekeken naar de hoofdpijnvrije periode na het onderzoek.74 Dit onderstreept nogmaals dat de 

methodologie van een studie van groot belang is voor de interpretatie van de resultaten. Grootschaligere studies 

met een degelijk methodologie zijn dus nodig alvorens we een lateralisatie bij migrainepatiënten kunnen 

uitsluiten. 
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Pupillometrie bij migraine met apraclonidine.  
!"#$%&'$(
Inleiding 
We wilden het effect van apraclonidine 1%, een alfa-adrenerge agonist nagaan bij migrainepatiënten. Door middel 

van apraclonidine onderzochten we of een mogelijke sympathische disfunctie bij migraine patiënten toeneemt 

gedurende een hoofdpijnaanval.  

Methode  
We gebruikten infrarood pupillometrie om de donker geadapteerde en licht geadapteerde pupildiameter te meten. 

Ook de minimale diameter, latentie, amplitude, constrictiesnelheid en redilatiesnelheid van de lichtreflex werden 

gemeten. De migraine patiënten werden zowel ictaal (tijdens de aanval) als interictaal (15 dagen hoofdpijnvrij) 

onderzocht.  

Resultaten 
Na indruppelen met apraclonidine hadden migraine patiënten een langere latentie dan controles. Deze toenamen in 

latentie was meer uitgesproken ictaal. Voor alle andere pupilparameters vonden we geen significant verschil wat 

betreft het effect van apraclonidine bij migraine versus controle, noch ictaal, noch interictaal.  

Conclusie 
We veronderstellen een subtiele pupillaire sympathische hypofunctie bij migraine patiënten die tot uiting komt na 

indruppelen met apraclonidine 1%. De sympathische hypofunctie veroorzaakt een sympathische 

hypersensitiviteit, die een toegenomen latentie verklaard bij migraine patiënten.  

Inleiding 
Druppeltesten werden in het verleden reeds gebruikt bij het onderzoeken van pupilanomalieën.97 In 1979 

vergeleken Fanciullacci et al. patiënten die leden aan idiopathische hoofdpijn met controlepatiënten en hij vond 

dat mensen die leden aan hoofdpijn een grotere pupildilatatie hadden na instillatie van phenylephrine en een 

verminderde pupildilatatie na instillatie van fenfluramine. De auteurs concludeerden dat dit een supersensitiviteit 

van de adrenerge irisreceptoren aantoont bij idiopathische hoofdpijn.94 Herman (1983) toonde een beperkte 

anisocorie aan bij o.a. migrainepatiënten. Deze anisocorie nam toe na instillatie van cocaïne oogdruppels wat een 

sympathische deficiëntie suggereert.95 In dit onderzoek maken we voor de druppeltest gebruik van apraclonidine 

1%. Apraclonidine is een zwak sympathicomimeticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van glaucoom 

(0.5%) en als een test drug bij het diagnosticeren van het syndroom van Horner.  

Hypothese 
Gezien de oplopende evidentie van een veralgemeende sympathische disfunctie bij migrainepatiënten vroegen we 

ons af of we bij migrainepatiënten een hypersensitiviteitsreactie kunnen uitlokken met apraclonidine 1%, 

gelijkaardig als bij het syndroom van Horner.  
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We verwachten dat het indruppelen van apraclonidine een mydriase zal geven bij migrainepatiënten in plaats van 

een miosis. Ook de andere parameters van de orthosympathische activiteit, zoals de redilatatiesnelheid, zullen dan 

beïnvloed worden. 

Methodiek 
Studiepopulatie 
De studiepopulatie, de exclusie- en inclusiecriteria zijn vergelijkbaar met deze beschreven in ‘Pupillometrie bij 

migraine’ - ‘Studiepopulatie’. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie aldaar. 

Materialen 
Voor beschrijving van de materialen zie Deel ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’- ‘Invloed van stress’ - 

‘Materialen’. Voor het indruppelen werd gebruik gemaakt van apraclonidine 1% individuele verpakkingen voor 

eenmalig gebruik. 

Procedure 
De procedure verliep gelijklopend met de procedure beschreven in ‘Pupillometrie bij migraine’ Deel ‘Procedure’. 

Na afloop van het onderzoek werd er in beide ogen een druppel apraclonidine 1% ingedruppeld. De proefpersoon 

werd gevraagd 1 uur te wachten in de wachtzaal. Na 60 minuten werd het onderzoek herhaald. 

Metingen 

Parameters 
Gedurende de laatste minuut donkeradaptatie werd de rustdiameter(mm) van de pupil bepaald. De latentie(ms), de 

amplitude(mm), de minimale diameter(mm), de constrictie(mm/s) en redilatatie snelheid(mm/s) werden bepaald 

na een 1-seconde durende lichtflits.  

De diameter (mm) na lichtadaptatie werd gemeten gedurende de laatste 20 seconden van de 2 minuten 

lichtadaptatie. De opgemeten diameters, de snelheden en de amplitude werden weergegeven met een precisie van 

0.01. Voor de latentie werden er geen cijfers na de komma weergegeven. 

Statistische analyse 
Voor de statistische analyse werd er gebruik gemaakt van het programma ‘PASW Statistics 18’. Nadat alle data 

ingegeven waren in PASW werden alle variabelen gecontroleerd op onmogelijk waarden en werden deze 

verwijderd. Vervolgens werd voor elke variabele aan de hand van de Shapiro-Wilk test (een normaliteitstest) en 

een Q-Qplot nagegaan of de waarden normaal verdeeld waren. Gezien de waarden voor de verschillende 

onderzochte groepen significant afweken van de normale verdeling (P<0.05), maakten we voor alle analyses 

gebruik van niet-parametrische testen. We gebruikten de Mann-Whitney U-test om twee onafhankelijke 

steekproeven (bv. mannen en vrouwen) met elkaar te vergelijken. 
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Resultaten 
Studiepopulatie 
We onderzochten 44 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 33.4 jaar (13.66). Er werden 18 

migrainepatiënten (17 vrouwen, 1 man) onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 34.9 jaar (11.88) en 26 

controlepatiënten (14 vrouwen, 12 mannen) met een gemiddelde leeftijd van 32.3 jaar (14.91). De 

migrainepatiënten werden zowel ictaal als interictaal getest. De leeftijd verschilde niet significant tussen de 

groepen (P = 0.226). In tabel 14 en tabel 15 worden de duur en de frequentie van de migraine weergegeven. 

Hoe lang heeft u reeds migraine? 

Meer dan 3 jaar  15 

1-3 jaar  3 
  

Tabel 14: De verdeling van de duur van de migraine bij de migrainepatiënten. 

 

Hoe frequent heeft u last van migraine? 

Dagelijks 1 

Wekelijks 1 

Meerdere keren per maand, maar niet wekelijks 7 

Maandelijks 6 

Meerdere keren per jaar, maar niet maandelijks 2 

Eénmaal per jaar of minder 1 
  

Tabel 15: De verdeling van de aanvalsfrequentie bij de migrainegroep. Opmerking: 1 patiënt heeft last van dagelijkse 
aanvallen, hierbij zou kunnen betwist worden of deze patiënt thuishoort in dit onderzoek betreffende episodische migraine, 
danwel eerder als chronische migraine kan beschouwd worden.  

