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Hoofdstuk 1 : Inleiding 
Bij het konijn zijn rillekeurige oogbewegingen (dat ril zeggen fixatie 

bewegingen van het saccade-type) zeldzaam of afwezig. Dit maakt het dier onder 
de mamrnaJja zeer geschikt voor de studie van elementaire oog stabilisatie me
chanismen, die in het grensgeoied liggen van de posturele regulatie, de spati
ele oriëntatie en het zien. Het doel van dit proefschrift is de bestudering 
van de vestibulaire stabilisatiemechanismen van het konijneoog en de interaktie 
ervan met optokirietische oogbewegingen alsmede de invloed van labyrintectomie 
(unilateraal en bilateraal) erop. De vestibulaire stabilisatie systemen vallen 
uiteen in twee typen: 

1) de booggang-oculaire reflex uitgaande van de halfcirkelvormige kanalen 
die ertoe dient bij rotaties van de kop (of het lichaam als geheel) verplaat
sing van het netvliesbeeld tegen te gaa~. 

2) de statoliet-oculaire reflex uitgaande van de statolietorganen die er
toe dient de richtings- (en grootte-) verandering van de resultante van alle 
lineaire versnellingen (ook de gravitatie) te kompenseren, b.v. tijdens of 
na positieveranderingen. · · 

De vestibulair opgewekte oogbewegingen werken in de natuurlijke situatie 
samen met optokinetische oogbewegingen en oogbewegingen opgewekt uit de nek
proprioceptoren. Eet optokinetisch systeem bij het konijn is uitgebreid bestu
deerd en de input-output relaties zijn bekend. Dit geldt echter niet voor de 
vestibulaire oogbewegingen, zoals uiteengezet zal worden in Hoofdstuk 2. 

De 7estibulair geïnduceerde oogbewegingen vormen verder een goed voorbeeld 
van sensori-motorische integratie, aangezien de input en output be:lden 'góed 
kwantificeerbaar zijn. De interaktie met de optokinetische oogbewegingen vor
men een mooi voorbeeld van een zintuigelijke integratie. De invloed van een
zijdige labyrintectomie levert gegevens over de samenwerking van beide laby
rinten, en de nauwkeurige bèstudering van de gevolgen hiervan zou mogelijk 
vruchten kunnen afWerpen voor het vestibulair klinisch.onderzoek. 

Eet onderzoek dat besnroken zal worden valt in drie delen uiteen: 
1) de bestudering van-de horizontale booggang-oculaire reflex onder in

vloed van sinuscidale angulaire versnellingen van verschillende frekwentie 
en amplitude onder verschillende proefkondities, en de interaktie met harmo
nisch inwerkende dan wel konflikterende optische be<regingsinformatie. 

2) de bestudering van de statoliet-oculaire reflex onder invloed van si
nusoidale en 'konstante' lineaire versnellingen. 

3) de bestudering van het effekt van unilaterale en bilaterale labyrint
ectomie op de horizontale vestibule-oculaire reflex en de interaktie van deze. 
oogbewegingen-met harmonische optische bewegingsinformatie. 

Voorafgaande aan de beschrijving van de eigen experimenten wordt in 
Hoofdstuk 2 een beknopt overzicht van de relevante literatuur gegeven. 
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Hoofdstuk 2: Literatuuroverzicht 
A: De vestibu1o-oculaire rea~ties o~ angulaire versnellingen 

Naast.de rol die het vestibulaire systeem vervult bij de posturele regula
tie en (bew~ste) ruimte-oriëntatie heeft het vestibulair systeem nog·een belang
rijke fu..'lktie, :namelijk de stabilisatie van het oog ·in de ruimte. In SJ. dÉ:-ze 
funkties werkt het vestibulair apparaat samen met andere ~egelsyste6en. · 

Vo9r de· stabilis.atie van bet oog is er een neuromusculair kontrolesysteem 
met inputs· uit retinale, ·vestibulaire .en proprioceptieve zintuig.elementen, en .. 
outputs op verschillende .niveaus: oog ten opzichte van de.sch~qel, dè ·schedel· 
ten opzichte van lichaam en het lichaam in de ruimte. Vooral de ontische ·en 
vest.ibulaire · afferentie zijn voor de stabilisatie vatl het oog van- belang. De 
oogbewegingen opge;rekt door halsreflexen (proprioceptief) zijn in de o:ynamische 
situatie w·aarschijnlijk klein (Meiry, 1965). · 

De vestibule-oculaire reflex él.ient ertoe de verplaatsing van een beeld 
over het netvlies te verminderen gedurende een aktieve of passieve draaiing 
van het dier. Voor helder zien moe-t he-t beeld. van è.e buitenwereld ':lij benaè.ering 
op de retina gestabiliseerd 1-rorden, tenminste intermitterend. Een belangrijke 
bron van beeldverplaatsing is de hoofd!:le~o7eging. Door een verandering va.'l'l de Po
sitie V&l het oog in het hoofd in een richting tegengesteld aan de ho~fdbewe
ging voorkomt à.e vestibulo~oculaire reflex dit. 

Het oculomotorische systeem is aanzienlijk simpeler dan ~~dere neuromus
culaire systemen: er is geen strekreflex, ieder oculomotorisch subsysteem is 
slechts in staat een enkel stereotiep ·oe;regingspatroon te verrichten en er is 
een onveranderlijke mech<nische belasting die vrij is van eÀ~erne invloeden. 
Het cculomotorisch apparaat is è.us erg geschikt voeT de bestuder~ng ·van sensori
motorische processen. 

De booggangen reageren vooral op angulaire versnellingen van het hoofd. 
De booggangen zijn hoe_kversnellingsrneters_ eri ï-rel integrere..~de accelerometers. 
De halfcirkelvorrrige kanalen zijn eL~ voor zich gevoelig voor draaiing in één 
vlak~ Aan vreerszijden bevinden zich d.rie boo~._gangen ~arnelijk een. voorste 
( canalis semicircularis anterior), een achterste ( canàlis semicircularis 
:posterior) en een horizontale ( canalis semicircularis iateralis-). ~-e zijn ge
rangschil;:t in drie onderling loodrechte vlakken en vormen teza.:'len een. systeem 
dat in staat is elke willekeurige draaiing in de ruimte te ontleden in drie 
onderling loodrechte vectoren o In overeenstemming hiermee is dat de k:lnocilia 
van de haarcellen in de crista ampullaris van een halfcirkelvormig kanaal allen 
in één zelfde richting gericht zijn (Lindeman, 1969). De richting van de kino
cilia geeft waarschijnlijk de funktionele polarisatie van _de haarcellen-weer; 
bij afbuiging van de stereocilia in de richting van de kinocilia treedt maxi
male excitatie op. Bij afbuiging in tegengestelde richting t~e"edt inhibitie· op; 
in r~t vindt men een spontane ontlaeingsfrel:wentie {b.v~ 100 a~tiepotentialen 
per sec). . 

De semicirculaire kanalen (evenals de statolietorg~~en) oefenen een krach
tige invloed uit op de ogen en oogspieren. A.."'~iviteit opgewekt in zenmren van 
de halfcirkelvormige kanalen bereikt de oogspieren in circa 1 ,5-3 msec. Fan
neer deze zenuwen elektrisch geprikkeld word~~ kan syncPxone excitatie va~ 
oogspieren opgewekt vcrden met prild:elsnelheden groter dz...~ 400/sec, dit is 
dichtbij de fusiefr~wentie van è.e snelste oogspiervezels. Wanneer een semicir
culair kanaal of zijn zenuw wordt geprik_~eld bewegen ogen en hoofd in spatiele 
vla...ld-ren parallel aan het vlak van het gepriYJ{elde kanaal") onai'hankelijk van 
de positie van de ogen in de orbita of het hoofd op de nek (Fluur, 1959; Cohen, 
1971). 

Zo vond Cohen ( 1971 ) bij prik..~eling van è.e zenuw va11 de linker voorste 
booggang bij d.e aap een anti-kloksge1·ïijze torsiebeweging en een bevreging omhoog 
van het oog:; bij prikkeling va.."'l de li!L"ker laterale ampulzenuw contralaterale 
horizontale oogbewegingen en bij prikkeling van de linker posterior ampulzenuw 
een anti-klaksgewijze rotatie en een oogbei-reging omlaag. I~Tar..neer twee of meer 
ka:nsJ.en sill.ultaan geprik}telè. varden ~ vormen è:.e geïnduceerde oogbewegingen à.e 
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vectorsom van de afzonderlijke rea~ies (SuztL~i en Cohen, 1964). Zo kunnen oog
bewegingen opgewekt worden in.ieder vlak va~ de ruimte. Wan.~eer de prikkeling 
va~ de ampulzenuwen kort van duur is treden kortdurende oogbewegingen op. Als 
de prikkels langer duren en de dieren alert zijn, treedt een nystagmus op. 
Continue prik..'!.reling op hetzelfde niveau rest:.lteert dus niet in een bepaalde 
oo@Qsitie, maar een bepaalde oogsnelheid (= snelheid van de langzame :fase 
van de· nystagmus) . 

De axonen van de hal:fcirkelvormige kanalen eindigen in andere delen van 
de vestibulaire kernen dan de axonen van de sacculus en utriculus (Gacek, 
1968, 1969; Stein en Carpenter, 1967). Neuronen van de hal:fcirkelvormige kana
len synapteren primair in het rostrale deel van de nucleus vestibularis medi
alis en de nucleus vestibularis superior~ Ne·aronen van de utriculus en sacculus 
gaan vooral naar de nucleus vestibularis inferior en het caudale deel van de 
nucleus vestibularis medialis. In de ne~s vestibularis vindt al een ruwe 
rangschikking plaats van de a:f:ferenten uit de maculae en cristae. De neuro-ana
tomie van de nuclei vestibulares is voortre:f:felijk besproken door Bradal et al 
(1962), Bradal (1964), Gacek (1968, 1969, 1971) en Stein en Carpenter (1967). 

Er zijn verschillende :fysiologische indelingen van de typen neuronen in 
de vestibulair kernen (o.a. Gernandt, 1949: Duensing en Schae:fer, 1958). 
Een van de meest geha~teerde is die van Precht en Shimazu (1965). Deze onder
scheidden tonische en kinetische cellen in de vestibulaire kernen. De tonische 
cellen hebben een continue spontane a.~~iviteit die toeneemt o:f afneemt in ant
woord op rotatie in resp. ipsilatera.le of contralaterale richting. 1-!a.nneer· 
de nervus vestibularis eleh~risch geprikl~eld wordt, wijst de latentie. van ak
tivatie van tonische cellen aan de ipsilaterale zijde erop dat de laatste ge
exciteerd worden via multisynaptische paden. Kinetische cellen daarentegen 
zijn stil in de rustende staat en nemen .alleen in .aktiviteit toe in antwoord 
op sterke rotatie naar de ipsilaterale zi3de. Deze cellen worden monosynap
tisch gea~iveerd door pr~~eling va.~ de ipsilaterale nervus vestibularis. 
Inhibitoire postsynaptische potentialen worden geïnduceerd in zowel tonische 
als kinet{sche cellen door prik-~eling va.~ de contralaterale nervus vestibula
ris. Deze remming wordt overgebracht door co~issurale vezels die ontspringen 
in de contralaterale nuclei vestibulares. Een kleine groep. cellen vertoont 
toename van de ontladingsfrekwentie bij rotatie in iedere richting. 

Er zijn geen neuronen die ontspringen in de hal:fcirkelvormige kanalen o:f 
in de statolietorganen en die direkt naar d.e. oogspierkernen proj eh-teren. In 
plaats daarv·an is een drie ne1:.ronen re:flexboog met een intermediaire synaps 
in de vestibulaire nuclei o:f ir. het cerebellum (;) de meest direkte verbin
ding tussen het vestibulairappareat en. de oogspieren (Lorente de No, 1933; 
Szentagothai, 1950). De meest direkte paden van de vestibulaire kernen naar de 
oogspierkernen lijken te liggen in het gebied van de :fasciculus longitudinalis 
medialis (F.L.M.). Ook multisyneptische paden verbinden de vestibulaire kernen 
met de oogspieren, mogelijk via de :formetio reticularis. 

Monosynaptische ·en multisynaptische paden tussen de vestibulaire en ocu
lomotorische nuclei eindigen op verschillende delen van de oculomotorische 
neuronen in verschillende typen van synaptische eindigingen (Szentagothai, 
1964). 

Cohen ( 1971) onderscheidt t>Tee potentiele paden van de vestibulaire recep
toren naar de oogspieren. De informatie uit de semicirculaire kanalen zou 
vooral via de F.L.M. en de formatic reticularis verlopen. Verder veronderstelt 
hij (nogal speculatief') dat de informetie va~uit de statolieten via de mediale 
of laterale vestibulaire nuclei of via de inferieure vestibulaire nuclei het 
cerebellum zou bereL~en~ 

De tegenwoordige theoriën over de werking van de hal:fcirkelvormige kanalen 
stammen van het klessieke ;rerk Yan Steinhausen ( 1931), dat o.a. gebaseerd is 
op direkte observaties van de cupula van de snoek tijdens angulaire versnel
lingen. De werking van een hal:fcirkelvormig ka~aal wordt gezien als de mecha
nische aktie van een zwaar gederept torsiependulum en het gedrag kan mathema-
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tisch geformuleerd .,·orden met een lineaire tweede orde differentiaal vergelij
king. Eet menent van inertie van zo'n pendulUI!J. komt overeen met het moment van 
inertie van de vloeistofring in het kanaal. De (z-ware) demping is a.I"'komstig 
van viscositeit en frictie van de endelymfe stromend door de n&uwe kan&len en 
volgensSteer (1967) ook van het slepen van de cupul& langs de ampull&. De 
veerkr&cht wordt door de el&sticiteit van de cupula geleverd bij verplaatsing 
uit z'n ruststand. Van Egmond, Groen en Jongkees (1949) hebben voor het eerst 
getr&cht de parameters va~ de tweede orde differentiaal vergelijking te bep&
len. In de booggangen vindt ><aa.rschijnlijk reeds bij benadering een integratie 
pleats omdat een konsta~te hoek.~r&cht (hoofdacceler&tie) een konstante endo
lym:festroom ( cupul&snelheid) produceert in de nauwe kanalen. De cupuledeflec
tie zou proportioneel zijn met de hoofdsnelheid in het frek><entiegebied boven 
0,016 Hz. Dit feit is bevestigd door afleidingen van vestibulaire primaire 
efferenten (Fernandez en Goldberg, 1971; Groen, Löwenstein en Vendrik, 1952) 
en van neuronen in de vestibulaire kernen (Jones en Nilsum, 1970, 1971). Er 
moet nog een integratie plaats vinden tussen de ontladingssnelheidsmodul&tie 
in de vestibulaire kernen en de uiteindelijke oogbeweging en men is geneigd 
deze funktie toe te schrijven aan een nehrerk in de hersenstam (mogelijk in de 
pa.rapontine reticulaire formatie gelegen). De vergelijk~~g die Robinson (1972) 
op geeft voor de ontladingsfrekwentie van de abducens ~~toneuron~~ voorspelt 
dat het oog circa 45° z&l achterlopen ten opzichte van de aktiviteit van de 
motorische neuronen bij een sinuscidale modulatie van 1 Hz. Dit heeft hij ge
test door apen sinuscidaal (met bedekte ogen) te be>regen. Aa..~gezien zo'n fase
shift niet optreedt in de totale reflex moet het fase-achterblijven dat ge
creëerd wordt door de extra-oculaire spieren gekompenseerd worden door een in 
f&sevoorlopen in de centrale signaalverwerking. Deze fasevoorsprong komt van 
de F.L.M., die een snelheidssignaa.l direkt doorzendt naar de 'final oommen 
path' in parellel met de neurale integrator. Zo'n pad heeft de korrekte eigen
schappen (snelheid fee dfor>rard) om te voorzien in het juiste bedr&g van 'lead 
action' om de mecha..~ische vertraging van de orbita-inhoud te overwinnen (Ro
binson, 1972) . 

'·Tanneer. de langzame vestibul&ire st&biliserende bewegingen te groot van 
amplitude worden, worden snelle fasen opgewekt. 

Het konijn heeft ><einig tot geen sponta..~e oogbe1-regingen en het gehele oog
bewegingssysteem van het konijn lijkt erop gericht het oog te stabiliseren 
ten opzichte van de omgeving (Collewijn, 1971). Het konijn is daarom zeer ge
schikt voor de bestudering van de vestibul&ir geinduoeerde oogbewegingen. 
Ter Braak (1936) konstateerde &1 dat de l&byrintaire nystagmus een veel hogere 
versnelling kan opleveren dan een optokinetische. Koella et al (1951) hebben 
ook bij het konijn metingen verricht van de labyrintaire oogbewegingen en ge
vonden dat de hoeksnelheid van de langzame f&se van het oog achterblijft bij 
die van de kop. 

vlendt ( 1936) heeft de oogbewegingen bij mensen onà.erzocht tijdens sinusc
idale rotatie en vond bij gesloten ogen een kompensatie van 50-65% bij een 
amplitude van 15° en een freh-wentie van circa 0,5 Hz. Bij geopende ogen en 
fix&tie van een stilstaand kruis vond hij een kompensatie van 80% en bij fixa
tie van een meedraaiend kruis een kompensatie van 5%. 

Niven, Hixson en Correia (1965) hebben met elektro-oeulografie oogbewe
gingen van de mens gemeten tijdens steady-state sinuscidale rotaties bij f~e
k><enties van 0,02 tot 0,2 Hz met een konstante piekacceleratie van 40°/sec 
(dus bij wisselende amplitude). Zij gebruikten zeven frek><enties (van 0,02 
tot 0,2 Hz) met konstante piekacceleratie bij zes proefpersonen. Ze vonden 
een freauentie-afhan..~elijk faseverschil. Het faseverschil was bij 0 ,02 Hz 
circa 45° en bij 0,2 Hz circa 5°. Het systeem zou bij frequenties van 0,07 
tot 0,2 Hz niet amplitude-afhankelijk zijn, het faseverschil zou hier konstant 
zijn bij variatie van de amplitude. Bij lagere frek><enties ·(o ,02-0,04) vonden 
zij wel een amplitude-afhankelijkheid, en wel in die zin dat het faseverschil 
groter werd bij toenemende amplitude bij eenzelfde frek><entie. 
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Katz (1967) heeft een aantal experimenten verricht om de bevindingen van 
Niven en Hixson te toetsen. De .subjektieve perceptie en de oogbeweg~gen ten 
gevolge van sinuscidale rotatie (maximale hoekversnelling 10-45° /sec ) werden 
gemeten bij lage frekwenties (0,01~0,1 Hz). Alleen de faseverschillen werden 
bestudeerd; gevonden werd dat het fasevoorlopen van zowel de objektieve als 
de subjektieve reaktie geen simpele ~~ktionele afhan_~elijkheid toonde van 
de amplitude van de scho~elbeweging (dit in tegenstelling tot Hixson en 
Niven). De fasevoorsprong was omgekeerd evenredig met de prikkelfrekwentie; de 
objektieve fasevoorsprong (oogbewegingen) was groter dan de subjektieve (van 
de bewegingsperceptie). Verder vond Katz g:,-ote intersubjekt verschillen. Bij 
0,04 Hz w·erd b.v. i 0-35° voorlopen gevonden, bij 0,08 Hz 5-20° en bij 0, l Hz 
0-20°. . 

Cramer et al (1963) vonden bij de kat bij oscillatie on: de vertikale as 
een voorlopen van de oogbeweging van 70° bij 0 ;o1 Hz tot in fase lopen bij 
0,1 Hz. 

Meiry (1965, 1971) heeft een gedetailleerde studie verricht ven de fre
kwentie/response kar~~teristieken van de horizontale vestibule-oculaire re
flex. Verder heeft hij de inter~~ie met optische en proprioceptieve invloeden 
onderzocht. De proefpersonen worden om een vertikale as sinuscidaal bewogen, 
echter me.t een konstante piekacceleratie boven de 0,6 Hz (wegens technische 
beperkingen van de apparatuur). Hij gebruikte een frekwentiespectrum van 
0,03 tot 2 Hz. Hij heeft niet systematisch alle amplitude/frekwentie kombinaties 
afgetast. Over het gebruikte frekwentiegebied vond hij sinuscidale input-
output relaties. Ook vond hij - in tegenstelling tot veelal gebruikelijke op
vattingen die volledige stabilisatie doen vermoeden - slechts fr~~ionele 
kompensatie door de vestibulair opgewekte oogbewegingen. Over het gebruikte 
gebied van inputfrekwenties vond hij een kompensatoire oogsnelheid die slechts 
40% was van de angulaire snelheid van de schedel. Deze kompensatie was volgens 
zijn gegevens konstant en dus frekwentie-· en amplitude-onafha..."lkelijk. Het 
faseverschil was wel frekwentie-afhankelijk en wel vond hij bij circa 0,03 Hz 
circa 40° voorlopen, bij 1 Hz circa 0° en bij 1,7 Hz circa 20° achterlopen. 
Bij frekwenties boven 1 Hz vond hij dus een fase-achterstand van de oogbewe
ging. Zijn konklusie is dat het vestibulair apparaat alleen geen ruimtelijke 
stabilisatie van het oog effektueert wanneer de schedel met het lichaam pas
sieve rotaties ondergaat. Verder mat hij de oogbewegingen van proefpersonen 
tijdens si..>msoidale rotaties terw-ijl ze een kruis fixeren dat in de omgeving 
geplaatst is ('earth fixed fixat;on'). Er werd dan een perfekte kompensatie 
bereikt (100%) over een frekwentiegebied van twee dekades; echter nam de fase
achterstand snel toe boven de 0,5 Hz. Bij 1 Hz was er al een fase-achterstand 
van 25°. Beneden 0,5 Hz was het faseverschil 0. Door de proefpersoon tijdens 
de rotatie een meedraaiend kruis te laten fixeren ontstond een heel andere si
tuatie, door Meiry 'environmental fixation' genoemd. De oogbeweging die ont
staat vertoonde dan een zaagtandpatroon, waarbij het oog vanuit zijn rust
stand devieerde door de vestibulaire invloed en terugkeerde door de visuele 
invloed (fixatie). Het beeld van de omgeving werd vrij"el stil gehouden op 
de retina. Voor het gebruib.-te frekwentiespectrum bleef het oog binnen circa 
0 5

0 .. 
, van z~jn ruststand. 

Ten Kate ( 1969) heeft de vestibule-oculaire reflex uitgaande van de hori
zontale booggang onderzocht bij de snoek, o.a. met een sinusvormig variërende 
·hoekversnelling. Voor kleine inputsignalen werd de horizontale vestibule-ocu
laire reflex van snoeken beschreven als een lineair systeem voorzien van een 
phase-lead filter. De ratio tussen de oogamplitude en de amplitude van de an
gulaire deviatie van de torsieschommel lag tussen 0 ,2 en 0 ,6 (gemiddeld 0,4) 
en nam in geringe mate toe bij toenemende frekwentie. De reaktie van het 
snoekeoog op sinuscidale rotatie is in eerste instantie sinusvormig. De re
latie tussen de oogamplitude en de amplitude van de draaitafel is bijna lineair; 
met andere woorden de gain was niet S!!lplitude-afhankelijk. De fasevoorsprong 
van oog- op schommelbeweging nam af met toenemende frekw~~tie en bedroeg van 
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+15° (bij 1 Hz) tot +90° (bij 0,05 Hz). 
Bensen ( 1970,.1971) heeft de. horizontale oogbewegingen bij proefpersonen 

onderzocht bij sinusaidale acceleraties om de vertikale as over e.en frekwentie
gebied van 0,01 Hz tot .zelfs 6-8Hz. De piekhoeksnelheid werd konstant gehouden 
{30° /sec) zodat de amplitude steeds klei;_er werd bij toenrur.e van de frekwentie. 
De gain en faserelaties van de prik_~el ten opzichte va~ de reaktie waren o~er 
het algemeen in overeenstemming-met een line~r tweede orde sys~eem voor fre-· 
kwenties lager da1'1 0,5 Hz (l-ineair tweede orde systeem als gehanteerd door · 
Mayne, 1950; l!ixson en Ni ven, .1961; Jones en Milsum., 1965; en Meiry, 1965, 1971). 
Over de frekwentieband van 0,02-0,5 Hz was de gain van de vèstibulo-oculaire · 
reflex ongeveer 0,7 en konstant (met gesloten ogen), ;ran.1'leer de ogen open waren 
werd dit door optische geinduoeerde oogbewegingen aangevuld tot een gain van 
1, zodat_de gezichtsscherpte niet werd verminderd bij hoofdbewegingen. De fase
voorsprong nam af bij toeneroende frekwentie en wel als volgt: +50° b:lj 0,01 Hz, 
+35° bij 0,02 Hz, +15° bij 0,05 Hz; +5° bij 0,1 Hz en 0° bij 0,2 Hz en hogere 
frekwenties. Boven 0,5 Hz was er. een sterke toename ven de gain met 5 db per 
dekade, dit in afw~jking van de eigenschappen van het gebrQikelijke tweede or
de systeem. Het lijkt fysiologisch van groot belang dat de gain van de vesti~. 
bula-oculaire reflex zou toenemen van 0,7 tot 1 in die frekwentieband waar de 
stàbilisatie van de. oogpositie door optische invloeden een snel verval. ondergaat. 
Studies .van het vermogen van proefpersonen om stationair visueel testmateriaal 
te lezen, tijdens blootstelling aan angulaire oscillatie bij 0,5-10 Hz, toonden 
aan dat de visuele stabilisatie door kanaalmechanismen niet verminderde tot 
tenminste 6-& Hz (weliswaar bij zeer kleine amplitudes). 

