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SAMENVATTING 

Rubeose van de iris is één van de meest bestudeerde vorm van neovascularisatie en vormt een 

onderdeel van uveitis of ontsteking van het vaatvlies. Alvorens over rubeose van de iris te spreken is 

het noodzakelijk eerst de normale vascularisatie van de iris bij de kat te kennen. Deze studie heeft als 

hoofddoel de bestaande hiaten in de literatuur betreffende de vascularisatie van de iris bij de kat op te 

vullen. Bijkomstig focust de studie zich ook op enkele andere aspecten van de vascularisatie van de 

tunica vasculosa van het oog bij de kat. Hiervoor werden vaatafgietsels gemaakt van kattenogen, die 

bestudeerd werden aan de hand van stereomicroscopie, digitale microscopie en scanning 

elektronenmicroscopie. Het kattenoog bevat 3 arteriële cirkels nl. de circulus arteriosus iridis major 

(gelegen in de iris), de episclerale circulus arteriosus sclerae en de circulus arteriosus corporis ciliaris 

(op de overgang tussen choroidea en corpus ciliare). Het bestaan van een 4
de

 arteriële of capillaire 

cirkel, de circulus arteriosus iridis minor is niet uitgesloten. De twee- tot drielagige veneuze plexus van 

het corpus ciliare ontvangt bloed van de iris, het corpus ciliare en de lamina choroidocapillaris en staat 

via ampullevormige collectorvenen in verbinding met de plexus venosus sclerae en de venae 

vorticosae.  
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INLEIDING 

Er bestaan enkele gedetailleerde werken over de vascularisatie van de oogbol bij de kat, en 

dit zowel betreffende de extrinsieke bloedvaten (Davis en Story, 1948; Daniel et al. 1952; Prince et al., 

1960; Lignereux en Sautet; Barone, 2011), de bloedvaten van het vaatvlies (Rothman et al., 1975; 

Henkind, 1965b; Wong en Macri, 1964; Risco en Nopanitaya, 1980; Morrison et al., 1987; Lignereux 

en Sautet, 1994-1995; Barone en Simoens, 2010) en de bloedvaten van de oogfundus (Michaelson en 

Campbell, 1940; Kuwabra en Cogan, 1960; Multu en Leopold, 1964; Henkind, 1965a; Henkind, 1967, 

Henkind en De Oliveira, 1968; Risco en Nopanitaya, 1980; Rothman et al., 1975; De Schaepdrijver, 

1993; Barone en Simoens, 2010).  

De vascularisatie van de oogbolfundus is, net zoals bij de mens en andere diersoorten, bij de 

kat nauwkeurig en duidelijk in beeld gebracht (Michaelson en Campbell, 1940; Kuwabra en Cogan, 

1960; Multu en Leopold, 1964; Henkind, 1965a; Henkind, 1967, Henkind en De Oliveira, 1968; Risco 

en Nopanitaya, 1980; Rothman et al., 1975; De Schaepdrijver, 1993; Barone en Simoens, 2010). Dit 

geldt echter niet voor de tunica vasculosa bulbi, die de bevloeiing verzorgt van de iris, de choroidea en 

het corpus ciliare. Over de vascularisatie van de iris bestaan er enkele onduidelijke punten zoals 

onder andere of de circulus arteriosus iridis major een constante diameter heeft (Wong en Macri, 

1964), of deze cirkel wel volledig gesloten is (Barone en Simoens, 2010) en welke arteriële takken uit 

deze circulus ontstaan. Verder wordt ook betwijfeld of er tussen de arteriae iridis radiales onderling 

anastomoses bestaan, die zo het ontstaan geven tot een circulus arteriosus iridis minor (Jassop en 

Cantab, 1886; Smythe, 1958; Lignereux en Sautet, 1994-1995). Over de afvoerende venen van de iris 

is er nog minder gekend. Volgen de venen de arteriën (Jassop en Cantab, 1886; Smythe, 1958) of zijn 

het radiair verlopende venen die uitlopen in de meridiane venen van het corpus ciliare (Barone en 

Simoens, 2010)? Tevens ontbreekt er anatomische kennis over het capillaire netwerk in de iris. De 

venae vorticosae, die in de choroidea gelegen zijn, verschillen duidelijk van de venae vorticosae 

aanwezig bij de hond, het paard en het varken. Andere hiaten in de kennis over de vascularisatie van 

het kattenoog betreffen de takken die ontstaan uit de circulus arteriosus corporis ciliaris, de intrinsieke 

vascularistatie van het corpus ciliare, het aantal collectorvenen in de choroidea en het aantal venen 

die de plexus venosus sclerae vormen. Van de aan- en afvoerende vaten van het oog bij de kat 

bestaat er onduidelijkheid over de arteriae et venae ciliares anteriores (De Schaepdrijver, 1993; 

Barone en Simoens, 2010; Wong en Macri, 1964), de arteriae et venae ciliares posteriores breves 

(Lignereaux en Sautet, 1994-1995; Wong en Macri, 1964; Rothman et al., 1975; De Schaepdrijver, 

1993) en de venae ciliares posteriores longae. 

Het is van primordiaal belang om de normale vascularisatie van de iris te kennen alvorens 

men zich kan uitspreken over het voorkomen van neovascularisatie of rubeose, die bij katten 

beschreven is (Gartner en Henkind, 1978; Stefansson et al., 1984; Hjelmeland et al., 1992). Daarom is 

het nuttig aan de hand van moderne iconografische methoden de bloedvaten van de iris in beeld 

kunnen brengen, ter bevestiging van de gedetailleerde tekeningen die Wong en Macri in 1964 

publiceerden.  
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Dit onderzoeksverslag is een aansluitend werk op de literatuurstudie over de morfologie van 

het bloedvatenstelsel in de orbita en de bulbus oculi bij de kat, gemaakt in het kader van een 

masterproef (Dockx, 2013) en heeft als hoofddoel een antwoord te geven op de hoger vermelde 

vragen. Tijdens dit onderzoek werden vaatafgietsels van in totaal veertig ogen van drieëntwintig katten 

gemaakt, gedissecteerd en bestudeerd met een Olympus SZW7 stereomicroscoop en Keyence VHX-

500 digitale microscoop. Finaal werden de preparaten gesputterd met platina en bekeken met een 

JEOL JSM 5600 LV scanning elektronenmicroscoop.   
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MATERIALEN EN METHODEN  

Veertig ogen van 23 katten (Felis vulgaris) werden gebruikt in deze studie. De kattenkadavers werden 

verkregen van de vakgroep geneeskunde en klinische biologie van de kleine huisdieren. Na 

decapitatie en exsanguineren, werden de twee arteriae carotides communes vrijgeprepareerd (Risco 

en Nopanitaya, 1980) en gekatheteriseerd met 18G-naalden (Terumo Europe N.V., Leuven, België ) 

om  gespoeld te worden met een fysiologische oplossing (Lametschwandtner et al., 1984; 

Lametschwandtner et al.,1990). De naalden werden met draad vastgebonden aan de carotiden en het 

spoelen werd aangehouden tot er geen bloed meer uit de carotiden kwam (Ninomiya en Inomata, 

2006). Verder werden er geen voorbereidende stappen uitgevoerd zoals het toedienen van een 

anticoagulans, een spasmolyticum, andere vascoactieve substanties of prefixatie met formaldehyde, 

zoals beschreven door Lametschwandtner et al. (1984), Lametschwandtner et al. (1990), Risco en 

Nopanitaya, 1980 en Verli et al. (2007). 

Van 14 ogen werden er afgietsels gemaakt met 30 ml Batson’s #17 Plastic Replica and Corrosion Kit 

(Brunschwig Chemie B.V., Amsterdam, Nederland). Dit polymerenmengsel werd bekomen door het 

samen voegen van 20 ml Batsons #17 monomeer met 5 ml methylmetacrylaat, 3 ml Batsons #17 

catalysator en 8 druppels promotor. Van 26 ogen werden afgietsels vervaardigd met Mercox 

(Okenshoji, Tokyo, Japan).  

Ongeveer de helft van het vloeibare polymeermengsel werd manueel geïnjecteerd 

(Lametschwandtner et al., 1984; Lametschwandtner et al.,1990; Giuvărăşteanu, 2007; Ninomiya en 

Inomata, 2006) in minder dan 5 minuten tijd (Lametschwandtner et al., 1984; Lametschwandtner A. et 

al.,1990) onder constante snelheid en druk, in één van de arteriae carotides communes tot de 

oplossing naar buiten trad langsheen de andere arteria carotis communis, waarlangs dan de andere 

helft van het product werd ingespoten. Als controle op het toedienen onder te hoge druk, werd 

gecontroleerd of er geen exsudaat langs de neus naar buiten trad en werd opvullen van de 

conjunctiva nagegaan.  

