
W.C. Emmens 2012 - Optische aspecten van monoculaire diplopie 

- 1 - 

Optische Aspecten van Monoculaire Diplopie 
 
 
Wilko C. Emmens, Universiteit Twente (gepensioneerd), w.c.emmens@kpnplanet.nl 
 
Copyright W.C. Emmens, 2012 
 
 
SAMENVATTING Dubbelzien met een enkel oog kan veroorzaakt worden door zuiver optische mechanismen: 
prismatisch effect, tweede lensopening en hogere orde aberraties; deze worden besproken. Als objectieve metho-
de voor diagnose bestaan op dit moment alleen het meten met een aberrometer. Diplopie kan bijvoorbeeld ont-
staan als neveneffect na een operatie, door veranderingen in de lens, en vermoeidheid bijv. na langdurige inspan-
ning, hoewel er vaak geen aanwijsbare oorzaak is. Soms kan het effect verholpen worden met een harde contact-
lens of met pupilvernauwende methoden.  
 
 
1 Inleiding 
 

Wie het heeft over "dubbelbeelden" denkt al snel aan scheelzien (strabismus). Veel minder 
bekend, ook in medisch Nederland, is dat dubbelbeelden ook kunnen ontstaan in een enkel 
oog (monoculaire diplopie). Dit kan in beide ogen tegelijk (bilaterale monoclulaire diplopie), 
en vooral dat laatste wordt al snel geïnterpreteerd als strabismus. Er is een simpele test: kijk 
met een oog, en je weet meteen of het monoculair is of niet (de betrokkene weet dat meestal 
zelf al heel goed). Dit artikel is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het verschijnsel 
van monoculaire diplopie, waarbij het zich evenwel primair richt op optische oorzaken. Het 
geeft een globaal overzicht maar pretendeert niet om compleet te zijn. Het is gebaseerd op 
eigen ervaringen van de schrijver hierna aangegeven met (*), uitgebreid literatuuronderzoek, 
gesprekken met specialisten en opmerkingen van andere betrokkenen. 
 
2 Monoculaire diplopie 
 

Monoculaire diplopie (MD) betekent het zien van twee (of meer) beelden tegelijk met een 
enkel oog. MD kent verschillende oorzaken. Het kan ontstaan door fouten in het netvlies, het 
kan neurologische oorzaken hebben (zenuwbaan of hersenen) en het kan een zuiver optische 
oorzaak hebben. Er is een simpele test. Kijk door een klein gaatje (pinhole). Als het dubbel-
beeld verdwijnt of in ieder geval sterk wordt gereduceerd, is er een optisch oorzaak. Anders-
om is de oorzaak meestal niet-optisch. In voorkomende gevallen kan nader onderzoek nodig 
zijn om de oorzaak vast te stellen. Verderop wordt gesproken over dubbelbeeld gekoppeld aan 
onscherpte, dat heeft altijd een optische oorzaak. 

MD is vermoedelijk van alle tijden. Het is niet bekend wat de oudste vermelding is, maar 
aangezien er meldingen bestaan uit de 19e eeuw is het duidelijk dat het geen modern ver-
schijnsel is, geen typische welvaartsziekte, en het werd bijvoorbeeld al beschreven door de 
Amsterdamse arts Schoute in 1928. MD kan wel eens veel vaker voorkomen dan gedacht. 
Opmerkelijk is een onderzoek van Fincham uit 1963 aan 70 normale ogen in de leeftijd van 
18 tot 45 jaar, waarbij in meer dan 40% van de gevallen enige MD is waargenomen. 