 
Effect van Apraclonidine interictaal 
Wanneer we het effect van apraclonidine 1% gaan vergelijken bij migrainepatiënten en controles vinden we een 

significant verschil voor de latentie links. De latentie links bij de migrainepatiënten neemt significant toe na het 

indruppelen van apraclonidine (figuur 12). Voor alle andere parameters vonden we geen significant verschil wat 

betreft het effect van apraclonidine bij migraine versus controle (tabel 16). 
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Figuur 12: Effect van apraclonidine 1% op de latentie rechts en links interictaal bij migrainepatiënten en controlepatiënten 
 
Effect van Apraclonidine ictaal 
Als we dezelfde vergelijking maken maar dan ictaal, vinden we een significant verschil in verandering van 

latentie rechts en links. De migrainepatiënten hebben daarbij een toenemende latentie bij meting na het 

indruppelen van apraclonidine 1% (figuur 13). Voor alle andere parameters vonden we geen significant verschil 

wat betreft het effect van apraclonidine bij migraine versus controles (tabel 16). 

 
Figuur 13: Effect van apraclonidine 1% op de latentie rechts en links ictaal bij migrainepatiënten en controlepatiënten. 
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Parameters P-waarden interictaal P-waarden ictaal 
Donkergeadapteerde pupildiameter rechts 0,888 0,855 
Donkergeadapteerde pupildiameter links 0,383 0,509 
Standaarddeviatie rechts 0,434 0,127 
Standaarddeviatie links 0,450 0,374 
Anisocorie 0,159 0,338 
Amplitude rechts 0,075 0,116 
Amplitude links 0,168 0,294 
Rustdiameter rechts 0,873 0,767 
Rustdiameter links 0,392 0,245 
Minimale diameter rechts 0,323 0,264 
Minimale diameter links 0,698 0,750 
Latentie rechts 0,106 0,022 
Latentie links 0,037 0,022 
Snelheid van constrictie rechts 0,157 0,204 
Snelheid van constrictie links 0,130 0,620 
Snelheid van redilatatie rechts 0,051 0,199 
Snelheid van redilatatie links 0.054 0.333 
Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 0,568 0,826 
Lichtgeadapteerde pupildiameter links 0,728 0,538 
Standaarddeviatie rechts 0,188 0,860 
Standaarddeviatie links 0,320 0,826 
Anisocorie 0,188 0,355 

  

Tabel 16: Significantie van het verschil van het effect van apraclonidine tussen migrainepatiënten en controlepatiënten. We 
onderzochten het effect van apraclonidine zowel ictaal als interictaal. Significante waarden (P<0.05) zijn in vet weergegeven. 

Discussie 
We vonden een verschillend effect van apraclonidine 1% bij migrainepatiënten tegenover controlepatiënten voor 

één parameter. De latentie van de lichtreflex nam toe bij de migrainepatiënten na het indruppelen van 

apraclonidine 1%. Deze toename was meer uitgesproken ictaal dan interictaal. De latentie wordt voornamelijk 

door de parasympathische tak van het zenuwstelsel bepaald. Een verhoogde sympathische tonus zou er kunnen 

voor zorgen dat de invloed van het parasympathisch systeem vermindert waardoor de latentie toeneemt. Een 

andere mogelijke verklaring is een sympathische hypofunctie. Indien er een sympathische hypofunctie bestaat bij 

migrainepatiënten kan er een hypersensitiviteit aan apraclonidine 1% ontstaan. Dit verklaart de toegenomen 

latentie bij migrainepatiënten na het indruppelen van apraclonidine 1%. De voor ons meest aannemelijke 

verklaring is de sympathische hypofunctie, omdat deze zowel de hypersensitiviteit als de toegenomen latentie 

verklaart.  
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Het effect op de latentie is groter ictaal, wat kan verklaard worden door een meer uitgesproken hypofunctie ictaal 

in vergelijking met interictaal. De latentie is ook afhankelijk van de diameter van de pupil gezien de latentie van 

de lichtreflex toeneemt naarmate de lichtstimulus minder fel wordt.58-59 Apraclonidine veroorzaakt een miosis wat 

in theorie een toename van de latentie zou kunnen geven. Wij vonden echter geen verschil tussen de 

migrainepatiënten en de controlepatiënten wat betreft het effect van apraclonidine op de diameter van de pupil. 

Daarnaast vonden we ook geen toegenomen latentie na indruppelen van apraclonidine bij controlepatiënten terwijl 

we wel een significante miosis vonden. De miosis kan dus geen verklaring vormen voor de toegenomen latentie. 

Mogelijks is er subtiele sympathische hypofunctie die na indruppelen van apraclonidine duidelijker wordt. Het 

dient opgemerkt dat er bij een sympathische hypofunctie een relatief hogere parasympathische tonus is wanneer er 

geen apraclonidine werd ingedruppeld en we dus een kleinere latentie zouden verwachten. Daarnaast verwachten 

we ook verschillen in de andere parameters. Een te kleine studiepopulatie en patiënten met slechts een lichte vorm 

van migraine zouden kunnen verklaren waarom wij geen verschil vonden op de andere pupilparameters. 

Mogelijks is de latentie een gevoeligere parameter waardoor we met een beperkte populatie enkel bij deze 

parameter een verschil vonden. 

Conclusie 
We onderzochten gezonde proefpersonen, Hornerpatiënten en migrainepatiënten met onze pupillometer. 

Gelijklopend met voorgaand onderzoek vonden we een correlatie tussen de meeste pupilparameters en de leeftijd. 

Onze bevindingen ondersteunen de hypothese van een verminderde centrale sympathische inhibitie op de 

parasympathische nuclei van Edinger-Westphal naarmate de leeftijd toeneemt. De invloed van de chronische, 

dagdagelijkse stress kwam niet tot uiting in de pupilparameters. Noch de iriskleur, noch het cafeïnegebruik, noch 

het geslacht hadden invloed op de pupil.  

Het indruppelen van apraclonidine 1% geeft een relatieve miosis van de pupil tot 60 minuten na het indruppelen. 

Dit wordt in de literatuur verklaard door het feit dat apraclonidine zowel een !-2 receptor agonist is als een 

zwakke !-1 receptor agonist.63 Door stimulatie van de presynaptische !-2 receptoren is er een reductie van 

noradrenaline loslating in de synaps. De noradrenaline gemedieerde contractie van de dilaterende spieren door !-1 

receptoren wordt verminderd, wat resulteert in een afname van de pupildiameter.71 Apraclonidine geeft dus een 

lichte miosis bij normale ogen doch een mydriase bij sympathische hypersensitiviteit. Hierdoor is het indruppelen 

van apraclonidine 1% een duidelijke en eenvoudige test ter diagnose van een dergelijke hypersensitiviteit. Dit 

wordt aangetoond door onze resultaten bij migrainepatiënten. We vonden geen verschil tussen controlepatiënten 

en migrainepatiënten, noch ictaal noch interictaal. Wanneer we echter apraclonidine 1% indruppelen zien we een 

toename van de latentie welke ictaal meer uitgesproken is dan interictaal.  
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Een verklaring zou kunnen zijn dat een sympathische hypersensitiviteit na indruppelen van apraclonidine 1% leidt 

tot een verminderde parasympathische tonus. Dit ondersteunt de hypothese van een sympathische disfunctie bij 

migrainepatiënten. We vonden geen verschillen bij andere pupilparameters na het indruppelen van apraclonidine. 

Mogelijks kwam dit door een te kleine studiepopulatie en het feit dat we een lichtere vorm van migraine 

bestudeerden. Verder vonden we interictaal geen verschil in pupilparameters tussen migrainepatiënten met en 

zonder aura en tussen links- en rechtzijdige migraine.  

Ingedruppeld bij patiënten met het syndroom van Horner geeft apraclonidine 1% een uitgesproken dilatatie van 

het aangetaste oog. Op het normale oog geeft het een lichte miosis.61 We zien dus een vermindering in anisocorie, 

maar geen volledige omkering van de anisocorie bij de Hornerpatiënt na indruppelen met apraclonidine.  