Nadat de oplossingen gepolymeriseerd waren bij kamertemperatuur, werden de kattenkoppen gevild 

en gedurende 2 dagen bij kamertemperatuur ondergedompeld in een 25% KOH (Lametschwandtner 

et al., 1984; Lametschwandtner et al.,1990; Giuvărăşteanu, 2007; Verli et al., 2007) oplossing. Daarna 

werden de preparaten gedurende 2 uur gespoeld met lopend water en dan terug gedurende 2 dagen 

bij kamertemperatuur in een 25% KOH oplossing gebracht. Op de vierde dag ondergingen ze terug 

een spoeling met lopend water gedurende 2 uur om en werden daarna aan de lucht gedroogd 

(Lametschwandtner et al., 1984; Lametschwandtner et al.,1990; Giuvărăşteanu, 2007; Verli et al., 

2007). 

Eveneens werden van de ogen afkomstig van een varken- (Fig. 1) en een paardenkadaver (Fig. 2) 

vaatafgietsels bereid met Batson’s #17 Plastic Replica and Corrosion Kit. Een hondenkadaver werd 

gebruikt om Mercox vaatafgietsels te maken van de ogen (Fig. 3). 
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Fig. 1: Overzichtsfoto van een vaatafgietsel van een varkensoog (rechter 

oog; mediaal aanzicht; Batson #17 afgietsel; digitale microscopie) 

Fig. 2: Overzichtsfoto van een vaatafgietsel van paardenoog (rechter 

oog; mediaal aanzicht; Batson #17 digitale microscopie) 
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Uit de bekomen bloedvatafgietsels werden de ogen verwijderd samen met de bijhorende aan- en 

afvoerende bloedvaten. De ogen werden nadien verder uitgeprepareerd en gedissecteerd om 

bekeken te worden met een Olympus SZX7 stereomicroscoop (Olympus Belgium, Aartselaar, België) 

uitgerust met een digitale camera (Olympus Colorview I, Olympus Belgium).  

De preparaten werden nadien onderzocht onder een digitale microscoop (VHX-500 F Digital 

Microscope, Keyence America). Ten slotte werden de preparaten en afgeleide fragmenten twee- tot 

driemaal gesputterd met platina (JEOL JFC 1300 Auto Fine Coater, Jeol) om bekeken te worden met 

een scanning elektronenmicroscoop (JEOL JSM 5600 LV, Jeol Ltd., Zaventem, België). 

1 OLYMPUS SZX7 STEREOMICROSCOOP 

Bij klassieke lichtmicroscopie passeert het licht van een lamp doorheen een condensorlens, waarna 

het licht door het preparaat passeert en opgevangen wordt in een objectieflens met een bepaalde 

vergroting, die de numerische apertuur en de werkingsafstand bepaalt. Vervolgens bereikt het licht het 

oog door een oculairlens met een bepaalde vergroting. Bij deze vorm van lichtmicroscopie moeten de 

preparaten permeabel, zeer dun en eventueel gefixeerd zijn om het licht te laten passeren, waarbij de 

werkingsafstand en werkingdiepte zeer klein zijn (Kreindler, 2011-2012). Bij stereomicroscopie zijn 

geen voorbereidende stappen nodig zoals bij klassieke lichtmicroscopie; wel heeft de grote 

werkingsafstand een negatieve correlatie met de resolutie van de stereomicroscoop (Kreindler, 2011-

2012). 

 

Fig. 3: Overzichtsfoto van een vaatafgietsel van hondenoog (linker oog; 

mediaal aanzicht; Mercox afgietsel; digitale microscopie) 
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Een stereomicroscopisch beeld wordt 

verkregen door het principe van klassieke 

lichtmicroscopie in parallel te gebruiken, 

waarbij in de stereomicroscoop 2 

klassieke lichtmicroscopische eenheden 

(Fig. 4) elk apart een beeld creëren, dat 

terecht komt in het linker- respectievelijk 

rechteroog van de onderzoeker. Bij 

stereomicroscopie passeert het licht 

echter niet doorheen het preparaat maar 

valt het er op en de microscoop capteert 

het licht dat weerkaatst wordt door het 

preparaat. Om een pseudoscopisch 

(omgekeerd) beeld te voorkomen, zijn er 

in een stereomicroscoop speciale glazen 

prisma’s aanwezig, die het beeld draaien 

(Kreindler, 2011-2012). Prisma’s voor het reduceren van de chromatische verstrooiing zijn ook 

noodzakelijk (Muchel en Sträle, 1985). Een grotere resolutie kan bekomen worden door de diameter 

van de eenheden te laten toenemen, dit kan toegepast worden totdat de twee cilinders elkaar raken 

(Schnitzler en Zimmer, 2008). 

Er bestaan 2 types van stereomicroscopen, met name het “Greenough type” en het “Common Main 

Objective type” (Fig. 4). Bij het Greenough type heeft elke microscopische eenheid een aparte 

objectieflens, terwijl bij het Common main objective type beide eenheden de objectieflens delen 

(Microscope World, 2011; Kreindler, 2012b). Het Greenough type, ontwikkeld door de Amerikaan 

Horatio S. Greenough in 1869 (Sander, 1994), is beperkt tot een kleine vergroting en werkingsafstand, 

maar is compacter in bouw en goedkoper (Muchel en Sträle, 1985; Schnitzler en Zimmer, 2008; 

Microscope World, 2011; Kreindler, 2012a), terwijl het Common 

Main Objective type een grotere werkingsafstand en resolutie 

heeft (Muchel en Sträle, 1985; Microscope World, 2011; 

Kreindler, 2012b). De focusvlakken van het Greenough type 

vormen onderling een hoek waardoor het bestuderen van lange 

platte objecten bemoeilijkt wordt, terwijl de focusvlakken van het 

Common Main Objective type samenvallen, hetgeen bij grote 

vergrotingen aanleiding geeft tot scherpe beelden (Muchel en 

Sträle, 1985) 

De Olympus SZX7 stereomicroscoop (Fig. 5) is van het laatste 

type en kan, afhankelijk van het soort oculair, vergrotingen 

bereiken tussen de 8 en 56 maal. Met een zeer grote resolutie 

reproduceert het de oorspronkelijke vorm en kleur van het 

preparaat. Bovendien heeft de SZX7 een grote werkingsafstand 

Fig. 4: Bouw van de twee stereomicroscoop 

types (uit Microscope World, 2011) 

Fig. 5: De SZX7 

stereomicroscoop (uit Olympus 

Life Science Europa GMBH, 

2008) 
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waardoor het preparaat makkelijk kan gemanipuleerd worden en een overzicht behouden blijft 

(Olympus Life Science Europa GMBH, 2008). 

 

2 VHX-500 F DIGITAL MICROSCOPE 

Digitale of opto-digitale microscopie is een 

variatie van klassieke lichtmicroscopie, waarbij 

het licht dat gereflecteerd door het oppervlak 

van een preparaat, opgevangen wordt door 

een digitale camera (Kaplonek en Nadolny, 

2012). Vaak zijn deze camera’s van het CCD 

(Charge-Coupled Device) of CMOS 

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 

type (Kaplonek en Nadolny, 2012). De camera 

kan met de hand gebruikt worden of onder 

verschillende hoeken geplaatst worden op een 

statief (VH – S30F/S30B) (Keyence Corp., 

2012). Het opgevangen signaal is direct 

zichtbaar op een monitor en kan hierdoor 

makkelijk en direct bewerkt worden met 

speciaal daarvoor bestemde software.  

Dankzij de grote werkingsdiepte (twintigmaal 

groter dan bij klassieke stereomicroscopie) van de VHX-500 F digitale microscoop (Fig. 6) is het 

mogelijk een scherp beeld te krijgen van driedimensionale preparaten. Beelden met hoge resolutie 

worden verkregen door de ingebouwde 2,11 megapixel CCD 

camera, die voorzien is met een telecentrische RZ (real zoom) 

lens. Deze lens (Fig. 7) bestaat uit 24 silica lenzen, die zeer 

weinig lichtdistortie veroorzaken en leiden tot driedimensionale 

beelden met een zeer grote dieptescherpte. Dertien van de 24 

lenzen doen dienst als objectieflens, terwijl de overige 11 

gebruikt worden als zoomlens (Keyence Corp., 2012). Het 

semi-driedimensionale beeld dat verkregen wordt, ontstaat 

door de compositie van verschillende opnames genomen 

langsheen de z-as. Het toestel laat toe het contrast en 

hoeveelheid lichtinval aan te passen om het ideale beeld te 

verkrijgen en om metingen uit te voeren.  