MD moet niet worden verward met overstraling of schaduwranden die de indruk van dub-
belbeeld kunnen geven, maar over echte dubbelbeelden: meerdere beelden die duidelijk ge-
scheiden worden gezien; figuur 5 in hoofdstuk 4 geeft een realistisch voorbeeld. Meestal zijn 
er twee beelden; het tweede beeld is lichtzwakker, en bijna altijd óf horizontaal, óf verticaal 
verschoven. Meerdere beelden komen ook voor (polyopie), een bijzonder geval van drie beel-
den (triplopie) worden verderop besproken. MD kan de leesbaarheid van teksten sterk nega-
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tief beïnvloeden. Hierbij is het effect bij lichte letters op een donkere achtergrond (onderti-
tels!) sterker dan bij donkere letters op een lichte achtergrond (*). Een uitstekend voorbeeld 
zijn de matrixborden boven een snelweg bij nacht. Deze geven een extreem licht-donker con-
trast, en hierbij komt MD meestal feilloos tot uiting (*). Het kan een punt van overweging zijn 
om bij visusmetingen over te gaan op lichte letters op een donkere achtergrond. 

 
3 Optische mechanismen 
 

Dit hoofdstuk beschrijft drie optische mechanismen die dubbelbeeld kunnen veroorzaken. 
De effecten zijn evenwel verschillend, evenals de beleving door de patient. Het gebeurt nogal 
dat bij beschrijvingen van casussen in de literatuur het niet duidelijk is welk mechanisme op-
treedt en dit kan verwarring geven. Ook werden wel in oudere literatuur, vermoedelijk door 
onbekendheid, mechanismes gepostuleerd die nu als uiterst onwaarschijnlijk moeten worden 
beoordeeld, ondanks het feit dat de hier genoemde drie mechanismes al werden beschreven 
door Inglis Pollock in 1908. Bedenk evenwel dat er natuurlijk ook zeer zeldzame afwijkingen 
in het optisch systeem kunnen voorkomen. 
  
3.1 Prismatisch effect 
 

Van alle mechanismen is het prismatisch effect het simpelst voor te stellen. Onder prisma-
tisch effect wordt verstaan het verschijnsel dat ergens in het afbeeldingssysteem (inclusief bril 
of contactlens!) een gedeelte van het invallende licht wordt afgebogen onder een kleine hoek, 
en dus ergens anders op het netvlies valt. Hierdoor ontstaan twee beelden. Het effect is het-
zelfde als wanneer een prisma gedeeltelijk voor het oog wordt gehouden, vandaar de naam. 
Een veel voorkomende oorzaak is vervorming van het hoornvlies (cornea), zie figuur 1, links, 
maar het kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een defect in de lens zelf, zie figuur 
1, rechts. Een kenmerk van deze vorm van diplopie is dat het dubbelbeeld permanent is, en 
niet verandert wanneer het beeld onscherp wordt gemaakt door een voorzetlens zoals bij de 
andere twee mechanismen. Dit maakt dat het negatief effect op het zien het grootst is.  

 

 
Figuur 1. Dubbelbeeld door prismatische effect. Links: vervorming van het hoornvlies, rechts: defect 
in de  lens. 

 
Een bijzonder geval van dubbelzien kan ontstaan in zgn. prismatische brillenglazen die 

worden toegepast om oogas-correcties uit te voeren. Bij een gewoon brillenglas is het hart van 
het glas parallel, en dit geeft de meest zuivere afbeelding. Naarmate de kijkrichting zich meer 
naar de rand van het glas begeeft kunnen er allerhande fouten ontstaan zoals kleurschifting, en 
het is een bekend fenomeen dat voor optimaal zicht de kijkas door het hart van het glas moet 
gaan. Prismatische glazen hebben echter niet zo'n zuiver hart, en dit kan door inwendige re-
flectie een dubbelbeeld geven, zie figuur 2, de lijnen A en B hebben niet dezelfde richting. 
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Figuur 2. Dubbelbeeld door inwendige reflectie in prismatische glazen. 
 