Jones (1971), Milsum_en Jones {1969, 1969) en Jones en Milsum {1965, 1970, 
1971) hebben vestibulaire oogbewegingen geregistreerd en afleidingen van single 
units uit de vestibulaire kernen bij de kat gemaa~ tijdens angulaire rotatie. 
Over het frekwentiegebied van 0,1-5 Hz zou het ~1'ltwoord altijd in fase zijn 
met de hoeksnelheid van de prikkel, met tevens een konstante gain over dit ge~ 
bied. In dit gebied werken de halfcirkelvormige kanalen als snelheidsmeters. 
Afleidingen van vestibulaire neuronen in de hersenstam bij de kat toonden· dat 
de ontladingsfrekwentie .bij benadering in I'ase is met de hoeksnelheid. Ook heeft 
Jones afleidingen verricht va1'1 de motorische nucleus abducens bij de kat onder 
ethernarcose. Hij vond dat bij sinuscidale angulaire versnelling een variatie 
van de ontladingsfrekwentie overeenkomend met het snelheidssignaal vanuit het 
semicir-culaire kanaal vrijwel onver~mderd door de vestibulaire kernen naar het 
extra-oculaire motorische neuronsysteem wordt vervoerd. Met a.1'ldere woorden: 
de ontladingsfrekwentie van d_e oculomotorische neuronen zou specifiek gebonden 
zijn aan de hoeksneL~eid van de hoofdrotatie. Een integratie van het angulaire 
snelheidsinputsignaal in een angulaire oogpositie zou dan niet plaatsvinden in 
het .centraal zenuwstelsel, maar in het perifere oculomotorische systeem. Dit 
laatste is nogal controversieel en wordt aa1'lgevochten door o.a. Robinson. 

Kon..~luderend: ondanks het feit dat er een ongelooflijk uitgebreide litera
tuur is over vestibulaire oogbewegingen zijn er met goede nauwkeurige oogbewe
gingsmeettechnieken bij proefdieren relatief <·reinig systematische metingen ver
ri~~t. Bij het konijn zijn er nog geen gegevens bekend over de dynamische eigen
schappen van de vestibule-oculaire reflex. Zoals uit dit korte literatuuroverzicht 
moge blijken zijn er bij de mens i-rel een aa_"'").tal nauwkeurige metingen verricht, 
die elkaar echter in · bep.aal de details nog tegenspreken (Meiry versus Bensen b.v. ) • 
Een uitgebreide variatie van amplitudes bij ver.schillende frekwenties van de 
sinusaidale rotatie is nog niet verricht. Het konijn lijkt een geschikt proef
dier, daar de oogbewegingsregistraties niet gestoor.d worden door spontane oog
bewegingen en de input-output relaties van de optokinetische oogbewegingen 
nauwkeurig bekend zijn. 
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~: Inter~~tie van optokinetische en vestibulaire oogbewegingen 

De samenwerking van visuele en labyrintaire input is in het dagelijkse le
ven bij bijna alle bewegingen werkzaam. en is één van de belangrijkste zintuig
integraties. Deze optisch-vestibulaire coördinatie garandeert tezamen met de 
somatische sensibiliteit de stabiliteit van de lichaamshouding en de waarneming 
van de omgeving; de oogbewegingen worden doelmatig aan de eigen bewegingen en 
die van de buitenwereld aangepast. De 'Raumkonstanz der Sehdinge' (Jung, 1968) 
is voor een belangrijk deel het eindprodukt van optisch-vestbiulaire integra
tie. De labyrintreceptoren melden snelheidsveranderingen van het hoofd, posi
tieve of negatieve hoekversnellingen via de semicirculaire kanalen en lineaire 
versnellingen via de statolietorganen. · 

De optische detektoren kunnen ook bewegingen met konstante snelheid sig
naleren en het visuele systeem kan met grote precisie optokinetische prikkels 
opnemen en met oogbewegingen verrekenen. Het vestibulair systeem wordt ge
prikkeld door bewegingen van de kop. Het optisch systeem verwerkt daarentegen 
prikkels uit de buitenwereld en signaleert zowel relatieve bewegingen van de 
gehele omgeving ten gevolge van eigen beweging als bewegende objekten binnen 
de visuele omgeving, De visuele bewegingsinformaties zijn veelzijdiger dan de 
labyrintaire en moeten met de eigen bewegingen gecoördineerd en verrekend wor
den. 

De ·..Lsuele sneL~eidsmeting berust op een ander principe dan de vestibu
laire. De cupulae ·meten de snelheid door integratie van de versnelling; die 
de haarcellen prikkelt.· Het visuele systeem daarentegen ontdekt beweging door 
verwerking van meldingen van successief geprik-~elde receptoren. De bewegings
detektie vindt bij verschillende dieren op verschillende stations in het 
visuele systeem plaats, bij konijnen al in de retina. In de konijneretina be
vinden zich signifikant meer neuronen die door nasaalwaartse beweging worden 
geprikkeld dan die op temporaalwaartse bewegL~g reageren, dit is in overeen
stemming met de eigenschappen van de optokinetische nystagmus van bet konijn. 

Er zijn bel~~grijke soortverschillen, zelfs bij de meest gebruikte la
boratoriumdieren, wat betreft de regeling van oogbewegingen. Enkele punten 
worden aangestipt: 

1) dieren waa.""Van de ogen geen gebied van grotere gezichtsscherpte· hebben, 
hebben geeri foveale instelregeling (fixatiemechanisme); 

2) verschillen in oogstand (lateraal d~~·wel frontaal) geven verschillen 
:ill de vestibulaire oogbewegingsregeling. Als de me..."ls het hoofd omlaag beweegt, 
zullen de ogen omhoog draaien (dus een vertikale oogbeweging), bij het konijn. 
zal daarentegen een raddraaiing ontstaan; 

3) met de toenemende evolutie van aktief en visueel geregelde oogbewegingen 
neemt. het belang van statische labyrint-· en halsreflexen op de ogen af. Bij 
konijnen leveren de statische labyrintaire en mogelijk ook in· mindere mate 
de halsreflexen een belangrijke bijdrage: bij de mens is de statische rad
draaiing zo klein, dat ze moeilijk aantoonbaar is. 

Het konijn toont· in tegenstelling tot dieren met een goed ontwikkeld fo
veaal zien (zoals de kat, aap en mens) zeer weinig snontane oogbewegingen, · 
zeker in vastgebonden toestand. Kleine bewegende stimuli, 'interessant' of 
niet, wekken geen volgbewegingen van de ogen op. Men kan vrijwel nooit oogbe
wegingen bij het konijn observeren, tenzij het rond loopt. Ter Braak (1936) 
wekte oogbewegingen op door de retinale projektie als geheel te bewegen, de 
langzame fase van. ide optokinetische nystagmus is zo gericht dat deze retinale 
verplaatsing wordt tegengegaan. Dit gebeu...-rt pas als meer dan de helft van de 
visuele omgeving wordt bewogen. Deze vorm van optokinetische nystagmus wordt 
in navolging van .Ter Br~~ 'Stiernystagmus' genoemd in tegenstelling tot de 
'Scha:unystagmus' die bij het konijn ontbreekt. Brecher (1936) probeerde een 
teleologische verklaring te geven voor het ontbreken van de willekeurige lang
zame volgbewegingen en willekeurige saccades bij het konijn. Bij gebrek aan 
verdediging&::i.d.delenis het konijn een prooi voor veel roofdieren, waartegen het 
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zich alleen kan beschermen door of een ~freezing' reaktie ten toon te spre~den 
(Niederd.~cken) o~ te vluchten. De ogen spelen dus een belangrijke rol als 
waarschuwingsorga.an~ welke funh-tie be-vorderd- wOrdt door hun laterale positie 
(groot gezichtsveld) a~ door de krachtige labyrL~taire en optokinetische re
~lexen die het netvliesbeeld stabiliseren en de detektie va~ beweging in het 
visuele veld vergema~elijken. Brecher kw<cin tot de konklusie dat de oogbewe
gin·gen van het konijn simpele reflexen zijn::- VTij vail willekeurige kOmponenten~· 
Andere verklaringen voor het ontbreken (o~ schaars aanwezig zijn) van spontane 
oogbewegingen bij het konijn berusten op: 

a) ·de grote Mmeting van het visuele veld, 
b) de uitgebreid.heid van de visual streak en 
c) het· ·ontbreken van een area- centralis in de konijneretina .. 

Aanvankelijk werd de retina van het konijn als equipotentieel verondersteld, 
later werd de horizontale visual streak besc~even:> vaar zich ~en grotere 
dichtheid va~ ganglioncellen bevindt. Eughes (1971) mea~t spontane oogbewegingen 
te heboen aangetoond oij het konijn, gee~t echter toe dat ze zeer schaars 
zijn. 

Collewijn (1971, 1972) gee~ de volgende konceptie van de optokinetische 
nystagmus bij het konijn:> na uitvoerige metingen van de input-out:put relaties.· 
Men moet als men zoekt naar de fu.YL~tionele betekenis van de optokinetische 
nystagmus bij het konijn niet zoeken naar een bewegende omgeving van het ko
nijn' s natuurlijke wereld, maar men moet eerder het schijnbare ontbreken van 
oogbeweginge..'l bij het konijn beschomre!l als het resultaat van een e~ficiënt 
optokinetisch stabiliserend mechanisme in een niet bewegende omgeving. Met an
dere woorden de essentie va~ de o~tokinetische nYstagmus 1s stabilisatie van het 
oog op de visuele omgeving als een geheel. Bewijs voor deze interpretatie levert 
het feit dat de stabiliteit verloren is als het visuele feedbackcircuit ergens 
geinterrJmpeerd wordt. Eet optokinetisch systeem dient dus om de ogen stil te 
houden, niet om ze te bewegen! 

Vestibulair geïnduceerde oogbewegingen en, in mindere mate, die opgewekt 
via proprioeeptieve halsreflexen hebben bij het konijn eveneens tot .taak de 
verplaatsing van het omgevingsbeeld als geheel over de retina te verhinderen 
tijdens bewegingen Va!l het hoofd of hoo~d en romp. Dus alle drie inputs voor het 
opwekken van oogbewegingen oij het konijn hebben een stabiliserende tuxL<tie, ze 
dienen ('paradoxaal') om het oog stil te houden ten opzichte van de omgeving -.::ij
dens allerlei verstorende invloeden. Het hele oogbewegingssysteem bij. het konijn 
lijkt er dus toe te dienen het oog stil te houd~~! 

O~schoon het vestibulair systeem een grote hulp is in het stabiliseren van 
retinale beelden, is het fundamenteel beperk~ omdat het geen in~ormatie terug
krijgt over de retinabeeluoeweging zelf. Daarom hebben zel~s de meest primi-. 
tieve oogbewegingssystemen een ~eedback kontrole methode voor het stoppen van 
de retinabeelà.beweging, het ~optokinetisch 1 systeem. 

Ter Braak (1936) hee~t de optokinetische nystagmus bij het konijn onder-· 
zocht. Eij maakte het onderscheid tussen Stier- en Schaunystagmus; bij het ko
nijn is er alleen een Stiernystagmus. Bij lage snelheden ( 10-50 '/sec) van de 
zwa.."'"'t-wit gestreepte trommel die het dier omgeeft vonà. -hij de -best.e:-,kompensatie. 
Voonraarde voor de opwekking vs.'l de optokinetische !lystagmus bij het konijn is, 
dat het grootste deel van de optische kontrasten relatie~ tot het oog beweegt. 
Eet is onverschillig of de beweging van de kontrasten een absolute is cf · 
slechts een relatieve, -waarbij het dier zelf beweegt en de optische buitenwe~ 
reld onbeweeglijk blij~. Draaibewegingen van het dier voeren tot prikkeling Va!l 

het booggangapparaat en zo tot labyrintaire nystagmus. Onder fysiologische om
standigheden kuxL~en wij dus kombinaties va~ optokinetische en labyrintaire 
nystagmus verwachten. Ter Braak liet met duidelijke ~iguren zien dat de opto
kinetische nystagmus en labyrintaire nystagmus elkaar beïnvloeden. Als ze in 
dezel~de richting werken neemt de snelheid Yan de langzame ~ase toe en wordt 
de frekwentie hoger, en als ze in tegengestelde richting werken· treedt· het te-
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gendeel op. De versnelling vc~~ de langzame fase bij optokinetische prikkeling 
ligt in de orde van grootte v&~ 10'/sec2, terwijl voor e~~ labyrintaire nys
tagmus een versnelling van 1200/sec2 niet ongewoon is. Hanneer een konijn met 
bedekte og~~ op een draaitafel met konstante snelheid wordt gedraaid, treedt 
een initiele nystagmus op die na enige tijd verd·wijnt en bij het stopp~~ weèr 
ontstaat, maax nu de andere kant op. Als de ogen geopend zijn is ·er zowel in 
de aanvang ~ls tijdens dê rotatie met konst~~te sneL~eid een nystagmus en na 
het stop~en niet meer, dus in de fysiologische situatie is er alleen npytagmus 
tijdens de draaiing, wat zin>:rol is gezien de fysiologische opgave van de oog
beweging om de verschuiving van het retinabèeld tegen te gaan. 

Collewijn (1969, 1971, 1972) heeft de optokinetische oogbewegingen bij het 
konijn uitgebreid kwantitatief onderzocht. Langzame fase snelheden van opto
kinetische oogbewegingen o.a. onder invloed van konst~~te rotatie en sinusai
dale beweging va.~ de omgeving >eerden gemeten onder normale ( closed loop) en 
open loop konditiês. Snelhed~'l van 0,03-1°/sec werden gevolgd met een gesloten 
loop gain van 0, 7-0,9. Hogere oogsnelheden werden bereikt met een accelèratie 
van minder dan 1°/sec2 en met een veel lagere gain. De fase-achtersta.'ld bij 
sinuscidale beweging was erg klein, zelfs bij lage gain. Het optokinetisch 
systeem van het konijn is een sneL'óeidskorrigerend systeem. Het systeem is in 
st·aat om snelheden zo groot als 30 /sec te komgen se ren, de acceleratie waar-
toe het systeem in staat is, is slechter dan 1 /sec2. Dit geldt echter alleen 
voor het geisoleerde optokinetisch systeem. Bij normale biologische rotatie 
wordt de relatieve :-otatie va..'rl de omgeving veroorzaa.lct door rotatie van het 
dier zelf. In dat geval wordt de geëigende acceleratie onmiddellijk geleverd 
door het vestibulair systeem. De vestibulaire oogbeweging verschaft een 
krachtige acceJ.erat:O.e, ma= handhaaft niet de nystagmus onder konstante rotatie. 
Optokinetische priY-keling z~l de nysta~~s tot in het oneindige onderhouden, 
maar de acceleratie is ers beperkt. Het optckinetische systeem moet een 
neuronale integrato:· bevatten die van een snelheidssignaal een positiesignaal 
maakt; eYenals dit het geval is voor de boogga.'lg-oculaire reflexen. Richtings
gevoelige retinale u.rtits· vormen waa::cschijnlijk een schakel in het systeem 
( Oyster, T~l<ac'lashi en Colle>rijn, 1970). 

Jung (15'47) heeft bij een patiënt, lijdende aan het syndroom van Menière 
met een spontane nystagm~s n~~r lin_~s een optokinetische nystagmus opgewekt. 
Het links- rechtsverschil van de snelheid van de oogbewegL~g is de dubbele 
waarde· va.~ de snelheid van de spontane nystagmus. Op grond van deze summiere 
bevinding ·trekt Ju.'lg de konklusie dat de vesti"oulaire en optokinetische 
nystagmus adderen. 

Meiry (1965, 1971) lleeft de inter~lrtie onderzocht tussen laterale kompen
satoire vestibulaire oogbewegingen e~ optische en proprioceptieve invloeden. 
Wanneec:- de proefpersoon sinus:>ià.aal geroteerd werd met open ogen terwijl hij 
een s"':ilsta2nd kruis in de omgeving fixeerde was er een perkekte kompensatie 
over het frek-.rentiegebied 0,03 tot 2 Hz. Er ontstond boven 0,5 Hz echter een 
fase-achterstand. 'ilarmeer de proefpersoon een meedraaiend kruis fixeerde 
stond het oog vrijwel stil ter.. opzichte van dit fixatiepunt over het gebruikte 
frekwentiegebied. Heir-.r neemt aan dat de kontri"outie van de drie systemen die 
bijdragen tot het oogbewegingspatroon - de ogen, de hal:fcirkelvormige kanalen en 
de halsproprioceptoren - bij gekombineerde prik-l<eling vectorieel adderen. 
Tijdens nor~ale aktieve hoofdbewegingen van de mens worden alle drie systemen 
geprikkeld~ ·Het totale oogbewegingssysteen van de ·mens is volgens Meiry line
air over een ;-rij groot frekwentiegebied. De oogbewegingen zijn voorspelbaar 
op grond van de omstandigheden en op grond van een mathematisch model var. het 
kontrolesysteem bij de mens. 

De high-fre~uency cut-off van de vestibule-oculaire reflex is niet bekend 
maar ligt bovan de 5 Hz (Robinson, 1972). Vanuit een funktioneel standpu.'lt 
moet deze boven de hoogste verwachte frekwentie van de natuurlijke hoofd
bewegingen liggen en dit lijkt het geval te zijn. Bij de mens ligt de cut-of:f. 
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van het smooth-pursuitsysteem tussen 0,5 en 1 Rz, zodat het kan kompenseren 
voor langzame hoofdbewegingen te~tijl het vestibulaire systeem kompenseert· 
voor snelle hoofdbewegingen. Mogelijk is de integrator voor de vestibulaire 
signalen en de optokinetische dezelfde. Deze integrator is waarschijnlijk niet 
ideaal doch lekkend; de tijdkonstante (van het lek) hoeft slechts groter te 
zijn dan een typische langzame fase duur van een nystagmus, b.v. 2 tot 5 sec. 

Verdere belangrijke publikaties die inzicht verschaffen over.het aandeel 
van de optische c.g_ .. vestibulaire oogbeweging worden besproken in Hoofdstuk 
2a en 2d (zie ook Benson, 1970; Jatho, 1959; Atkin en Eender, 1968). 

Konkluderend: De optische gestuurde oogbeweging bij het konijn heeft een 
beperkte stabilisatie, boven de 1°/sec van de omgevingssnelheid neemt de gain 
aanzienlijk af. De vestibulair gestuurde oogbeweging lijkt bij snelle hoofdbe
wegingen van het konijn een belangrijke rol te spelen bij de stabilisatie. De 
na~"Wkeurige samenwerking onder verschillende proefomstandigheden is nog niet 
bekend. 

f: Oogbewegingen tengevolge van lineaire versnellingen 
· De adeg_uate prik_~el voor de statolietorganen is een lineaire versnelling 

van het hoofd, in wat voor vorm dan ook, dus de statolietorganen zijn zowel 
gevoelig voor de ~waartekracht, de lineaire versnellingen optredend bij ver
plaatsingen als centrifugaalkrachten. 

·Eet statelietenapparaat bestaat uit de utriculus en sacculus, beiden 
gelegen in het vestibulum, een in het pars petromastoidea van het os temporele 
ingesloten holte van onregelmatige doobelsteenvorm. Beiden zijn vliezige zak
jes gevuld met endelymfe en omgeven door perilymfe. Ze zijn met straffe bind
weefselbanden aan het bot ver&L~erd. 

Beiden bevatten een macula, bestaande uit zintuigcellen (haarcellen) en 
steuncellen. De haarcellen werden in twee typen (I en II) met verschillende 
morfologie en innervatie onderverdeeld door Wersäll (1956). Boven het zintuig
epitheel bevindt zich een gelatineuze substantie, waarin de kinocilia en 
stereocilia uitsteken en waarin de statolieten (soortelijk gewicht 2,93-2,95) 
van calciet ingebed liggen. 

Uitgebreid anatomisch en elektronenmicroscopisch onderzoek (Engström, 
1965; WersäJ.l, 1956, '?60, 1965, 1967; Lindeman, 1969; Spoendlin, 1964,1965, 
1966, e.a.) heeft geleerd dat de macula een rijk gedifferentieerde bouw heeft 
met duidelijke morfologische verschillen tussen ca~trale (striola) en perifere 
delen. De richting va.~ de kinocilia is uitgebreid in kaart gebracht (bij het 
konijn door Lindeman, 1969) en blijkt van veldje tot veldje te verschillen. 
Doordat in de verschillende sektoren van de macula de polarisatierichting van 
de haarcellen verschilt, terwijl de otolietenmassa als een geheel beweegt, is 
de macula in zijn totaliteit in staat alle verplaatsingen in zijn vlak richtings
gevoelig te detekteren. De utriculusmacula staat bij benadering horizontaal, de 
sacculusmacula bij benadering vertikaal. De haarcellen zouden maximaal ge
prikkeld worden bij verschuiving van de stateconiele membraan in de richting 
van het kinocilium. De oude strijd over de wijze waarop de haarcellen geprik
keld zouden worden.is al geruime tijd beslist ten voordele van de krachten 
die evenwijdig zijn aan het macula-oppervlak, de zgn. schuifkrachten. De 
statolietorganen worden opgevat als multi-direct'onele accelerometers op grond 
van de morfologische en fysiologische bevindingen over de haarcelrichting en 
afleidingen van de primaire afferenten (Jones en ~~lsum, 1969; Vidal et al, 
1971). Dit houdt in dat ze gevoelig zijn voor lineaire versnellingen in alle 
richtingen. Tengevolge van de tun_~ionele polarisatie zullen voor verschillende 
versnellingsrichtingen verschillende groepen haarcellen geëxciteerd worden. 
Bij positieverenderingen ten opzichte van de vertikaal (hellingshoekverande
ring) verschuift de stateconiele membraan over de macula (dit is de adequate 
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prikkel): bij lineaire versnellingen blijven de statolietsteentjes achter door 
hun grotere massa en zullen eveneens een andere stand ten opzichte van het ma
cula-oppervlak in nemen. Bij een hellingshoekverandering treedt een tonische 
labyrintreflex op, die de ogen in kompensatoire richting doet bewegen. A~s bij 
voorbeeld de konijnekop met de rechterkant naar beneden wordt gedraaid zal het 
rechteroog naar boven gaan. Als een lineaire versnelling naar links (in het 
bitemporale vlak) optreedt zal het rechteroog eveneens naar boven bewegen. 
Tijdens het optreden van een lineaire versnelling (bij bewegingen) blijft de 
versnelling v~~ de zwaartekracht onveranderd aanwezig. Op de macula werkt dan 
ook altijd de resultante (vectorsom) van alle lL~eaire versnellingen. De ver
snelling van de zwaartekracht alleen is steeds loodrecht naar beneden gericht. 
Samenstelling met een anders gerichte versnelling zal leiden tot een schijnbare 
verdraaiing van de werkingsrichting van de Z1<aartekracht vanuit de loodrechte 
stand. Deze hoek a v~~ de resultante met de objektieve vertikaal is voor een 
acceleratie evenwijdig aan het aardoppervl~~ eenvoudig te berekenen uit: 

t a= acceleratie (i~ cm/sec2 ) 
g 981 

Vanuit de statolietorganen wordt een groot aantal reflexen opgewekt dat 
door Magnus en de Kleyn uitgebreid onderzocht is en door hen onderverdeeld 
m: 
1) statische of t.onische labyrintreflexen 

a) kompensatoire oogbewegingen 
b) tonische reflexen op de halsspieren 
c) tonische reflexen op de rompspieren 
d) de oprichtreflexen 

2) de zgn. dynamische reflexen op progressieve bewegingen 
a) liftreaktie 
b) het 'muskelschwirren' 
c} het spreiden van de tenen 
d) de 'spra~gbereitscha-~'. 

De tonische labyrintreflexen van de ogen zijn uitgebreid onderzocht bij 
het konijn door van de Hoeve en de Kleyn (1917), !-'agnus (1924), Lorentede No 
(1931, 1932) en Fleisch (1922a en b). Bij verdraaiing v~~ de kop om de bitem
porale as traden raddraaiingen op van beide ogen in kompensatoire richting, die 
bleven bestaan zolang het konijn in die positie bleef (de observaties liepen 
tot tien minuten daarna). Bij verdraaiing van de kop om de occipito-caudale 
as traden kompensstoire vertikale oogbewegingen op. Bij draaiing om de vertikale 
as werden geen systematische oogbewegingen opgemerkt. De tonische labyrintre
flexen van de ogen bleken bij het konijn bijzonder krachtig ontwikkeld te 
zijn. In het gebied van 45° omlaag en 55° omhoog vanuit de ruststand (mond
spleet 45° met de horizontaal) was de kompensatie 70 à 80%, in samenwerking 
met de tonische halsreflexen (de Kleyn, 1921, 1922) zelfs 100%. 