Voor het toestel bestaan er verschillende (real zoom) lenzen 

met een verschillende maximale vergroting. Tijdens de studie 

werden de VH-Z00R/Z00W en de VH-Z100R/Z100W lenzen 

gebruikt. De VH-Z00R/Z00W is een “High Performance Low-

Fig. 6: De KEYENCE VHX- 500 F digitale 

microscoop (uit Keyence Corp., 2012) 

Fig. 7: De opbouw van een Real 

zoom lens (uit Keyence Corp., 

2012) 
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Range Zoom Lens”, met vergrotingen gaande van 0,1 tot 50 maal, die toelaat een object zowel in zijn 

geheel maar ook in detail te bestuderen met een minimale werkingsafstand van 9 centimeter. VH-

Z100R/Z100W lens is ook een “High Performance” lens maar heeft vergrotingen gaande van 100 tot 

1000 maal, waarbij de werkingsafstand afgenomen is naar 2,5 centimeter. Andere compatible lenzen 

voor het toestel zijn de VH-Z20R/Z20W, de VH-Z250R/Z250W en de VH-Z500R/Z500W die 

respectievelijk vergrotingen hebben van 20 tot 200, 250 tot 2500 en van 500 tot 5000 maal (Keyence 

Corp., 2012). Hoe groter de vergroting wordt, hoe kleiner de werkingsafstand. Bij gebruik van de VH-

Z00R/Z00W lens wordt het preparaat aan de hand van ringverlichting belicht, terwijl bij de VH-

Z100R/Z100W zowel ring- als coaxiale verlichting aanwezig is (Keyence Corp. 2014). 

 

3 SCANNING ELEKTRONENMICROSCOOP 

Het principe van elektronenmicroscopie (Fig. 8) is verschillend van lichtmicroscopie doordat de 

stralingsbron een kathode is, die elektronen uitzendt in een vacuümkolom, die noodzakelijk is om 

verstrooiing van de elektronen door partikels in de lucht te voorkomen. De condensor- en 

objectieflenzen zijn vervangen door magnetische spoelen die de elektronenbundel focussen op het 

preparaat, terwijl de oculairlens vervangen is door een fotografische plaat. Scanning 

elektronenmicroscopie is voor het eerst op de markt gekomen in 1930 en is één van de belangrijkste 

onderzoekstechnieken voor morfologische studies (Kaplonek en Nadolny, 2012; Favoreel, 2014).  

Bij elektronenmicroscopie is de resolutie tot 

100 maal hoger dan bij gewone 

lichtmicroscopie. Resolutie hangt immers af 

van 2 belangrijke parameters, nl. de 

golflengte van de stralenbron en de 

numerische apertuur van het toestel, en kan 

maximaal de helft bedragen van de 

golflengte van de stralen. De golflengte van 

de uitgezonden elektronen is afhankelijk van 

de snelheid van de elektronen. In een 

elektrisch veld van 100 kV hebben de 

elektronen een golflengte van 4 picometer. 

Door het gebruik van magnetische spoelen 

(die de numerische apertuur bepalen) in de 

plaats van glazen lenzen en door de bewerkingen op het preparaat (die nodig zijn voor de visualisatie) 

bedraagt de maximale resolutie bij elektronenmicroscopie 2 nanometer, wat nog steeds 100 maal 

hoger is dan de resolutie bij lichtmicroscopie (Favoreel, 2014).  

Tijdens deze studie werd gewerkt met hoogspanning tussen de 5 en 20 kV. Een te hoog voltage zou 

aanleiding geven tot vervorming en warmteschade aan het specimen (Lametschwandtner et al., 1984; 

Lametschwandtner et al.,1990).  

Om de niet-geleidende methylmetacrylaat- afgietsels te onderzoeken, moet het specimen bedekt 

worden met een dun laagje platina en gemonteerd worden op een metalen drager. Het beeld op de 

Fig. 8: De Jeol JSM 5600 scanning 

elektronenmicroscoop 
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monitor wordt gegenereerd aan de hand van de elektronen, die uitgestraald of verstrooid worden door 

het met metaal bedekte oppervlak van het preparaat te vergelijken met de primaire stralenbundel 

(Giuvărăşteanu, 2007; Favoreel, 2014)). Door de specifieke vorm van het specimen zal de 

hoeveelheid verstrooide elektronen variëren en wordt er door de grote werkingsdiepte een zeer 

gedetailleerde driedimensionale weergave gecreëerd met sterk variërende vergroting van het 

oppervlak (Reidy en Levesque, 1977). Mede dankzij een veranderbare x-, y- en z-as en de 

mogelijkheid om fotografische opnames te maken is het mogelijk om compositiefoto’s te maken, die 

toelaten om het verloop en de onderlinge relaties van de onderzochte structuren in beeld te brengen.  
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RESULTATEN  

Ten geleide worden enkele tekeningen gegeven die de belangrijkste aan- en afvoerende vaten van de 

oogbol weergeven die in de volgende hoofdstukken besproken worden. Ook worden de 3 arteriële 

cirkels en de 2 veneuze plexussen in het anterieure gedeelte van het oog weergegeven. De algemene 

index bevindt zich op pagina 12. 

 

Fig. 9: Halfschematische voorstelling van de oculaire arteriën van de kat 

(naar De Schaepdrijver, 1993) 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Halfschematische voorstelling van de arteriële en veneuze ringen 

van de kat (sagittale doorsnede; naar Barone en Simoens, 2010) 
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Fig. 10: Halfschematische voorstelling van de oculaire venen van 

de kat (naar De Schaepdrijver, 1993; met dank aan Chloë De Witte)  
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Algemene index 

1 :  Ramus anastomicus cum arteria ophthalmica interna 

2 :  Arteria ciliaris posterior longa lateralis et medialis 

3 :  Circulus arteriosus corporis ciliaris 

4 :  Circulus arteriosus iridis major 

5 :  Arteriae radiales iridis 

6 :  Arteriae ciliares recurrentes 

7 :  Arteriae choroidoretinales 

8 :  Arteriae ciliares posteriores breves 

9 :  Rami episclerales 

10 :  Arteriae choroideae 

11 :  Arteriae choroideae posteriores 

12 :  Circulus arteriosus nervi optici 

13 :  Arteriolae retinae 

14 :  Arteriae ciliares anteriores 

15 :  Circulus arteriosus sclerae 

16 :  Arteriae episclerales 

17 :  Vena ciliaris anterior 

18 :  Plexus venosus sclerae 

19 :  Venae intrasclerales 

20 :  Venae episclerales 

21 :  Venae vorticosae 

22 :  Ampullevormige collectorvenen 

23 :  Venae choroideae 

24 :  Anastomoses met de plexus venosus sclerae 

25 :  Venae radiales iridis 

26 :  Veneuze plexus van het corpus ciliare 

27 :  Verbindingsvenen met de ampullevormige collectorvenen 

28 :  Venae ciliares posteriores longae 

29 :  Venae choroidoretinales  

30 :  Circulus venosus nervi optici 

31 :  Venulae retinae 

32 :  venae choroideae posteriores 
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1. AANVOERENDE ARTERIËN  

1.1. Arteriae cilioretinales 

Aan de caudale pool van het oog bevinden zich een drietal cilioretinale arteriën (Fig. 9, 12, 13), die de 

choroidea (cfr §3.5.) en de retina van bloed voorzien. Zij ontstaan dorsolateraal uit de ramus 

anastomoticus cum arteria ophthalmica interna en enkele millimeter verder splitsen ze meerdere keren 

op in kleine arteriën die als fijne arteriae ciliares posteriores breves het dorsolaterale gedeelte van de 

choroidea van bloed te voorzien (Fig. 9, 12, 13). De drie zware arteriae cilioretinales vormen daarna 

samen de circulus arteriosus nervi optici (Fig. 9, 12, 13), waaruit de arteriolae retinales samen met 

enkele arteriae ciliares posteriores breves, die het ventromediale deel van de choroidea bevloeien, 

ontstaan. Alle arteriae ciliares posteriores breves vertakken dichotomisch in het vaatvlies ter hoogte 

van de caudale oogbolpool. Op één preparaat werd een zeer zware anastomose waargenomen 

tussen twee arteriae cilioretinales.  

1.2. Arteriae ciliares posteriores longae 

De arteriae ciliares posteriores longae lateralis et medialis (Fig. 9, 12) ontspringen uit de ramus 

anastomicus cum arteria ophthalmica interna en kennen een rechtlijnig rostraal verloop langsheen de 

horizontale oogbolmeridiaan in de richting van de iris, waarbij ze steeds dieper in de sclera komen te 

liggen. 

In het pre-equatoriale gebied geven de arteriae ciliares posteriores longae opeenvolgend (naar 

rostraal toe) takken af naar de intrascleraal en circumlimbaal gelegen circulus arteriosus sclerae, de 

circulus arteriosus corporis ciliaris en de circulus arteriosus iridis major (Fig 9, 11, 14, 15, 16). 

Wanneer de arteriae ciliares posteriores longae de processus ciliares bereikt hebben, splitsen ze zich 

op in een dorsale en een ventrale tak (Fig. 23.1) die de circulus arteriosus iridis major vormen. 