3.2 Tweede lensopening  
 

MD kan ook worden veroorzaakt wanneer er in feite een tweede lensopening is, bijvoor-
beeld ontstaan door beschadiging van de iris, zie figuur 3, links. Als de opening nog voor de 
lens zit, vallen beide beelden in principe samen, maar kan bij onscherp zien een dubbelbeeld 
zichtbaar worden (A). Als de tweede opening zich echter buiten de lens bevindt kan er van 
alles gebeuren (B). Merk op dat een dubbelbeeld alleen ontstaat wanneer het beeld onscherp 
is, zoals in figuur 3, rechts. Dit houdt in dat de overlast meestal beperkt is. Dit verschijnsel 
komt weinig voor, en beschadigingen van de iris kunnen meestal simpel opgespoord worden. 

A B A

 
Figuur 3. Dubbelbeeld door tweede lensopening; links: scherpe afbeelding, rechts: onscherpe afbeel-
ding. 
 
3.3 Hogere orde aberraties 
 

Aberraties is de algemene naam voor afbeeldingsfouten. Een bekend voorbeeld is kleur-
schifting (chromatische aberratie) wat kan optreden aan de rand van brillenglazen, met name 
bij brillenglazen vervaardigd uit glas met een hoge brekingsindex. Hier hebben we het echter 
over ander typen fouten: achromatische aberraties, fouten die ook bij een enkele kleur optre-
den. Hogere orde aberraties zijn globaal gezien fouten die niet door een bril kunnen worden 
gecorrigeerd. De enige fouten die wel door een bril kunnen worden gecorrigeerd zijn defocus-
sering en astigmatisme. Een bekende vorm van hogere orde aberratie is de zgn. sferische aber-
ratie, een verschijnsel dat het hart van het optisch systeem een (iets) andere brandpuntsafstand 
heeft dan de randen. Dit treedt bij elk praktisch systeem wel in enige mate op, maar is bij-
voorbeeld sterk aanwezig bij keratoconus. Maar er bestaan ook complexere vormen zoals bij-
voorbeeld de zgn. coma aberratie. 

De relatie tussen MD en niet (volledig) gecorrigeerde hogere orde aberraties is al vroeg 
onderkend, door Verhoeff (geen Nederlander) al in 1900 (Verhoeff, 1964). Het blijkt dat een 
combinatie van sferische aberratie en astigmatisme al voldoende kan zijn om dubbelzien te 
veroorzaken. Bedenk evenwel dat niet alle vormen van hogere orde aberraties ook dubbel-
beelden geven. 
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Baanbrekend werk is verricht door Coffeen en Guyton (1988). Hun hypothese was dat 
dubbelbeeld altijd wel ontstaat, als je het beeld maar voldoende onscherp maakt, en dit is met 
laboratorium proeven aangetoond. Dit onderzoek legt een ondubbelzinnige verband tussen 
diplopie en relatief veel voorkomende afbeeldingsfouten. Een recensent vatte de resultaten 
aldus samen: "But the real point is to recognize that minor amounts of uncorrected refractive 
error can lead to complaints of monocular diplopia". Ook hier is er een relatie met onscherp-
te. Het dubbelbeeld is minimaal, of mogelijk zelfs helemaal afwezig, bij een optimale, scherpe 
afbeelding op het netvlies, maar wordt sterker naarmate het beeld meer onscherp wordt. On-
scherpte is er op twee manieren, het beeld kan óf voor, óf achter het netvlies liggen. Dit heeft 
een effect op het dubbelbeeld; wanneer bijvoorbeeld op de ene manier er een horizontaal ver-
schoven beeld is, is er bij het ander type onscherpte een verticaal verschoven beeld (*). Hier-
mee onderscheidt dit effect zich van het effect van een tweede lensopening. De mate van on-
scherptes die Coffeen en Guyton nodig hadden zijn nogal fors, ervaring leert dat in voorko-
mende gevallen dubbelbeeld ontstaat bij veel geringere mates van onscherpte (*). 