Wij introduceren met onze studie een nieuwe parameter: de zessecondediameter. Dit is de pupildiameter gemeten 

zes seconden na de lichtflits tijdens de pupilreflex. Deze parameter is mogelijks een nieuw criterium om de 

diagnose van Horner syndroom te stellen. De zessecondediameter van de Hornerpupil is significant kleiner dan 

deze van de gezonde pupil bij de meting vóór het indruppelen met apraclonidine, wat wijst op een vertraagde 

redilatatie ten gevolge van de orthosympathische disfunctie. Tevens verwachten we na het indruppelen een 

versnelde redilatatie te zien van de pupil ten gevolge van de orthosympathische hypersensitiviteit. De 

pupildiameter gemeten zes seconden na de lichtflits zou dan groter moeten zijn dan deze van een gezonde pupil. 

De zessecondediameter van de Hornerpupil is echter niet significant groter dan deze van de gezonde pupil bij de 

meting 30minuten en 60minuten na het indruppelen met apraclonidine. Dit kan verklaard worden doordat de 

hypersensitiviteit minder uitgesproken was ten gevolge van de locatie van de sympathische lesie. 97 Aangezien 

deze niet significante resultaten kunnen te wijten zijn aan een te kleine studiepopulatie, zouden we dit graag nog 

verder bestuderen in de toekomst met een grotere onderzoekspopulatie om de power van onze studie te vergroten. 

Een poweranalyse werd uitgevoerd aan de hand van het statistisch programma SamplePower3. Met een steekproef 

van 17 personen per groep zal de studie een power hebben van 80%. Dit betekent dat we met 80% zekerheid een 

aanwezig significant verschil kunnen detecteren met een studiepopulatie van 34 proefpersonen. 

Pupillometrisch onderzoek biedt heel wat mogelijkheden voor de toekomst. Het kan ons onder andere helpen bij 

de diagnostiek en verdere uitwerking van een anisocorie gezien het een accurate meting biedt van onder andere de 

diameter maar ook van andere parameters zoals de redilatatiesnelheid. Zijn grootste troef is het niet-invasieve 

karakter van de test wat een minimale belasting voor de patiënt betekent. Druppeltesten kunnen hierbij een 

meerwaarde bieden doordat ze soms subtiele afwijkingen aan het licht kunnen brengen. 
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Bijlage I: Perceived Stress Scale (PSS) 
 

NAAM PROEFPERSOON: 
 
De volgende vragen gaan over uw gevoelens en gedachten gedurende de laatste maand. Geef een het cijfer 
dat het best weergeeft hoe vaak u die gevoelens of gedachten heeft gehad gedurende de laatste maand.  
Antwoordalternatieven: 
0 = Nooit 
1 = Bijna nooit 
2 = Soms 
3 = Vaak 
4 = Altijd 
 
Sprekend over de laatste maand, hoe vaak: 
1. Was u van streek omdat er iets onverwachts gebeurde? 
2. Had u het gevoel dat u geen greep meer had op uw eigen leven,  

dat u geleefd werd? 
3. Voelde u zich zenuwachtig en zeer gespannen? 
4. Was u overtuigd van uw kwaliteiten om persoonlijke  

problemen het hoofd te bieden? 
5. Had u het gevoel dat alles naar wens verliep?  
6. Had u het gevoel dat uw werk en alle verplichtingen u  

boven het hoofd groeiden? 
7. Was u in staat greep te krijgen op allerlei irritante  

gebeurtenissen? 
8. Had u het gevoel dat u de hele wereld aankon? 
9. Was u kwaad omdat er dingen gebeurden die u  

niet in de hand had? 
10. Had u het gevoel dat de problemen zich zo hoog  

opstapelden dat u ze niet meer de baas kon?    
     TOTALE STRESS SCORE =  
 
Vraag 4, 5, 7 en 8 dienen qua score omgekeerd te worden (0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, 4 = 0). 
De totale stressscore heeft als minimum 0 en als maximum 40. 
 
Deze vragenlijst (The Perceived Stress Scale) is toegepast in het onderzoek van de Amerikaanse 
psycholoog Sheldon Cohen en zijn medewerkers (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).  
Deze vertaling is verzorgd door A.J.J.M. Vingerhoets & M.A.L. van Tilburg, Department Psychologie, 
Katholieke Universiteit Brabant.   
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Bijlage II: Informatieformulieren voor de deelnemers 

Onderzoek zonder druppeltesten  
 
Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 
Titel van de studie: 
Kwantitatief pupilonderzoek met pupillografie. 
 
Doel van de studie: 
Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. 
De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in de werking van de pupil bij de mens. 
 
Beschrijving van de studie: 
In de studie worden de vorm, grootte en reacties van de pupil gemeten op een uiterst nauwkeurige 
manier door middel van een infrarood-videocamera. 
Deze techniek werd al in het buitenland toegepast, maar is nog niet geïmplementeerd in ons ziekenhuis. 
We verwachten dat het enkele maanden kan duren vooraleer wij bruikbare resultaten hebben verkregen. 
Er zullen in totaal een 500-tal personen aan deze studie deelnemen. 
 
Wat wordt verwacht van de deelnemer? 
Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 
onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  
Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 
U moet voor het onderzoek met het voorhoofd steunen in een speciaal hiervoor ontworpen toestel. U 
kijkt in de kijker van het toestel. Soms krijgt u lichtflitsen te zien, soms blijft de lichtintensiteit constant. 
Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten en is pijnloos. 
 
Deelname en beëindiging: 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
Deelname aan deze studie brengt voor u geen onmiddellijk therapeutisch voordeel. Uw deelname in de 
studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. 
U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de 
studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal 
hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de behandelende arts.  
Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw belang is. U 
kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief beschreven 
procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. 
Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  
 
Procedures: 
Er zullen geen extra procedures toegepast worden. 
 
Studieverloop: 
Er zullen zowel gezonde vrijwilligers onderzocht worden, als patiënten met een neurologische of 
oftalmologische aandoening. 
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Risico’s en voordelen: 
Er worden geen risico’s verwacht voor de deelnemer. Het voordeel bestaat erin dat de pupillen veel 
nauwkeuriger kunnen gemeten worden dan zonder dit toestel het geval is. Dit kan in de toekomst 
belangrijke informatie opleveren aangaande de normale functies en afwijkingen van de pupil. 
U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s, nadelen van 
deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden 
kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte 
worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een gepaste 
behandeling krijgen. 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden 
aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) 
en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. 
In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een 
aanzet tot deelname aan deze studie. 
 
Kosten: 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 
 
Vergoeding: 
Er is geen vergoeding voorzien. 
 
Vertrouwelijkheid: 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 
2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde 
gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de 
bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw medisch dossiers om de procedures van de 
studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen 
de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na 
voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische gegevens 
tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog terug koppelen 
naar uw persoonlijk dossier). 
Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de 
studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.  
 
Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 
De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of 
letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met 
foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 
2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 
 
Contactpersoon: 
Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over de studie of 
over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met: Prof. 
dr. Luc Crevits, tel. 09.332.45.36 
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Onderzoek met druppeltesten  
 
Titel van de studie: 
Kwantitatief pupilonderzoek met pupillografie; in het bijzonder de invloed van een bepaalde soort 
oogdruppels (apraclonidine) op de pupil. 
 
Doel van de studie: 
Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. 
De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in de werking van de pupil bij de mens. 
 
Beschrijving van de studie: 
In de studie worden de vorm, grootte en reacties van de pupil gemeten op een uiterst nauwkeurige 
manier door middel van een infrarood-videocamera. 
Deze meting gebeurt voor en na het indruppelen van elk oog met oogdruppels. 
We verwachten dat het enkele maanden kan duren vooraleer wij bruikbare resultaten hebben verkregen. 
Er zullen in totaal een 300-tal personen aan deze studie deelnemen. 
 