1.2.1. Circulus arteriosus sclerae 

De circulus arteriosus sclerae (Fig. 9, 11, 16), die de weinig gevasculariseerde sclera van bloed 

voorziet, is de meest oppervlakkig gelegen perilimbale arteriële cirkel. Zij ontstaat uit de arteriae 

ciliares anteriores (cfr. § 1.3.) (Fig. 9, 14, 15) en bevindt zich uitwendig van de plexus venosus sclerae 

(Fig. 10, 11, 12, 15, 48, 49). Deze arteriële cirkel bestaat uit anastomoserende vaatbogen die kunnen 

ontdubbeld zijn. De vaatbogen ontstaan voor of achter of op dezelfde de plaats waar de vorige boog 

geëindigd is, waarbij twee opeenvolgende bogen anastomoseren met elkaar. Hierdoor ontstaat over 

de gehele omtrek een twee- tot drielagig boogvormig netwerk (Fig. 16). Daar waar deze arteriële cirkel 

de arteriae ciliares anteriores ontvangt is hij zwaarder en meer complex (Fig. 15). Bij 12 ogen was de 

circulus arteriosus sclerae twee- tot drielagig maar bij 3 ogen van verschillende dieren was deze 

arteriële cirkel gedeeltelijk enkelvoudig en slechts tweelagig op plaatsen waar hij de arteriae ciliares 

anteriores ontving.  
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Vanuit de rostrale zijde van deze arteriële cirkel ontstaan rostrale en caudale episclerale takken (Fig. 

16) die geflankeerd kunnen worden door één of twee episclerale venen, die uitmonden in de plexus 

venosus sclerae. 

De verschillende bogen van de circulus arteriosus sclerae kunnen de venen van de plexus venosus 

sclerae omvatten of 2 venen van de plexus venosus sclerae kunnen een arterie van de circulus 

arteriosus sclerae flankeren. Op één enkel preparaat lag de circulus arteriosus sclerae op zijn verloop 

in één kwadrant inwendig ten opzichte van de plexus venosus sclerae.  

Op één oog vertrokken er takken vanuit de circulus arteriosus sclerae naar rostraal, om nadien naar 

en evenwijdig met de circulus arteriosus iridis major te lopen.  

 

1.2.2. Circulus arteriosus corporis ciliaris 

De, al dan niet gesloten, circulus arteriosus corporis ciliaris (Fig. 9, 11, 35) bevindt zich op de 

overgang van de choroidea naar het corpus ciliare en wordt gevormd door maximaal 4 arteriën die 

ontspringen uit de arteriae ciliares posteriores longae en verscheidene recurrente ciliare takken van de 

circulus arteriosus iridis major. Op zijn verloop kan hij bovenop of onder de ampullevormige 

collectorvenen (cfr. §2.2.) komen te liggen. 

De circulus arteriosus corporis ciliaris ontstaat lateraal en mediaal uit één of twee arteriële takken 

afkomstig van de arteriae ciliares posteriores longae. In sommige gevallen ontbreken dergelijke takken 

echter, en dan zijn het de eerste verbindingsarteriën uit de circulus arteriosus iridis major, die het 

begin van de circulus arteriosus corporis ciliaris vormen. Wanneer lateraal en mediaal telkens één 

arteriële tak uit de arteriae ciliares posteriores longae ontstaat, is het een gemeenschappelijke 

arteriële stam, die ook een arteria ciliaris anterior afgeeft. De laterale en mediale ontstaanswijze op 

één oog zijn niet noodzakelijk gelijk.   

De verbindingsarteriën van de circulus arteriosus iridis major lopen, ter hoogte van het rostrale deel 

van de choroidea, boogvormig naar rostraal, om met elkaar te anastomoseren en zo mee te helpen 

aan de vorming van de circulus arteriosus corporis ciliaris (Fig. 35).  

Zelf geeft de circulus arteriosus corporis ciliaris rostrale takken af, die kunnen anastomoseren met 

recurrente ciliare takken afkomstig van de circulus arteriosus irdis major of die de musculus ciliaris 

bevloeien, en zendt caudale takken af naar de choroidea (Fig. 35).  

Eén enkele keer werd lokaal een ontdubbeling waargenomen van de circulus arteriosus corporis 

ciliaris, waarbij één tak gelegen was op de overgang choroidea-corpus ciliare, terwijl de andere 

gelegen was aan de caudale rand van de veneuze plexus van het corpus ciliare. 

 

1.2.3. Circulus arteriosus iridis major 

De beide arteriae ciliares posteriores longae splitsen elk in een ventrale en dorsale tak ter hoogte van 

het corpus ciliare, meer specifiek halfweg de veneuze plexus van het corpus ciliare (Fig. 9, 12, 17, 22, 

23, 31). Deze takken versmelten met elkaar en vormen aldus de circulus arteriosus iridis major. Deze 

is gelegen halfweg tussen de pupilrand (margo pupillaris) en de basis van de iris (margo ciliaris).  
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Zowel ventraal als dorsaal kunnen de laterale en mediale takken van de arteriae ciliares posteriores 

longae, die de circulus arterious iridis major vormen, onderling anastomoseren, waarbij de 

anastomose een kleinere (Fig. 23, 24) of dezelfde (Fig. 25) diameter heeft als de twee ventrale of 

dorsale takken. Bijgevolg kan de circulus arteriosus iridis major ofwel niet (11 preparaten), ofwel half 

(6 preparaten) of volledig (1 preparaat) gesloten zijn; indien hij gesloten is, kunnen de anastomoses 

ter hoogte van de verticale meridiaan een variabele diameter hebben. 

De circulus arteriosus iridis major verzorgt de vascularisatie van de iris (cfr. §3.1.) en het corpus ciliare 

(cfr. §3.2., §3.3., §3.4.) door het afgeven van arteriae radiales iridis, arteriae ciliares recurrentes en 

verbindingsarteriën met de circulus arteriosus corporis ciliaris (Fig. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29).  

1.3. Arteriae ciliares anteriores 

De  arteriae ciliares anteriores ontstaan uit de arteriae ciliares posteriores longae (Fig. 14, 15) en de 

rami musculares (Fig. 20). Op hun verloop komen ze intrascleraal te liggen en vormen de circulus 

arteriosus sclerae (cfr. §1.2.1.) (Fig. 9, 11, 14, 15, 16).  

Vanuit één arteria ciliaris posterior longa kunnen één of twee arteria(e) ciliaris(es) anterior(es) 

ontspringen. Eén van deze twee ontstaanswijzen uit de arteriae ciliares posteriores longae kan 

“exclusief voorkomen” op één oog, maar er werden ook combinaties van deze ontstaanswijze terug 

gevonden op een zelfde oog (waargenomen op 5 ogen). Wanneer er slechts één arteria ciliaris 

anterior ontstaat uit een arteria ciliaris posterior, dan loopt deze arterie, dorsaal of ventraal van de 

arteria ciliaris posterior longa, naar rostraal waarna ze opsplitst in een dorsale en ventrale tak. 

Wanneer er twee arteriae ciliares anteriores ontstaan uit een arteria ciliaris posterior longa 

(waargenomen op 7 preparaten), dan buigt één arterie af naar rostroventraal en één naar 

rostrodorsaal. Beide arteriën kunnen op dezelfde of op verschillende hoogte uit de arteria ciliaris 

posterior longa ontstaan.  

De arteriae ciliares anteriores die ontstaan uit de rami musculares naar de musculus rectus dorsalis 

en de musculus rectus ventralis, liggen oppervlakkig van de plexus venosus sclerae, naast de venae 

vorticosae, en vervoegen de circulus arteriosus sclerae aan de dorsale en ventrale zijde van de 

oogbol bij. Op 14 preparaten werden dorsaal noch ventraal arteriae ciliares anteriores waargenomen, 

terwijl er bij 6 ogen dorsaal of ventraal één enkele arteria ciliaris anterior aanwezig was. Bij drie 

preparaten was er zowel ventraal als dorsaal één arterie aanwezig. Uitzonderlijk bevonden er zich 

dorsaal en ventraal 2 of meer dan 2 arteriae ciliares anteriores (telkens bij 1 preparaat). 
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1.4. Figuren  

 

 

Fig. 12: Overzichtsfoto van een vaatafgietsel van een kattenoog (rechteroog; lateraal 

aanzicht; Mercox afgietsel; digitale microscopie) 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Caudale pool van de oogbol (rechteroog; lateraal aanzicht; Mercox 

preparaat; digitale microscopie) 
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Fig. 14: De arteria ciliaris posterior longa (lateraal aanzicht; Mercox afgietsel; 

digitale microscopie) 
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Fig. 15: Detail beeld van de arteriae ciliares anteriores uit de laterale arteria 

ciliaris posterior longa (lateraal aanzicht; Mercox afgietsel, 40X, 

stereomicroscopie) 
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Fig. 16: Detail van het perilimbale gebied (linkeroog; dorsolateraal; Mercox; 

digitale microscopie) 
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2. AFVOERENDE VENEN  

2.1. Plexus venosus sclerae  

De plexus venosus sclerae bevindt zich in het perilimbale gedeelte van de sclera, strekt zich uit tot 

aan het rostrale gedeelte van de choroidea en ligt oppervlakkig van de veneuze plexus van het corpus 

ciliare (cfr. §3.2.2.) (Fig. 10, 11, 12, 18, 22, 23, 25). De plexus venosus sclerae bestaat uit 

verschillende (2-7) afgeplatte venen die met elkaar verbonden zijn en is het prominentst aanwezig in 

de dorsale en ventrale oogbolmeridiaan waar hij in verbinding staat met de vena ciliaris anterior (cfr. 

