Trilogen (Nystagmus)

Uw behandelend arts heeft trilogen bij u of uw kind geconstateerd. In deze
folder vindt u informatie over deze aandoening en de
behandelingsmogelijkheden.

Wat zijn trilogen?
De Nederlandse term voor nystagmus is wiebel- of trilogen. Met de term
nystagmus worden onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen
aangeduid. Onwillekeurig betekent dat de bewegingen buiten de vrije wil om
ontstaan en ook niet direct door de patiënt zijn te beïnvloeden. Ritmische wil
zeggen dat de bewegingen een bepaald patroon vertonen met een vrij vaste
snelheid en richting.
Er zijn meerdere vormen van nystagmus:
 Pendelnystagmus; als de ogen heen en weer slingeren als de slinger van een
klok.
 Ruk- of zaagtand nystagmus; als de snelheid van bewegen in de ene richting
verschilt met die van de andere richting. De ogen drijven dan bijvoorbeeld
langzaam af en worden met een snelle rukbeweging weer teruggehaald.
 Blikrichtings-afhankelijke nystagmus; dit komt voor bij bepaald
geneesmiddelgebruik (bijvoorbeeld bij barbituraten, luminal en sommige
geneesmiddelen tegen epilepsie) en bij alcohol. Dit is het geval wanneer de
ogen bij kijken in de ene richting rustiger staan dan bij kijken in de
tegengestelde blikrichting.
 Vestibulaire nystagmus; via stimulering van het evenwichtsorgaan kan
nystagmus optreden ( door middel van warm of koud stimulatie van het
binnenoor of door bepaalde hoofddraaiingen.
 Treinnystagmus ; deze vorm komt bij gezonde mensen voor en is opwekbaar
door het waarnemen van voor de ogen langslopende, zich herhalende beelden.
 Nystagmus latens; dit is een onschuldige nystagmus.
 Deze treedt op als één oog wordt afgedekt. Het niet afgedekte oog gaat dan
trillen.

De oorzaken van nystagmus
Nystagmus is een betrekkelijk zeldzame afwijking in de besturing van de
oogbollen. De exacte oorzaak van nystagmus is niet bekend. Het zal gezocht
moeten worden in het oogbesturingssysteem binnen de hersenen. Dit is een zeer
complex samenwerkingsproces dat mede aangestuurd wordt door
binnenkomende informatie afkomstig uit de zintuigen; evenwicht, houding en
ogen.
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Wanneer er een aangeboren afwijking bestaat in het oogbesturingssysteem,
spreekt men van een congenitale nystagmus. Aangeboren oogafwijkingen in de
bouw of functie van één of beide oogbollen die leiden tot een gestoord
gezichtsvermogen kunnen ook een nystagmus veroorzaken bij de geboorte of tot
zes weken na de geboorte. Voorbeelden daarvan zijn albinisme, aangeboren
staar en afwijkingen in de oogzenuw of het netvlies. Daarom is het van groot
belang dat uw kind met een nystagmus altijd door een oogarts en orthoptist
onderzocht wordt.
Nystagmus kan ook niet aangeboren zijn en optreden bij een ander, veelal
neurologisch ziektebeeld bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij ernstig
hersenletsel.

De gevolgen van nystagmus
Mensen bij wie de nystagmus is aangeboren of in de eerste levensjaren is
ontstaan, hebben over het algemeen geen last van een wiebelend of trillend
beeld. Dit komt, omdat de hersenen zich hebben aangepast. Mensen met een
later ontstane nystagmus hebben vaak meer last van het trillende, onrustige
beeld.
Ook zal de gezichtsscherpte bij mensen met een nystagmus vrijwel nooit optimaal
zijn, omdat de ogen een vaste stabiele fixatie missen. De ogen hebben meer
moeite met het richten op het waar te nemen object. Er kan ook een
achterliggende oogafwijking bestaan die er mede voor zorgt dat de
gezichtsscherpte niet maximaal is. Vaak is de gezichtsscherpte dichtbij minder
afwijkend dan in de verte.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose nystagmus wordt gesteld aan de hand van de klachten die u heeft.
Vaak is er geen directe oorzaak aan te wijzen. Bij een kind met aangeboren
nystagmus is oogheelkundig onderzoek nodig om een mogelijke achterliggende
aandoening op te sporen. Ook kan er een echo, neurologisch onderzoek of
erfelijkheidsonderzoek noodzakelijk zijn.
Als u de nystagmus op latere leeftijd krijgt, geldt hetzelfde. Met name een
neurologische oorzaak of soms ook afwijkingen van het evenwichtsorgaan
moeten worden uitgesloten.
De onschuldige nystagmus latens komt vooral voor bij mensen die op jonge
leeftijd scheel hebben gezien.
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De behandeling
Een behandeling in de zin van genezing is bij nystagmus slechts zelden mogelijk.
Er zijn wel verschillende mogelijkheden om het kijken te vergemakkelijken en/of te
verbeteren bijvoorbeeld door het voorschrijven van brillen of contactlenzen. In
zeldzame gevallen kan een oogspieroperatie noodzakelijk zijn om de nystagmus
te verbeteren in een bepaalde blikrichting en soms is het nodig een speciale
instelling voor slechtziendheid in te schakelen voor een zo optimaal mogelijke
begeleiding. Er zijn diverse medicamenteuze behandelingen beschreven. In het
algemeen zijn deze therapieën weinig succesvol.

Prognose
Aangeboren trilogen verdwijnen slechts zelden. Toch leert de ervaring dat
kinderen in de loop van de jaren manieren vinden om zo goed mogelijk met hun
trilogen om te gaan. Bij bepaalde aandoeningen neemt de nystagmus af.
Toename van de nystagmus is een zeldzaamheid.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek
oogheelkunde  0187- 607162.

Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure, stel ze dan gerust aan uw
huisarts of behandelend specialist.
De polikliniek oogheelkunde, is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.30 uur, 0187 60 71 60. Voor dringende zaken buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp, 0187 60 72 90.
Wij adviseren u ook om de website van de Nederlandse Vereniging van
Orthoptisten te bezoeken: www.orthoptisten.info

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
Nystagmus trilogen
N06/5 07112014

3