Wat wordt verwacht van de deelnemer? 
Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 
onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  
Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 
U moet voor het onderzoek met het voorhoofd steunen in een speciaal hiervoor ontworpen toestel. U 
kijkt in de kijker van het toestel. Soms krijgt u lichtflitsen te zien, soms blijft de lichtintensiteit constant. 
Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten en is pijnloos. Het wordt herhaald een uur na het indruppelen.  
 
Deelname en beëindiging: 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
Deelname aan deze studie brengt voor u geen onmiddellijk therapeutisch voordeel. Uw deelname in de 
studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. 
U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de 
studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal 
hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de behandelende arts.  
Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw belang is. U 
kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief beschreven 
procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. Als u deelneemt, wordt u 
gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  
 
Procedures: 
Er worden 2 oogdruppels (apraclonidine 1%) toegediend in elk oog.   
 
Studieverloop: 
Er zullen zowel gezonde vrijwilligers onderzocht worden, als patiënten met een neurologische 
aandoening. Patiënten met een oogziekte worden uitgesloten. 
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Risico’s en voordelen: 
Oogdruppels kunnen soms een prikkeling in de ogen veroorzaken. De mogelijkheid bestaat van een rood 
oog, tijdelijk en onschadelijk ten gevolge van indruppeling. 
Dit soort oogdruppels heeft nauwelijks effect op de normale pupil. Bij sommige mensen met een 
neurologische aandoening, zou er een tijdelijke pupilverwijding kunnen optreden. Dan is het lastig om in 
fel licht te kijken of om te lezen. Daarom ook wordt gevraagd, indien er een pupilverwijding optreedt, 
om gedurende deze dag niet met de wagen te rijden. 
Het voordeel bestaat erin dat de pupillen veel nauwkeuriger kunnen gemeten worden dan zonder dit 
toestel het geval is, en wij met deze druppeltest mogelijk een verstoring zouden kunnen aantonen die 
anders niet zichtbaar is. Dit kan in de toekomst belangrijke informatie opleveren aangaande de normale 
functies en afwijkingen van de pupil. 
U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s, nadelen van 
deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden 
kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte 
worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een gepaste 
behandeling krijgen. 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden 
aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) 
en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. 
In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een 
aanzet tot deelname aan deze studie. 
 
Kosten: 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 
 
Vergoeding: 
Er is geen vergoeding voorzien. 
 
Vertrouwelijkheid: 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 
2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde 
gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de 
bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw medisch dossiers om de procedures van de 
studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen 
de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na 
voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische gegevens 
tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog terug koppelen 
naar uw persoonlijk dossier). Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar 
zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 
blijven.  
 
Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 
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De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of 
letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met 
foutloze aansprakelijkheid conform de wet betreffende experimenten op de menselijke persoon van 7 
mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 
 
Contactpersoon: 
Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over de studie of 
over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met: Prof. 
Dr. Luc Crevits, tel. 09.332.45.36 
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Bijlage III: Toestemmingsformulier 
 
Toestemmingsformulier 
Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief voor de 
deelnemers aan experimenten” pagina 1 tot en met 3 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in 
met de inhoud van het document en stem ook in deel te nemen aan de studie. 
 
Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor “Toestemmingsformulier”. 
Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te voorziene effecten van de studie en over 
wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. 
Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb 
op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen. 
Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal hem/haar op de 
hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  
 
Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou ontstaan dat aan 
de studieprocedures is toe te schrijven. 
 
Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor 
Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie  
zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de 
verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. Deze 
goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. 
 
Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven 
en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de 
onderzoeker/arts. 
 
Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn gezondheid, ras 
en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. Ik stem hiermee in en ben 
op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze gegevens. Aangezien deze gegevens 
verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot 
mijn gegevens kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot 
mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende arts, die verantwoordelijk is voor de verwerking. 
 
Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor Medische Ethiek 
of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde informatie te 
controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien 
ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor 
mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten 
de Europese Unie. Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. 
 
 
 
 



 

59 
 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 
 
 
Naam van de vrijwilliger: _________________________________________ 
 
 
Datum:    _________________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 
 
Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd aan de 
bovenvermelde vrijwilliger. 
 
De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde handtekening te 
plaatsen. 
 
 
Naam van de persoon 
die voorafgaande uitleg 
heeft gegeven:   _________________________________________ 
 
 
Datum:    _________________________________________ 
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Bijlage IV: Vragenlijst: ‘Pupillometrie bij de gezonde proefpersoon’ 
Vragenlijst patiëntenonderzoek bij gezonde vrijwilligers 

 
- Nummer proefpersoon: ..... 
- Naam, adres en telefoonnummer proefpersoon:…................................................ 
........................................................................................................................................ 
- Geboortedatum ..../..../.... 
- Geslacht: 0 man 

            0  vrouw 
- Datum van onderzoek: ..../..../....  
- Naam onderzoeker:………………………….. 
 

 
1. Ervaart u op dit ogenblik ergens pijn? 0 Ja 

                                                             0 Neen 
2. Zo ja, kunt u op volgende balk aanduiden hoe ernstig u uw pijn inschat? 

 

 
 

3. Neemt u medicatie?  
............................................................................................................................................... 

4. Hoeveel glazen of kopjes koffie, thee of cola drinkt u per dag (samen genomen)? 
        0 geen 
        0 1 à 2 
        0 3 à 4 
        0 5 of meer 

5. Rookt u? 0 Ja 
                0 Neen 

6. Zo ja, hoeveel? 0 1-5 sigaretten/dag 
                          0 6-10 sigaretten/dag 
                          0 10-20 sigaretten/dag 
                          0 meer dan 20 sigaretten/dag 

                                     0 andere vormen van nicotine? hoeveel?................. 
                                     0 marihuana? hoeveel?.................. 

7. Drinkt u alcohol? 0 Ja 
                             0 Neen 

8. Hoe vaak drinkt u alcohol? 0 Bij gelegenheid 
                      0 1-3 per dag  
                       0 4-5 consumpties per dag 
                       0 meer dan 5 consumpties per dag 

9. Hoe lang is het nu geleden dat u alcohol consumeerde? 0 minder dan 4 uur 
                                                                                         0 meer dan 4 uur 

Geen pijn Ondraaglijke pijn 
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10. Indien u marihuana rookt, hoe lang is dit geleden? 0 minder dan 3 dagen 
                                                                                 0 meer dan 3 dagen 

11. Gebruikt u andere drugs (soft of harddrugs)? 0 Ja 
                                                                         0 Neen 

12. Draagt u momenteel een bril of lenzen? 0 Ja, lenzen 
                                                                0 Ja, een bril 

                                                                           0 Neen                                                          
13. Heeft u andere gezondheidsproblemen? Zo ja, welke? 

           ................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 

Bijlage V: Vragenlijst: ‘Pupillometrie bij de Hornerpatiënt’. 
Vragenlijst patiëntenonderzoek bij Hornerpatiënten 

 

- Nummer proefpersoon: ..... 

- Naam, adres en telefoonnummer proefpersoon:…................................................ 

....................................................................................................................................... 

- UZ-patiëntennummer: ……………………………………………………………… 

- Geboortedatum ..../..../.... 

- Geslacht: 0 man 

            0  vrouw 

- Datum van onderzoek: ..../..../....  

- Naam onderzoeker:………………………….. 

 

 Vragen met betrekking tot het Syndroom van Horner 

 

1. Hoelang hebt u Syndroom van Horner?  
               Uit dossier de precieze duur: ………………………………….                                      
  

 

2. Aan welke kant is het Syndroom van Horner gelokaliseerd?   0 links 
                  Uit dossier                        0 rechts 
                                           0 beide kanten 

 

3. Is het verschil in pupilgrootte zichtbaar met het blote oog?  
 
          zichtbaar voor patiënt 0 Ja 

                                  0 Neen 
 

                      zichtbaar voor onderzoeker: 0 ja, zichtbaar in licht, duister, beide?................ 