§2.3.) (Fig. 1, 18) en de venae vorticosae (cfr. §2.2.) (Fig. 19, 20). De veneuze plexus heeft een 

gelijkaardig patroon als de circulus arteriosus sclerae, maar is veel zwaarder uitgebouwd (Fig. 16, 48, 

49). 

Deze venen nemen in diameter af aan de rostrale en caudale zijden van de plexus, waar ze ook meer 

afgeplat respectievelijk ronder zijn (Fig. 48, 49) .  

Deze veneuze plexus ontvangt fijne, afgeplatte intrasclerale trabeculaire venen die het oogkamervocht 

draineren evenals de episclerale venen (Fig. 23, 24, 48, 49) die het bloed van de sclera collecteren 

(Fig 28, 29) en staat door één of meerdere venen in verbinding met elke ampullevormige collectorvene 

(Fig. 17). 

 

2.2. Ampullevormige collectorvenen   

Per kwadrant zijn er 3 of 4, en bij één oogbol uitzonderlijk 6 ampullevormige collectorvenen aanwezig. 

Zij hebben een verschillende grootte en zijn op onregelmatige afstand van elkaar gelegen in het 

equatoriale gebied van de choroidea (Fig. 10, 12, 17). De collectorvenen draineren elk een segment 

van de choroidea en staan in verbinding met de venae vorticosae (cfr. §2.3.). Naburige collectorvenen 

hebben telkens een verbinding met elkaar via een choroideale vene en langsheen venen die ze 

uitsturen naar de plexus venosus sclerae. Naast het bloed van de choroidea, collecteren de ampullen 

ook het bloed afkomstig van de iris, het corpus ciliare en de plexus venosus sclerae. Grote ampullen 

kunnen naar binnen uitpuilen.  

 

2.3. Venae vorticosae 

De 4 venae vorticosae flankeren de musculus rectus dorsalis en musculus rectus ventralis en kunnen 

ontstaan uit de ampullevormige collectorvenen of de plexus venosus sclerae (Fig. 10, 19, 20). Op hun 

intrascleraal verloop naar caudaal platten deze venen eerst af om nadien terug ronder te worden. De 

dorsolaterale en de ventromediale vena vorticosa zijn sterker uitgebouwd dan de respectievelijke 

dorsomediale en de ventrolaterale vene. 

Wanneer de venae vorticosae ontstaan uit de ampullevormige collectorvenen (Fig. 19), dan kunnen ze 

direct of indirect (langsheen de ampullen) in verbinding staan met de plexus venosus sclerae. Op drie 

preparaten werd waargenomen dat één of meerdere venae vorticosae rechtstreeks uit de plexus 
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venosus sclerae (Fig. 20) ontstonden en dus geen verbinding hadden met de ampullevormige 

collectorvenen.   

 

2.4. Vena ciliaris anterior 

De vena ciliaris anterior is dorsaal gelegen, enkelvoudig en verzamelt het bloed dat grotendeels 

afkomstig is van de plexus venosus sclerae (Fig. 12, 18). Deze vene ontvangt op haar verloop enkele 

venen afkomstig van de dorsale ampullevormige collectorvenen. De vena ciliaris anterior kan, al dan 

niet over haar volledige lengte, ontdubbeld zijn.   

 

2.5. Venae ciliares posteriores longae 

In het rostrale gedeelte van de choroidea liggen de arteriae ciliares posteriores longae steeds tussen 

kleine ampullevormige collectorvenen. Het is vanuit deze ampullen dat er mediaal en lateraal venae 

ciliares posteriores longae ontstaan, die de gelijknamige arterie flankeren (Fig. 21). Bij één kat werden 

op beide ogen zowel lateraal als mediaal 2 dergelijke venae ciliares posteriores longae waargenomen. 

Op het linkeroog was de mediale dorsale vena ciliaris posterior longa duidelijk dikker in vergelijking 

met de mediale ventrale vene. Op een ander oog bij een andere kat waren de 2 venae ciliares 

posterires longae ook beiderzijds aanwezig; ditmaal echter was de ventrale mediale zwaarder dan de 

mediale dorsale vene maar beide venen werden breder naar caudaal. Op 4 ogen van 4 verschillende 

katten waren enkel de rostrale gedeeltes van de mediale of laterale venae ciliares posteriores longae 

op de afgietselpreparaten aanwezig. Op de andere preparaten waren deze venen niet opgevuld met 

polymeer. Geen enkel preparaat was voldoende opgevuld om het caudale einde van de venen te 

kunnen zien.  
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2.6. Figuren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Enkele ampullevormige collectorven en hun verbinding met de plexus venosus 

sclerae (rechteroog; lateraal aanzicht; compositiefoto 12,5X, Mercox afgietsel, digitale 

microscopie) 
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Fig. 18: Dorsale overzichtsfoto van een kattenoog (rechteroog; Mercox afgietsel; 

digitale microscopie) 
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Fig. 19: Ventraal aanzicht van het anterieure gedeelte van een kattenoog (Mercox 

afgietsel; digitale microscopie) 
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Fig. 20: Ventromediale opname van een kattenoog (linkeroog; Mercox afgietsel; digitale 

microscopie) 
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Fig. 21: Detailbeeld van de venae ciliares posteriores longae (linkeroog; lateraal 

aanzicht; Mercox afgietsel; stereomicroscopie; 56X) 
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3. INTRINSIEKE VASCULARISATIE  

3.1. Microvascularisatie van de iris  

3.1.1. Arteriën 

De arteriae radiales iridis, de intrinsieke arteriën van de iris, ontstaan uit de rostrale of binnenste zijde 

van de circulus arteriosus iridis major en kennen een kurkentrekkervormig verloop naar het centrum 

van de iris (richting de pupil) waar ze opgerold, gestrekt of zweepvormig kunnen eindigen (Fig. 9, 22, 

23, 28, 29, 32) .  

Deze arteriën kunnen enkelvoudig uit de circulus arteriosus iridis major ontstaan en verder lopen of 

kunnen na hun ontstaan direct vertakken. Tevens kunnen ze aanleiding geven tot kleine arteriële 

takken die terugkeren naar caudaal om caudaal van de circulus arteriosus iridis major te liggen.  

Er kunnen anastomoses, met variabele diameter, tussen de radiale takken optreden. Op eenzelfde 

preparaat kunnen de takken van verschillende kwadranten met elkaar anastomoseren waardoor het 

bestaan van een complete circulus arteriosus iridis minor (rond de pupil) niet kan uitgesloten worden. 

De anastomoses kunnen verschillend zijn in diameter (Fig. 25, 31). 

De arteriae radiales iridis kunnen ook ontstaan uit de caudale rand van de circulus arteriosus iridis 

major, waarna ze direct naar rostraal ombuigen (bedekt door de circulus arteriosus iridis major). 

3.1.2. Capillairen 

De iris bezit twee capillaire netwerken die onderling met elkaar verbonden zijn en waartussen de 

arteriën en de venen van de iris gelegen zijn.  

Het concentrische capillaire netwerk aan de voorzijde van de iris ligt rostraal van de arteriae en venae 

radiales iridis en van de circulus arteriosus iridis major. Dit capillaire netwerk reikt vanaf de margo 

pupillaris tot aan de rostrale rand van de veneuze plexus van het corpus ciliare (cfr. § 3.2.2.) (Fig. 29). 

Het capillaire netwerk aan de achterzijde van de iris kent een radiaire oriëntatie en begint ook aan de 

margo pupillaris om uit te lopen in het capillaire netwerk tussen de processus ciliares. De capillairen 

kennen een kurkentrekkervormig verloop (Fig. 30). 

Aan de margo pupillaris bevinden zich enkel capillairen afkomstig van de arteriae radiales die zweep- 

of bolvormig opgerold zijn en onderling met elkaar kunnen verbonden zijn. Zo kan er rond de pupil dus 

een capillaire ring aanwezig zijn (Fig. 31). 

3.1.3. Venen  

De venae radiales iridis lopen van de pupilrand naar de basis van de iris, waarbij ze eerst gekronkeld 

zijn om nadien rechtlijnig uit te monden in de veneuze plexus van het corpus ciliare (Fig. 10, 22, 23). 