De oogbewegingen bij het konijn als gevolg van positieveranderingen stre
ven er blijkbaar naar de visual streak zoveel mogelijk horizontaal te houden. 
De invloed van de centrifugaalkracht op de oogstand van het konijn is door 
Ruys (1945) onderzocht, de gevonden 'kompensatoire' oogbewegingen waren in over
eenstemming met de verwachtingen. 

Er zijn relatief weinig betrouwbare waarnemingen gedaan over oogbewegingen 
onder invloed van lineaire acceleratie. De eerste serieuze pogL~g werd onderno
men door Fleisch (1922a). Hij werkte met kortdurende zijdelingse versnellingen 
die een. hoek van draaiin§ van de resultante van versnelling en zwaartekracht 
met de vertikaal van 3-5 bewerkstelligden. Hij mat met een spiegeltje aan de 
cornea-soleragrens de oogbewegingen bij het konijn dat dwars zittend op een kar
retje met de hand langs een rails van 1-1,5 m werd bewogen. In slechts 10% van 
de gevallen kon hij een vertikaalafwijking van de ogen aantonen (het ene oog be-
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woog omhoog, het andere omlaag). Bij bedekki..rtg van de ogen ::net een metalen kapje 
vond hij iets grotere uitslagen. 

Magnus ( 1924) en Lorente de ·~'o ( 1931) konden bij kortdurende lineaire ver
snellingen geen oogàewegingen bij het konijn waarnemen. Nelissen (1934) vond 
bij- 3· van î2 konijnen dat allee..11 het voorliggende oog bevoog, naar hij aan
geeft 'een weinig of 5-10°'. Sjöberg ( 1931) vond geen oogàewegingen bij de mens 
Ï..'l de lift. Fisher en Veits ( 1922) vonden bij de mens in een lift vertikale oog
bewegingen in komF~'lsatoire richting (de pr;kkelsterkte wordt niet vermeld). 

Jongkees en Groen ( 1946) vermeldden met het blote oog oogbewegingen te 
hebben waargenomen bij het konijn op de parallelsci1ommel en trokken daar 
kcnklusies uit; de kompensatoire oogbewegingen op de parallelschommel zouden 
van dezelfde grootteorde zijn als de tonische oogreflexen oij het konijn. Op 
grond van-literatuurgegevens (o.a. Békésy, 1935~ hoo:fdbewe-gingsreakties Op harde 
geluide~ en sensatie-experimenten cp de parallelschommel namen zij een indikatie
tijd (dit is de tijd die nodig is om tot een maximale uitslag of sensatie te 
komen bij konstante prikkel) aan van 0,05 à 0,1 sec voor het statolietensysteem. 
Later registreerden zij verschillende malen met elektronystagmografie vertikale 
oogbewegingen bij het konijn op de parallelschcmmel, echter zonder kwarttita
tieve gegevens _te verschaffen. Torsiebev;egingen op de parallelschommel zijn 
voor zover ons.bekend nooit geregistreerd. 

Bles (persoonlijke mededeling, 1971) vondbij slechts 10% van de men~en 
een systematische oogbeweging op de parallelschommel. Lansberg (1954) vond 
deze in het geheel niet en Yamagatu et al (1965) pas na een h'i!.l:f uur schommelen. 
Groen (1972) daarentegen geeft aan dat de oogbewegingen bij de mens goed zouden 
kompenseren op de parallelschommel tot een hoek van 30° van de resultante met 
de vertikaal. Philipszoon (1959) beschrijft een fase-achterstand van 60° van 
de oogbeweging va-:t he·o zijwaarts schommelend konijn op de pars1 1 elschommel bij 
een schommelperiode van 2.,2 sec. 

Schöne en Mortag (1968) hebben bij mensen op de parallelschommel de vari
atie van de subjektieve vertikaal nagegaan. De schommelperiode bedroeg 3,6 se
conde, de verdraaiing van de resultante bedroeg 15° naar iedere kant. Kwali
tatief is er een v~ij groot verschil met de statische situatie, bij voorbeeld 
in normale positie geeft 30° ~elling 25-30° subjektieve vertikaal verdraaiing, 
op de parallelschommel geeft 30° verdraaiing van de schijnbare vertikaal, (heen 
en weer) slechts 8° subjektieve vertikaal verplaatsing. Schöne oppert dat de 
schommeltijd te kort is en daardoor de snelheid van de verandering van de re
sulterende vector te groot is voor de percipierende systemen. 

Walsh ( 1961) heeft drempel,;aa.rde studies gedaan betreffende de perceptie 
van de lineaire versnelling. Hij onderzocht patiënten met uitgevallen lab~n
taire funkties en vond hierbij een signifikante drempelwaarde verhoging. Bij pa
tiënten met hoge dwarslaesies vond hij geen signifikante drempelwaarde verhoging. 
Op grond van sensatie-experimenten bij proefpersonen op de parallelschommel 
geschommeld met acceleraties van korte duur oppert Halsh ( 1966) een indikatie
tijd van de statolietorganen van 0,03-0,05 sec. 

Scholtz. ( 1971) heeft oogbewegingen geregistreerd bij normale proef
personen in verschillende posities, nle op de rug l~ggend zijwaartS schommelend 
(horizontale oogbewegingen) en in de lengte richting schommelend (vertikale oog
bewegingen), verder op· de. rug liggend met liet hoofd 30° omhoog dan wel 60° om
laag, op de zijde iiggend en zittend met ·het hoofd 30° naar vcrenG Bij het zij
wa~~s schommelen in rug ligging met qpgeheven hoofd werden in de meeste gevallen 
positieve rea..l<ties gezien, bij zitten daarentegen in vele gevallen niet. 
De helft van de registraties in zijligging toonde niet de verwachte vertikale 
oogbewegingen. Bij positieve reskties lagen de amplitudes van de oogbewegingen . 
in het bereik vart 1 O .. tot 20°. Bij schommelen in de lengterichting in rug ligging 
werden bij drie van de vijftig proefpersonen geen oogbewegingen gevonden. 
Scholtz doet geen moeite· de input met de output te korreleren en meet een fase~ . 0 . 
voorlopen (!) vart de oogbewegingen tot ongeveer 15 . 
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De Vries ( 1950) heeft b;anti tatieve metingen gedaan van statolietver
plaatsingen in de labyrinten van sommige vissen (snoek e.a.) door middel van 
röntgenfoto 1 s. De verplaatsingen veroorzaakt door gravitationele krachten be
droegen ongeveer 0,1 mm voor de grote sacculus statoliet en circa 0,005 mm voor 
de kleine utriculus en lagena statoliet. Voor alle statolieten was de verplaat
sing veroorzaakt door een kracht van 1 dyne circa 0,006 mm. Centrifugale krach
ten werden toegepast om de kleine verplaatsingen van de utriculus- en lagena 
statolieten te meten. Deze grote acceleraties (11 g) produceerden geen proporti
oneel grotere verplaatsing van de sacculus statoliet. Voor de sacculus stato
liet werd de reaktie op vibraties gemeten. Uit deze metingen werd gekonkludeerd 
dat è.e beweging van de statoliet bijna kritisch gedempt is. De 'indikatietijd' 
bleek ongeveer 0,02 sec voor de sacculus te zijn en ongeveer 0,05 sec voor de 
kleine statolieten.· 
De meest belangwek.~ende studie over de dynamische eigenschappen van het stato
lietapparaat is die van Heiry ( 1965) , die echter geen oogbewegingen, doch sensa
ties heeft onderzocht. Hij onderzocht de perceptie van lineaire sinusaidale 
bewegingen in het sagittale vlak bij 3 proefpersonen. Dit geschiedde door mid
del van een karretje dat over een baan van 30 voet bewoog met een variabele 
frekl<entie van 0,02 tot 0,9 Hz. De piekacceleratie werd konstant gehouden bo
ven 0,1 Hz. Bij lage frekwenties is er een fasevoorsprong van de bewegingsper
ceptie op de prikkel, bij circa 1/15 Hz is hij in fase, daarboven loopt hij 
achter. Op grond van deze experimenten stelde hij voor het systeem input 
velocity/perceptie velocity een lineaire tweede orde vergelijking op en vatte 
daarbij de statoliet op als een multidirectionele accelerometer met de tijdkon
stanten T 1 = 10 sec en T = 0 ,66 sec en de break fre.quencies 0,1 rad/ sec en 
0,15 rad/sec. De inertieÎe massa is die van de statoliet, de veerkonstante 
wordt toegeschreven aan de haren plus de. gelei en de demping wordt gevormd door 
de visceuze Y.racht tussen statoliet en endolymfe. Op grond van zijn model zou 
het statolietorgaan over het frekwentiegebied van 0,016 tot 0,25 Hz als velocity 
transducer werken. Hij vat het op als een overgedempt lineair tweede orde sys
teem. Hij mat ook de latentie tijd voor het aangeven van perceptie van een 
plotseling optredende konstante versnelling; deze varieerde van 1-4 seconden. 
Later werd het model in samenwerking met Young (Young en Meiry, 1968) veranderd 
waarbij een statische komponent werd toegevoegd (er werd een 'lm< .frequency lag 
term' ingevoerd). Volgens het model van Young en !éeiry, dat door hen gesimu
leerd werd met behulp va.'l een analoge komput er, bereikt de statoliet na een 
stepresponse zijn eindstand met een tijdkonstante van 5,3 sec. 

Mayne ( 1965, 1966 en ·1969) heeft op theoretische gronden een model ont
wikkeld waarbij het statolietsysteem opgevat wordt als een kcnventionele plus 
integrerende accelerometer. De integrerende komponent van de accelerómeter 
zou zijn oor~prong hebben in vloeistofverplaatsing in de saccus endolymfaticus. 

Een ·belSJ!grijke publikatie is die van Jones en Milsum (1969). Zij leidden 
met micro-elektrodes a.~iviteit af van een unit gevoelig voor lineaire versnel
lingen in.de nucleus vestibularis medialis bij een kat die op een parallel
schommel geschommeld werd bij verschillende frekl<enties ( 0,1 tot 3 Hz). Een 
sterke toename van de fase-achterstand werd gevonden bij toename van de fra~en
tie, de steil.~eid bedroeg meer dan 180° per dekade frekl<entieverandering. Bij geen 
enkele frekl<entie liep de modulatie van de aktiepotentiaalfrekwentie in fase met 
de versnelling. 

Suzuki et al (1969) prikkelden de nervus utricularis elektrisch bij de 
alerte kat. Bij prikkeling van de linker nervus utricularis trad een antikloks
ge.-ijze rotatie plus geringe elevatie en adductie V<U' het ipsilaterale oog op, 
en depressie en abductie va.'l het contralaterale oog. Nystagmus in het frontale 
vlak was op te wekken door repetitieve stimulatie van de n. utricularis. De 
latente tijd voor de oogbeweging bleek 5~7,5 msec te zijn. Wanneer 2,5 msec 
voor de aktivatie-kontra.~tie koppeling van het kontraktiele systeem wordt ge
rekend, dan zou er nog.2,5-5 msec overblijven als minimum geleidingstijd voor 
de reflexboog van de statolietorganen naar de oogspieren. 
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Verschillende andere onderzoekers hebben getracht door direkte manipulatie 
van de macula oogbewegingen op te wekken. Kubo (1906),·Maxwell (1920, 1921) en 
Ulrich (1935) bewerkstelligden bij vissen langs mechanische weg verschuivingen 
van de statolieten over het utriculusmacula-oppervlak en namen oogbewegingen 
waar. Eet globale karakter van de prik.'<:elingswijze liet geen nadere kwantita
tieve konklusies toe. 

Szentagothai (1952) verplaatste de utriculus en sacculus statolieten 
met een micromanipulator en met luchtstroompjes. Beschadiging van de booggan
gen kon niet uigesloten worden. Hij k>mm tot de konklusie dat van verschillen
de delen van de macula-oppervlakte verschillende oogspierre~'<:ties waren op te 
wekken; de reakties traden na extreem lange tijd op (3-5 sec). Hij stelde de 
'kwadrant theorie' op voor de oogbewegingen welke bij de hond vanuit de utricu
lus werden opgewekt. Bij prilr.keling van een ·oepaald kwadrant trad een bepaald 
patroon van excitatie dan wel inhibitie van de mm. obliqui superior en in~erior 
en mm. rectus superior en inferior opo 

Fluur en Mellström ( 1971) hebben bij de spinale kat de macula van de utri
culus en sacculus elektrisch geprikkeld op verschillende plaatsen. Er ont
stonden omhoog gerichte oogbeweging~~ bij prikkeling van het antere-mediale 
en postere-laterale deel van de ~~riculusmacula, en oogbewegingen omlaag bij 
prikkeling van antere-laterale en postere-mediale gebieden van de utriculus
maculà. Vanuit het midden laterale gebied werden horizontale oogbewegingen op
ge<!ekt naar ipsilateraal. Bij prikkeling van het bovenste deel van de sacculus~ 
macula ontstond een oogbe1.reging omhoog en bij prik.'<:eling van het onderste deel 
van de sacculusmacula trad een oogbeweging omlaag op. De opgewekte oogbewe
gingen stemden wat richting betre~t overeen met die men zou verwachten aan de 
hand van de richting van .de kinocilia, zoals die in kaart gebracht is, dat 
wil zeggen ze zouden kompensatoir zijn voor kopbewegingen welke zodanige sta
tolietverplaatsingen zouden geven, dat de betreffende maculasektoren - dankzij 
hun polarisatie - geprik.'<:eld zouden ;,orden. 

Brindley (1965) hee~ het gedrag v~~ konijnen en katten tijdens een vr~Je 
val onderzocht. Een konijn ;,erd in een kastje op wielen geplaatst waarvan de 
vloer uit twee deuren bestond die plotseling geopend konden worden. Het kastje 
werd op een rails gezet v~~ 19,3 meter l~~g met een helling van 13°6'. 
Het werd vervolgens door een katapultmechanisme om_~oog geschoten langs de rails. 
De acceleratie door de katapult duurde 0,3 sec en de vrije val omhoog en om
l~ag langs de_rails 8 sec. Gedu:ende deze_8 sec werkte op ~et koni~n een lin:
~re versnell~g (re~~lt~~te) d~e ten opz~chte v~~ de vert~kaal 13 6' gedraa~d 
was. In de 98 seconde werd de vl0er van de box automatisch geopend en werd 
het konijn ge~otogra~eerd ter>njl het 1,5 m (0,55 sec) omlaag viel. Het konijn 
behield tijdens de val een helling van circa 13° ten opzichte v~~ de horizon
taal. Wanneer het konijn zondermeer omhoog gehouden werd met een helling van 
13° en dan ·losgelaten, draaide het in é'e .. lucht en kwa;n rechtop neer binnen 
30 cm ( 0 ,25 sec). Als het konijn drie seconden werd blootgesteld aan de schij·n
bare draaiing van de zwaartekracht voor het viel, ;ras draaiing tijdens de val 
aan<<ezig doch kleiner dan 13°. Als het konijn slechts één seconde aan een 
vrije val blootgesteld 1·rerd, viel het recht omlaag. Deze resultaten duiden 
op een traag karakter van deze renexen, in overeenstemming met Young en 
Meiry (1968) en Szentagothai (1952). 

Trincker ga~ in 1962 een overzicht van de statolietfunktie. Hij vat het 
systeem op als een lineair tweede orde systeem en geeft hiervoor een algemene 
vergelijking, echter zonder de parameters hiervan te bepalen. 

Verschillende auteurs hebben getracht een nystagmus op te wekken door mid
del van lineaire versnellingen. 

Niven et al (1965) onderw~erp~~ vier proe~personen aan periodieke line
aire acceleratie (sinusoidaal) van variabele ~rekwentie (0,2, 0,4 en 0,8 Hz) 
en gelijke piekacceleratie (ongeveer ~ g) en varierende amplitude. Ze regis
treerden een horizontale (!)nystagmus onder invloed van zijwaartse versnellin
gen (terwijl dan torsiebewegingen verwacht zouden worden). Volgens Ni ven et al 
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maakte het hierbij niet uit of de ogen open dan wel gesloten waren. In de 
meerderheid van de gevallen waren de ogen echter open. De mogelijkheid van vi
sueel opgewekte nystagmus ligt ons inziens dan ook voor de hand. 
De gemiddelde maximale oogsnelheid bleef konstant (circa 100/sec) bij verschil
lende frekwenties. Zij maten een kleine toename in fase-achterstand bij toe
nemende frekwentie nl •. 26, 31 en 38° bij resp. 0,2, 0,4 en 0,8 Kz. 

McCabe (1964) heeft een nystagmoide oogbeweging opgewekt bij vertikale 
lineaire versnellingen (0 ,6 g) bij mens, kat en chinchilla. 

Jongkees en Philipszoon (1963) vinden bij een op de zijde liggend konijn, 
zijwaarts op de parallelschommel geschommeld, een nystagmusachtige oogbeweging, 
echter niet in fysiologische posities. 

Konklusies:·kw<mtitatieve gegevens over oogbewegingen onder invloed van 
lineaire versnellingen (waarbij de input en output gerelateerd worden) bij 
proefdieren en de mens ontbreken. 

De invloedrijke opvatting va11 Jongkees en Groen, gesteund door de experi
menten ·Van de Vries, dat de statoliet een korte indikatietijd heeft wordt. aan 
het wankelen gebracht door een serie nieuwere experimenten (Meiry, Brindley· 
e.a. ) . · 

)?_: De gevolgen van labyrintectomie bi.i het koni.in, met nrune voor de oogbewegingen 

a) Unilaterale labyrintectomie 

De gevolgen van een eenzi,jdige labyrintectomie bij het konijn zijn goed be
schreven door Ewald ( 1892), Vlinkler ( 1909) en }!agnus ( 1924) . Onze eigen waar
nemingen stemmen hiermee overeen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen blijvende en voorbijgaande gevolgen 
van de eenzijdige labyrintfunktie-uitval. Onder de direkte gevolgen worden ge
rekend de nystagmus en de rolbewegingen. Deze gevolgen zijn meestal na een tot 
twee dagen niet meer te zien. Door prikkeling van het dier zijn beide vaa~ later 
nog op te wek.~en. 

Onder de ·blijvende gevolga~ worden de volgende verschijnselen gerekend: 
spiraaldraaiing van het gehele lichaam, vooral de kop ten opzichte van de 
thorax, echter ook de thorax ten OPZichte van het bek.~en. Verder is er een tonus 
onderscheid tussen rechter en link~r extremiteiten. De linker zijn (bij laby
rintectomie links) slap en hypotoon, de rechter gestreh.-t en hypertoon. Verder is 
er een blijvende tonische oogdeviatie. 

Het oog aa.~ de zijde van de labyrintlaesie staat omlaag en naar voren; het 
oog aan de andere zijde staat naar boven en ook enigszins naar voren. Aan beide 
zijden wordt· de solera zichtbaar. Postoperatief is er een heftige nystagmus, 
waàrbij de ogen met de snelle slag naar de niet geopereerde zijde be1;-egen en 
met een langzame beweging naar de kant van de labyrintlaesie. De nystagmus 
verdwijnt na een tot twee dagen, maar een tonische oogdeviatie die wat minder 
groot is blijft onveranderd bestaan. Magnus verklaarde de oogdeviatie uit het 
feit dat het overgebleven labyrint de m' rectus superior en inferior op tegen
gestelde wijze zou beïnvloeden. De mm. obli~ui zouden op dezelfde wijze be
invloed worden. De rollingen van het oog die optreden als gevolg va~ positie
veranderingen ·óm de bi temporale as 1-raren ongeveer half zo groot als wanneer 
beide labyrinten inta.~t waren. Volgens ]Î!agnus (1924) is de grootte van de ver
tikale oogafwijking afhankelijk van de positie van de kop in de ruimte. Ze zou 
maximaal zijn bij zijligging van het hoofd met het intah-te labyrint onder en 
mir:.imaal als dit boven staat. 

De karakteristieke houding van het konijn is als volgt: kop en hals zijn 
naar de geopereerde zijde gedraaid zowel om de vertikale als de sagittale 
as, de rechter voorpoot is geëxtendeerd en geabduceerd en de linker voorpoot 
gerelaxeerd en naar voren uitgeschoven~ 

De rolbewegingen, die zeer indrukwekkend zijn, worden· door Magnus ge
ïnterpreteerd als spring- of loopbe1-regingen bij dieren waarva.~ het lichaam 
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door de unilaterale labyrintectomie een spiraaldraaiing heeft gekregen en die 
daarom niet voorwaarts springen, maar door de ruimte schroeven .. 

Zie voor verdere uitvoerige beschrijvingen en analyse van de verschijnse
len na unilaterale labyrintectcmie bij het konijn·Magnus in 'Körperstellung' 
blz. 282-361 (1924). 

Fluur (1959) vond bij katten die een labs?intectomie rechts endergaan 
hadden een verhoogde spontane aktiviteit in de m. rectus superior en -internus 
en de m. obliquus superior va~ het li~~eroog, en ae m. rectus inferior en· 
-externus en de m. obliquus L~ferior va~ het rechteroog. De normaliter gelijke 
ontladingsfrekwentie van de twee vestibulaire kernen was veistoord na de uit
scha~eling van het rechter labyrint. Wanneer de zenuw van een enkel halfcirkel
vormig kanaal werd geprikkeld, werd de verhoogde a~tiviteit nog verder verhoogd 
in sommige van de spieren en verlaagd tot nul in andere. De algemene reaktie
karakteristieken bleven in principe hetzelfde als bij dieren zonder labyrint
ectomie; de interaktie tussen agonisten en antagonisten was niet kwalitatief 
maar kwantitatief gestoord~ 

Precht et al (1966) hebben bij katten met micro-elektroden afleidingen 
verricht in de vestibulaire kernen na labyrintectomie. Zij deden dit zowel 
3-4 dagen na de operatie als in het 'gekcmpenseerde' stadium (30-45 dagen na 
de operatie). Spontane ontladingen van type I neuronen welke normaliter ge
exciteerd worden door het ipsilaterale labyrint en hun frekwentie-ontladings
veranderingen werden makkelijker gevonden in de chronisch gedeafferenteerde 
vestibulaire nuclei da~ in het ah-ute stadium. Het herstel van de bijna symme
trische kontrole van de oogbe1regingen geïnduceerd door rotatie werd uitgelegd 
door weer optreden va~ spontane a~tiviteit va~ type I neuronen aan de gedes~ 
trueerde zijde en door de hoog ontwikkelde remmende invloed van het {gekruiste) 
intakte labyrint. De type I neuronen a~~ de chronisch gedeafferenteerde zijde 
reageren op draaiing in het horizontale vla~, hun maximum ontladingsfrekwentie 
was bij horizontale angulaire acceleratie circa 25 per seconde en dus veel la
ger dan bij het normale dier, waar deze 80 per seconde of meer bedraagt. Deze 
veranderingen in ontladingsfrekwentie konden dus uitsluitend veroorzaakt wor
den door toe- of afn8I!le v~""l de inhiberenàe invloeden van het contralaterale 
horizontale kanaal tijdens rotatie-~ De d.Te:mpels voor ontladingsfrekwentiever
a~deringen bij type I neuronen voor horizontale a~gQlaire acceleratie aa~ de 
gedeafferenteerde zijde bedroeg 2-8°/sec2 (normaal 0,23-1°/sec2). De rustont
ladingsfrekwentie bedroeg 10 per seconde en aan de inta~te zijde 30 per seconde 
Waarschijnlijk w~en de geïdentificeerde neuronen aan de gelabyrintectomeerde 
zijde alleen tonische neuronen en was ~un l>t>stontladingsfrekwentie sterk ver
minderd door de eliminatie van de exciterende invloeden van de ipsilaterale . 
labyrintreceptoren. Kinetische neuronen werden niet geïdentificeerd; misschien 
wordt hun normaliter reeds hoge drempelwaarde nog verder verhoogd door ipsih.
terale labyrintdestruktie~ 
Alle spontane aktiviteit va.~ type I neuronen aan de aa'lgedane zijde werd 
duidelijk geremd door elektrische st~ulatie van de contralaterale intakte nervus 
vestibularis .. Na doorsnijding van de commissurale vezels was er een toename 
van de spontane frekwentie ven de type I neuronen aan de aangedane zijde tot 
25 per seconde, even hoog als bij minimale inhibitie tijdens ipsilaterale 
acceleratie. Type II neuronen aa'l de aangedane zijde gedroeg~'l zich ·als normaal. 
Het lijkt waarschijnlijk dat het weer verschijnen van 'spontane' ontladingen van 
type I neuronen bij de kat een belangrijke rol speelt tij de 'kompensatie' van 
de uitval van één labyrint. . · 

Cok Matsuoko et al ( 1971) vonden bij de kat na hemilabyrintectomie a..~ame 
van de spontane frekcwentie van de neuronen in de vestibulaire kernen. 