                                                                    0 Neen                                                 
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4. Merkt u verschil aan de linker en rechter kant van uw gezicht bij zweten?  
 
           0 Ja in welke zin? Meer links / meer rechts                                                       0 Neen 
 

5. Wat is de oorzaak van het Syndroom van Horner?...............................................................                       
Uit dossier 

 
6. Welk type Horner (1e, 2de, 3de neuron of onbepaald) …………................................... Uit dossier 

 
7. Meting van de ooglidspleet in rust ………………....mm 

 

 Algemene vragen 

 

14. Ervaart u op dit ogenblik ergens pijn? 0 Ja 
                                                             0 Neen 
 

15. Zo ja, kunt u op volgende balk aanduiden hoe ernstig u uw pijn inschat? 
 

 

 

16. Neemt u medicatie?  
............................................................................................................................................... 

17. Hoeveel glazen of kopjes koffie, thee of cola drinkt u per dag (samen genomen)? 
        0 geen 
        0 1 à 2 
        0 3 à 4 
        0 5 of meer 

18. Rookt u? 0 Ja 
                0 Neen 

19. Zo ja, hoeveel? 0 1-5 sigaretten/dag 
                          0 6-10 sigaretten/dag 
                          0 10-20 sigaretten/dag 
                          0 meer dan 20 sigaretten/dag 

                                     0 andere vormen van nicotine? hoeveel?................. 
                                     0 marihuana? hoeveel?.................. 

20. Drinkt u alcohol? 0 Ja 
                             0 Neen 

Geen pijn Ondraaglijke pijn 
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21. Hoe vaak drinkt u alcohol? 0 Bij gelegenheid 
                      0 1-3 per dag  
                       0 4-5 consumpties per dag 
                       0 meer dan 5 consumpties per dag 

22. Hoe lang is het nu geleden dat u alcohol consumeerde? 0 minder dan 4 uur 
                                                                                         0 meer dan 4 uur 

23. Indien u marihuana rookt, hoe lang is dit geleden? 0 minder dan 3 dagen 
                                                                                 0 meer dan 3 dagen 

24. Gebruikt u andere drugs (soft of harddrugs)? 0 Ja 
                                                                         0 Neen 

25. Draagt u momenteel een bril of lenzen? 0 Ja, lenzen 
                                                                0 Ja, een bril 

                                                                           0 Neen                                                          

26. Heeft u andere gezondheidsproblemen? Zo ja, welke? 
           ................................................................................................................................................ 
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Bijlage VI: Vragenlijst ‘Pupillometrie bij migrainepatiënten’ 
Vragenli jst patiëntenonderzoek 

Scriptie : Pupil lometrie bij migrainepatiënten 
Algemene informatie 
- Nummer proefpersoon: ..... 
- Naam, adres en telefoonnummer proefpersoon:…................................................ 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
- Geboortedatum ..../..../.... 
- Geslacht: 0 man 

            0  vrouw 
- UZ-nummer (wit UZ-kaartje): .................................... 
- Datum van onderzoek: ..../..../....  
- Naam onderzoeker:………………………….. 
 
Pijninformatie 
 

1. Heeft u vaak last van hoofdpijn? 0 Ja 
                                                                  0 Neen 

2. Zo ja, hoe frequent? 0 éénmaal per jaar, of minder 
               0 meerdere keren per jaar, maar niet maandelijks 
              0 maandelijks 
           0 meerdere keren per maand, maar niet wekelijks 
                                 0 wekelijks 
                                 0 meerdere keren per week, maar niet dagelijks 
                                 0 dagelijks 

3. Bent u gediagnosticeerd met een bepaald soort hoofdpijn?0 Neen 
                                                                                                      0 Ja, migraine 
                                                                                                      0 Ja, spanningshoofdpijn 
                                                                                                      0 Ja, andere: ................ 

4. Heeft u op dit ogenblik hoofdpijn? 0 Ja 
                                                         0 Neen 
 

5. Zo ja, kunt u op volgende balk aanduiden hoe ernstig u uw hoofdpijn inschat? 
 

 
6. Ervaart u op dit ogenblik ergens anders pijn? 0 Ja 

                                                                         0 Neen 
 
 
 
 

Geen pijn Ondraaglijke pijn 



 

66 
 

7. Zo ja, kunt u op volgende balk aanduiden hoe ernstig u uw pijn inschat? 
 

 
 
Migrainepatiënten 
 

8. Hoe lang heeft u daar reeds last van migraine? 0 Minder dan een half jaar 
                                                                                     0 Een half tot 1 jaar 
                                                                                     0 1 tot 3 jaar 

 0 Meer dan 3 jaar 
9. Wanneer was het einde van uw laatste migraineaanval?  

                                                                      0 Minder dan 24u geleden 
                                                                                0 Tussen 24 en 48u geleden 
                                                                                0 Tussen 48u en 72u geleden 
                                                                                0 3 dagen tot 7 dagen geleden 
                                                                                0 8 dagen tot 2 weken geleden 
              0 15 dagen tot 1 maand 
                                                                                0 1 tot 3 maand geleden 
                                                                                0 langer dan 3 maand geleden 

10. Hoe frequent heeft u last van migraineaanvallen?    
                                 0 éénmaal per jaar, of minder 
               0 meerdere keren per jaar, maar niet maandelijks 
              0 maandelijks 
           0 meerdere keren per maand, maar niet wekelijks 
                                 0 wekelijks 
                                 0 meerdere keren per week, maar niet dagelijks 
                                 0 dagelijks 

11. Als u migraine heeft is dat 0 eenzijdig (aan 1 zijde v/h hoofd gelokaliseerd) 
                                                     0 beiderzijds (aan beide zijden v/h hoofd 
                                                                                gelokaliseerd) 
                                                     0 soms eenzijdig, soms beiderzijds 

12. Indien eenzijdig, is dat dan 0 Altijd links 
                                                      0 Altijd rechts 
                                                      0 Meestal links 
                                                      0 Meestal rechts  
                                                      0 Evenveel links als rechts 

13. Neemt u dagelijks /onderhoudsmedicatie voor migraine? 0 Ja, welke?................. 
                                                                                                      0 Neen 

14. Wanneer nam u die voor het laatste? (uren, dagen?) .......................... 
                

15. Neemt u medicatie bij een migraineaanval (aanvalsmedicatie)? 
                                                                            0 Ja, welke?........................... 
                                                                            0 Neen 

16. Wanneer nam u die voor het laatste? (uren, dagen?).......................... 

Geen pijn Ondraaglijke pijn 
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17. Neemt u nog andere medicatie (hoge bloeddruk, cholesterol, andere…)? 
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

18. Hoeveel glazen of kopjes koffie, thee of cola drinkt u per dag (samen genomen)? 
        0 geen 
        0 1 à 2 
        0 3 à 4 
        0 5 of meer 

19. Rookt u? 0 Ja 
                0 Neen 

20. Zo ja, hoeveel? 0 1-5 sigaretten/dag 
                          0 6-10 sigaretten/dag 
                          0 10-20 sigaretten/dag 
                          0 meer dan 20 sigaretten/dag 

                                    0 andere vormen van nicotine? hoeveel?................. 
                                    0 marihuana? hoeveel?.................. 