De venae radiales iridis kunnen onderling in diameter verschillen en ontvangen het bloed van de 

capillaire netwerken van de iris. Ter hoogte van de pupilrand liggen de venae radiales iridis op het 

zelfde niveau als de gelijknamige arteriën waarna ze, ten op zichtte van de arteriae radiales iridis en 

de circulus arteriosus iridis major, steeds meer caudaal komen te liggen. Waar ze uitmonden liggen de 

venae radiales iridis oppervlakkig van de arteriae ciliares recurrentes. Alvorens uit te monden verkleint 
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de diameter van het merendeel van de iris venen, maar deze kan ook constant blijven (Fig. 25, 27, 28, 

29). 

Het overgrote deel van de venae radiales iridis loopt aan de caudale zijde van de circulus arteriosus 

iridis major, maar aan de ventrale en dorsale kant van de iris kunnen enkele van deze venen rostraal 

van de circulus arteriosus iridis major gelegen zijn. 

De venae radiales iridis kunnen op hun verloop, halfweg de pupilrand en de circulus arteriosus iridis 

major, onderling in verschillende gradaties of niet met elkaar anastomoseren. Zo werden er bij één kat 

op beide ogen slechts in één helft (laterale of mediale helft) zware anastomoses teruggevonden op 

dezelfde hoogte tussen alle irisvenen (Fig. 33, 34). Deze venen hadden bovendien een veel kleinere 

diameter dan bij andere katten, maar één heel zware irisvene voerde het merendeel van het bloed van 

de iris af naar de veneuze plexus van het corpus ciliare, waardoor het leek alsof er halfweg de iris een 

halve veneuze cirkel aanwezig was. Hetzelfde werd ook waargenomen op andere preparaten maar in 

verschillende gradaties. Zo kunnen er ook anastomoses voorkomen in de verschillende kwadranten 

van één oog (2 ogen) of waren er slechts enkele (1-3) anastomoses over de volledige oogbol (4 ogen) 

(Fig. 32). De totale afwezigheid van anastomoses rostraal van de circulus arteriosus iridis major komt 

vaak voor (12 ogen).   

Op één preparaat waren er fijne anastomoses aanwezig tussen de venae radiales iridis in het gebied 

tussen de circulus arteriosus iridis major en de veneuze plexus van het corpus ciliare. 

 

De irisvenen kunnen rechtstreeks in de veneuze plexus van het corpus ciliare of in een U-bocht van 

één van de vene van deze plexus uitmonden. Alvorens ze uitmonden, kunnen naburige irisvenen 

eerst samenvloeien.   
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3.1.4. Figuren  

Fig. 22: Rostraal aanzicht van een rechter kattenoog (Mercox afgietsel; digitale 

microscopie) 
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Fig. 23: Rostraal overzichtsbeeld (linkeroog; Mercox afgietsel; digitale microscopie) 
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Fig. 24: Detail beeld van de dorsale oogbolmeridiaan van Fig. 23 (linkeroog; rostraal 

aanzicht; Mercox afgietsel; scanning elektronenmicroscopie) 

Fig. 25: Gesloten circulus arteriosus iridis major met behoud van zijn diameter 

(linkeroog; dorsaal aanzicht; Mercox afgietsel; digitale microscopie) 

 * = anastomoses tussen de arteriae radiales iridis 

 pijl = verbindingsarterie tussen de circulus arteriosus iridis major en de 

                      circulus arteriosus corporis ciliaris 
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Fig. 27: Detailbeelden van de recurrente ciliare arteriën vertrekkende uit de circulus 

arteriosus iridis major (40X, Mercox afgietsel, stereomicroscoop) 
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Fig. 26: Ontstaanswijze van de recurrente ciliare arteriën (met dank aan Chloë De 

Witte)  

3 

4 

a 

b 

c 
d 

5 



31 
 

Fig. 28: Overzichtsfoto van de vascularisatie van het corpus ciliare (linkeroog; 

laterodorsaal aanzicht; Mercox afgietsel, digitale microscopie) 

 pijl = verbindingsarterie tussen de circulus arteriosus iridis major en de circulus 
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Fig. 29: Scanning elektronenmicroscopisch beeld van de iris (detailbeeld van fig. 28; 

linkeroog; laterodorsaal aanzicht; Mercox afgietsel; compositiefoto; 65X) 

 * = het concentrische capillaire netwerk van de iris 
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Fig. 30: Detailbeeld van het radiaire capillaire netwerk aan de achterzijde van de iris 

(Mercox afgietsel; digitale microscopie) 
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Fig. 31: Opnames van de vascularisatie rond de pupil (Mercox afgietsels; links digitale 

microscopie; rechts:  scanning elektronenmicroscopie; bovenste figuur duidt de hoek 

aan waaronder de opnames zijn gemaakt) 

 * = anastomoses tussen de arteriae radiales iriis 

 pijl = bloedvaten van de processus ciliares 
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Fig. 32: Oogbolsegmenten met verschillende anastomoses tussen de venae radiales iridis 

(rechteroog; lateraal aanzicht; Mercox afgietsel, stereomicroscopie) 

 * = anastomoses tussen de venae radiales iridis 
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Fig. 33: Zware veneuze verbindingen tussen de radiare iris venen (rechteroog; 

mediaal aanzicht; Mercox afgietsel; digitale microscopie) 

 * = anastomoses tussen de venae radiales iridis 

 pijl = verbindingsarterie tussen de circulus arteriosus iridis major en de  

  circulus arteriosus corporis ciliaris 
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Fig. 34: Detail van de grote interveneuze anastomoses afgebeeld in Fig. 33 

(rechteroog; mediaal aanzicht; Mercox afgietsel; digitale microscopie)  
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3.2. Microvascularisatie van het corpus ciliare 

3.2.1. Arteriën  

Het corpus ciliare wordt van bloed voorzien door arteriae ciliares recurrentes, die op 3 verschillende 

manieren uit de perifere of caudale rand van de circulus arteriosus iridis major ontstaan (Fig. 9, 22, 23, 

26, 27): 

 Als een directe en enkelvoudige aftakking van de circulus arteriosus iridis major (Fig. 

26a) 

 Uit een gemeenschappelijke arteriële stam waaruit 2 tot 4 arteriae ciliares recurrentes 

ontstaan. Deze vertakking gebeurt vanuit één recurrente ciliare arterie, waaruit de 

overige arteriën boogvormige ontstaan (Fig. 26b) ofwel vanuit één recurrente ciliare 

arterie, die op haar verloop evenwijdig loopt met de circulus arteriosus iridis major 

vooraleer de andere arteriën af te geven (Fig. 26c). 

 Als een zijtak van de arteriën die de circulus arteriosus iridis major met de circulus 

arteriosus corporis ciliaris met elkaar verbinden (Fig. 26d). 

Op hun gekronkeld tot kurkentrekkervormig verloop naar caudaal, tot aan de rostrale zijde of 

middelste gedeelte van de veneuze plexus van het corpus ciliare, komen de recurrente ciliare arteriën 

steeds dieper te liggen, namelijk tot onder of op het zelfde niveau van de venae radiales iridis (Fig 25, 

27, 28, 29). 

Uit de perifere rand van circulus arteriosus iridis major ontstaan er takken die deze cirkel met de 

circulus arteriosus corporis ciliaris verbinden (Fig. 9, 35). Ze kunnen een direct rechtlijnig tot licht 

gekronkeld verloop hebben of kunnen eerst over een bepaalde afstand evenwijdig lopen met de 

circulus arteriosus iridis major en daar al dan niet arteriële takken afgeven die in de diepte dringen 

(naar het corpus ciliare) of naar caudaal lopen. Er kunnen vanuit de circulus arteriosus corporis ciliaris 

takken ontstaan, die anastomoseren met deze verbindingsarteriën.  

Vanuit deze verbindingsarteriën kunnen er ook kleine arteriën ombuigen naar rostraal, aan de 

binnenzijde van de circulus arteriosus iridis major (Fig. 27). 

In tegenstelling tot de drie eerder vermelde recurrente ciliare arteriën, blijven deze verbindingsarteriën 

(die ook recurrente ciliare arteriën zijn) op hun volledig verloop oppervlakkig (Fig. 35), waarbij ze de 

veneuze plexus van het corpus ciliare bedekken. Ter hoogte van de veneuze plexus van het corpus 

ciliare kunnen de arteriën omringd zijn door de venen.  

3.2.2. Venen  

Het corpus ciliare bevat een twee- tot drielagige veneuze plexus, die in de diepte van de plexus 

venosus sclerae gelegen is en macroscopisch waarneembaar is (Fig. 10, 11, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 

32, 33, 35). Deze veneuze plexus krijgt bloed van de iris (langs rostraal) (Fig. 10, 25, 28, 29, 32, 35), 

de processus ciliares (langs caudaal) (Fig. 36 – 39) en de musculus ciliaris (langs de buitenste zijde) 
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(Fig. 40) maar ook van de lamina choroidocapillaris (langs de binnenzijde) (Fig. 44, 45). Meer 

specifiek collecteert de buitenste laag venen het bloed afkomstig van rostraal (de iris) en caudaal (de 

musculus ciliaris) terwijl de één of twee binnenste lagen venen, die de grootste diameter hebben, het 

bloed verzamelen van de processus ciliaris en de choroidea. Deze twee of drie lagen venen staan 

rostraal in verbinding met elkaar.  