McCabe ( 1969, 1972) vond eveneens dat bij de kat deafferentiatie resul
teert in het verlies van de rusta~tiviteit van vrijwel alle tonische neuronen 
van de nucleus vestibularis medialis, gedurende de eerste 3-5 dagen. De 
ipsilaterale kern vertoont een regeneratie van zijn ontladingsfrekwentie aan 
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het eind van de eerste week. Deze is beëindigd na één maand. Noch het cerebellum 
noch het cerebrum noch het ruggemerg beïnvloeden het herstel van de rustaktivi
teit van de ipsilaterale kern. De resultaten van de diverse auteurs bevestigen 
elkaar dus goeddeels. 

Kornhuber (1966) onderscheidde bij de teruggang van vestibulaire stoor
nissen twee mechanismen: 

1) een specifiek vestibulaire korrponent, die tot vermindering of zelfs 
volledig verdwijnen van de aanV&L~elijke spiertonusasymmetrie en de draaibewegin
gen leidt; dit gebeuren zou zich binnen het vestibulair systeem zelf af spe-
len en werd door hem 'Ausgleich' genoemd; · 

2) een vervanging van vestibulaire regeling door optische en somato
sensibele; dit gebeuren zou men kompensatie kunnen noemen. De Ausgleich van het 
eenzijdig perifeer vestibulair defekt met verdwijnen va_~ valneiging en spontane 
nystagmus is onafhankelijk van cerebellum en grote hersenen (Spiegel en 
Demetriades, 1925; Magrms, 1926) en lijkt van de vestibulaire kernen aan de 
kant van de laesie zelf uit te gaan. 

Löwenstein (1937) heeft bij de snoek selektief een horizontaal halfcir
kelvormig kanaal uitgeschakeld en de oogbewegingen bestudeerd. Bij de snoek 
ontstond een horizontale tonische deviatie van beide ogen naar de kant van het 
uitgeschakelde horizontale kanaal. Hanneer de snoek passief geroteerd werd in 
het horizontale vlak trad een kompensatoire oogbeweging op in beide draairich
tingen. 

Halsh (1960) heeft de drempel voor perceptie van lineaire versnellingen 
op de parallelschommel onderzocht bij normale proefpersonen en. patiënten met 
unilaterale labyrintfunktie-uitval. Hanneer de patiënten op de zijae van de 
laesie lagen was de drempel signifikant hoger da-~ wanneer ze op de zijde van 
het normale labyrint lagen. Scholtz (1971) bevestigde dit. Scholtz (19T2) 
heeft ook oogbewegingen op de parallelschommel geregistreerd bij patiënten met 
eenzijdig labyrintfurL~ieverlies en deze vergeleken met die van normale proef
personen. Rij vond dat de oogbewegingen kleinere amplitudes hadden en vaker ge
heel ontbraken bij patiënten met slechts een funktienerend labyrint dan bij 
normale proefpersonen wanneer de personen zijdelings geschommeld werden, 
liggend op de zijde van het zieke oor. 

Jongkees en Philipszoon (1963) hebben vertikale oogbewegingen geregis
treerd op de parallelschommel bij konijnen met een funktienerend labyrint' 
maar gebruikten elektro-oculografie, zodat geen kwantitatieve metingen ten 
opzichte van het normale konijn mogelijk waren. Na destruktie van e~~ laby
rint en een partiële labyrintectomie aan de andere zijde (sacculusdestruktie) 
registreerden zij nog oogbewegingen bij het konijn op de parallelschommel. 

Achtenveertig uur na de uitschakeling van een labyrint waren de oogbe
wegingen bij konijnen op de parallelschommel in normale positie en op de zijde 
liggend kleiner da-~ bij rugligging (dit is ook zo bij normale dieren). De 
oogbewegingen zouden het kleinst zijn bij ligging op de zijde van het vernie
tigde labyri.~t. 

Oesterveld (1970) vond bij 35 op de rug liggende patiënten met een funk
tienerend labyrint op de parallelschommel 'normale' sinuscidale oogbewegingen. 
Bij testen in de rechter en linker laterale positie vertoonden 27 van de 35 
patiënten een duidelijk onderscheid in amplitude va_~ de oogbeweging. Er was 
een 15% toename in amplitude van de sinuscidale oogbewegingen (gemiddeld over 
tien sinuscidale oogbewegingen) als het intakte labyrint onder lag ten opzichte 
van de situatie waarbij het boven lag. 

Jongkees en Philipszoon (1963) vonden bij het konijn en de mens bij 
uitval van eén labyrint een richtingsvoorkeur naar één zijde, waarbij als kri
terium het aantal snelle slagen in beide richtingen genomen werd. 

Greiner et al (1969) gebruikten voor klinisch vestibulair onderzoek de 
torsieschommel met grote amplitude (180°) en lage frekwentie (0,05 Hz) en let
ten hoofdzakelijk op de richtingsvoorkeur van de snelle slagen. Evenzo van 
Calseyde et al (1969). 
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Setoguchi en Suzuki (1965) pasten de torsieschommel toe met een amplitude 
van 90° en een frekwentie van 0,2 à 0,25 Hz. Bij patiënten met uitval van één 
labyrint vonden ze behalve een richtingsvoorkeur dezelfde reakties als bij nor
male proefper.sor.~.en~ 

Boeninghaus en Fran..l<: ( 1970) hebben de oogbewegingen van 25 · patiënten met 
eenzijdige labyrintfunktie-uitval op de torsieschommel onderzocht met schommel
periodes van 20, 14, 10, 8, 7 en 6 sec. Zij berekenden (evenals de meeste ande
re klinici) de aantallen snelle slagen naar lliLl<:s en rechts. en bovendien de 
amplitudes en vergeleken liP~s en rechts. Bij vier patiënten vonden zij gelijke 
waarden naar links en rechts (labyrintfunktie-uitval èie reeds lang bestond)·; 
bij -tien :patiënten vonden zij voor de oogbe1..--egingen in de richting van het ui i
gevallen labyrint een geringer a&~tal snelle slagen en een kleiner amplitude 
dan in de richting van het gezonde oor. Bij drie patiënten waren de snelle 
slagen naar links en rechts in aa.."'ltal gelijk, er ,.,;raren echter wel verschillen in 
amplitudeo Bij zes patiënten werd bij langzám~ scho~eling een meer uitgesprOken 
verschil gevonden dan bij snellere scholllllleling. Zij kwamen tot de konklusie dat 
hoe langer een laoyrintuitval is geleden hoe geringer het verschil tussen liuks 
en .rechts is; de amplitude van de snelle slag zou een eetere maat zijn aan de· 
frekwentie van ae snelle slagen; langzame schommelingen zouden de af>~jk~ngen 
beter tonen dan de snellere. 

lolathog et al ( 1971) enMathog ( 1972) vergeleken de oogbewegingen opgewekt op 
een torsieschommel (frekwentie 0,02-0,24 Hz) bij 22 normale proefpersonen en 
53 patiënten met eenzijdige labyrintfunktie-uitval. Vele va~ de patiënten toon
den een hogere maximalè oogsnelheid voor één richting dan voor de andere rich
ting. De veischilien waren het grootst bij de lagere frekwenties .. 

Jatho (1958, 1959, 1960, 1961} wees er bij de oespreking van de wijze van 
vestibulair onderzoek op dat de grootste nog zinvolle natuurlijke draaibeweging 
een eenmalige draaiing is van een in vluchtreflex weglopend dier. De na meer
dere rotaties opgewekte draainystagmus, zoals gebruikelijk bij klinisch.vesti
bulair onderzoek, is eigenlijk een 'Ueberforderingsreaktion'. Bij het niet
f~~tioneren van het vestibulair apparaat komen schijnbare bewegingen tot st~~d 
van vaststaande· voor-... rerpen, net als bij_ een kamera die heen en weer bewOgen 
wordt. Jatho (l.c.) stelt da~ ook voor de oogbewegingen va~ een patiënt te onder
zoeken bij hoofdbewegingen met kleine amplitude en hoge frekwentie. Bij kleine 
hoofdbewegingen·van normale proefpersonen waarbij een lichtpu,~t in het donker 
gefixeerd wordt vond hij een kompensatie in de orde van grootte van 0,65-0,9 
(bij 1 ,4, 2,8 en 5,7° en frekwenties 1,2 en 3 Hz). ·. 

Het voor de eerste maal door Da~dy (1941) beschreven verschijnsel van· 
'jumbling of visual objects' bij beiderzijdse vestibularis uitval, bestaat uit 
schijnbewegingen V&Á stationaire visuele. objekten en ~erust op het ontbreken-· 
van de la~gzame fase va~ de vestibulaire nystagmus. Jatho benacL"'"Ukte.'dat de 
enige fysiologische en biologische zinvolle vestibulaire nystagmus de perro
tatoire nystagmus is en aat het vestibulair onderzoek hierop gericht moet 
worden. Bij onderzoek op bovengenoemde manier vond hij bij patiënten met dub
belzijdige labyrintuitval (Menière patiënten na streptomyc{ne-intoxikatie) bij 
prikkeling met 3 Hz en 1,5, 3 en 6° een kompensatie van resp. 0, C en 9%; bij 
2 Hz van resp. 21, 28 en 30% en bij 1 Hz van resp. 28, 10 en 68%. Bij eenzij
dige labyrintuitval (schedeltrauma) deed hij ook onderzoek bij prLl<:keling met 
3 Hz. en 1,5, 3 en 6° en vond kompensaties ter grootte van resp 1 20, 28 en 28%; 
bij 2 Hz van resp. 43, 60 en 65% en bij 1 Hz van resp. 52, 71. en 84%. Jatho 
veronderstelt dat de schijnbewegingen een permanent symptoom van een vestibu,
laire insufficiëntie vormen en ook bij eènzijdige vestibUlaire u;itval aanwezig 
blijven na schijnbare vestibulaire 'kompensatie: .- De patieilt klaagt over dit 
symptoom vooral bij lopen, trappen lopen, hoofdbewegingen en in een voertuig op 
een oneffen weg. De patiënt klaagt er b.v. over dat als hij op een huis toe 
loopt dit bij iedere pas een schijnbeweging omhoog maakt. Hierbij worden vooral 
de horizontale contouren onscherp· gezien te~jl de vertikale scherp blijven. 
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Bij korte, snelle horizontale draaibe-wegingen blijven de horizontale contouxen 
scherp, de vertikale worden echter onscherp en breder. Vooral bij lage ver
lichti.'lgsintensiteiten treden de~e sensaties op, hierbij is de optische ruimte-· 
oriëntatie sledtts gebonden aan en.l<cele lichtptmten. Kleinere objekten (b.v .. ge
zichten van personen op 10-20 meter afstand, straatnummers en borden) worden·bij 
het lopen ten gevolge van de be·wegingsonscherpte slechter gezien dan., bij. staan. 
Lezen van een boek tijdens het lopen of in een rijdende trein lukt niet meer •. 
Vele patiënten weten dat ze stil moeten staan en het hoofd stil houden om scherp 
te zien~ en wennen zich een gelijkmatige stijve gang ~an met vermijding van 
zijwaartse en knikbewegingen ·van het hoofd. 

Atkin en Bender ( 1968) hebben de oculaire stabilisatie reflexen van nor
male proefpersonen vergeleken met die va'l. patiënten met niet funktienerende e
venwichtsorganen door de angulaire sneL~eid van het hoofd en de kompensatoire 
oogbewegingen te meten tijdens korte hoofdrotaties die bira1en het normale fysi
ologische frekwentiegebied vallen ( 0,1 to"c 5 Hz) . Bij proefpersonen zonder funk
tienerende evenwichtsorganen werd de oculaire stabilisatie reeds minder bij 
lagere snelheden dan bij normale proefpersonen. Niettemin handhaafden sommigen 
van hen bij lage snelheden een accurate stabilisatie. Deze residu-stabilisatie 
was bij hoofdsnelheden kleiner dan 50-70°/sec aanwezig. Bij hoofdsnelheden groter 
dan 50-70°/sec leidde de resulterende dekompensatie tot oscillopsia en geredu
ceerde visus. Bij êén patiënt met eenzijdige labyrintuitval (links) vonden zij 
bij rotatie naar links met meer dan 160°/sec afval van de oculaire stabilisatie 
en bij draaiing naar rechts normale resultaten. 

Nelson et al (1971) hebben aangetoond dat de torsiebewegingen bij de mens 
onder invloed van positiever~.deringen in het frontale vlak bij uitval van 
één labyrint ongeveer de helft kleiner zijn dan bij normale proefpersonen. 

Konklusies: bij proefdieren, met name bij het konijn zijn er geen nauw
keurige kwantitatieve gegevens va'l. de input-output relaties van de dynamische 
booggang-oculaire reflexen c.~. statoliet-oculaire reflex~'l na eenzijdige laby
rintectomie. Bij de mens zijn er beperkte gegevens die doen vermoeden dat de 
booggang-oculaire reflexen verminderd zijn na de uitval van êên labyrint. 
Over dynamisch statoliet-oculaire reflexen bij uitval van één labyrint zijn ook 
bij de mens geen nauwkeurige gegevens bekend. 

b) Bilaterale labyrintectomie 
Wir.kler (1907) geeft de volgende beschrijving van het konijn na een bila

terale labyrintectomie. De voorpoten zijn w~jd geëxtendeerd, de kop is niet ge
stabiliseerd en hac-:tgt omlaag . . CU: en toe treden aanvallen op waarbij de kop achter
over wordt geworpen, het dier steigert. De ogen staan in de normale stand, er 
is geen deviatie zoals bij de unilaterale labyrintectomie. De rug is niet con
vex~ maar ingezonken. Het dier kac met moeite zijn evenwicht houdena De extre
miteiten zijn erg slap. Het konijn springt niet meer, het kruipt en schuifelt 
en beweegt zich moeilijk. Het dier rolt niet. 

Van der Hoeve en de Kles~ (1917) toonden aan dat na dubbelzijdige laby
rintectomie alle tonische labyrintreflexen op de ogen ontbraken. 

Jongkees en Philipszoon ( 1963) vonden bij het labyrintloze konijn noch 
op de torsieschommel noch op de parallelschommel oogbewegingen (met bedekte 
ogen). 

Gutman et al (1964) hebben bij het gelabyrintectomeerde konijn de opto
kinetische nystagmus onderzocht. Zij kwamen tot de konklusie dat de optokine
tische nystagmus verminderd is na bilaterale labyrintectomie. Als maatstaf 
hanteerden ze de freb<entie van de snelle slagen, een blijkbaar onuitroeibare 
gewoonte. Zij konkludeerden dat het 'tonische' effekt V~'l de vestibulaire impul
sen de OKN versterkt. 

De effekten van dubbelzijdige labyrintuival bij de mens op de oogbewegin
gen werden al ten dele besproken. Bensen (1970) heeft de prestaties van proef-
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personen bij het lezen van stationair visueel materiaal getest en vond bij één 
proefpersoon met dubbelzijdige labyrintuitval dezelfde prestatie bij oscillatie 
van ~et materiaal als bij oscillatie van de proefpersoon zelf. De torsieoogbe
wegingen bij het neigen van het hoofd zijn bij mensen met dubbelzijdige laby
rintuitval zo goed als verdwenen (Woelner en Graybiel, 1960). Walsh (1961) 
vond bij bilaterale labyrintuitval bij mensen een verhoging van de drempel
waarde voor lineaire .versnellingen op de parallelschommel. 

Konklusies: na dubbelzijdige labyrintectomie ontbreken oogbewegingen onder 
invloed van lineaire en angulaire versnellingen zo,;el in de dynamische als 
stationaire situatie bij het konijn en de reens. Over de beïnvloeding van de op
tokinetische nystagmus door bilaterale labyrintectomie bij het konijn zijn 
geen nauwkeurige kWantit·atieve gegevens bekend. 



Hoofdstuk 3: Algemene methodie~en 

a.) Proefdieren. preparaat 
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.. us proefdieren werden jonge vol-;rassen konijnen (Hollandertjes) gebruikt van 
ongeveer 2,5 kilogram. Het proefdier werd door middel van inhalatie van Fluo
thane (4%) genarcotiseerd. De anesthesie werd onderhouden door een koncentra
tie van 1,5- 2,5% Fluothane in de luchtstroom (Fluotec van Cyprane Ltd.), 
welke via een trechtertje op de snuit gericht verd. De ademhaling was spontaan. 
Na een mediane huidincisie en het splijten van de oppervla~ige en middelste 
fascie en de halsspieren w·erd een tracheacanule ingebracht via een transversa
le incisie in de trachea.. Via. deze ca~ule werd de narcose voortgezet. Een meta
len plaatje werd hierna met dental ac~·lic aan het bovengebit verankerd. De 
volgende stap was het bevestigen van het induktielusje van het oogpositiemeet
systeem (zie verder) op de liwbus van het rechteroog. Dit gebeurde met vier à 
zes scierale hechtingen (atra.uma.tische zijde 3-0l. Hierna werd de ·Fluothane 
toediening beëindigd ere het dier in de geëigende houding gefixeerd. De kop 
van het konijn werd met de metalen mondplaat aan een statief bevestigd, met de 
mondspleet een hoek van 45° mal<end met de horizontaal, wat bij benadering de 
normale ruststand is va~ de kop van het konijn (Ruys, 1945; Magnus, 1924). 
Twee uur na. het beëindigen van de narcose werd aangevangen met het experiment. 
Gerri ts_en ( 1970) neemt aan dat Fluothane bij het konijn na een half uur ui tge
wa.ssen is. Tijdens de experimenten ;rerd de lichaa.mst~mperatuur (38,5 + 0,5°C) 
konstant gehouden met behulp van een verwa.rmingspla.atje. 

b) Oogpositiemeetsysteem 
De oogpositie werd gemeten met de door Robinson (1963) ontwikkelde methode; 
deze berust op de meting van de induktiespanning opgewekt in een spoeltje dat 
in een elektromagnetisch wisselveld staat (zie Fig. 3-1). Deze spanning is 
afhankelijk van de stand va~ het spoeltje in het magnetisch veld. Dit spoeltje 
werd bevestigd op de limbus van het rechteroog (zie boven). Het bestaat uit 
tien windingen (0,05 mm diameter Povin geïsoleerd koperdraad) en heeft een 
diameter van 15 mm. Voor het registreren van torsiebewegingen werd een ander 
lusje gebruikt dan voor vertikale en horizontale oogbewegingen (Robinson, 1963), 
als geïllustreerd in Fig. 3-1. 

Door middel van 2 parallelle veldspoelen (diameter 80 mm) aan weerszijden 
van de konijnekop geplaatst, werd met een laag frekwent generator (Philips LF 
generator 5100) een elektromagnetisch wisselveld (frekwentie iö kHz) aange
bracht. De in het spoeltje geïnduceerde sp&L~ing werd versterkt en fasegevoelig 
gedetekteerd door middel van een voorversterker (Tektronix, type 122) gevolgd 
door een synchrone versterker (Philips PM 7835). Als referentiesignaal diende 
het door de LF generator geleverde signaal. De apparatuur werd zo ingesteld 
dat de volle schaaluitslag vanuit de middenstand ( = nulstand) bij de parallel
schommelexperimenten overeenkwam met een oogverdraaiing va'l 5°, bij de torsie
schommelexperimenten met een oogverdraaiing van 20°. Voor het meten van hori
zontale oogbe;regingen werden de spoelen evenwijdig aan het frontale vlak opge
steld voor en achter het rechteroog (krachtlijnen sagittaal). Voor het meten 
van vertikale- en torsiebewegingen werden de spoelen onder en boven het rech
teroog opgesteld (krachtlijnen vertikaal) (Fig. 3-1). De veldspoelen konden 
tezamen verdraaid worden om een virtuele as, welke samen viel met de as van 
de te meten oogbeweging. Via. een schaalverdeling L'l graden kon de hoekverdraai
ing worden afgelezen. Op deze wijze kon een oogbeweging over een bepaalde hoek 
worden gesimuleerd hetgeen het mogelijk maakte het meetsysteem nauwkeurig te 
ijken. · 

Proefdier, veldspoelen en voorversterker werden tezamen gemonteerd op een 
platform, dat tijdens de metingen in zijn geheel op de diverse versnellers 
geplaatst kon worden. 
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Fig. 3-l. Een schematische weergave van het oogbewegingsmeetsysteem. 
De gestippelde pijltjes geven de richting van de krachtlijnen van het 
magnetisch veld weer. Voor het meten van vertikale (A) en torsie-oog
bewegingen (B) is deze richting vertikaal, voor horizontale oogbewe
gingen (C) sagittaal. Voor het meten van torsiebewegingen wordt eet 
speciaal scleraal lusje gebruikt. 
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c) Labyrintectomie 
Bij een aantal konijnen <rerden één of beide labyrinten veroTijderd. De anatomie 
van het konijn en met name ven het os temporale en het oor is uitstekend be
schreven door Krause ( 1882, 1921). De latere boel".jes over de a..ilatomie van het 
konijn (Bensley, 1931; McLaughlin, 1970; Horne Graigie, 1950) zijn minder ge
detailleerd. Andere bronnen zijn Kolmer (in Jaffé, 1931) en Tonndorf (1952). 

Bij het konijn en de meeste andere laboratoriumdieren bestaat het 
mastoid uit een kleine, niet gepneumatiseerde richel die gevormd >Tordt door 
de insertie van de m. sternocleidomastoideus en geen toegang biedt tot de 
middenoorruimte in tegenstelling tot de teestend bij de mens en de apen. Daarom 
wordt meestal een benadering gebruikt door het hypotympa..ilum, dat bulla 
tympa..~ica wordt genoemd va..ilwege de relatief grote afmeting en bulleuze vorm • 

. De bullais gelokaliseerd aan de schedelbasis. Het konijn heeft een goed ont
wikkelde benige uitwendige gehoorgang van ongeveer 5 mm lang die in een dorsa
occipitale richting wijst. De processus styloideus loopt dorse-ventraal en is 
verbonden met de bulla tympanica door een dunne botplaat. De processus 
mastoideus bestaat uit een kleine richel en wijst van dorso-occipitaal·naar 
ventro-nasaal en loopt over de gehele laterale wand va.~ de bulla. 

De labyrintectomie werd in alle gevallen links gedaan. Bij een dubbelzij
dige ingreep werd tevens het rechter labyrint in dezelfde zitting uitgescha..'L;.eld • 

. Bij het konijn zijn verschillende benaderingen toegepast en wel: 
(1) de ventrale (de Kleyn, 1912; Versteegh, 1927; Janeke, 1968; Jongkees en 
Philipszoon, 1963) langs de mediale kaa..t;.hoek; 
(2) de laterale via een incisie achter de pinna in ventrale richting over de 
mandibula hoek en een resektie van het ka~t;.opje (Tonndorf, 1952) a..il 
(3) de laterale benadering als beschreven door Winkler (1907). 

Iedere labyrintectomie is te verdelen in 3 stadia: benadering van de 
bulla tympanica, opening van het middenoor en voortga..ilg naar het binnenoor. 

De operatie geschiedde onder Fluothane anesthesie (induktie 4%; voortzet
ting 1 ,5 ~ 2 ,5%'). De huid over het operatiegebied werd geschoren en onthaard 
met een ontharingscrème (Opilca). Vervolgens ,;·erd de huid gejodeerd (jodium
tinctuur 2%) en de omgeving met steriele doeken afgedekt. De operatie ge- · 
schiedde onder steriele omstandigheden. De konijnen kregen bij de aanva..ilg van 
de operatie en vervolgens vijf dagen lang dagelijks een intra-musculaire in
jektie met terramycine ( 1 0 mg/kg lichaamsgewicht) . 

Tijdens inleidende experimenten >rerd de ventrale benaderings",.ijze gebruikt 
waarbij een ·incisie gemaa.t;.t w·erd mediaal van de kaa..lthoek <Taarna de bulla opge
zocht werd door stompe dissektie van het bovenliggende weefsel. Deze benadering 
werd echter verlaten aangezien er nog al eens adem c.~. hartstilstand optrad 
( vagale prikkeling?). Voor de definitieve experimenten werd van de laterale 
benadering volgens lilin.ltler gebruik gemaakt. 

Tijdens de operatie zijn belangrijke points de répère de bulla tympanica 
en de kaakhoek die beiden gemakkelijk te palperen zijn. De huidincisie loopt 
van iets dorsaal van de achterste ooghoek, halverwege onderkaa..lt en oor, en 
deseendeert parallel lope.TJ.de aan de opstijgende tak van de onderkaak tot het 
de angulus maxillae inferioris heeft bereikt. Dan gaat de incisie caudaalw~-ts 
lopen en eindigt 2 cm voorbij deze bocht. Op deze ma..TJ.ier beschrijft de huid
incisie een deel va.~ een cirkelvormige lijn rond de benige en membra..iJ.euze uit
wendige gehoorgang, boven en over 'ie bulla tympanica die in de diepte ligt. In 
het caudale deel van de operatie;;ond ligt de vena jugularis externa, in het 
craniele deel de nervus facialis, deze 1mrden beiden zorgvuldig gespaard. 
Hierna wordt de fascie doorsneden en de parotis opzij gehouden. Langs de mem
braneuze gehoorgang wordt de overgang bepaald naar de benige gehoorgang~ Het 
periost wordt nu gekliefd en afgeschoven langs de processus mastoideus proxi
maal van de afgang va..'l de nervus facialis. Hierna wordt de musculus biventer 
insertie doorsneden. De overgang va..'l de uitwendige gehoorgang naar de bulla 
tympanica wordt nu zichtbaar, de bulla verschijnt als een 1ri.t bolvormig stuk 
bot. Er wordt een opening geboord in de bulla tympanica tot een goed overzicht 
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van het cavum tympani wordt verkregen. Hierna wordt met een binoculaire Zeiss 
operatiemicroscoop ,se"'erkt met een maxirlale vergroting V"<ill 40x. Door een :fijn 
haakje in het :fora:men rotumdu:m te steken wordt een deel van de promontorium 
wand weggebroken. De stapes wordt geëxtra.lo.eerd. Het vestibulum <rordt leegge-· 
zogen en met een :fijn haa.~e leeggehaald tot het bot bloot komt. 