Het is moeilijk zich een beeld te vormen van effecten van hogere orde aberraties. Als illu-
stratie toont figuur 4 het effect op een zwart kruis, zoals waargenomen door de schrijver met 
het rechteroog (*). Zelfs een geringe onscherpte geeft al een duidelijk dubbelbeeld naar rechts 
(midden). De brede horizontale lijn (rechts) is in feite een combinatie met twee dubbelbeel-
den, een naar boven en een naar beneden verschoven. Dit is meer in lijn met de resultaten van 
Coffeen en Guyton, en het effect is veel minder storend dan het extra verticale beeld omdat 
het alleen optreedt bij hoge, onrealistische onscherptes. Zie ook figuur 5 in het volgende 
hoofdstuk. 

 

 
Figuur 4. Diplopie door hogere orde aberraties. Voorbeeld van warneming van een zwart kruis door 
de schrijver (schematisch). Links: scherp beeld, midden, geringe onscherpte, rechts: grote onscherpte. 
 

De relatie met onscherpte zorgt ervoor dat mensen met goed functionerende ogen, die nog 
een optimaal scherp beeld geven, geen enkele last hebben van diplopie, terwijl dat bij on-
scherpte mogelijk wel in hun oog aanwezig is. Alleen bij ogen die hun accomodatievermogen 
geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt, zoals door ouderdom of na een staaroperatie, of bij-
voorbeeld bij vermoeidheid, worden de dubbelbeelden merkbaar. Dit effect van onscherpte is 
ook bekend in de technische optica. Zo worden telescoopspiegels wel getest met een onscherp 
beeld omdat afbeeldingsfouten dan sterker tot uiting komen, zie bijvoorbeeld Tokovinin en 
Heathcote, 2006. 
 
4 Diagnose 
 

Zoals reeds boven vermeld is er een simpele manier om vast te stellen of MD een optische 
oorsprong kent: de pinhole test. Als bij het kijken door een pinhole het dubbelbeeld verdwijnt 
of in ieder geval sterk wordt gereduceerd, is er een optisch oorzaak. Andersom is de oorzaak 
meestal niet-optisch. Een pinhole verkleint in feite de lensopening, en dit vermindert afbeel-
dingsfouten i.h.a. fors.  

Merkwaardigerwijze blijft het hier bij, er bestaan geen simpele objectieve manieren om di-
plopie te kunnen vaststellen. Dit is merkwaardig aangezien dit niet moeilijk kan zijn. Alles 
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wat nodig is, is een geschikt beeld op het netvlies projecteren, hetzij precies op het netvlies, 
hetzij gecontroleerd ervoor of erachter (onscherp), en dit extern te bekijken. Dit kan naar me-
ning van de schrijver met een relatief geringe aanpassing van bestaande apparatuur.  

Afgezien van verklaringen van de patiënt is de enige huidige bestaande manier het meten 
van lensfouten (aberraties) met een zgn. aberrometer. Helaas zijn deze dun gezaaid in Neder-
land. Er bestaan verschillende typen, maar de meest gebruikte is de zgn. Shack-Hartmann (of: 
Hartmann-Schack) aberrometer (wave front analyzer). Hierbij wordt een puntvormige licht-
bron op het netvlies gecreëerd middels een laser, en het uittredende licht geanalyseerd. Het 
beeld kan opzettelijk onscherp worden gemaakt om de afbeeldingsfouten sterker uit te laten 
komen. De toepassing van aberrometers is specialistisch en is uitgebreid in de literatuur be-
schreven; een gedetailleerde beschrijving valt echter buiten het bestek van dit verhaal. Een 
interessante toepassingen van aberrometers is de mogelijkheid om met behulp van de in kaart 
gebrachte fouten te reconstrueren hoe een bepaald beeld er uit komt te zien. Een voorbeeld is 
te vinden in figuur 5. Hierbij is een bestaand oog opgemeten, en de figuur geeft het gerecon-
strueerde beeld van een letterkaart met twee pupildiameters. Behalve dat deze figuur een uit-
stekend, realistisch beeld geeft van MD, illustreert het ook het effect van de pupildiameter. 
Bedenk evenwel dat de hersenen de verschillende beelden scherper interpreteren dan uit deze 
figuur blijkt.   