De veneuze plexus van het corpus ciliare staat door middel van 2 soorten venen in verbinding met de 

choroidea (Fig. 33, 35, 44, 45). De meest inwendig gelegen venen staan in verbinding met de lamina 

choroidocapillaris, waarin ze boomvormig uitlopen. De tweede soort venen liggen meer uitwendig,  zijn 

zwaarder, komen op een regelmatige afstand voor en zijn verbonden met de ampullevormige 

collectorvenen. Het capillaire bed van de musculus ciliaris kan gelegen zijn bovenop of tussen deze 

twee soorten venen.  
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3.2.3. Figuren  

Fig. 35: Segment uit de circulus arteriosus corporis ciliaris (Mercox afgietsel; scanning 

elektronenmicroscopie) 

 * = gedeelte vrij geprepareerd om onderliggende venen in beeld te brengen  

 pijl = verbindingsarterie tussen de circulus arterious iridis major en de circulus  

  arteriosus coprporis ciliaris 

 # = arterie naar de musculus ciliaris 
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3.3. Microvascularisatie van de processus ciliares 

3.3.1. Arteriën  

Aan de voorrand van iedere processus ciliares bevindt zich een recurrente ciliare arterie die, na afgifte 

uit de circulus arteriosus iridis major, aan de rostrale rand van de veneuze plexus van het corpus 

ciliare, naar binnen om buigt om aldus zo aan de voorrand aan de processus ciliaris te lopen (Fig. 36, 

37, 38, 39). Alvorens de binnenste rand van de processus te bereiken, maakt deze arterie een bocht 

naar caudaal en dringt aldus in de processus ciliaris. Ongeveer halfweg de processus splitst deze 

arterie zich op in verschillende takken, die verder ombuigen naar de veneuze plexus toe of 

uitwaaieren naar caudaal.   

3.3.2. Capillairen 

De capillairen kennen een loodrecht verloop op de veneuze plexus van het corpus ciliare en staan 

onderling in verbinding met elkaar. Langs de vrije rand loopt in het caudale deel van elke processus 

een postcapillaire venule. De capillairen vloeien samen tot venen, die loodrecht op de veneuze plexus 

van het corpus ciliare staan en erin uitmonden (Fig. 36, 37,38, 39). 

 

3.3.3. Venen  

Iedere processus ciliaris wordt gedraineerd door meerdere venen, waarvan de meest rostrale de 

zwaarste is, die uit monden in de veneuze plexus van het corpus ciliare (Fig. 36, 37, 38, 39). De 

zwaarste vene ligt meer inwendig dan de aanvoerende arterie en mondt uit in het rostrale gedeelte 

van de veneuze plexus van het corpus ciliare. De kleinere venen monden loodrecht uit over de 

volledige lengte van de veneuze plexus van het corpus ciliare en in de verbindingsvenen tussen de 

veneuze plexus van het corpus ciliare en de choroidea. Over de volledige lengte van de postcapillaire 

venule in het caudale gedeelte van de vrije rand zijn er rostraal en caudaal verbindingsvenen met de 

veneuze plexus van het corpus ciliare, respectievelijk met de verbindingsvenen tussen de veneuze 

plexus van het corpus ciliare en de choroidea.  
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3.3.4. Figuren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Overzichtsfoto van een processus ciliaris (Mercox afgietsel; 

digitale microscopie) 

fgdgfg 

26 

25 

27 

6 

* 
* 

* 
# 

22 

* = verloop van de arterie in de processus ciliaris 

pijl = afvoerende venen van de processus ciliaris 

# = begin van de postcapillaire venule 

Fig. 37: Detailbeeld van een processus ciliaris (Mercox afgietsel; 

digitale microscopie) 
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Fig. 38: Detailbeeld van een processus ciliaris (Mercox afgietsel; 

scanning elektronenmicroscopie; 100X) 

 * = verloop van de arterie in de processus ciliaris 

             pijl = afvoerende venen van de processus ciliaris 

             # = begin van de postcapillaire venule 
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Fig. 39: Scanning elektronenmicroscopisch detailbeeld van een processus ciliaris 

(Mercox afgietsel; compositiefoto; 200X) 

             * = verloop van de arterie in de processus ciliaris 

             pijl = afvoerende venen van de processus ciliaris 

             # = begin van de postcapillaire venule 

250 µm 
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3.4. Microvascularisatie van de musculus ciliaris 

3.4.1. Arteriën  

De musculus ciliaris krijgt bloed langs twee wegen, nl. rostraal vanuit de recurrente ciliare arteriën die 

ontstaan uit de circulus arteriosus iridis major en caudaal vanuit de rostrale takken die uit de circulus 

arteriosus corporis ciliaris ontstaan (Fig. 35). Deze takken uit de circulus arteriosus corporis ciliaris 

kunnen, naast vertakken in de musculus ciliaris, verbinding maken met recurrente ciliare arteriën van 

de circulus arteeriosus iridis major om de verbindingsarteriën te vormen.  

3.4.2. Capillairen 

Het compacte capillaire netwerk van de musculus ciliaris is gelegen tussen de veneuze plexus van het 

corpus ciliare en de choroidea (Fig. 35, 40-43).  

3.4.3. Venen  

De musculus ciliaris wordt rostraal, caudaal en aan de binnenzijde gedraineerd door venen. Rostraal 

wordt het bloed opgevangen door kleine venen die naar rostraal breder worden en oppervlakkig 

uitmonden in de veneuze plexus van het corpus ciliare (Fig. 40). Op de plaats van uitmonding kunnen 

deze venen met elkaar anastomoseren waardoor een zeer fijne gekronkelde veneuze ring ontstaat 

(Fig. 40).  

De drainage naar caudaal gebeurt door het samenvloeien van venen tot zware venen die uitmonden 

in de ampullevormige collectorvenen (Fig. 43) of in een fijne veneuze ring ter hoogte van de circulus 

arteriosus corporis ciliaris (Fig. 41, 42).  

Aan de binnenzijde van de musculus ciliaris wordt het veneuze bloed opgevangen door de 

verbindingsvenen tussen de veneuze plexus van het corpus ciliare en de choroidea.  
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3.4.4. Figuren  

Fig. 40: Detail van de rostrale drainage van de musculus ciliaris (Mercox 

afgietsel, scanning elektronenmicroscopie; 20X) 
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Fig. 41: Detail van de caudale drainage van de musculus ciliaris (Mercox 

afgietsel, digitale microscopie) 
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Fig. 42: Detailbeeld van de caudale drainage van de musculus ciliaris (Mercox 

afgietsel; digitale microscopie) 

 * = fijne veneuze ring ter hoogte van de circulus arteriosus corporis ciliaris 
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Fig. 43: Detail van de caudale drainage van de musculus ciliaris (Mercox afgietsel; 

digitale microscopie) 

 * = samenvloeiingpatroon van de venen van de musculus ciliaris 
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3.5. Microvascularisatie van de choroidea 

3.5.1. Arteriën  

De choroidea krijgt voornamelijk bloed aangevoerd ter hoogte van de caudale oogbolpool langsheen 

de arteriae ciliares posteriores breves. In de lamina vasculosa worden deze arteriae choroideae 

beiderzijds geflankeerd door de gelijknamige venen en geven ze loodrecht arteriële takken af naar 

binnen om de lamina choroidocapillaris te vormen.  

Vanuit de circulus arteriosus corporis ciliaris kunnen er ook arteriën de choroidea van bloed voorzien. 

Op één preparaat waren deze arteriën vanuit de circulus arteriosus corporis ciliaris opvallend zwaar 

en gelegen aan de binnenzijde van de choroidea.  

3.5.2. Capillairen 

De loodrecht afgegeven arteriële takken van de arteriae ciliares posteriores breves lopen door tot in 

de lamina choroidocapillaris, waar ze radiair opsplitsen in een capillair netwerk. De verschillende 

capillairen worden breder en komen samen in afgeplatte postcapillaire venules. Zo verkrijgt de lamina 

choroidocapillaris een lobulair uitzicht. De meest rostrale capillairen van de lamina choroidocapillaris 

lopen uit in het capillaire netwerk van de processus ciliares.  