Alle konijnen toonden post-operatief de klassieke verschijnselen van een 
eenzijdige o:f dubbelzijdige labyrintectoiDie zoals beschreven door Magnus (1924), 
Winkler (1907) en vele anderen (zie Hoofdstuk 2). 

d) Parallelschommel 
Voor het opleggen var. een lineaire versnelling van sinuscidaal karakter werd 
gebruik gemaakt van een parallelschommel (Mach, 1875; viojatschek, 1936; Jong
kees en Groen, 1946; Walsh, 1961). Deze was uitgevoerd Els een rechthoekig plat
form (82 x 110 cm) dat in zijn vier hoekpunten met even lange evenwijdige 
dexionb:D.ken (2.20 m lengte) was opgehangen aan een dexiondraag.l<onstruktie 
(Fig. 3-2). Alle draaipu..;.,ten waren uitgevoerd met kogellagers. De SL"1usvormige 
lineaire horizontale versnelling hee:ft bij benadering de grootte w2 A sin wt, 
waarbij w de cirkelfrekwentie van de schommel is en A de amplitude (w = 2TIÎ; 
:fis. de :frekwentie uitgedrukt in Hz). Om te kontroleren of de schommel geen 
al te grote afwijkingen vertoonde werd een lineaire versnellingsmeter op de 
schommel geplaatst. De gemeten ï·ra.arden waren in overeenstemming met de :formule. 
De gelijktijdig optredende kleine vertikale versnelling is verwaarloosbaar en 
heeft bovendien de dubbele frekwentie. 

De eigen frek-w-entie van de schommel bedroeg 0 ,35 Hz. Volgens de mathema
tische slingerformule 

·1 T = 2öl
g 

zou deze eigen frekwentie 0,336 Hz bedragen, zodat er slechts een geringe a:f~ 
•~jking is. De frekwentie van de schommel werd verhoogd (en gevarieerd) door 
aan beide zijden ver~"1 van verschillende diameters te spannen. De :frekwentie 
werd verlaagd door aan de schommel een omgekeerde slinger (zie Fig. 3-2) te 
verbinden. Boven op deze slinger bevindt zich een ba.~e, dat met verschillende 
gewichten is te belasten, •~door de :frekwentie gevarieerd wordt (hoe meer ge
wicht, hoe lager de :frekwentie). Dit principe is eerder toegepast door Walsh 
(1961). Op deze wijze werd in totaal een frekwentiegebied bestreken van 0,068 
tot 1,2 Hz. 

Het proefdier werd in twee richtingen geschommeld, namelijk in de lengte
as van het konijn (sagittaalschommelen) en dwars (transversaalschommelen) door 
het proefdier op de geëigende wijze op de schommel op te stellen. Bij sagit
taal schommelen werden torsie-oogbewegingen geregistreerd en bij transversaal 
schommelen vertikale oogbewegingen. 

ft~e registraties op de parallelschommel geschiedden met bedekte ogen. 
Als amplitudes werden gebruih~: 5, 10, 15, 20, 25 en 30 cm. Grotere ampli

tudes werden vermeden omdat de vertikale versnelling bij grotere amplitudes 
en frequenties de drempelwaarde gaat overschrijden, ofschoon hij dan nog een 
fraktie is van de horizontale (± 10%). Schommeluitwijkingen werden gemeten 
door middel van een transducer en samen met het oogpositiesignaal geregistreerd 
en verwerkt. 
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e) Konstante lineaire versnell;ng 
Voor het gev~~ va~ een min of meer konstante lineaire versnelling werd gebruik 
gemaakt van een karretje (a.~eting 100 bij 56 centimeter) op vier wielen met 
luchtbanden dat zich over een linoleumvloer langs een dexion geleiding bewoog, 
over een afstand v~~ 30 meter. Het karretje werd in beweging gebracht door mid
del van een vallend J~:ontragewicht van varierende grootte, waardoor het mogelijk 
was versnel+ingen van verschillende grootte toe te passen. Gezien de konstante 
baanlengte konden grotere versnellingen niet zo lang aangehouden ·worden als 
geringere. De gebruikte ,;aarden varieerden tussen 0,029 g (duur 11 sec) en 
0,11 g (duur 4 sec). Dit komt overeen met een draaiing van de resultante van 
zwaa_-r-tekracht en lineaire· acceleratie ten opzichte v2n de vertikaal met 
1 tot 6° (zie Hoofdstuk 7). Het ge;licht was met het karretje verbonden via een 
koord, dat via een aantal katrollen en een tienvoudig takelsysteem verliep, zo
dat de valhoogte v~~ de gewichten slechts 3 meter bedroeg (Fig. 3-3). Hierbij 
werden de bewegingen van het rechteroog gameten bij zeven normale konijnen~ 
waarbij de .ogen. bedekt >raren. De konijnen ;rerden naar rechts versneld in het 
transvers~e vlz...'!(, waarbij vertikale oogbewegingen ·N·erden gemeten en naar veren 
in het sagittale vlak, waarbij torsiebewegingen werden gemeten. 

Bij twee konijnen werd na het begin van de versnelling het kontakt met het 
kontragewicht verbroken zodat het karretje verder reed met alleen de wrijving 
als negatieve acceleratie en min of meer konstante snelheid. De versnellingen 
van het karretje werden gemeten door middel van een daarop gemonteerde line
aire accelerometer. 

f) Torsieschommel 
Voor het opwekken van ~~G~aire versnellingen werd gebruik gemaakt van een in 
het laboratorium gekonztrueerde torsieschommel (Mach, 1874; van Egmond, Groen 
en Jongkees, 1949; Hennebert, 1956; Greiner, 1969; De Boer, Carels en Philips
zoon, 1963). De torsieschommel heeft het voordeel dat het hiermee opgewekte 
type versnellingen het meest lijkt op de natuurlijke. Ver~n.ellingen als ge
bruikt bij de zgn. 'cupulometrie' zijn >reinig fysiologisch, al geven ze na
tuurlijk wel informatie over het vestibule-oculaire systeem. Hoofdbewegingen 
zijn vaak snelle korte bewegingen met een acceleratie gevolgd door e~~ dece
leratie ~ vergelijkbaar met een sinuscidale a.'1gulaire versnelling .. De torsie
schommel bestaat uit een dexionframe dat aan een dexionstaaf aan de zoldering 
hangt. Aan de onderzijde is het geheel gelagerd met een kogellager, zodat al
leen torsie mogelijk is·- De ·frekwentie va.."rl de torsieschommel werd verhoogd 
door middel va~ veren ~~ beide zijden te bevestigen. De frebrentie werd ver
laagd door de schommel aan de uiteinden te belasten met gewichten (Fig. 3-4). 
De eigen frek>Tentie van de schc~el (belast met proefdier etc.) bedroeg 
0,188 Hz. Het totaal bestreken frek;.-entiegebied w-as 0,048 tot 1 ,8 Hz. Voor 
ieder torsieschommelexperiment werden z:.:1c::. frekwenties (0 ,048; 0 ,068; 0,11; 
0,188; 0,4; 0,76 en 1,8 Hz) gebruikt en bij iedere frekwentie acht &mplitudes 
(1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 en 25°). De amplitudes werden opzettelijk klein 
gehouden om de f:csiologische situatie zoveel mogelijk te benaderen. 
Het midden van de inter-aurale as werd altijd in de draaiingsas V&"l de schommel 
geplaatst. Om de schorc:nel is een gordijn met afwisselend z>rarte en witte stre
pen (elk met een breedte van 10° gezichtshoek) bevestigd in de vorm van een 
cylinder met een diameter van 2,80 m~ 

Bij sommige experimenten werd een trommeltje met 45 cm diameter, aan de 
bir~enzijde (boven, onder en opzij) bedekt met afwisselend zwarte en witte 
strepen, op de schommel geplaatst rondom de kop van het konijn. Het trommeltje 
draaide mee met de schommel en vormde voor het konijn een stationaire visuele 
omgeving. In het trommeltje w-as een lichtbron aanwezig. 



weight 

release 

ç"")---~) ------ -7 
; !- '"':> • ==. i )-.•. ·------

~· Y V V V V V V Y .. - - - - - '7.4. 

~k?&.aw#&/7.P/h7/7///W//////#~/Î'//T//7·· "/7, ~ ~ ••• 7//IV/f!//'77,.0'7/7//////// 
Fig. 3-3. Schematische weergave van de opstelling voor het produceren van (min of meer) konstante 
versnellingen. Rechts in de figuur is het variabele gewicht aangegeven waarmee de lineaire ver
snelling te varieren is. 

t!, 
'f 



-30~ 

Op ae torsieschommel werden drie proefsituaties gebruL~t: 
(1) bedekte ogen, dus puur vestibulaire prikkeling; 
(2) ogen onen in een kontrastrijke stilstaande omgeving (strepengordijn), dus 

een gekombineerde (harmonische) vestibulaire en optokinetische prikkeling; 
(3) ogen open in een kontrastrijke meedraaiende omgeving (strepen tromffieltje), 

ook hier een gekombineerde vestibulaire en optokinetische prikkel, waarbij 
echter de optokinetische prikkel de vestibulaire rea~ie tegenwerkt. 
In situatie ( 1) treedt een· kcimpensatoire oogbeweging ·op die tegengesteld 

is aan de schommelrichting; deze oogbew-eging ·w-ordt opgeweh-t vanuit de halfcir
kelvormige kanalen. In situatie (2) is er zowel de kompensatoire Cvestibulaire) 
oogbeweging als een optisch gestuurde oogbeweging;_ de. optische pr:Ï.k.l{el ltomt 
overeen met een beweging van de_ qmgev:ing··i.-·o· tegengestelde richting. In dit geval 
zullen de optisch .en vestioiiiä:ir gestuurde oogbewegingen dezelfde richting heb
ben. In situatie .(3) is er ·w-ederom de ltompensatoire (vestibulair-e) oogbeweging 
die tegengesteld is aan de bewegingsrichting en een optisch gestuurde beweging 
die ontstaat omdat het oog een kompensatoire beweging maa~ en de omgeving 
stilstaat; de optisch gestuurde oogbeweging werkt nu de vestibulaire dus tegen. 

In te-genstelling tot de meeste onderzoekers ( Greiner, 1969) hebben wij het 
werken met kleine torsieschommelamplitudes geprefereerd. De door anderen ge
bruikte amnlitudes zijn groot: Jongkees en Philipszoon (1963) 90°, Gre~~er . 0 . 0 
(1969) 180 en van Calseyde et al (1969) eveneens 180 . 

Het gebr~k maken van kleine amplitudes heeft verschillende voordelen: 
(a) het is een: betere benadering van de :fysiologische situatie en 
(b) de resultaten zijn eenvoudiger te verwerken daar bij grotere amplitudes 
veel snelie _slagen optreden. De schommelbeweg~~gen werden wederom gemeten door 
een transducer; 

g) Resultatenverwerking 
De signalen afkomstig van het oogbewegingsmeetsysteem (oogpos-itie) en de diverse 
versnellers (prikkel) werda~ in eerste instantie geregistreerd op een penschrij
ver (Grass Polygraph model 7). Alle ka~alen werden steeds zorgvuldig afgeregeld 
zodat in alle soortgelijke experimenten een konstante calibratie van de re
gistratie bereikt werd. Tijdens de experimenten werd de calibratie van tijd tot 
tijd gekontroleerd; spontaan verloop kwam pra_~isch niet voor. 

Hoewel meting va~ de penschrijver-registraties mogelijk •ras, werd er de 
voorkeur aangegeven een aantal reekties (periodes) te middelen via een special 
pu_'"])ose komputer (DIDAC 800, Intertechnig_ue) (Fig. 3-5). Het doel hiervan was 
vooral om :fluktuaties L~ de reaktie op de afzonderlijke schommelperiodes zoveel 
mogelijk-te elimineren. Het schommelbewegingssignaal :fungeerde als trigger. 
Van de schommelexperimenten werden voor iedere :frek;;entie-amplit·ildekombinatie 
vijf achtereenvolgende periodes gemiddeld. Indien in deze periode snelle oog
bewegingen o:f andere storingen optraden, ·werd de meting herhaald. Indien op de 
torsieschommel grote amplitudes gebruikt werden (10° en groter) waren snelle 
slagen niet te-vermijden, en werd de penschrijver-registratie zelf gemeten en 
gemiddeld,. daar middeling door de komput er dan niet nauwkeurig ;ras. Zodra de 
middeling voltooid was werd de schommelbeweging gestopt, zodat het proefdier 
in :feite bij elke schommelinstelling slechts gedurende een gering aantal peri
odes geschommeld werd. Deze opzet werd gekozen om eventuele habituatie e:f:fekten 
(Groen, 1962) zoveel mogelijk te vermijden. De schommels ;~rden niet kontinu 
aangedreven, een geringe demping (ca. 5%) trad dan ook tijdens de 5 periodes op 
(zie b.v. Fig. 4-2 en 3). Ooh dit geringe verloop werd echter in het gemiddelde 
resultaat verwerkt, De gemiddelde prikkel en reaktie werden uitgeplot via een 
XY plotter (Houston Omnigz:aphic) op groot :formaat papier ( 10 x 10 inch). In 
deze plots konden de amplitude va~ prikkel en rea_~ie zowel als hun faserelatie 
nauwkeurig gemeten worden. Fouten tengevolge van .:omschrijvende pennen zijn 
in dergelijke plots uiteraard niet aanwezig. De resultaten van de experimenten 
met konstante acceleratie (karretje) werden op ea~ FM tape recorder (Philips 
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Analog 7) opgenomen, en wel direkt, en met een delay, door het geregistreerde 
signaal nogmaals op te nemen op een tweede stel kanalen (Fig. 3-5). Van de 
geregistreerde reakties werd een tiental later gemiddeld, met gebruik making 
van het versnellingssignaal als trigger en van de vertraagde registraties als 
signaal. 
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Fig. 4-l. (A) Illustratie van een uitgesproken richtingsvoorkeur (naar 
rechts) op de torsieschommel. L en R geven de amplitude van de langzame 
beweging naar links en rechts aan. (In dit geval had een· labyrintectomie 
links plaatsgevonden.) 

(B) Voorbeeld van het optreden van snelle slagen. 
De zgn. cumulatieve langzame oogbeweging wordt gekonstrueerd door de 
snelle verplaatsingen te elimineren (stippellijn). 

N.B. In alle figuren in dit proefschrift komt een penuitslag naar boven 
---- ove~met een oog- of schommelbeweging naar links, en v.v. 
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Hoofdstuk 4: Torsieschommelexnerimenten bi.j normale koni.inen 

a) Inleiding 
Tien normale, gezonde konijnen werden aan een serie sinuscidale angulaire ver
snellingen in het horizontale vlak onderworpen, en wel: 

1 ) met bedekte ogen en 
2) met geopende ogen in een kontrastrijke omgeving (een gordijn met ver

tikale zwart-witte strepen van ieder 10° breedte). 
Zeven normale, gezonde konijnen werden aan de twee bovengenoemde :proef

situaties onderworpen, doch bo-vendien geschommeld in een derde situatie: 
3) met geopende ogen in een kontrastrijke meedraaiende omgeving, nl. een 

trommeltje, o:p
0

de schommel geplaatst en van binnen voorzien van zwarte en witte 
strepen van 10 breedte. 
De maximale oog- en schommelamplitudes werden rechtstreeks gemeten. 
Hieruit werden afgeleid: 
1 ) de maximale hoeksnelheid van de schommel 
2) de maximale hoekversnelling va.n de schommel 
3) de gain; deze wordt gedefinieerd als de maximale oogamplitude gedeeld door 
de maximale schommelamplitude; als de oogbeweging even groot is als de schommel
beweging is de gain dus 1. De gain levert een kè•antitatieve maat voor de doel
treffendheid van de vestibule-oculaire reflex. 
4) het faseverschil tussen schommel- en oogbeweging. Het faseverschil werd als 
nul graden gedefinieerd, als het oog in tegenfase (180° verschil) ten opzichte 
van de kop bewoog, daar de oogbeweging in dat geval zuiver kompensatoir was. 
5) de richtingsvoorkeur; deze wordt gedefinieerd als 

R-L 
R + L x 100% 

waarbij R de maximum oogamplitude naar rechts vertegenwoordigt en L de maximum 
oogamplitude naar links; theoretisch komt perfekte symmetrie overeen met O%, 
terwijl kom:plete asymmetrie met 100% overeenkomt (zie Fig. 4-1a). 

Wanneer snelle slagen optraden (dit gebeurt pas bij grotere schommelam:pli
tudes) werd de cumulatieve oogpositie berekend, dit is de som van alle seg
menten van de langzame fase waarbij de snelle slagen niet meegerekend worden 
(zie Fig. 4-1b). 

Voor ieder experiment werd de gain i11 een grafiek uitgezet tegen de fre
kwentie, beiden op logaritmische schaal. Verder werd de gain uitgezet tegen de 
maximale hoeksnelheid en tegen de maximale hoekversnelling van de schommel, 
eveneens op dubbel-logaritmische schaal. 

Voor ieder experiment werd verder het faseverschil tussen de schommel- en 
oogbeweging (lineair) tegen de frekwentie (logaritmisch) uitgezet en de 
richtingsvoorkeur (lineair) tegen de frekwentie (logaritmisch). 

Alle experimenten gaven voor zm.rel het gain- als faseverloop hetzelfde 
principiële beeld te zien. Een statisch signifikante amplitude-afhankelijkheid 
was echter aanwezig, zowel in het gain- als faseverloop. Daarom leek het niet 
geoorloofd de gegevens onafhankelijk van de amplitude te middelen; Meiry (1965) 
en Benson (1970) deden dit wel voor vestibulair geïnduceerde oogbewegingen bij 
de mens. De gegevens voor overeeiL~omstige schommelamplitudes en frekwenties 
werden gemiddeld .. ~een de gemiddelden zijn weergegev~n. De gebruikelijke 
statistische parameters werden berek~nd en de verschillende afhankelijkheden 
en intera.~ties statistisch getoetst. 
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Fig. 4-2. Voorbeelden van penschrijverregistraties van torsieschommel
en oogbewegingen. A en D harmonische prikkeling, B en E alleen vestibu~ 
laire prikkeling, C en F konflikterende prikkeling~ In A, B en C is de 
frekwentie 0,048 Hz, in D, E en F 0,76 Hz. De amplitude yan de schommel 
. 0 l.s steeds 5 • 
(A) harmonisch; gain l, faseverschil o. 
(B) vestibulair;. gain 0,44; fasevoorlopen 34° 
(C) konflikt; geen rea.~tie. 
(D) harmonisch; gain 0,96; faseverschil 0. 
(E) vestibulair; gain 0,85; fasevoorlopen 5° 
(F) konflikt; gein 0,58; fasevoorlopen !6°. 



-37-

b) Exnerimenten met bedekte ogen 
Fig. 4-2 en 4-3 geven enkele voorbeelden van penschrijverresultaten voor 

de verschillende proefsituaties bij 2 amplitudes (resp. 5 en 15°) en 2 frekwen
ties (0,048 en 0,76 Hz). De voerbeeldenBenE betreffen de proefsituatie met 
bedekte ogen. 

De geregistreerde oogbewegingen zijn sinuscidaal v~~ vorm en altijd min of 
meer kompensatoir, dus in richting tegengesteld aan de schommelbeweging. 

Bij de kleinst gebezigde hoekversnelling (0,08°/sec2) trad bij elf van de 
zeventien koniánen (65%) een meetbare oogbeweging op. Bij de volgende hoekver
snelling (0,18 /sec2) trad bij alle zeventien konijnen met bedekte ogen een 
meetbare oogbe>reging op. 

In Fig. 4-4 zijn de ~requency-respons~ curves te zien van de resultaten 
van zeventien experimenten bij gezonde konijnen met bedekte ogen, dus bij vesti
bulaire prikkeling alleen. Gain en faseverschil zijn uitgezet tegen de frek>ren
tie voor alle amplitudes afzonderlij~ Ieder symbooltje geeft een andere ampli
tude weer. Uit Fig. 4-4 is af te lezen dst de gain van de vestibule-oculaire re
flex uitgaande van de halfcirkelvormige kanalen toeneemt bij toename van de fre
kwentie. Bij voorbeeld neemt de gain van 0,16 voer 1° bij 0,048 Hz toe tot 0,67 
bij 1 ,9 Hz (faktor 4 ,2); van 0,23 voor 5° bij 0,048 Hz tot 0, 75 bij 1 ,9 Hz 
(faktor 3,2) en van 0,25 voor 7,5° bij 0,048 Hz tot 0,52 bij 1,9 Hz (faktor 2,1). 
Een verdere betere verduidelijking van het hoofdeffekt van de fre~wentie op de 
gain is zichtbaar in Fig. 6-2, er is hier een duidelijke toename van de gain 
te zien met de frekwentie, echter met a-~lakking bij hogere frekwenties. De 
toename van de gain mee de frekwentie is afhankelijk·van de amplitude en is 
duidelijker bij kleine dan bij grotere amplitudes; de interaktie fig~ur 
(Fig. 6-3) frekwentie-amplitude voor de gain toont dit duidelijk, bij grotere 
amplitudes treedt er een afname op. De gain is dus duidelijk frekwentie-afhan
kelijk. 

Verder zien we dat de cu_~es voor verschillende amplitudes een parallel 
verloop tonen over een behoorlijk frekwentiegebied. Er is een duidelijke trend 
naar toename van de gain bij toename van de amplitude. Zo is bij voorbeeld bij 
een amplitude van 1° en een freh-wentie van 0.048 Hz de gain 0,16; bij 25° en 
0,048 Hz is de gain 0,33 ( fa.Uor 2,1). Bij 1° en 0,11 Hz is de gain 0,26 en 
bij 25° en 0,11 Hz 0,47 (faktor 1 ,7). Bij een frekwentie van 0,4 Hz en een 
amplitude van 1° is de gain 0,45; bij een. amplitude van 25° is de gain 0,52 
(fa.lttor 1 ,2). Een verdere betere verduidelijking geeft figuur 6-3, waaruit een 
statistisch signifikante amplitude-a:f'nankelijkheid blijkt. Eet vestibuio
cculaire systeem gedraagt zich dus niet lineair. Het booggangsysteem zelf 
wordt over het algemeen, in navolging van Steinhansen ( 1931) (theoretisch), 
van Egmond, Green en Jongkees (1949) (op grond van experime.,J.ten betreffende 
subjektief bewegingsgevoel) en Groen, LÖ>renstein en Vendrik ( 1952) (op grond 
van afleiding van de aktiviteit van afzonderlijke vezels van de nervus vesti
bularis bij de rog) als een lineair tweede orde systeem opgevat. 

Bij de grootste amplitudes neemt de gain bij hogere frekwentie weer wat 
af. Dit is mogelijk een meetartefa.ltt. Bij het berekenen van de maximale cumu
latieve oogbèwegingsamplitude wordt de tijd die nodig is voor de saccades ver
waarloosd. Dit geeft een verlies voor de langzame fase. Dit speelt geen rel 
van betekenis bij de meeste gebruikte frekwenties en amplitudes, doch bij 
hogere frekwenties gaat· de saccadetijd een niet·verwaarlcosbaar deel uitmaken 
van de periode. Soms treedt er meer dan 1 saccade per periode op, wat de tijd 
voor de langzame fase nog meer bekert. 

In fig~ur 4-4 is tevens te zien dat de oogbeweging nooit achterloopt op 
de schommelbeweging, maar steeds voorloopt of in· fase is. De fasevoorsprong 
is groter bij lagere frekwenties en neemt af met toename van de frekwentie. 
Bij veerbeeld neen:t het faseverschil af van 47° fasevoorsprong bij een ampli
tude van 2,5° en een frekwentie van 00048 Hz tot 2° fasevoorsprong bij 1,8 Hz 
en van 43° bij 7,5° en 0,048 Hz tot 0 bij 1,9 Hz. Een verdere betere verduide
lijking van het hoofdeffekt van de frekwentie op de fase geeft figuur 6-6. 
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Het faseverschil gedraagt zich sterk frekwentie-a~nankelijk. Bij hogere frekwen
ties neemt de gain toe en wordt het faseverschil geringer, met andere woorden de 
vestibule-oculaire reflex uitgaande van de booggangen gaat beter aan zijn doel 
beantwoorden, immers de oogbeweging wordt relatief groter en de timL~g beter, 
zodat er een betere kompensatie is van de verschuiving van het beeld van de 
buitenwereld over de retina. 