 

 
Figuur 5. Reconstructie van een waarneming na meting met een aberrometer. Links: pupildi-
ameter 3 mm, rechts: pupildiameter 6 mm. Afbeelding afkomstig uit Perez et al., 2010. 
 
5 Oorzaken 
 

MD wordt veroorzaakt door een of ander defect ergens in het afbeeldingssysteem van het 
oog. Dat defect kan overal zitten, en velerlei oorzaak hebben. Zuiver medische oorzaken als 
diabetes vallen buiten het bestek van dit verhaal dat zich primair richt op optische aspecten. 
Slechts enkele oorzaken worden hier besproken. Bedenk evenwel dat in veel gevallen MD 
ontstaat, of liever gezegd: merkbaar wordt, zonder aanwijsbare reden, dus zonder dat er een of 
andere gebeurtenis is geweest die MD zou kunnen hebben veroorzaakt. 

MD kan een onbedoeld neveneffect zijn van chirurgische ingrepen, zoals een staaroperatie 
of laserbehandeling. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijze te beteken dat er bij de behandeling 
iets mis is gegaan. Het is een bekend maar niet begrepen feit dat de twee belangrijkste afbeel-
dende onderdelen, hoornvlies en lens, elkaars fouten kunnen corrigeren. Het kan dus zijn dat 
het hoornvlies een afbeeldingsfout heeft die gecorrigeerd wordt door de lens. Wanneer nu de 
lens vervangen wordt door een 'neutrale' kunstlens, komen deze afbeeldingsfouten plotseling 
aan het licht. Verder kan diplopie bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door de rand van een 
implantaat wanneer dit niet goed is aangebracht. Vaker evenwel komt MD voor door verande-
ringen in de vorm van het hoornvlies die door de chirurgische ingreep onvermijdelijk zijn. Dit 
kan dubbelbeeld geven zowel door het prismatisch effect, als door hogere orde aberraties (*). 
Soms verdwijnen de effecten binnen enkele dagen, soms pas na jaren of helemaal niet (*). 

Verandering in de lens zoals bij staar kunnen ook dubbelbeeld geven. Illustratief is de situ-
atie waarbij de lens zich opsplitst in drie segmenten, en zo een drievoudig beeld geven (tri-
plopie). Ook dit is ruim in de literatuur beschreven, zie bijv. Goss et al., 1992. 
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Een bijzondere vorm van diplopie kan optreden na langdurige inspanning, zoals geconcen-
treerd lezen. In eerste instantie werd dit effect beschreven onder de algemene noemer 'ver-
moeidheid' (Dashiell, 1959). Latere onderzoeken toonden aan dat het gaat om vervorming van 
het hoornvlies door druk van (een van) de oogleden, zie bijv. Buehren et al., 2003. Het is een 
tijdelijk effect dat binnen enkele uren weer verdwijnt.  

Opmerkelijk is wel dat sommige personen melden dat zij diplopie pas voor het eerst ge-
waar werden in een toestand van (zware) vermoeidheid (*). Het is niet bekend of het daar om 
hetzelfde effect gaat als bij geconcentreerd lezen. En het blijft natuurlijk ook zo dat in veel 
gevallen diplopie ontstaat zonder aanwijsbare oorzaak. Het is bekend dat op hogere leeftijd de 
hogere orde aberraties toenemen, zie bijv. Amano et al., 2004. Er zijn echter geen publicaties 
gevonden die een link leggen met het mogelijk ontstaan van MD op hogere leeftijd.  