3.5.3. Venen  

De venae choroideae in de lamina vasculosa van de choroidea flankeren de arteriën van de 

choroidea, zijn tot vijfmaal dikker dan deze laatste en hebben regelmatig zware anastomoses met 

elkaar. Ze staan in verbinding met het capillaire netwerk van de lamina choroidocapillaris en draineren 

zo het bloed naar rostraal. Er werden in deze studie geen venae ciliares posteriores breves 

aangetroffen. De venae choroidea vormen samen een veneuze rong rondheen de intredeplaats van 

de nervus opticus. 
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3.5.4. Figuren  

 

*= binnenste capillaire netwerk van de iris 

pijl = verbindingsvenen tussen de lamina choroidocapillaris en de veneuze 

plexus van het corpus ciliare 

Fig. 44: Overzichtsbeeld van een binnenaanzicht van het corpus 

ciliare (rechteroog; mediaal aanzicht; Mercox afgietsel; digitale 

microscopie) 
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Fig. 45: Detailbeeld van regio 1 van Fig. 44 
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Fig. 47:De lamina choroidocapillaris van de choroidea (Mercox afgietsel; 

scanning elektronenmicroscopie) 

Fig. 46: Detailbeeld van de arteriën en venen van de choroidea  (buitenaanzicht; 

Mercox afgietsel; scanning elektronenmicroscopie; 50X) 

 pijl = onderliggende lamina choroidocapillaris 
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BESPREKING 

1. MICROSCOPISCHE TECHNIEKEN  

Scanning elektronenmicroscopie dient steeds samen gebruikt te worden met andere 

beeldvormingtechnieken om meer aanvullende informatie te verkrijgen van een preparaat. Dit is te 

wijten aan het feit dat scanning elektronenmicroscopie, ondanks zijn toegevoegde waarde door een 

grotere vergroting en hogere resolutie, grote beperkingen heeft (Fig. 36-39). Deze beperkingen zijn 

ondermeer gelinkt aan de grootte, de voorbereiding en de manipulatie van het preparaat maar ook de 

moeilijkheid tot het verkrijgen van een overzicht van het preparaat. Digitale microscopie vormt de brug 

tussen stereomicroscopie en scanning elektronenmicroscopie. Digitale microscopie heeft net zoals 

scanning elektronenmicroscopie de mogelijkheid het preparaat met hoge resolutie te bestuderen 

onder grote vergrotingen (Fig. 37, 39, 48, 49). Bovendien is er bij digitale microscopie geen beperking 

door voorbereidende stappen noch door de grootte van het preparaat zoals dit ook het geval is bij 

stereomicroscopie. Stereomicroscopie is niet te vervangen door digitale microscopie noch door 

scanning elektronenmicroscopie. Stereomicroscopie laat immers toe snel en eenvoudig een preparaat 

onder een kleine vergroting te bekijken.  

In dit digitale tijdperk is het mogelijk bij de in deze studie gebruikte beeldvormingtechnieken een 

digitale opname te maken, die direct kan bewerkt worden. De meerwaarde die scanning 

elektronenmicroscopie en digitale microscopie bieden ten opzichte van stereomicroscopie, is het 

behoud van het driedimensionale aspect van het preparaat. Op dit vlak overstijgt scanning 

elektronenmicroscopie zowel digitale microscopie als stereomicroscopie. Bij scanning 

elektronenmicroscopie wordt er steeds een driedimensionale opname bekomen, terwijl er bij digitale 

microscopie enkel een driedimensionaal beeld wordt verkregen wanneer er verschillende opnames 

gemaakt worden langsheen de z-as van het preparaat. Bij een stereomicroscopische opname gaat het 

driedimensionale beeld verloren en verkrijgt men een tweedimensionale foto.  
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Fig. 49: Fragment van plexus venosus sclerae en circulus arteriosus sclerae (Mercox 

afgietsel ; digitale microscopie) 

Fig. 49: Fragment van plexus venosus sclerae en circulus arteriosus sclerae (Mercox 

afgietsel ; scanning elektronenmicroscopie ; compositiefoto) 
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2. VASCULARISATIE VAN DE TUNICA VASCULOSA 

 

De vascularisatie van de iris is sterk variabel. Zo kan de circulus arteriosus iridis major volledig 

gesloten of open zijn (Barone en Simoens, 2010). Wanneer hij gesloten is, kan deze arteriële cirkel 

ventraal en dorsaal afnemen (Wong en Macri, 1964) of constant blijven in diameter. Wong en Macri 

(1964) tekenden de drie verschillende arteriële takken die vertrekken uit de circulus arteriosus iridis 

major, nl de arteriae radiales iridis, de recurrente ciliare arteriën en de verbindingsarteriën met de 

circulus arteriosus corporis ciliare. Deze arteriën zijn de hier voorliggende studie voor het eerst digitaal 

in beeld gebracht. De arteriae radiales iridis kunnen aanleiding geven tot een circulus arteriosus iridis 

minor rond de margo pupillaris (Jassop en Cantab, 1886; Smythe, 1958; Lignereux en Sautet, 1994-

1995); deze ring kan ook vertegenwoordigd worden door de perifere capillairen van de iris. Zoals 

aangetoond door ondermeer Wong en Macri (1964), Henkind (1965b), Rothman et al. (1975), Risco 

en Nopanitaya (1980) en Morrison et al. (1987) wordt elke processus ciliaris van bloed voorzien door 

één arterie. De arteriën die de circulus arteriosus iridis major en de circulus arteriosus corporis ciliaris 

met elkaar verbinden ontstaan uit de circulus arteriosus iridis major (Wong en Macri, 1964) of samen 

met rostrale takken uit de circulus arteriosus corporis ciliaris. Aangezien de oorsprong van de circulus 

arteriosus corporis ciliaris uit de arteriae ciliares posteriores longae frequent ontbreekt, is het niet 

ondenkbaar dat de circulus arteriosus corporis ciliaris gevormd wordt door boogvormige anastomoses 

tussen de verbindingsarteriën. Deze ontstaanswijze verklaart waarom de circulus arteriosus corporis 

ciliaris soms verbindingen heeft met de arteriae ciliares posteriores longae en waarom hij zelden 

volledig gesloten is.  

De variatie in vascularisatie van de iris wordt mede in de hand gewerkt door de intrinsieke irisvenen. 

De radiaire venen van de iris kunnen variëren in diameter, zich aan de rostrale zijde van de circulus 

arteriosus iridis major bevinden maar kunnen ook in verschillende gradatie met elkaar anastomoseren. 

Door de aanwezigheid van zware anastomoses tussen deze venen in één helft van een oogbol, is het 

niet ondenkbaar dat de venae radiales iridis in de beide oogbolhelften met elkaar anastomoseren 

waardoor er, naast 1 of 2 arteriële cirkels, ook een veneuze ring aanwezig kan zijn in de iris.  

 

Uniek voor het kattenoog is de macroscopisch waarneembare veneuze plexus van het corpus ciliare. 

Wong en Macri (1964) tekenden deze veneuze plexus en vermeldden dat hij het bloed van de iris en 

het corpus ciliare collecteert. In de huidige studie werden bovendien ook verbindingen aangetoond 

tussen deze veneuze plexus en de choroidea. Het is vanuit deze plexus dat het bloed van de tunica 

media hoofdzakelijk wordt gedraineerd; dit gebeurt langsheen de ampullevormige collectorvenen en/of 

de plexus venosus sclerae naar de venae vorticosae of de vena ciliaris anterior.  

De drainage vanuit de choroidea gebeurt langsheen de venae choroideae en ook via rostrale venen 

uit de lamina choroidocapillaris, die met de veneuze plexus van het corpus ciliare in verbinding staan. 

De aanwezigheid van deze venen is wellicht te verklaren door de kleine tot afwezige drainage van de 

choroidea naar de venae cilioretinales.  
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De vier venae vorticosae kunnen ontstaan uit de plexus venosus sclerae of de ampullevormige 

collectorvenen of een combinatie van beide. Deze venae vorticosae hebben een ander uitzicht dan de 

venae vorticosae bij het paard en varken maar kennen, wegens hun ontstaansplaats, sterkere 

gelijkenissen met deze bij de hond. De dorsolaterale vena vorticosa is sterker uitgebouwd dan de 

dorsomediale omdat de vena ciliaris anterior naar mediaal gericht is. Deze zware vena ciliaris anterior 

verzamelt een aanzienlijk deel van het veneuze bloed uit het betreffende oogbolkwadrant, waardoor er 

dorsomediaal minder nood is aan andere venen die ook het bloed naar caudaal voeren. Tevens is de 

ventromediale vena vorticosa zwaarder uitgebouwd dan de ventrolaterale.  

De arteriae ciliares posteriores breves zijn wel degelijk aanwezig en ontstaan dorsolateraal uit de 

arteriae cilioretinales en ventromediaal uit de circulus arteriosus nervi optici. De namen arteriae 

ciliares posteriores breves en arteriae cilioretinales zijn verwarrend aangezien deze arteriën de 

choroidea en de retina van bloed voorzien. De aanvoer naar het corpus ciliare gebeurt immers door de 

arteriae ciliares posteriores longae. Als een alternatief voor de term arteriae ciliares posteriores breves 

zou de naam arteriae choroideae voorgesteld kunnen worden, terwijl de naam arteriae cilioretinales 

vervangen zou kunnen worden door arteriae choroidoretinales. Indien gekozen wordt voor de naam 

arteriae choroideae, is het eenvoudiger om de naam arteriae ciliares posteriores longae te vervangen 

door de kortere term arteriae ciliares posteriores.  
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