De cu_~es van de fasehoek voor de verschillende amplitudes tonen een pa
rallel verloop. Bij toenemende amplitude is er een afname van het faseverschil. 
Zo is er bij voorbeeld bij een frekwentie van 0,11 Hz en een amplitude van 1° 
een fasevoorlopen van 25°; bij 0,11 Hz en 25° een fasevoorlopen van 12°. 
Voor 0,19 Hz en 1° is er een fasevoorlopen van 18°; bij 0,19 Hz en 25° van 9°. 
Voor 0,4 Hz en 1° is er een fasevoorlopen va~ 8° en bij 20° van 2°. Een verdere 
betere verduidelijking van het hoofdeffekt van amplitude op de fase geeft figuur 
6-7. Er is in het faseverloop dus een amplitude-afh~~elijkheid, evenals voor 
de gain. 

Wanneer de gain wordt uitgezet tegen de maximale hoeksnelheid van de 
schommel (in °/sec) is te zien dat er geen eenduiQig verband bestaat tussen de 
gain van de vestibule-oculaire reflex uitgaande van de booggangen en de loga
ritme van de hoeksnelheid van de schommel (Fig. 4-5). Voor de verschillende 
amplitudes worden verschillende cu_~en gevonden. 

Wanneer de gain wordt uitgezet tegen de maximale hoekversnelling van de 
schommel blijkt er wel een eenduidig verba~d te bestaan tussen deze twee 
(Fig. 4-6). De gàin· waarden van de verschillende amplitudes vallen nu-over el
kaar heen. Bij toename van de acceleratie neemt de gain toe, zoàls àl te ver
wachten viel uit Fig. 4-4, waarin il!!ll1ers een amplitude- en frekwentie-afhanke
lijkheid waar te nemen vàlt. De aard van het funktionele verband tussen de lo
garitme van de gain en de logaritme van de acceleratie lijkt redelijk benaderd 
te kunnen worden door ea~ exponentiele funktie van de vorm: 

Log gain = 0 - a. exp. (+b log acceleratie) 

waarbij: 
a: het gewicht is dat het àlgemene niveau van de curve aangeeft 
b: het gewicht is dat de vorm van de curve aangeeft 
exo. (x) = ex 
log = natuurlijke logaritme. 

Fig. 4-3. Voorbeelden van penschrijverregistraties van tcrsieschommel- en 
oogbewegingen. A en D harmonische prikkeling; B en E alleen vestibulaire 
prikkeling, C en F konflikterende prikkeling. In A, B en C is de schommel
frekwentie 0,048 Hz, in D, E, en F 0,76 Hz. De schommelamplitude is in dit 
gevàl 15°. 
(A) harmonisch; gain 0,87; faseverschil 0. 
(B) vestibulair; gain 0,29; fasevoorlopen 49°. 
(C) konflikt; gain 0,03; fasevoorlopen 62°. 
(D) harmonisch; gain 0,69; faseverschil 0. 
(E) vestibulair; gain 0,66; fasevoorlopen 3°. 
(F) konflikt; gain 0,59; faseverschil 0°. 
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Fig. 4-4. Gain (logaritmisch) en faseverschil (lineair) uitgezet tegen· 
frekwentie (logaritmisch). Horizontale oogbewegingen op de torsieschommel 
met bedekte ogen. Gemiddelde waarden van 17 konijnen. De aangegeven sym
booltjes voor de verschillende schommelamplitudes worden met gelijke 
betekenis gebruikt in alle volgende gevallen betreffende de torsieschommel. 
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Fig. 4-5. Gain (logaritmisch) van horizontale oogbewegingen op de tor
sieschommel tegen maximale hoeksnelheid van de schommel (logaritmisch). 
Ogen bedekt. Gemiddelden van 17 konijnen. Verklaring symbolen in Fig. 4-4. 
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Via een gebruikelijke lineaire regressie-analyse over de logaritmisch getrans
formeerde log gain scores versus de logaritmische acceleratie waarden werden 
a en buit de data geschat. 

a= e-0,10330 a= 1,109 

b = -0,16675 
b is signifikant afwijkend van 0 

(t = -17,487, df = 802) 

De fuzL~tie wordt dan: 

log gain = 0- 1,109 (exp. (-0,1667 log acceleratie)) 

Hierbij is log gain = -1,109 de verwachte log gain waarde bij log acceleratie= 0, 
dus acceleratie= 1. 

Log gain = -1,109 

G . - -', 109 -·a:rn - e -
1 --- 1 e1, 109 - 2,9 = 0,348. 

Figuur 4-7 toont de richtingsvoorkeur (in procenten uitgezet) tegen de fre
kwentie (logaritmisch). Voorkeur naar rechts is naar bov~~ uitgezet, voorkeur 
naar links naar beneden. Ook hier is over zeventien konijnen gemiddeld. Er is 
geen duidelijke systematische richtingsvoorkeur. De richtingsvoorkeur varieert 
van 3% naar rechts tot 2% naar links. Er is geen signifikante invloed van de 
frekwentie op de richtingsvoorkeur (zie tabel 6-3). Verder is er geen systema
tisch hoofdeffekt van de amplitude op de richtingsvoorkeur. De curves voor de 
verschillende amplitudes lopen vrijwel evenwijdig aan de x-as en vallen ge
deeltelijk over elkaar heen. 

In de proefsituatie met ·oedekte ogen, ·waarbij de puur vestibulaire reak
tie optreedt kompenseert de oogbeweging nooit volledig de schommelbeweging. 
De gain varieert bij de gebruikte amplitude-frekwentiekombinaties van 0,16 tot 
0,75; afhan_~elijk van de prik.~el. Bij lage frekwenties en kleine amplitudes 
werkt de vestibule-oculaire reflex uitgaande van de boogga~gen met lagere gain 
en groter faseverschil dan bij hogere frekwenties en grotere amplitudes. 

De vestibule-oculaire reflex uitgaande van de booggangen geeft blijkbaar 
geen volledige stabilisatie van het oog bij passieve schedel- en licha.amsro
taties van sinuscidaal kara.~er. 

c) Experimenten met geopende ogen in een stationaire, kontrastrijke omgeving 
Met geopende ogen in een kontrastrijke omgeving is er een gekombineerde optoki
netische en vestibulaire prikkeling in harmonische zin. De vestibulaire prikke
ling ontstaat doordat het dier een angulaire versnelling ondergaat; als gevolg 
hiervan znl het oog in tegenovergestelde richting bewegen. Optokinetische 
prikkeling ontstaat doordat de buitenwereld over de retina beweegt. De oogbewe
ging die hierdoor ontstaat is in de richting van de beweging van de beeldver
plaatsing over de retina en in dit geval dus in dezelfde richting als de 
vestibulaire oogbeweging. De vestibulaire en optokinetisch opgewekte oogbewe
gingen werken in dezelfde richting en versterken elkaar. De vestibulair opge
wekte oogbeweging vermindert reeds de beweging van de projektie op de retina; 
de resterende beweging vormt de optokinetische prikkel. De vorm van de inter
ektie tussen de twee systemen op input en output niveau is waarschijnlijk ge
kompliceerd en niet à priori te overzien. Van een eenvoudig optellen ~~ aftrek
ken kan stellig geen spra.~e zijn, gezien b.v. de alineaire eigenschappen van het 
optokinetische systeem (Collewijn, 1972). Bovendien is het optokinetische systeem 
een gesloten (feed-back) regelsysteem, het vestibule-oculaire daarentegen een 
open (feed-forward) systeem. 
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Fig. 4-6, Gain (logaritmisch) van horizontale oogbewegingen op de torsieschommel tegen maximale 
hoekversnelling van de schommel (logaritmisch). Ogen bedekt. Gemiddelden van 17 konijnen. 
Verklaring symbolen (verschillende amplitudes) zie Fig. 4-4. 
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Fig. 4-7. Richtingsvoorkeur (%) tegen frekwentie (logaritmisch) voor 
horizontale oogbewegingen op de torsieschommel, met ogen bedekt. 
Voorkeur voor rechts naar boven en v.v. Gemiddelden van 17 konijnen. 
VersChillende schommelamplitudes zijn weergegeven door verschillende 
symbooltjes, verklaring zie Fig. 4-4. 
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Fig. 4-8. Gain (logaritmisch) en faseverschil (lineair} uitgezet tegen 
frekwentie (logaritmisch). Horizontale oogbewegingen op de torsieschom
mel met ogen open (harmonische prikkeling) • Gemiddelden van 17 konijnen. 
De verschillende schommelamplitudes worden door verschillende symbool
tjee aangeduid, zie Fig. 4-4. 
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De geregistreerde oogbewegingen zijn altijd sinuscidaal van vorm en ~n 
kompensatoire richting. Fig. 4-2 en 4-3, voorbeelden A en D geven enkele pen
schrijverresultaten voor deze proefsituaties bij twee frekwenties (0,048 ~ 
0,76 Hz) en twee açlitudes ( 5 en J5°). Bij de laagst gebruikte hoekac.celeratie 
( 0,08° I sec2) trad bij alle zeventien konijnen al een meetbare systematische 
reaktie op. Met geopende ogen is er nauwelijks sprake van een drempel, daar het 
optokinetisch systeem juist bij lage snelheden goed fUnktieneert (Collewijn, 
1969' 1972) . 

De resültaten van zeventien normale konijnen werden verwerkt op dezelfde 
wijze als voor de situatie 'ogen bedekt'. 

In Fig. 4-8 zijn de gain (logaritmisch) en het faseverschil (lineair) tegen 
de frekwentie (logaritmisch) uitgezet. De curves tonen e~, heel ander verloop 
dan bij puur vestibulaire pri.~eling. Wat betreft de gain is er geen duidelijke 
frekwentie-afhankelijkheid zichtbaar; bij voorbeeld is voor een amplitude van 
7,5° en een frekwentie va., 0,048 Hz de gain 0,66 en voor een frekwentie van 
0,11 Hz 0,61; bij 0,19 Hz 0,61; bij 0,4 Hz 0,69; bij 0,76 Hz 0,63 en bij 
1,8 Hz 0,58. Voor een amplitude van 15° is de gain bij 0,048 Hz 0,57; bij 
0,068 Hz 0,57; bij 0,11 Hz 0,6; bij 0,19 Hz 0,62; bij 0,4 Hz 0,59 en bij 0,76 Hz 
0,55. 
Een bevestiging en verduidelijki.~ van de frekwentie-onarnankelijkheid van het 
gekombineerde systeem geeft tabel 6-4 waaruit met de verrichte variantie-analyse 
de fr~~ntie-onafhankelijkheid is op te maken. Dit in tegenstelling tot puur 
vestibulaire prikkeling, waarbij wel een duidelijke frekwentie-arnankelijkheid 
bestaat. De gain ligt over vrijwel het gehele frekwentiegebied hoger dan voor 
puur vestibulaire pr~~eling, alleen bij hoge frekwenties is het verschil niet 
groot. Het grootste verschil wordt gevonden bij de lage frekwenties en kleine 
amplitudes. Bij voorbeeld werd gevonden bij bedekte ogen bij 0,048 Hz en 1° een 
gain van 0,16 en bij 2,5° en 0,068 Hz een gain van 0,27; en in de situatie 
ogen opengains van réSpektievelijk 0,8i en 0,74. De gain varieert bij open 
ogen van 0,55- 0,83, met bedekte ogen van 0,16- 0,75. Vooral bij de lagere 
frekwenties en amplitudes levert de bijdrage van het optokinetisch systeem een 
belangrijke verbetering va.'l de reekties op. De gain is nooit groter da.'l 1 en 
gewoonlijk i.'l. in deze situatie toch belangrijk kleiner dan 1. Ook in deze 
proefsituatie is er dus geen volledige stabilisatie van de buitenwereld op de 
retina. 

Er is een statistisch signifikante amplitude-afhankelijkheid van de gain, 
zoals blijkt uit tabel 6-4 en Figuur 6-12 en Fig. 4-8. Deze amplitude-afhankelijk
heid is bij lagere frekwenties duidelijker dan bij hogere, dit is verduidelijkt 
in Fig. 6-13, die de interaktie frekwentie x amplitude op de gain weergeeft. 
Bij hogere frekwenties is er nauwelijks ·een amplitude-afha.'l.kelijkheid. De 
amplitude-arnankelijkheid die er is voor lage frekwenties is zodanig dat de 
gain afn~t bij hogere amplitude. De verschillen in gain bij verschillende 
amplitudes zijn geringer dan bij puur vestibulaire prik-~eling (vergelijk 
Fig. 4-8 en Fig. 4-4). Dus wat betreft het gainverloop in de situatie 'ogen 
open' vergeleken met 'bedekte ogen' valt het volgende t:e konkluderen: 
1) de gain ligt over het gebruikte frekwentiegebied hoger; het verschil is voor 

hogere frekwenties geringer dan voor lagere; 
2) er is geen statistisch signifikante frekwentie-afhankelijkheid; 
3) er is alleen in de laagste frekwenties een (zij het omgekeerde) amplitude

~~ankelijkheid. 
Het faseverschil 1ütgezet tegen de freb.-ventie toont ook een geheel ander 

beeld dan in de proefsituatie met bedekte ogen. Het faseverschil tussen schommel
en oogbeweging is aanzienlijk geringer dan bij vestibulaire prikkeling alleen; 
slechts bij lage frerwenties en grote amplitudes is er een gering voorlopen 
(circa 10°). Ret faseverschil varieert van 0 tot +10°. Ret verschil blijkt b.v. 
duidelijk uit een reeks frekwenties bij een amplitude van 5°, weergegeven in 
tabel 4-1. 
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Tabel 4-1. 

Amplitude 5° 

Frekwentie (Rz) faseverschil (0
) 

ogen bedekt ogen open 

0,048 +47 +1 

o,o68 +34 +i 

0,11 +20 +4 

0,19 +15 +8 

0,40 +7 +3 

0,76 +4 +1 

1 ,9 +1 0 

Ook in deze proefsituatie is er vrijwel nooit sprake van een fase-achterstand 
van de oogbeweging op de schommelbeweging. Er is geen statistisch signifikante 
invloed van de frekwentie op het faseverschil, zoals blijkt uit Fig. 6-15, 
als overall effekt over alle amplitudes. Wel is het zo dat er een signifikante 
amplitude-invloed is (zie Fig. 6-16, waarin de interaktie amplitude-frekwentie 
voor de fase is weergegeven) en wel in die zin dat bij toename van de ampli
tude er een toename van het faseverschil is, dit verschil is echter bij hogere 
frekwenties verdwenen (evenals voor de gain). Een vergelijking als een voor
beeld voor de twee proefsituaties geeft tabel 4-2. 

Tabel 4-2. 

Frekwentie 0,11 Hz 

Amplitude ( 0
) faseverschil (0

) 

ogen bedekt ogen open 

1 +25 0 

2,5 +22 0 

5 +20 +4 

7,5 +19 +5 

10 +18 +7 

15 +16 +8 

20 +15 +6 

25 +12 +7 

Bij de lage frekwenties is bij kleine amplitude het faseverschil kleiner dan bij 
grote amplitudes, dit is juist andersom dan bij puur vestibulaire reaktie, bij 
hogere frekwenties is er geen systematische amplitude-invloed. 

Zoals boven uiteengezet is er geen signifikante overall frekwentie-invloed 
dit in tegenstelling tot de proefsituatie 'ogen bedekt'. Het optokinetisch 
systeem zaakt blijkbaar het faseverschil in de lage frekwenties voor een be
langrijk deel ongedaan. 
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De belangrijkste verschillen in het faseverloop tussen de proefsituaties 
!ogen open' en 'ogen bedekt' zijn: 
1) het faseverschil is over het gebruikte frekcwentiegebied belangrijk kleiner, 

dit is het meest opvallend in de lage frekc•enties; 
2) er is geen signifikante invloed van de frekwentie op het faseverschil; 
3) alleen bij lagere frekwenties is er een signifikante amplitude-afhaikelijk

heid (zij het anders dan bij bedekte ogen). 
Wanneer de gain (logaritmisch) wordt uitgezet tegen de hoeksnelheid 

(logaritmisch). (Fig. 4-9) zien- we een geheel andere curve dan bij puur vesti
bulaire prik-~eling (vergelijk Fig. 4-5 en 4-9). In Fig. 4-9 vallen de gaiu
waarden voor de versc~~llende amplitudes over elkaar heen, er is geen duidelijke 
amplitude-invloed in tegenstelling tot de curves in Fig. 4-5. Er is geen duide
lijke invloed van de grootte va~ de snelheid in tegenstelling tot de situatie 
waarbij er alleen puur vestibulaire prikkeling is waarbij de gain toeneemt bij 
toenemende snelheid. 
De -aard van het funktionele verband tussen de ·logaritme van de gain en· de lo
garitme .van de nieximale hoeksnelheid leek het best oenaderd te worden via een · 
lineaire .funktie van de ·vorm: 

log {gain) = b log (velocity) + a. 

Er werd een lineaire ·regressie-a.rialyse uitge;oerd, op de log gain· versus de 
log velo.city waarde om schatting van a en b te krijgen. Gevon<ien '-era.: 

a = -0·,537 

b =.-0,0159 

b is .niet signifikant afwijkend van 0 

(t = -1 ,839·, df = 797). 

Als funktie ;;iordt dus gevonden: 

log gain.=--0,016 (log velocity) -0,537 

-·0,537 is de waarde van log gain bij log velocity = 0, dus velocity = 1. 

gain = e;..0 •537 = - 1
-· = 0 584 . . . 1,71- : ' 

In Fig. 4-10 is de li:lgari tme van de gain uitgezet tegen de .. logari tme van 
de l:lOekversneÜing · (vergelijk Fig. 4-6) . De gainwaarden voor de verschillende 
amplituûes vallen over elkaar heen, er is geen duidelijke amplitude-invloed 
(evenmin als in Fig. 4-6). Er is geen duidelijke invloed van de-grootte van à.e 
maxim8le hoekversnelling op de grootte van de gain, in tegenstelling tot de 
proefsituatie met bedekte ogen, waar bij toename van de maximale .hoekversnel
ling ook .. de. gain toeneemt. · 

- . . De .:relatie. ven het funktionele verband tussen à.e logaritme van de. gain 
en de logaritme van de acceleratie .lijkt nu redelijk benaderd te kunnen worden 
door een lineaire funktie in à.e vorm: 

log gain =·· b log··acèeleratie + a.· 

waarbij b = de helling van de curve. 

a·= het· algemene niveau van de curve 

log= natuurlijke logaritme. 

Via een lineaire regressie-analyse over de log gain scores tegen de log 
acceleratie scores werden a en b uit de ·aata geschat·. Gevonden werd: 

a = -0,542 
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b = 0.,01 

b is niet signifikant afwijkend van o. 
(t = -2,06; df = 802). 

Als funktie wordt dus gevonden: 

log gain = -0,01 (log acceleratie) -0,542. 

a geeft het mveau van de curve bij. log acceleratie = 0,. dus acceleratie = 1. 

log gain = -0,542 

. 1 
ga~n "' -0,542 

e 

= _1_. 
1 '7.2. = 0,581 

De richtingsvoorkeur (in procenten) is uitgezet tegen de frekwentie.(logarit
misch) en per amplitude in Fig. 4-11 . In de lagere frekwenties is er een ge
ringe voorkeur naar liilks (vàriatie 1% naar rechts tot 16% naar links) .. 
Mogelijk is dit te verklaren uit de inherente asymmetrie van de optokinetische 
gevoeligheid van elk oog afzonderlijk en het._feit dat steeds de ,bewegingen van 
het rechteroog gemeten werden (zie Collewijn en Noorduin, 197.2). Er is voor 
de laagste vier gebruikte frekwenties een statistisch signifikante systema
tische frekwentie.:.afhankelijkheid, zie Fig. 6-19. Voor hogere frekwenties is 
dit niet me.ër •. zo. ·Er is geen systematische amplitude-afhankelijkheid. · 

d) Experimenten met open ogen in een kontrastrijke, meedraaiende omgeving 
Bij zeven normale konijnen werden de oogbewegingen op de torsieschommel gemeten 
bij meedraaiende visuele omgeving. In dit geval werkt de optokinetische reflex 
de vestibulair opgewekte oogbewegingen tegen. Ofschoon dit geen 'fysiologische' 
prikkelwijze lijkt, is dit bij voorbeeld te vergelijken met de resultaten na 
stoppen van een lang voortgezette rotatie (post-rotatoire nystagmus) bij geo
pende ogen. Ook bij de bewegingssensaties in een gesloten voertuig (b.v. 
scheepshut) treft men deze situatie aan. Praktisch belang van deze prikkelwijze 
is dus niet denkbeeldig. 

De optokinetische prikkeling ontstaat doordat het beeld van de buiten
wereld over de retina beweegt; dat gebeurt in deze proefsituatie doordat onder 
invloed van de angulaire versnelling een vestibulair opgewekte oogbeweging 
ontstaat. Met andere woorden, doordat het oog. beweegt onder invloed van vesti
bulaire prikkeling ontstaat een verschuiving van het beeldvan de buitenwereld 
over de retina .. De vestibulair opgewekte oogbeweging bepaalt de grootte van de 
optokinetische·prikkeling, en de optokinetisch opgewekte oogbeweging verzwakt 
de vestibulaire oogbeweging. 

Fig. 4-2 en 4-3, voorbeelden C·en Fgeven voor twee amplitudes (5 en 15°) 
en twee frekwenties (0,048 en 0,7.6 Hz) de penschrijveruitslagen. De geregistreer
de oogbewegingen zijn meestal sinusoidaal·ovan vorm en min of meer in kompensa
toire richting (met.betrekking.tot deo schommelbeweging). Bij lage frekwenties 
en kleine amplitudes is soms een vervormde oogbeweging waarneembaar (blok
vormig). Dezelfde gegevens als in de andere twee proefsituaties werden op 
soortgelijke wijze berekend. 

De gain (Fig. 4-12) (logaritmisch) uitgezet tegen de frekwentie (logarit
misch) geeft een ander verloop te zien dan in de proefsituatie met bedekte ogen 
(puur vestibulaire prikkeling, Fig. 4-4) en met open ogen in een stilstaande 
kontrastrijke omgeving (gekombineerde vestibulaire en optokinetische prikke
ling in harmonische zin, Fig. 4-8). .. . 

De hoekversnelling waarbij een reaktie 
bij de volgende waarden, resp.: 0,08°/sec2 

(1x); 0,43 /sec2 (2x) en 0,92°/sec2 (2x). 
de waar meetbare oogbewegingen optreden dus 

optrad lag bij de zeven konignen 
(1x); 0,18°/sec2 (1x); 0,23 /sec2 

In deze proefsituatie ligt de waar
hoger, dan bij de andere twee proef-
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Fig. 4-11. Richtingsvoorkeur (%) tegen frekwentie (logaritmisch) 
voor horizontale oogbewegingen op de torsieschommel. Ogen open. 
Gemiddelden van 17 konijnen. Verklaring symbolen zie Fig. 4-4. 
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tegen de frekwentie (l.ogaritmisch). Horizontale oogbewegingen op de 
torsieschommel, ~gen open, meedraaiende omgeving (konflikt situatie). 
Gemiddelden van 7 konijnen. Verklaring symbolen (verschillende 
amplitudes) zie Fig. 4-4. 
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situaties. De optokinetische oogbeweging zorgt dat de vestibulaire oogbeweging 
volledig geremd wordt in het gebied tussen de vestibulaire oogbewegingsdrempel 
en bovengenoemde. 

De gain ligt bij bijna alle meetpunten belangrijk lager dan in de andere 
twee proefsituaties en varieert tussen 0,06 en 0,8. Alleen bij hoge hekwen
ties en grotere amplitudes komt de gain boven de 0,5. Vooral bij kleinere 
amplitudes en lagere frekwenties is de gain erg laag. 

Er is een uitgesproken frebrentie-a±'hankelijkheid als geïllustreerd in 
tabel 4-3. 

Tabel 4-3. 

Frekwentie (Hz) gain 

amplitude 2,5° anrol itude 1 o0 --
0,048 0,01 0,025 

0,068 0,03 0,05 

0,11 0,04 0,28 

0,19 0,15 0,53 

o,4o 0,42 0,63 

0,76 0,5 0,57 

1 ,9 0,77 

Het verloop van de cu.."I"Ves voor de verschillende amplitudes is dan ook aanmerke
lijk steiler dan in Fig. 4-4 (vestibulaire prikkeling) en zeer veel steiler dan 
in Fig. 4-8 (gekombineerde harmonische prikkeling) waar verschillende ampli
tudecurves zo goed als evenwijdig aan de x-as lopen. 

Uit Fig. 4-12 blijkt tevens een zeer uitgesproken amplitude-afhankelijkheid, 
de verschillen in gain zijn aanmerkelijk groter dan bij puur vestibulaire 
prikkeling en nog groter dan bij gekombineerde harmonische prikkeling 
(vergelijk Fig. 4-4 en 4-8~. Bij voorbeeld voor een frekwentie van 0,11 Hz 
en bij een amplitude van 1 is de gain 0,02;voor 2,5° 0,04; voor 5° 0,1; o o 8 _o 4 o voor 6•5 0,17; voor 10 0,2 ; voor 1) 0, 3; voor 20 0,51 en voor 0,11 Hz 
en 25 0,50. Dus hoe groter de amplitude hoe groter de gain. 