21. Drinkt u alcohol? 0 Ja 
                             0 Neen 

22. Hoe vaak drinkt u alcohol? 0 Bij gelegenheid 
                           0 1-3 per dag  
                            0 4-5 consumpties per dag 
                            0 meer dan 5 consumpties per dag 

23. Hoe lang is het nu geleden dat u alcohol consumeerde? 0 minder dan 4 uur 
                                                                                         0 meer dan 4 uur 

24. Indien u marihuana rookt, hoe lang is dit geleden? 0 minder dan 3 dagen 
                                                                                  0 meer dan 3 dagen 

25. Gebruikt u andere drugs (soft of harddrugs)? 0 Ja 
                                                                         0 Neen 

26. Indien u last heeft van migraine, is dat dan geassocieerd aan aura (zoals flikkeringen voor de 
ogen)?  

                               0 ja, altijd met aura 
                                 0 ja, af en toe met aura 
                                 0 neen, ik heb nooit last van aura    

27. Draagt u momenteel een bril of lenzen? 0 Ja, lenzen 
                                                                0 Ja, een bril 

                                                                          0 Neen                                                          
28. Heeft u andere gezondheidsproblemen? Zo ja, welke? 

            .................................................................................................................................... 
            .................................................................................................................................... 
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Bijlage VII: Cafeïnegebruik   
Parameter  Stressscore leeftijd Cafeïne 

Amplitude rechts Correlatiecoëfficiënt -0.103 -0.325 -0.026 

  P-waarde 0.470 0.020 0.867 

Amplitude links Correlatiecoëfficiënt -0.100 -0.299 0.018 

  P-waarde 0.485 0.033 0.909 

Rustdiameter rechts Correlatiecoëfficiënt 0.157 -0.438 -0.191 

  P-waarde 0.270 0.001 0.219 

Rustdiameter links Correlatiecoëfficiënt 0.140 -0.461 -0.230 

  P-waarde 0.328 0.001 0.138 

Minimale diameter rechts Correlatiecoëfficiënt 0.170 -0.330 -0.201 

  P-waarde 0.233 0.018 0.196 

Minimale diameter links Correlatiecoëfficiënt 0.152 -0.373 -0.239 

  P-waarde 0.286 0.007 0.122 

Latentie rechts Correlatiecoëfficiënt 0.007 0.342 -0.096 

  P-waarde 0.961 0.016 0.542 

Latentie links Correlatiecoëfficiënt -0.045 0.385 -0.159 

  P-waarde 0.758 0.006 0.308 

Snelheid van constrictie rechts Correlatiecoëfficiënt 0.150 0.300 -0.007 

  P-waarde 0.327 0.045 0.965 

Snelheid van constrictie links Correlatiecoëfficiënt 0.167 0.311 -0.028 

  P-waarde 0.274 0.038 0.860 

Snelheid van redilatatie rechts Correlatiecoëfficiënt -0.046 -0.479 -0.113 

  P-waarde 0.756 < 0.001 0.470 

Snelheid van redilatatie links Correlatiecoëfficiënt 0.035 -0.528 -0.029 

  P-waarde 0.812 < 0.001 0.854 

Anisocorie rustdiameter (rechts-links) Correlatiecoëfficiënt -0.002 -0.115 0.077 

  P-waarde 0.987 0.420 0.622 

Anisocorie minimale diameter (rechts-links) Correlatiecoëfficiënt -0.025 0.013 0.173 

  P-waarde 0.862 0.927 0.266 

Tabel Cafeïnegebruik: De Spearman correlatiecoëfficiënt met de significantie voor de correlatie tussen zowel de stressscore 
als de leeftijd en de verschillende opgemeten en berekende pupilparameters. Significante waarden (P<0.05) zijn in vet 
weergegeven. 
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Bijlage VIII: Absolute waarden  
Migraine groep 

Parameters  Gemiddelde (SD) mediaan minimum maximum 

Donkergeadapteerde pupildiameter rechts 6,58 (0,97) 6,47 4,25 8,62 

Donkergeadapteerde pupildiameter links 6,55 (1,06) 6,56 4,24 8,68 

Standaarddeviatie rechts 0,15 (0,11) 0,12 0,05 0,48 

Standaarddeviatie links 0,16 (0,12) 0,14 0,04 0,53 

Anisocorie 0,03 (0,29) -0,03 -0,57 0,70 

Amplitude rechts 3,02 (0,37) 2,95 2,18 3,78 

Amplitude links 3,03 (0,38) 3,01 2,14 3,71 

Rustdiameter rechts 6,61 (0,89) 6,62 4,62 8,55 

Rustdiameter links 6,57 (0,99) 6,52 4,43 8,55 

Minimale diameter rechts 3,61 (0,71) 3,66 2,49 5,73 

Minimale diameter links 3,56 (0,75) 3,41 2,29 5,61 

Latentie rechts 217,38 (30,99) 215,50 150,00 288,00 

Latentie links 216,53 (28,91) 212,50 156,00 289,00 

Snelheid van constrictie rechts -4,53 (0,72) -4,48 -6,47 -3,47 

Snelheid van constrictie links -4,66 (0,73) -4,76 -6,09 -3,43 

Snelheid van redilatatie rechts 1,57 (0,33) 1,55 0,74 2,21 

Snelheid van redilatatie links 1,60 (0,34) 1,63 0,53 2,21 

Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 4,58 (0,83) 4,39 3,02 6,30 

Lichtgeadapteerde pupildiameter links 4,53 (0,92) 4,42 3,00 6,41 

Standaarddeviatie rechts 0,19 (0,09) 0,16 0,08 0,43 

Standaarddeviatie links 0,19 (0,09) 0,15 0,08 0,49 

Anisocorie  0,05 (0,29) 0,08 -0,63 0,57 
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Controle groep 

Parameters  Gemiddelde (SD) mediaan minimum maximum 

Donkergeadapteerde pupildiameter rechts 6,87 (1,25) 7,02 4,00 8,98 

Donkergeadapteerde pupildiameter links 6,92 (1,22) 6,99 4,27 8,74 

Standaarddeviatie rechts 0,19(0,16) 0,14 0,04 0,83 

Standaarddeviatie links 0,19 (0,16) 0,14 0,04 0,84 

Anisocorie -0,06(0,22) -0,05 -0,58 0,44 

Amplitude rechts 3,07 (0,45) 3,18 1,84 3,64 

Amplitude links 3,09 (0,43) 3,15 1,87 3,84 

Rustdiameter rechts 6,85 (1,21) 7,08 4,14 8,71 

Rustdiameter links 6,90 (1,19) 7,13 4,26 8,69 

Minimale diameter rechts 3,82 (0,99) 3,73 2,00 5,79 

Minimale diameter links 3,84 (0,98) 3,78 2,10 5,86 

Latentie rechts 218,78 (23,88) 217,50 160,00 262,00 

Latentie links 217,61 (19,91) 215,00 160,00 253,00 

Snelheid van constrictie rechts -4,75 (0,79) -4,72 -6,43 -3,27 

Snelheid van constrictie links -4,78 (0,76) -4,76 -6,14 -3,23 

Snelheid van redilatatie rechts 1,63 (0,51) 1,73 0,40 2,50 

Snelheid van redilatatie links 1,59 (0,50) 1,75 0,46 2,53 

Lichtgeadapteerde pupildiameter rechts 4,85 (1,19) 4,74 2,49 7,33 

Lichtgeadapteerde pupildiameter links 4,87 (1,20) 4,91 2,55 7,61 

Standaarddeviatie rechts 0,21 (0,10) 0,19 0,08 0,54 

Standaarddeviatie links 0,21 (0,09) 0,21 0,09 0,49 

Anisocorie  -0,02 (0,24) -0,02 -0,60 0,44 

 



 

71 
 

Bijlage IX: Cambron M, Maertens H, Crevits L. Apraclonidine and my pupil.  
                   Clin  Auton Res. 2011 Mar 8 

 

 



RESEARCH ARTICLE

Apraclonidine and my pupil

Melissa Cambron • Heidi Maertens •

Luc Crevits

Received: 1 December 2010 / Accepted: 9 February 2011
! Springer-Verlag 2011

Abstract
Purpose Used in the diagnosis of Horner’s syndrome,

apraclonidine 1% dilatates the involved eye due to dener-

vation supersensitivity. Recent literature suggests that in
healthy volunteers, apraclonidine provokes a mild miotic

effect. Since the comparison of both the pathologic and the

non-pathologic eye is important, we wanted to further
investigate the effect of apraclonidine on the healthy eye.