Onbekend is ook een mogelijke invloed van traanvocht. Traanvocht vormt een dunne 
vloeistoffilm over het hoornvlies, wat de optische vorm kan verstoren. Als er een dubbelbeeld 
wordt waargenomen wat verdwijnt bij knipperen met de oogleden (*), is er mogelijk een ef-
fect van het traanvocht.  
 
6 Remedies 
 

Zo veelvuldig als de oorzaken zijn, zo schaars zijn de oplossingen, je kunt nu eenmaal niet 
veel repareren aan een oog.  

Wanneer de diplopie kan worden gerelateerd aan een zichtbaar defect, kan mogelijk dat de-
fect gerepareerd worden via een daartoe geëigende methode, maar het gevaar bestaat dat 
daarmee een andere, mogelijk grotere diplopie ontstaan (zie vorige hoofdstuk). Het middel 
kan erger zijn dan de kwaal (*), en het is het kiezen tussen twee kwaden. 

Als de diplopie ontstaat door een onregelmatige kromming van het hoornvlies kan moge-
lijk een harde contactlens uitkomst bieden. Een harde contactlens corrigeert de kromming van 
het hoornvlies, en het kan simpel worden getest (*). 

Een paardenmiddel is het verkleinen van de pupil opening. Het voorkomen van afbeel-
dingsfouten is in het algemeen sterk afhankelijk van de lens opening, vandaar ook de test met 
de pinhole zoals eerder beschreven. Een afdoende maar uiterst rigoureuze oplossing is het 
plaatsen van een iris implantaat, ware het niet dat dat eventuele latere oogonderzoeken zo 
goed als onmogelijk maakt. Een minder ingrijpende en veilige oplossing is het gebruiken van 
oogdruppels die een pupilvernauwend effect hebben, al dan niet als neveneffect, uiteraard 
altijd na overleg met de arts. Dit kan de diplopie al terugbrengen naar acceptabele proporties 
(*). 
 
7 Persoonlijk nawoord 
 

Uit het bovenstaand blijkt dat MD helemaal geen bijzonder verschijnsel is; het lijkt meer 
iets van alledag, zij het dat dit bij de meeste mensen geen overlast veroorzaakt. Daarom is het 
vreemd dat het in de medische wereld, in ieder geval in Nederland, zo weinig bekend is. 
Veelzeggend is dat het fenomeen zelfs niet genoemd wordt in het, overigens behoorlijk com-
plete, Nederlandse 'Zakboek Oogheelkunde'. Een co-assistent in een academisch ziekenhuis 
verklaarde in een gesprek met mij dat zij er in hun opleiding niets over gehoord hadden. Hier-
door is er ook geen duidelijk beeld van hoeveel mensen er last van hebben omdat de meeste 
patiënten vast lopen in de oogheelkundige gezondheidszorg. Het is een uitermate bedroevend 
feit dat patiënten naar de psychiatrie zijn doorverwezen omdat hun oogarts zelfs niet bekend 
was met het bestaan van monoculair dubbelzien (de Jong, 2003). 

Een specialist die overigens wel uitstekend op de hoogte was, verklaarde tegenover mij: 
"Er is genoeg literatuur over, en als iemand er meer over wil weten kan hij/zij dat makkelijk 
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vinden". Dat laatste is waar getuige de hoeveelheid literatuur die ik zelf gevonden heb, on-
danks het feit dat ik (fysicus, researcher) als niet-medicus maar zeer beperkt toegang heb tot 
medische vakliteratuur.  

De belangrijkste conclusie is wel dat monoculair dubbelzien veroorzaakt kan worden door 
vrij algemene, en dus ook veel voorkomende afbeeldingsfouten. Als afsluiting een citaat van 
Bradley (2011): "We tend to think that optical aberrations, and defocus simply produce image 
blurring. ..... In addition to examining the impact of phase shifts caused by blur, we have also 
studied the image doubling effects of blur. For example, hyperopic defocus with astigmatism 
and spherical aberration will create monocular diplopia as shown in the images below. Many 
subjects report this diplopia." 
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