Vergeleken met het puur vestibulaire antwoord valt dus het volgende op te 
merken: 

1) de gain is aanmerkelijk lager dan bij het puur vestibulaire antwoord, 
vooral bij lage hekwenties en kleine amplitudes. 

2) de gain is meer frekwentie-afhankelijk, de curves voor de verschillende 
amplitudes lopen steiler. · 

3) er is een meer uitgesproken amplitude-afhankelijkheid; de verschillende 
curves liggen verder uit elkaar. 

Het faseverschil uitgezet tegen de frekwentie toont ook een ander beeld 
dan voor de andere twee proefsituaties (zie Fig. 4-12). Het verschil in fase ~s 
meestal aanmerkelijk groter, dit is vooral zo bij de lagere frekwenties en 
amPlitudes. Het faseverschil varieert van +1° tot +67°; voor een schommelampli
tude van 5° is dit weergegeven L~ tabel 4-4. 
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Tabel 4-4. 

Amplitude 5° 

Frekwentie (!:z) i'aseverschil (0
) 

meedraaiende omgeving ogen bedekt 

0,068 +58 +34 

0,11 +47 +20 

0,19 +24 +15 

0,40 +12 +7 

0,76 -:-9 +4 

1,9 +3 +1 

:Ce oogbe-,rec;ing loo:o': nöoi': achter bij de schommelbeweging. Het faseverschil 
is frcl:wentie-ai'ha.n..ll:elijk, meer dan bij vestibulaire prikkeling alleen. De cur
ves voor de verschille:lde anplitudes lopen dus steiler dan bij vestibulaire 
prik-ll:cling alleen. Bij toenume v~~ de frekwentie neemt het faseverschil af. 
Er · = een duidelijke emplitude-ai'hankelijkheid, duidelijker dan. in de proef
situatie ne·b bedekte ogen. Bij toenemende amplitude neemt het faseverschil af, 
als weergegeven in Tabel 4-5. 

'i'~.bel 4-5. 

Frek:w:-T~ie 0,19 Hz 

Jl.mplitude ( 0
) f~sev~~schil ( 0

) 

meeëraaicnde o~eving ogen bedekt 

+1~4 +18 

2,5 +37 +17 

5 +2~· +15 

7,5 +18 +13 

10 +17 +12 

15 +" '' +11 

20 +11 +11 

25 +10 +9 

De belangrijkste verschillen in het faseverloop in deze proefsituatie vergele
ken met de situatie met bedekte ogen zijn: 

1) het faseverschil is groter voor de meeste amplitude-frekwentiekombina
ties; dit geldt vooral voor de kleinere amplitudes en lagere frekwenties. Ook 
hier doet de optokinetische invloed zich vooral in dit gebied gelden.· 

2) het fasever-schil is meer frekwentie-ai'h~Tlli:elijk; de curves voor . de 
verschillende amplitudes lopen steiler. 

3) het faseverschil is meer amplitude-ai'hankelijk; de waarden voor de ver
schillende amplitudes bij één frekwentie lopen meer uiteen. 
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In Fig. 4-13 is de gain :per amplitude tegen de hoeksnelheid (logaritmisch) 
uitgezet. Er is geen eenduidig verband tussen de gain en de hoeksnelheid. De 
curves voor de verschillende amplitudes lopen sterk uiteen. De gain is sterk 
afhankelijk van de snelheid, de curves lopen steiler dan in Fig. 4-5 (bij 
vestibulaire :prik..lteling alleen). 

Wanneer de gain (logaritmisch) uitgezet wordt tegen de hoekversnelling 
(logaritmisch) zien we dat de waarden voor de versc~~llende amplitudes aardig 
over elkaar heen vallen (Fig. 4-14). Er is geen duidelijke amplitude-afhankelijk
heid. Wel is de gain sterk afh&Lltelijk van de grootte van de hoekversnelling, de 
curves lopen steiler dan in Fig. 4-6. 

De richtingsvoorkeur is in Fig. 4-15 uitgezet in :procenten tegen de loga
ritme van de frekwentie. Er is geen duidelijke richtingsvoorkeur, de waarden 
varieren van 15% naar rechts tot 9% naar links. 

Konklusies 
1) (a) De gain van de vestibule-oculaire reflex ten gevolge van sinuscidale an
gulaire versnellingen toont een duidelijke frekwentie-afhankelijkheid. Bij toe
name van de frekwentie neemt de gain toe. Er is tevens een statistische signifi
kante amplitude-af'nankelijkheid, bij toename van de amplitude neemt de gain toe. 
Afhankelijk van de gekozen amplitude-frekwentiekombinatie varieert de gain van 
0,16 tot 0,75. 
(b) Er is geen eenduidig verband tussen gain e..'l hoeksnelheid; er is -wel een een
duidig verband met de hoekversnelling. De grootte van hoèksnelheid en·hoekver
snelling zijn sterk :positief gekorreleerd. Het verband tussen de logaritme van 
de gain en de logaritme van de maximale hoekversnelling is geformuleerd en 
licht exponentieel bevonden. 
(c) Verder toont de vestibule-oculaire reflex onder invloed van sinuscidale an
gulaire versnellingen geen duidelijke richtingsvoorkeur. 
(d) De oogbeweging heeft een fasevoorspreng op de schommelbe-weging, die bij toe
name van de frekwentie afneemt en nul nadert. Ook bij toename van de amplitude 
neemt het faseverschil af. Het faseverschil varieert bij de gebruLltte Prikkal-e -parameters van 0 tot +47 • 

2) (a) De gain van de oogbewegL'lg die entstaat door vestibulaire en optokine
tische Prikkeling gezamenli.jk onder invloed van sinuscidale angulaire versnel
lingen in een stilstaande kontrastrijke omgeving is ·oelangrijk hoger dan bij 
vestibulaire prikkeling alleen. De gain varieert van 0,55 - 0,83. Het verschil 
is vooral duidelijk bij lage frekwenties. Er is geen duidelijke frekwentie
afhankelijkheid. Er is alleen bij lage frekwenties een amplitude-a-?hankelijkheid. 
(b) De grootte van de heekversnelling c.q. hoeksnelheid beïnvloeden de gain niet 
systematisch. Eet is mogelijk het verband tussen de logaritmen van de gain 
scores en de logaritmen van de maximale hoeksnelheid en de maximale hoekver
snelling te formuleren, dit verband wordt het best -weergegeven door 'platte' 
curves. 
(c) Er is een geringe systematische richtings-voorkeur, welke wellicht voort
vloeit uit de speciale omstandigheden van de meetsituatie. 
(d) Het faseverschil tussen schommel- en oogpeweging is belangrijk kleiner dan 
bij vestibulaire :prikkeling alleen, vooral bij lage frekwenties. Het fasever
schil varieert van 0 tot +10°. Er is geen statistisch signifikante invloed van 
de frekwentie op het faseverschil. Verder is er een amplitude-afhankelijkheid 
in de lage frekwenties. 

3) (a) De gain van de oogbeweging die ontstaat door vestibulaire en optokineti
sche prikkeling gezameli.ik onder invloed van sinuscidale angulaire versnellin
gen in een stilstaande kontrastrijke omgeving is bela.'lgrijk lager dan bij de 
puur vestibulaire oogbe-weging. De gain varieert van 0,06 - 0,81. De verschillen 
zijn het grootst bij lage frekwenties. Er is een sterke frekwentie-afhankelijk
heid, bij toename van de frekwentie neemt de gain toe. Tevens is er een uitge-
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Fig. 4-13. Gain (logaritmisch) van horbontale oogbewegingen op de torsieschommel 
uitgezet tegen maximale hoeksnelheid van de schommel (logaritmisch). 
Konfliktsituade. Gemiddelden van 7 konl..inen. Verklaring symbolen zie Fig. 4-4. 
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Fig. 4-14. Gain (logaritmisch) van horizontale oogbewegingen op de torsieschommel uitgezet 
tegen maximale hoekversnelling van de schommel (logaritmisch). Konfliktsituatie. 
Gemiddelden van 7 konijne.n. Verklaring symbolen (verschil.lènde amplitudes) zie Fig. 4-4. 
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Fig. 4-15. RichtL~gsvoorkeur (%) tegen frekwentie (logaritmisch) voor 
horizontale oogbewegingen op de torsieschommel. Konfliktsituatie. 
Gemiddelden van 7 konijnen. Verklaring symbolen (diverse amplitudes) 
zie Fig. 4-4. 

sproken amplitude-afhankelij~~eid, bij toename van de amplitude neemt de gain 
ook toe. Er is wel een bij benadering eenduidig verband tussen hoekversnelling 
en gain; toename van de hoekversnelling geeft toename van de gain. 
( c) Een sys.t:ematische richtingsvoorkeur is er niet. 
(d) Het faseverschil tussen schommel- en oogbeweging is belangrijk groter 
dan bij louter vestibulaire prikkeling. Het faseverschil varieert van +1° 
tot+ 67°. Er is een meer uitgesproken frekwentie- en amplit:ude-aL~ankelijkheid 
dan bij de vestibulaire oogbeweging alleen. 
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Fig. 5-1. Voorbeelden van penschrijverregistraties vantorsieschommel-en 
oogbewegingen na labyrintectomie links. A, E, C en G harmonische prikke
ling; B, F, Den H alleen vestibulaire prikkeling. In A, B, E en F is de 
schommelfrekwentie 0,067 Hz; in C, D, G en H 0,76 Hz. De schommelamplitude 
is 5° in A, B, C enD; en 15° in E, F, Gen H. 
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Hoofdstuk 5: Torsieschommelexperimenten bi,j kon i ,inen "a eenzijdige of' dubbel-

zijdige labyrintectomie 

a) Ogen bedekt, U.'lilaterale labyrintectomie 
Bij zeven konijnen waarbij het linker labyrint gedestrueerd was, werden de oog
bewegingen van het rechteroog gemeten bij dezelfde reeks van amplitudes en 
f'rekwenties als bij normale dieren. Dit gebeurde in twee proefsituaties, name
lijk met bedekte ogen en met geopende ogen in een kontrastrijke stilstaande om
geving. 

De operatie geschiedde zes maanden tevoren, om de oogbewegingen te kunnen 
meten iri de gestabiliseerde toestand. Alle konijnen toonden de blijvende ge
volgen van een unilaterale labyrintectomie als beschreven in Hoofdstuk 3, 
doch waren overigens gezond. 

Bij de ijking van het oogbewegingsmeetsysteem viel op dat het rechteroog 
in rust 20 à 25° verder naar voren gedraaid was dan bij het normale konijn, 
zoals ook met het blote oog waarneembaar was. 

Er was geen spontane nystagmus aanwezig bij de zeven aan één zijde geope
reerde dieren, noch in de proefsituatie 'ogen open', noch bij 'ogen bedekt'. 
Tijdens de schommelbeweging was er bij de meeste konijnen (zes van de zeven) 
wel een richtingsvoorkeur van de snelle fase, die samenhing met de richtings
voorkeur van de langzame fase naar één zijde. 

De oogbewegingen op de schommel waren bij alle zeven konijnen sinusoidaal. 
In Fig. 5-1 zijn de penschrijverregistraties te zien van een dier dat een 
labyrintectomie links heeft ondergaan. Voorbeelden B, D, F enE geven de re
gistraties in de proefsituatie met bedekte ogen bij twee frakwenties (0,067 en 
0,76 Hz) en twee amplitudes (5 en 15°). 

Dezelfde parameters werden gemeten als bij normale konijnen. Voor de 
proefsituaties 'ogen open' en 'ogen dicht' werden variantie-analyses uitge
voerd voor de drie variabelen: gain, fase en richtingsvoorkeur. Hierbij werd 
een vergelijking getrokken tussen de niet-geopereerde ~'1 de eenzijdig geope
reerde dieren. De frekwentie- en amplitude-afhankelijkbeden werden statistisch 
getoetst. Een groot deel van deze gegevens werd in tabellen en figuren ver
werkt, deze zijn opgenomen in de Statistische Appendix bij Hoofdstuk 6. 

De amplitudes van de oogbewegingen van de geopereerde konijnen zijn aan
zienlijk kleiner dan bij :de niet-geopereerde konijnen. Wanneer de gain (loga
ritmisch) wordt uitgezet tegen de frekwentie (logaritmisch) (Fig. 5-2) zien we 
een heel ander beeld dan bij normale konijnen in dezelfde proefsituatie 
(vgl. Fig. 4-4 en Fig. 5-2). Voor alle amplitude-frek;rentiekombinaties is de 
gain aanzienlijk lager. De overall resultaten werden statistisch getoetst. 
Er is een uitgesproken signifikant verschil tussen de groepen normale dieren 
en eenzijdig geopereerde dieren (zie tabel 6-1 en Fig. 6-1 en 6-2). 
De gain varieert voor de geopereerde dieren van 0,02 tot 0,34 terwijl deze 
bij normale konijnen varieert van 0,16 tot 0,75. De meeste waarden liggen bene
den de 0,15. Voor een amplitude van 2,5° en een reeks frakwenties zijn de gains 
weergegeven in Tabel 5-1, en ter vergelijking tevens de gains voor dezelfde 
prikkelreeks bij normale konijnen, met de faktor waarmee de gain telkens 
groter is dan bij de geopereerde dieren. 
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Fig. 5-2. Gain (logaritmisch) en faseverschil (lineair) uitgezet tegen 
frekwentie (logaritmisch). Horizontale oogbewegingen op de torsieschom
mel met ogen bedekt, na labyrintectomie links. Gemiddelde waarden van 
7 konijnen. De resultaten voor de verschillende amplitudes zijn afzon
derlijk weergegeven, de hiervoor gebruikte symbolen worden met dezelfde 
betekenis gebruikt in alle soortgelijke figuren in dit hoofdstuk. 
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Tabel 5-1. 

llmplitude 2,5° 

frekwentie gain 
ratio 

(Hz) 
eenzijdige normaal 
labyrinte etamie 

0,048. 0,002 0,23 11 ,5 
. o··67· , .. 0,03 0,27 8,7 

0,11 0,06 0,34 5,9 
0; 19 0,06 0,39 6,5 

0,40 0,10 0,52 5,2 

0,77 0 '16 0,57 3,2 

1 ,9 0,29 0,68 2,3 

Het verschil in gain kan dus groter dan een faktor 10 zijn bij de lage 
frekwenties en kleine amplitudes. Bij de hoge frekwenties en grote amplitudes 
is het verschil kleiner. De gain is blijkbaar niet simpelweg met een faktor 2 
afgenomen, zes maanden na uitval van één labyrint. De samenwerking tussen de 
twee labyrinten blijkt meer te zijn dan een simpele additie. 

De curves voor de gainwaarden bij verschillende amplitudes (aangegeven 
met verschillende symbooltjes) lopen steiler dan die voor normale dieren; dit 
in overeenstemming met het bovengenoemde feit dat het verschil bij de lage 
frekwenties groter is dan bij de hogere. (Bij o,o48 Hz en 2,5° een faktor 11,5 
en bij 1,9 Hz en 2,5° een faktor 2,3). 
Bij de normale konijnen is er een afvlakking van de stijging van de gain met de 
frekwentie bij hogere frekwenties, bij de eenzijdig geopereerde dieren i.s er een 
voortdurende stijging bij toename van de frekwentie (zie Fig. 6-2). 

De curves voor de gainwaarden bij verschillende amplitudes lijken dezelfde 
trend te vertonen: toename van de gain bij toename van de frekwentie. Ze lopen 
:nin of meer parallel, bij grotere amplitude lijkt de gain hoger dan bij kleine
re amplitude. Bij statistische toetsing v~~ de gegevens blijkt er geen signi
fikante amplitude-afhankelijkheid te zijn, zie Fig. 6-1 en 6-4. 

De fasevoorsprong (zie Fig. ~-2 en vergelijk met Fig. 4-4) is voor alle 
prikkelkombina:ties groter dan bij het normale konijn. Er is een signifikant 
verschil tussen de niet geopereerde en de eenzijdig geopereerde konijnen (zie 
tabel 6-2). In Fig. &-5 is het overall gemiddelde van alle fasewaarden onder de 
verschillende experimentele omstandigheden te zien. Er is een duidelijk verschil 
tussen beide ~epen. {ongeveer eeg faktor %, b~~ de gain was dit_'?ngeveer. 5él. 
Het faseversch~l var~eert van +65 tot +19 , b~J het normale kon~Jn van +17 
tot 0°. Bij voorbeeld is het :faseverschil voor 2,5° en 0,11 Hz +51° bij het ge
opereerde konijn en +22° voor het normale konijn; biá 0,19 Hz resp. +44° en 
+1t; bij 0,4 Hz +33° en +7°; bij 0,76 Hz +31° en +4 ; en bij 1,9 Hz +20° en 
+2 . De oogbeweging loopt in het onderzochte frekwentiegebied nooit achter of 
gelijk met de schommelbeweging, maar altijd voor. Er is een verschil in het 
verloop van de fasehoek bij de normale en geopereerde dieren: bij de normale 
dieren worden de curves afgeplat bij de hogere frekwenties, terwijl de curves 

· bij de geopereerde dieren dezelfde steilheid behouden {vgl. Fig; 4-4 met ·5-2 
· en Fig. 6-8 met 6-9). 

De fasevoorsprong neemt af bij toename van de frekwentie. Deze frekwentie
afhankelijkheid is statistisch signifikant, zie tabel 6-2 en Fig. 6-6. 
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Ook bij het geopereerde konijn fUIL~tioneert de vestibule-oculaire reflex uit
gaande van de booggangen blijkbaar het best bij hogere fre1.-wenties, me_t hogere 
gain en kleinere fasevoo_rsprong dan bij lagere frekwenties. · _ · · 

Mogelijk is er een geringe amplitude-afhankelijkheid va~ het faseverschil, 
in die zin dat bij toename van de amplitude het faseverscl:>.il afneemt: ·De- uit:.. 
gevoerde variantie-analyse geeft hierover geen statistische-zekerheid.: 

De gain (logaritmisch) uitgezet tegen de hoeksnelheid (logaritmisch) le
vert geen eenduidig verband, de curves voor de verschillende amplitudes lopen 
volledig uiteen, alhoevel parallel (Fig. 5-3). 
Er is een duidelijke amplitude-afhankelijkheid, meer uitgesproken dan voor 
het normale konijn (vgl. Fig. 4-5 met Fig. 5-3). De curves voor de verschillen
de amplitudes lopen steiler dan bij het normale konijn, met andere voorden de 
gain verandert sterker dan bij het normale konijn bij eenzelfde verandering 
van de hoeksnelheid van de prikkel. 

Wanneer de gain (logaritmisch) vordt uitgezet tegen de hoekversnelling 
{logaritmisch) vallen de gaiuvaarden van de verschillende amplitude-frekwentie
kombinaties aardig over elkaar heen (Fig. 5-4). Het verloop van de curves 
is ook hier steiler dan voor normale dieren. De aard van het funktionele ver
band tussen log gain en log acceleratie lijkt in dit geval het best benaderd 
te kunnen vcrden via een exponentiele ~~ie van de volgende vorm: 

log gain = -a. exp ( -b log acceleratie) 

Via een gebruikelijke lineaire regressie analyse· op de logaritmisch get~ans
formeerde log gain scores versus de log acceleratie waarden. verden a ·en b uit 
de data geschat. Gevonden werd: 

a= e1,4078 = 4,08 

b = -0,1889 

bissignifikant afrijkend van nul (t = -22,40958, df = 341). 

De funktie wordt dan: 

log gain = :..4,08 exp (-0,1889 log acceleratie) 

log gain = -4,08 als log. acceleratie = 0, dus acceleratie = 1. 

Dan Seldt: 
. -4,08 1 

gam = e · = 58 = 0,017 

In Fig. 5-5 is de .richtingsvoorkeur uitgezet (gemiddeld over de zeven 
konijnen) in procenten tegen de frekwentie. Het begrip richtingsvoorkeur (op 
dezelfde wijze gedefinieerd) •10rdt veel gr.,bruikt in het klinisch vestibulair 
onderzoek ('directional preponderance'), en er vordt bij het _onderzoek van pa
tiënten nogal vat vaarde -aan toegekend. Deze richtingsvoorkeur wordt echter. 
meestal berekend uit andere gegevens dan de onze. Jongkees en Philipszoon ( 1_963) 
en de Boe~, CareJ.s en Philipszoon ( 1963) tellen de snelle ·slagen na tien schom
melingen op een torsieschommel, die 90° uit zijn evenwichtsstand wordt ge- _ 
bracht. Als fysiologische grenzen nemen zij aan 23% naar rechts of naar links 
(= de dubbele standaarddeviatie). Bij het verw-erken van de gegevens van pa- · 
tiënten, V_aarbij een kalorische nystagmus WOrdt Opgevekt, VOrdt even_eens de 
term 'directional preponderance' gebezigd (Fitzgerald en HallpL~e, 1942), ech
ter op .basis van de duur van de nystagmus in een bepaalde richting. Het bestaan 
van een richtingsvoorkeur in een bepaalde richting .ZOU op een laesie Van het 
vestibulair apparaat kunnen berusten volgens bovengenoemde auteurs. 
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Fig. 5-5. Richtingsvoorkeur (%) tegen frekwentie (logaritmisch) voor 
horizontale oogbewegingen op de torsieschommel n:a labyrintectomie li...nks. 
Ogen bedekt. Voorkeur naar rechts is naar boven uitgezet,. en v.v .. 
Gemiddelden van 7 konijnen .. De resultaten voor verschillende schommel
amplitudes zijn weèr apai_t weergegeven' verklaring symbolen in 
v· 5-2 · • ~g, . . .. 
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In Fig. 5-5 valt een richtingsvoorkeur waar te nemen ten voordele van rechts, 
anders dan bij het normale konijn. Er is een statistisch signifikant verschil 
tussen de groepen normale en geopereerde konijnen (zie tabel 6-3 en Fig. 6-10). 
De gemiddelden voor alle waarden gekombineerd zijn voor de niet geopereerde 
dieren 1% naar links en voor de geopereerde dieren 14% naar rechts. Er is geen 
statistisch signifikante invloed van de frek-wentie. De amplitude-invloed is 
niet systematisch. 

De richtingsvoorkeur was bij alle zeven geopereerde dieren niet even uitge
sproken. Vier van de zeven toonden een duidelijke voorkeur naar rechts, twee . ~~ een ger~ge en een geen. 

In de penschrijverregistraties komt de voorkeur voor een richting tot uiting 
in het weglopen van de oogbeweging naar één kant (zie Fig. 5-1 A, B, E en F) • 
In Fig. 5-1 is ook te zien dat bij hogere trekwenties ( C,. D, G en H) de richtings
voorkeur geringer is. 

De richtingsvoorkeur is dus niet in de richting van het uitgevallen laby
rint, maar juist naar de tegenovergestelde zijde. In de rusttoestand is het oog 
blijvend gedevieerd in ee.'l abnormale stand, nl. naar voren en naar boven; het 
lijkt mogelijk dat er mechanische beperkingen zijn naar voren (links) omdat het 
oog reeds 20 à 25° naar voren is gedraaid. Hiertegen pleit echter dat er een 
frekwentie-afhan..ltelijkheid is en dat de richtingsvoorkeur juist bij kleine am
plitudes het grootst is. Als het konijn naar links draait, beweegt de endelymfe 
naar rechts, in het linker horizontaal kanaal dus ampullofugaal. Het oog draait 
dan ook naar rechts. Wanneer het konijn naar rechts draait, is er een ampulla
petale endelymfestroming in het rechter horizontale kanaal, in dat geval beweegt 
het oog naar links. De zgn. 'tweede wet van Ewald' zegt dat de ampullopetale 
stroming een krachtiger reektie zou geven dan de ampullofugale stroming. Dit 
blijkt in onze experimenten echter niet op te gaan. 