By measuring the effect on the pupil intermittently over a

few hours, we tried to determine the best moment for
evaluation after instillation with apraclonidine. Therefore,

the effect of apraclonidine on pupillary parameters was

investigated in 14 healthy volunteers.
Methods Infrared pupillography was used to measure the

scotopic pupil diameter and the dynamic pupil responses to

light. The first measurements were performed prior to
instillation of apraclonidine. Measurements were retaken

30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 and 360 min after random

instillation of one eye with one drop of 1% apraclonidine.
Results The anisocoria after dark adaptation and at min-

imum pupil diameter differed significantly for the mea-
surements obtained 30 and 60 min after instillation with

apraclonidine. The eye with apraclonidine drops showed

relative miosis and an increased amplitude of constriction
to light. No significant influence was found on the latency,

the constriction velocity and redilation velocity.

Conclusions Instillation of apraclonidine 1% in healthy
subjects causes relative miosis, which is most pronounced

after 30–60 min. The amplitude of constriction to light also

differs significantly. The relative miotic effect of apraclo-
nidine could be explained by the a-2 receptor agonistic

effect which is more pronounced than the a-1 agonistic

effect in healthy subjects. In patients with Horner’s syn-
drome, the a-1 agonistic effect will dominate because of

the supersensitivity of the a-1 receptors, resulting in rela-

tive mydriasis. These findings stress the necessity to instill
the unaffected eye in diagnosing a suspected Horner’s

pupil.

Keywords Pupil ! Horner’s syndrome ! Apraclonidine !
Infrared pupillometry

Introduction

Infrared pupillography is a simple yet accurate and
dynamic method to measure different pupil parameters [1].

It allows non-invasive study, the pupils of patients with

disorders affecting the autonomic innervation, such as
Horner’s syndrome.

Horner’s syndrome results from interruption of the

sympathetic innervation to the eye and presents typically
with miosis, blepharoptosis and facial anhydrosis on the

effected side [2]. The diagnosis of Horner’s syndrome is

based on clinical features, pupil dynamics and pharmaco-
logical testing. Physiologic anisocoria differs from Horn-

er’s because physiologic anisocoria has the same extent in

light and dark whereas anisocoria in Horner’s syndrome is
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more marked in dark [3]. Pharmacological testing may be

necessary. In the past, the use of cocaine drops was well
established. However, getting cocaine eye drops is trou-

blesome and handling a substance that could be used as an

illegal drug implies inconveniences and risks. Therefore,
clinicians became interested in apraclonidine as an alter-

native [3].

Apraclonidine is an a-2 receptor agonist and also a weak
a-1 receptor agonist [4]. Used in the diagnosis of Horner’s

syndrome, apraclonidine 1% dilatates the involved eye due
to denervation supersensitivity. The normal pupil is less

influenced. [3] Although there is some controversy, recent

literature suggests that it causes a mild miotic effect in
healthy people. [6–8] The relative miotic effect of apra-

clonidine in healthy subjects could be explained by the

more pronounced a-2 receptor agonistic effect. Stimulation
of presynaptic a-2 receptors results in a reduction of nor-

adrenalin release in the synapse. Therefore, the noradren-

alin-mediated contraction of the dilatator muscles by a-1
receptors is suddenly reduced, which results in a reduction

of the pupil diameter. In patients with Horner’s syndrome,

the a-1 agonistic effect will dominate because of the
supersensitivity of the a-1 receptors, resulting in relative

mydriasis.

In this study, we wanted to investigate the effect of
apraclonidine on the healthy eye. By measuring the effect

on the pupil intermittently over a few hours, we tried to

determine the best suited moment after instillation for
evaluation. In daily practice most neurologists do not have

the ability to perform infrared pupillography, certainly not

during such a long period. The evaluation timing is
therefore very important since the greater the effect of the

drops, the bigger the difference between the healthy and

the pathological eye and the easier it would be to diagnose
clinically.

Methods

Subjects

Fourteen healthy volunteers aged between 20 and 35 years

[7 females, mean age 23.6 years (SD ± 3.87, range
18.4–31.7)] were selected for the study. The sample size

was determined by a power analysis. The subjects did not

have any medical condition nor did they take any medi-
cation except for oral contraceptives. Use of soft and hard

drugs during last month was an exclusion criterion. The

subjects did not drink alcohol 4 h before the onset of the
test. People consuming more than 5 units caffeine-holding

beverages a day were not allowed to participate. All sub-

jects were non-smokers with a regular day-night rhythm.
Refraction errors up to ±5 dpt were tolerated.

Materials

Infrared pupillography (Procyon P3000 USB-P Research
Pro pupillometer) was used to measure different pupillary

parameters. The video, made by the infrared camera, was

presented on the screen and further analyses were made on
the rough data. The test sequence was made in a stimulus

editor program (StimEdit).

Procedure

The study was approved by the Ethics Committee of Ghent
University Hospital. Having received verbal and written

information, the subject was asked to sign an informed

consent. A stress test (Perceived Stress Scale PSS) was
administered in all subjects. This stress score has a range

between 0 and 40. The subject took place in an adjustable

chair and was positioned in front of the pupillometer. He
was asked to fixate on the green light (\0.01 lux) in the

pupillometer. Adjustments were made to obtain optimal

calibration to bring both pupils into vision as clearly as
possible. The lights were dimmed to 0 lux. After 4 minutes

of dark adaptation, the test sequence was started. First the

basal scotopic pupil diameters were measured during 5 s.
Then both pupils were exposed to a 4 lux light flash during

1 s. Fifteen seconds of pupil recuperation were registered.

The first measurements were performed without apraclo-
nidine. Subsequently, one eye was instilled with one drop

of 1% apraclonidine. The eye to which the drop was

applicated was randomized. Measurements were retaken
after 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 and 360 min. During

the whole test, the subject was not allowed to drink alcohol

or caffeine-rich beverages.

Parameters

The basal scotopic pupil diameter was measured as the

mean diameter during 5 s after 4 min of dark adaptation.

Latency, amplitude of constriction, minimal pupil diame-
ter, constriction velocity and redilatation velocity were

measured following the light flash. The latency was defined

as the time needed for the pupil to start constricting after
onset of the light flash. The amplitude of constriction is the

difference between the basal scotopic pupil diameter and

the minimal pupil diameter after the light flash. The
velocity of constriction in reaction to the light flash and

afterwards the redilatation velocity were calculated. Pupil

diameter was measured with a precision of 0.01 mm.

Statistic analysis

We used the program ‘PASW Statistics 18’ for the statis-

tical analysis. After all data were processed in PASW, all
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variables were checked and impossible values were elim-

inated. To evaluate if the measured variables had a normal
distribution, we used Shapiro–Wilk test (normality test)

and a QQ plot. The values for the different groups (instilled

eye vs. non-instilled eye) deviated significantly from the
Gauss distribution (P\ 0.05), therefore non-parametric

tests were used for all the statistical analysis. The Mann–

Whitney U test was applied to compare two independent
groups of subjects (e.g. men vs. women). We used the

Friedman-test and Wilcoxon test to compare different
measurements.

Results

Study population

The age distribution did not differ significantly between

both sexes (P = 0.897). The stress scores were similar in
both groups (P = 0.123). Seven subjects had a light iris

color (blue, grey and/or green) and seven subjects had a

dark iris color (brown). Both groups with light or dark iris
color did not differ significantly concerning age

(P = 0.909) nor stress score (P = 0.789).

Effects of apraclonidine

We chose not to work with the absolute value of the
pupillary diameter given the significant interpersonal

variability. Instead we calculated the difference between

the value of the eye without apraclonidine and that of

the fellow eye instillated with apraclonidine drops

(anisocoria).
The anisocoria after dark adaptation (P = 0.003) and at

minimum pupil diameter (P\ 0.001) differed significantly

before the apraclonidine instillation and in the first hour
after instillation (Table 1). There was a significant miosis

in the eye with apraclonidine, whereas the diameter of the

non-instilled eye remained stable. The measurements more
than 1 h after instillation did not differ significantly from

the baseline and thus the anisocoria normalized (Table 1;
Figs. 1, 2 and 3). The difference in amplitude between the

instilled and the non-instilled eye increases as time pro-

gresses. The eye with apraclonidine showed an increased
amplitude of constriction to light. This effect persisted

much longer than the effect on the diameters (Table 1).

There was no significant influence of apraclonidine on
latency (P = 0.339), speed of constriction (P = 0.808) and

speed of redilatation (P = 0.456).

Discussion

A significant difference in anisocoria was found during 1 h

after apraclonidine instillation. This finding is due to a

reduction in the pupil diameter of the instilled eye. The
amplitude of constriction to light also differed significantly,

i.e. the instilled eye showed an increased pupilloconstriction.

In previous literature, there has been some controversy
about the effect of apraclonidine in healthy volunteers. In

some studies, a dilatating effect on the pupil has been

reported [5]. Other authors found no significant effect of

Table 1 P values, Means and SD for separate measurements

Time measurement (min) 0 30 60 90 120 180 240 300 360
Parameters

Anisocoria after dark adaptation (mm)

P values – 0.001 0.012 0.509 0.660 0.683 0.730 0.530 0.551

Mean -0.049 0.309 0.277 0.062 0.010 -0.025 -0.014 0.013 0.034

SD 0.473 0.490 0.694 0.787 0.783 0.677 0.718 0.587 0.708

Anisocoria at minimum pupil diameter (mm)

P values – 0.001 0.009 0.300 0.551 0.900 0.683 0.300 0.124

Mean -0.242 0.396 0.226 -0.0186 -0.120 -0.200 -0.135 -0.081 -0.042

SD 0.282 0.372 0.559 0.693 0.639 0.602 0.595 0.500 0.532

Difference in amplitude (mm)

P values – 0.396 0.022 0.016 0.016 0.003 0.030 0.033 0.074

Mean -0.069 -0.099 0.049 0.077 0.144 0.171 0.119 0.089 0.074

SD 0.222 0.197 0.210 0.224 0.301 0.276 0.293 0.262 0.337

In this Table, the differences between the baseline pupil diameter after dark adaptation and the measurements after instillation of apraclonidine
are shown. We also compared the difference in amplitude between the instilled and non-instilled eye with the difference in amplitude at baseline
(between left and right eye). We used a Wilcoxon test; significant values (P\ 0.05) are marked in italic. Since for the other parameters, we have
found no significant difference with the Friedman test, we did not perform the Wilcoxon tests in order to avoid Type I bias. The mean difference
of each parameter on each measurement together with the standard deviation (SD) are reported
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apraclonidine on pupillary diameter [6, 7]. It should be

noted that in those studies the pupillary diameter was
measured with a millimeter ruler [5–7]. This method is

subjective to the examinator, while infrared pupillometry is

much more accurate and objective. In the studies cited, it
cannot be ensured that every measurement was performed

after a period of dark adaptation, so the results of the

measurements cannot be compared with ours. Moreover, in
the study of Stewart et al. [6] only patients diagnosed with

open-angle glaucoma or ocular hypertension were enrolled

and Jampel et al. [7] also studied a small group of patients
with elevated intraocular pressure. Although the medica-

tion for those conditions was discontinued 4 weeks before
the beginning of the study, the long term effects of the

medication and the eye pathology itself, can bias the

impact of instillation with apraclonidine 1% [6, 7]. In our
study, the subjects did not have any medical condition nor

did they take any medication except for oral

contraceptives.
A restricted miosis after instillation of apraclonidine has

also been described [8–10]. However, in these reports, the

effect of apraclonidine has been studied in the supposed
normal eye contralateral to a Horner’s pupil. Our study is

the first to investigate a broad variety of pupillary param-

eters: anisocoria, difference in amplitude, difference in
latency, difference in speed of constriction and difference

in speed of redilatation in addition to the pupil size. Fur-

thermore, these parameters were measured with the highest
accuracy (0.01 mm), with objective measurements and

with a standardized period of dark adaptation at every

measurement.
In patients with Horner’s syndrome, instillation of

apraclonidine results in a relative mydriasis unlike the

normal eye where a constriction is observed. This stresses
the necessity to instill both eyes with apraclonidine when

testing a suspected Horner’s pupil. Since the constrictive

effect of apraclonidine is most pronounced in the first hours
after instillation, we suggest 30–60 min after instillation

would be the best timing to evaluate the difference in effect

of apraclonidine. This timing seems even more important
when one does not have the ability to perform accurate

pupillography.

However, also the timing of maximal dilating effect of
apraclonidine in Horner’s pupil has to be considered.

Further, it must be noted that one must always be cautions

with a negative test result as it is not known when hyper-
sensitivity in Horner’s syndrome appears. Analogous to

phenylephrine, it could be anticipated that supersensitivity

is more marked the closer the denervation is situated to the
eye or the more complete the sympathetic lesion is [11].

The amplitude of constriction to light also differed

significantly. The instilled eye showed an increased
amplitude of constriction to light. Moreover this effect was

observed much longer than the effect on the diameters.

Presumably, this is also the result of the more pronounced
a-2 receptor agonistic effect of apraclonidine. We think

Fig. 1 Distribution of anisocoria after dark adaptation. This boxplot
shows the distribution of the anisocoria (mm) after dark adaptation at
the different times (min) after instillation of apraclonidine

Fig. 2 Distribution of anisocoria at minimum pupil diameter. This
boxplot shows the distribution of the anisocoria (mm) at minimum
pupil diameter at the different times (min) after instillation of
apraclonidine

Fig. 3 Evolution of the dark adapted pupildiameter after instillation.
This line graph represents the individual absolute value of the dark
adapted pupildiameter. It allows to evaluate the evolution of the
pupildiameter after apraclonidine instillation
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that the a-2 receptor agonistic effect persists longer than

1 h after instillation but is no longer measurable on the
diameter. Since it is very difficult to estimate the ampli-

tude without a pupillometer, we think it is better to

compare the diameters. In patients with Horner’s syn-
drome, there is a supersensivity of the a-1 receptors. We

assume that the effect on the diameter will last longer

than 1 h in those patients. Since we found that the miotic
effect of apraclonidine in healthy subjects is most obvious

after 30–60 min, we suggest that the mydriatic effect in
Horner’s syndrome should be evaluated during that period

because the difference in diameter is most pronounced in

that period. However, this has to be confirmed in Horner’s
syndrome.

In conclusion, our study showed a significant relative

miotic effect of apraclonidine 1% and a significant
increased amplitude of constriction to light after instillation

of apraclonidine 1%. The relative anisocoria induced by

apraclonidine is most pronounced 30–60 min after instil-
lation, while the effect on the amplitude of constriction to

light remains until 5 h after instillation.
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