Konklusies 
1) De gain van de vestibule-oculaire reflex onder invloed van sinuscidale angu
laire versnellingen bij het unilateraal gelabyrintectomeerde konijn met bedekte 
ogen ligt aanmerkelijk lager (voor alle gekozen amplitude-frekwentiekombinaties) 
dan bij het normale konijn. De gain varieert van 0,02 tot 0,34. 
2) De frekwentie-afhankelijkheid (toename van de gain bij toename van de fre
kwentie) van de gain is bij het unilateraal gelabyrintectomeerde konijn groter, 
met andere voorden de curves voor de verschillende amplitudes verlopen steiler 
dan bij het normale konijn. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in gain 
bij lage frekwenties (tussen het normale e.'l unilateraal gelabyrintectomeerde ko
nijn} groter zijn dan bij hoge. 
3) Er is geen signifikante amplitude-afhankelijkheid. 
4) De gain uitgezet tegen de hoeksnelheid levert geen eenduidig verband; met 
de hoekversnelling wordt wel een eenduidig verband gevonden evenals bij normale 
konijnen. De curves verlopen in beide grafieken steiler dan bij het normale ko
nijn. Het verband tussen de logaritme van de gainwaarden en de logaritme van de 
maximale hoekversnelling laat zich beschrijven als een exponentiele curve met 
een grotere steilheid dan bij het niet geopereerde konijn. 
5) De fasevoorsprong is bij het eenzijdig geopereerde konijn groter voor alle 
gebruikte frekwentie-amplitudekcmbinaties dan bij het normale konijn. De fase
voorsprong varieert van +65° tot +19° en wordt kleiner bij toename van de fre
kwentie. 
6) Er is een statistisch signifLltante richtingsvoorkeUr naar rechts voor de 
groep geopereerde dieren vergeleken met de normale. 
T) Zes maanden na een labyrintectomie bij het konijn is er in deze proefsitua
tie geen enkele kompensatie voor de uitval van het labyrint. Uitval van één 
labyrint brengt bij het konijn uitgebreid funktieverlies met zich mee: de 
gain van de horizontale vestibule-oculaire reflex is aanmerkelijk lager, het 
fase verschil aanmerkelijk groter en er is een richtingsvoorkeur. Er zal dus 
een zeer onvoldoende vestibulaire stabilisatie zijn van het beeld van de ~~i
tenwereld op de retina. 
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b) Schommelen met open ogen in een stationaire kontrastrijke omgeving na een-

zijdige labyrintectcmie 
In deze proefsituatie is er een gekombineerde (rechter) labyrintaire en opto
kinetische prikkeling. De Yestibulaire prikkeling ontstaat door de passieve 
sinuscidale angulaire versnelling in het horizontale vlak van het dier; deze 
oogbeweging is veel kleiner dan bij het konijn met twee labyrinten. Het gevolg 
hiervan is dat de optokinetische prikkel groter is dan bij_ het normale konijn in 
een stationaire kontrastrijke omgeving, immers het beeld van de buitenwereld be
weegt meer over de retina. 

Fig. 5-1 A, E, C en G tonen de penschrijverregistraties van de oogbewegin
gen opgewekt bij het eenzijdig geopereerde konijn in deze proefsituatie. De ge
registreerde oogbewegingen waren sinuscidaal van vorm. Er was bij geopende ogen 
nimmer een spontane nystagmus. Bij de kleinste gebezigde hoekversnelling 
(0,08°/sec?) trad bij alle zeven proefdieren al een systematische, meetbare 
reaktie op. 

In Fig. 5-6 is de gain (logaritmisch) uitgezet tegen de frekwentie (loga
ritmisch). De gain ligt bij alle gebezigde amplitude-frekwentiekombinaties la
ger dan bij het normale konijn in dezelfde proefsituatie. De waarden van de gain 
Varieren van 0,03 tot 0,47; bij het normale konijn bedraagt deze variatie 0,55 
tot 0,83. Variantie-analyse toonde aan dat er duidelijk signifikante verschil
len in de gainwaarden van de groepen normale en geopereerde dieren bestaan 
(p < 0,0001), zie tabel 6-4. Fig •. 6-11 toont de overall gemiddèlden van beide 
groepen die voor de normale dieren ca. 0,65 en voor de geopereerde 0,15 be-
dragen (faktor 4,3) c . 

Wanneer de proefsituatie met geopende ogen en bedekte ogen bij het eenz~J
dig geopereerde dier vergeleken worden (de gain varieert dan van 0,02 tot 0,34) 
zien we dat de gain vooral voor kleine amplitudes en lage frekwenties hoger is 
wanneer de ogen geopend zijn (vgl. Fig. 5-6 en 5-2). De invloed van het opto
kinetisch systeem doet zich vooral in het gebied van de lage frekwenties en 
kleine amplitudes (b.v. 1°) gelden. Voor grotere amplitudes (b.v. 15°) en.ho
gere frekwenties is het verschil niet groot. De waarden in tabel 5-2 illustre
ren dit. 

Tabel 5-2. 

frekwentie 
(Hz) 

0,048 

o,c68 

0,11 

0,19 

o,4o 

0,76 

1 ,9 

amplitude 10 

ogen ogen 
open bedekt 

0,47 0,02 

0,45 0,02 

0,33 0,05 

0,24 0,07 

0,15 o;ó9 

0,16 0,18 

0,28 0,27 

gain 
amplitude 150 

ogen. ogen 
open bede1.-t 

0,04 0,02 

0,05 0,04 

0,07 0,07 

0,11 0,13 

0,13 0,13 

0,19 0,21 

De curves voor de v~rschillende amplitudes Vallen wat vorm betreft min 
of mee:r:. intwee groepen uiteèn; voor de amplitudes .1; 2,5; 5 en 7-5° is er een 
komvormig ye;r:looE met dè laagste." gain in het niiddengebied (voor 1° bij ca. 
0,4 Hz, voor 2,5 en 5° bij ca .. 0,188 Hz. en voor 7 ,5°. bij ca. 0,11 Hz). 
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Fig. 5~6. Gain (logaritmisch) en faseverschil (lineair) uitgezet 
tegen frekwentie (logaritmisch). Horizontale oogbewegingen op de 
tors.ieschommel na labyrintectomie links. Ogen .open (harmonische 
prikkeling). Gemiddelde waarden van 7 konijnen. De resultaten voor 
verschillende schomoielampli tudes zijn afzonderlijk weergegeven; 
voor de verklaring van de symbolen zie Fig. 5-2. 
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De gainaurves voor 10, 15, 20 en 25° lopen ongeveer even steil en lijken op die 
van de situatie met bedekte ogen en zijn bij benadering rechtlijnig. Voor de 
lage frekwenties is er een afname van de gain met toename. van de amplitude; 
dit is het gebied waar de bijdrage van het optokinetisch systeem aanzienlijk 
is. Voor de andere frekwenties is er geen duidelijke systematische amplitude
afhankelijkheid (zie Fig. 6-13). 

Er is geen statistisch signifikat1t effe..kt van de frekwentie op de gain 
(zie tabel 6-4). Dit kan mede verklaard worden uit het verschillende verloop 
van de gaincurves voor de verschillende amplitudes (Fig. 5-6). Bij grotere 
amplitudes ( 15, 20 en 25°) is er een toename van de gain met de frekwentie. 
Bij kleinere amplitudes is er het geschetste komvormige verloop. 

Het faseverloop (lineair) tegen de fre..kwentie is ook weergegeven in 
Fig. 5-6. :Het faseverschil varieert van -1° tot +38°. In de proefsituatie met 
bedekte~ooge~ varieert het faseverschil van +19° tot +61°. Vergelijking van 
Fig. 5-2 l!iet 5-6 toont de verschillen in beide proefsituaties. Vooral bij lage 
frekwenties'en kleine amplitudes is de fasevoorpsrong' aanzienlijk kleiner of 
te niet'::g~qaan bij· konijnen met geopende ogen. Bij ·hogere frekwenties ,en gro-
tere amplitl,l.des zijn--de verschillen minder-sprekerieL Voor amplitudes van -~ 
2,5 en .15_0 is dit ~illustreerd in tabel 5-3. "' 

Tabel 5-3~ 

frekwentie 
(Hz) 

--
ogen 
open 

0,048 0 

0,068 0 
0,11 +1 

0,19 +11 

0,40 +30 

0,77 +26 

1 ,9 +24 

faseverschil ( 0
) 

amplitude 2 , 5° 

ogen 
bedekt 

+57 

+51 

+43 

+33 

+3i 

+20 

amplitude 15° 

. ogen ogen 
open bedekt 

+4 +66 

+21 +59 

+33 +48 

+34 +35 
+26 +26 

+18 +19 

Vergelijking met harmonische prik.keling bij het normale konijn (Fig. 4-8) 
leert dat de fasevoorsprong bij het normale konijn aanzienlijk geringer is, 
deze varieert nl. van 0° tot +10° en bij het eenzijdig geopereerde konijn van 
-1° tot: +38°. Er is een signifikant verschil tussen de twee groepen (zie 
tabel 6~5 en Fig. 6-15; P < 0,0001). 

Er is een signifika,;_te frekwentie-a....fbankelijkheid (p < 0,0001) van het 
faseverschil (zie Fig. 6-15). Er is een stijgend deel waarin het faseverschil 
toeneemt met toename van de frekwentie, en een dalend deel waarbij het fase
verschil afneemt bij toename van de frekwentie. 

Er is een signifikante amplitude-invloed (p < 0,001) op het faseverschil 
(zie Fig. 6-1 en 6-17 en Fig. 5-6). De curves voor de verschillende emplitu
des tonen een verloop met een stijgend en dalend deel (Fig. 5-6). Voor iede
re amplitude ligt de top van het faseverschil bij een andere freh--wentie, bij 
toename van de amplitude verschuift deze top naar het lage frekwentiegebied. 
Voor het stijgend deel van de amplitudecurves is er een duidelijke systemati
sche amplitude-invloed, in die zin dat bij toename van de amplitude ook het 
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Fig. 5-7. Gain (logaritmisch) van horizontale oogbewegingen op de torsieschonunel 
tegen ma~i.male hoeksnelheid van de schonnnel (logaritmisch). Ogen open, labyrint-' 
ectomie links. Gemiddelden van 7 konijnen. Verklaring symbolen zie Fig. 5-2. 
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Fig. 5-9. Richtingsvoorkeur (%) tegen frekwentie van de schommel 
(logaritmisch) voor horizontale oogbewegingen op de torsieschom
mel na labyrintectomie links. Ogen open. Gemiddelden van 7 konijnen. 
Verklaring symbolen (verschillende schommelamplitudes) in Fig. 5-2. 
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faseverschil toeneemt, anders dan in de proefsituatie met bedekte ogen waar 
bij toename van de amplitude het faseverschil afneemt. Voor het dalende deel 
van de curves is de amplitude-invloed minder uitgesproken (zie Fig. 6-17 en 
Fig. 5-6). 

In Fig. 5-7 is de gain (logaritmisch) uitgezet tegen de hoeksnelheid (lo
garitmisch). Er is geen eenduidig verband tussen beide grootheden. De curves 
voor de verschillende amplitudes lopen sterk uiteen. Voor de amplitudes 1; 2,5; 
5; 7,5 en 10° zijn er curves met een dalend en stijgend deel; voor de curves 
van de amplitudes 15, 20 en 25° is er alleen een stijgend deel. Met andere 
woorden: voor hogere snelheden (groter dan ca. 20°/sec) is er een toename van 
de gain met de hoeksnelheid en bij lagere snelheden een afname van de gain bij 
toename van de hoeksnelheid. Bij lage snelheden is er een belangrijke bijdrage 
van_de optokinetische prikkeling, bij hoge snelheden van de vestibulaire 
prikkeling; dit zou het verloop kunnen verklaren. 

Fig. 5-8 toont de gain (logaritmisch) uitgezet tegen de hoekversnelling 
(logaritmisch). Voor de lagere acceleraties (kleiner dan 4°/sec2) is er een 
afname van de gain met de acceleratie, bij de hogere acceleraties een toename. 
De curves van de amplitudes 1 0, 15, 20 en 25° tonen een identiek verloop en 
all . . 5 0 v en gedeeltel~Jk over elkaar. De curves voor 1; 2,5; en 7,5 lopen ster-

ker uiteen en hebben een dalend en stijgend deel. 
De richtingsvoorkeur is uitgezet tegen de frekwentie in Fig. 5-9, gemiddeld 

over de zeven konijnen. De richtingsvoorkeur varieert van 13% naar links tot 
26% naar rechts. De richtingsvoorkeur is minder uitgesproken dan in de proef
situatie met de ogen bedekt. Bij de individuele proefdieren is er nogal wat 
verschil in richtingsvoorkeur; bij drie konijnen was er een richtingsvoorkeur 
naar rechts, vooral in de lagere fre.lwenties, bij drie geen duidelijke voorkeur 
en bij één een geringe voorkeur naar links. 

Uit de verrichte variantie-analyse blijkt dat er een Statistisch signi
fikant verschil is tussen de normale en eenzijdig geopereerde dieren wat betreft 
de richtingsvoorkeur (p < 0,01; zie tabel 6-6). Het overall gemiddelde is voor 
de normale dieren 4% naar links en voor de eenzijdig geopereerde dieren 7,5% 
naar rechts (zie Fig. 6-18). De frekwentie-afhankelijkheid is statistisch sig
nifikant, echter niet systematisch, al is de richtingsvoorkeur· over het alge
meen bij de lagere frekwenties wat minder uitgesproken. Er is geen systemati
sche amplitude-afhankelijkheid. 

De optokinetische prikkeling verkleint dus de richtingsvoorkeur die be
staat na een-unilaterale labyrintectomie. 

Konklus i es 
1) De gain van de vestibule-oculaire reflex onder invloed van sinuscidale ho
rizontale angulaire acceleratie bij het unilateraal gelabyrintectomeerde konijn 
in de proefsituatie met geopende ogen in een stilstaande kontrastrijke omge
ving varieert bij de gebezigde amplitude-frekwentiekombinaties van 0,03 tot 
0,47. De gain ligt voor het merendeel van de prikkelkombinaties hoger dan bij 
bedekte ogen. Dit verschil is het grootst bij lage frekwenties. Voor alle 
prikkelkombinaties ligt de gain lager dan voor het normale konijn met geopende 
ogen onder de·zelfde kondities. 
2) Voor de lage frekwenties is er een amplitude-invloed in die zin dat de gain 
afneemt bij toename van de amplitude, voor de hogere frekwenties is er geen 
duidelijke systematische amplitude-afhankelijkheid. 
3) Er is geen statistisch signifika.'lt effekt van de frekwentie op de gain. 
4) De gain is niet volledig bepaalde door de hoeksnelheid of hoekversnelling. 
Voor de verschillende amplitudes worden verschillende invloeden gevonden.van 
variatie in de hoeksnelheid c.q. hoekversnelling. 
5) Het faseverschil is aanzienlijk groter dan bij normale konijnen in dezelfde 
proefsituatie. Het varieert van -1° tot +38°. Het is kleiner dan bij het uni
lateraal geopereerde konijn met bedekte ogen bij de meeste amplitude-frekwentie
kombinaties. De-verschillen zijn het grootst bij kleine amplitudes en lage 
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frekwenties. De curves voor de verschillende am~litudes hebben een stijgend en 
dalend deel en de hieruit voortvloeiende frekwentie-;;o.:i'"nankelijkheden. Voor het 
stijgende. deel is er een duidelijke =~litude-invloed in die zin dat het fasever
schil toeneemt bij toename van de azr.plîtude. 
6) Er is een signifikant verschil in richtingsvoorkeur voor de geopereerde en 
normale dieren. De richtingsvoorkeur is naar rechts. Deze is echter geringer 
da.."l bij dezelfde dieren met bedekte ogen. 
T) Ook in deze proefsituatie ~lijft er vergeleken met het normale kon{jn met 
geopende ogen een belan,grijk deficit in de prestaties van de vestibule-oculaire 
reflex. Alhoewel de grotere optokinetische prikkel (als gevolg van de kleinere 
vestibulaire oogbeweging) de gain doet stijgen en het :faseverschil doet dillen 
ten opzichte van .de situatie 'ogen bedekt', blijft er dus toch ook met geopende 
ogen een belangrijk :funktioneel tekort. ~1et andere woorden: er is geen funktio
nele kompen~atie, ook niet in deze meer 'natuurlijke' situatie. 

c) Experimenten na dubbelz.; ,jdige lab:vrintectomie 
Vijf konijnen waarbij beide labyrinten ongeveer een maand tevoren vernietigd 
waren werden aan dezelfde serie proeven onà.erworpen als de normale en unilate
raal geopereerde dieren. Alle konijnen vertoonden de verschijnselen van een 
dubbelzijdige labyrintectomie, doch maa~ten overigens een gezonde inä.ru_~. 

Wanneer de bilateraal geopereerde konijnen onderworpen worden aan een angu
laire versnelling met bedekte ogen ontvangen zij noch vestibulaire- noch opti
sche informatie. Er is ook geen sensibele ·informatie uit de cervikale wervel
kolom gewrichtjes (c1 - c4) aangezien het hoofd gefixeerd is. Er komt alleen 
eventueel somate-sensibele informatie binnen. 

Bij geen van de vijf bilateraal geopereerde konijnen werden bij de ver-· 
schillende amplitude-:frekwentiekombinaties systematische meetbare oogbewegingen 
geregistreerd, w&L"!eer de ogen bedekt waren. Blijkbaar geeft de somate-sensibele 
·in~ormatie uit de romp en ledematen geen aanleiding tot oogbewegingen. 

Een voorbeeld van een registratie met gesloten ogen geeft Fig. 5-10E. De 
schommelfrekwentie is hier 0,7·6 Hz en de amplitude 7 ,5°·. Geen van de dieren ver
toonde een spontane nystagmus bij de registraties met bedekte ogen. 

Wanneer de konijnen met geopende ogen aan de sinuscidale angulaire versnel
lingen worden onderworper. L"l een kontrastrijke, stilstaande om5evir.~ treedt al
leen optische prikkeling op. Bij de kleinste versnelling (0,08 /sec ) trad 
hierbij al een systematische meetbare oogbeweging op. Alleen bij lage frekwen
ties en kleine amplitudes zijn de oogbewegingen sinuscidaal va.."! vorm. Bij grote
re amplitudes en hogere :freh-wenties treden vervormingen op. Er treedt als het 
ware een topje op de toppen en dalen VQ"l de oogbewegingen op, hier is de snel
heid van de schommel geringer. Buiten de toppen wordt de oogbewegi~g driehoekig 
van vorm in plaats van sinusoidaal. Deze vervormingen zijn reeds eerder beschre
ven door Colle>njn (1969) bij optokinetische priL~eling door beweging van een 
gestreepte trommel rondom het gefixeerde konijn, en later nader geanalyseerd in 
een modelstudie (Collewijn, 1972). Roewel het op grond '<U> deze vormafwijkingen 
eigenlijk niet geoorloofd is de gegevens op dezelfde wijze te verwerken als bij 
de overige groep~"! van experimenten is dit toch gedaan om vergelijking mogelijk 
te maken. 

Fig. 5-10 toont de registraties bij twee amplitudes (5 en 15°) en twee tre
kwenties (0,048 en 0,76 Hz). Collewijn (1972) vat de vervormingen op als. een 
saturatie effekt V&.""l de be"regingsà.etektOren in de retina. 

De optokinetische prik.l.:.eling die optreedt is in dit geval gelijk aan de 
schommelsnelheid en vergelijkbaar met de draaiing van een trommel met zwa_~e 
en witte strepen om het dier·. In dit geval is er geen vestibulair opgewekte 
oogbeweging die de optokL"letische prikkeling verkleint. 

In Fig. 5-11 is de gein (logaritmisch) uitgezet tegen de :frekwentie (loga
ritmisch), per amplitude. De gein varieert van 0 ,01 tot 0,94. De gein is het 

··hoogst bij de lage frekwent i es en kleine zmplitudes, dit in tE>g~'lstelling tot 
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Fig. 5-11. Gain (logaritmisch) en faseverschil (lineair) uit
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ectomie met ogen open .. Gemiddelde Vlaarden va'tl 5 konijnen .. De 
resultaten voor verschillende schommelamplitudes zijr- apart 
weergegeven, verklaring van de symbolen in Fig .. 5-2. 
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de puur vestibulaire rea~tie waar de gain het hoogst is bij grote amplitudes en 
hoge frekwenties. 

De curves voor de verschillende amplitudes tonen dezelfde trend. Ze over
lappen elkaar vrij•rel nooit. Zie ter ill;;_stratie tabel 5-4 met resultaten van 
labyrintloze dieren (optokinetische rea~ies) en normale dieren met bedekte 
ogen (labyrintaire reakties). 

Tabel 5-4. 

Frekwentie 0,068 Hz 

Amplitude ( 0
) 

optokinetisch 

0,70 

2,5 0,45 

5 0,33 

7,5 0,10 

10 0,07 

15 0,05 

20 0,03 

25 0,03 

ga in 

labyri..'ltair 

0,23 

0,26 

0,26 

0,29 

0,31 

0,35 

0,35 

0,43 

De. amplitude-afhankelijkheid is bij louter optokinetische prikkeling groter 
dan bij louter vestibulaire prikkeling. 

Er is ook een sterke frekwentie-afhankelijkheid; de curves voor de ver
schillende amplitudes dalen steil, veel steiler dan bij het normale konijn met 
bedekte ogen. Zie ter· illustratie tabel 5-5. 

Tabel 5-5. 

Amplitude 2,5° 

Frekwentie (Hz) 

0,048 

0,068 

0,11 

0,19 

0,40 

0,76 

1 ,9 

optokinetisch 

0,62 

0,45 

0,25 

0 '13 

0,07 

0,04 

0,04 

g a 1. n 

labyrintair 

0,23 

0,26 

0,34 

0,39 

0,52 

0,57 

0,68 

Fig. 5-11 toont tevens het faseverschil (lineair) uitgezet tegen de fre
kwentie (logaritmisch). Over het gehele gebruikte frekwentiegebied is er een 
gering achterlopen van de oogbeweging op de schommelbeweging. Dit is een ge
heel ander faseverloop dan bij de voorafgaande proefsituaties. Het faseverschil 
varieert van -2° tot :.17°. Er is nooit een voorlopen van de oogbeweging op de 
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schommelbeweging. Het faseverschil is gering vergeleken met de puur vestibulaire 
reaktie. Bij de laatste is er bovendien een voorlopen of gelijk lopen en nooit 
een achterlopen van de oogbeweging op de schommelbeweging (variatie o0 tot 
+47°). Het faseverschil neemt in geringe mate toe bij toename van de frekwen
tie. Bij voorbeeld is voor 2,5° en 0,048 Hz het faseverschil -2°, voor 0,068 Hz 
-5° voor 0,11 Hz -6°, voor 0,188 Hz -8°, voor 0,4 Hz -12°, voor 0,77 Hz -13° en 
voor 1,9 Hz -16°. De waarden voor de verschillende amplitudes vallen over elkaar 
heen, er is geen duidelijke amplitude-invloed. Het verloop is vrij·.;el rechtlij
nig. Volgens Dollewijn (1969) is dit optokinetische faseverschil vrijwel geheel 
te verklaren uit een delay van ca. 100 msec (zie ook Dollewijn, 1972). 

In Fig. 5-12 is de gain (logaritmisch) uitgezet tegen de logaritme van de 
hoeksnelheid. Er is een sterke snelheids-arnankelijkheid zichtbaar in die zin 
dat de gain afneemt bij toename van de hoeksnelheid. In de buurt van de 4°/sec 
is de gain al gedaald tot 0,1 terwijl de gain bij 0,05°/sec nog ca. 0,9 bedraagt. 
De curves voor de verschillende amplitudes vallen vooral in het lagere snelheids
gebied over elkaar heen. De relatie tussen de log gain scores en de log velocity 
waarden lijken in dit geval het best benaderd te kunnen worden door een lineaire 
funktie van de vorm: 

log gain = b log velocity + a 

Via een lineaire regressie procedure werden a en b uit de data geschat: 

b = -0,86277 

a= -1,19879 

bis signifikant afwijkend van nul (t = -31,60211, df = 238). 

De funktie wordt dan: 

log gain = -0,863 (log velocity) -1,19879 

Als log velocity = 0, dus velocity = 1 geldt: log gain = 1,19879 

gain = 1 - 1 
e 1,19879 - 3,32 = 0,301. 

Wanneer de gain (logaritmisch) wordt uitgezet tegen de hoekversnelling 
(logaritmisch) zien •~ geen eenduidig verband (Fig. 5-13). Er is een duidelijke 
amplitude-afhankelijkheid; bij toename van de amplitude neemt de gain af. Bij 
toename van de versnelling neemt de gain ook af. 

Deze gegevens wijzen erop dat het optokinetisch systeem een snelheids-af
hankelijk systeem is zoals Dollewijn (1969) beschreef. 

De richtingsvoorkeur is in Fig. 5-14 uitgezet. Deze varieert van 15% naar 
reChts tot 9% naar links. Er is geen systematische voorkeur voor êén bepaalde 
richting. 

Konklusies 
1 ) De oogbewegingen opgewekt door sinusciaale rotatie van bilateraal gelabyrint
ectomeerde konijnen met bedekte ogen zijn nihil. 
2) De gain van de oogbewegingen van bilateraal gelabyrintectomeerde konijnen 
bij geopende ogen in een stilstaande kontrastrijke omgeving bij sinuscidale 
rotatie is vooral hoog bij lage frekl<enties en kleine amplitudes. Er is een 
sterke amplitude- en frekwentie-afhankelijkheid. 
3) De gain bij geopende ogen bij het bilateraal geopereerde konijn is hoeksnel
heids-a_?h~~elijk. De hoekversnelling heeft geen eenduidig verband met de gain. 
De gain valt snel af bij toename van de hoeksnelheid; bij een hoeksnelheid 
van 4°/sec is de gain nog slechts 0,1. 
4) Er is een geringe fase-achterstand van de oogbeweging op de schommelbeweging. 
Deze neemt toe met de fre.\.-wentie, en varieert bij de gebruikte -prikkels van 

0 0 -
-2 tot -17 • 
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Fig. 5-14. Richtingsvoorkeur (%) tegen frekv7entie van de schommel 
(logaritmisch) voor horizontale oogbewegingen op de torsieschommel 
na dubbelzijdige labyrintectomie. Ogen open. Gemiddelden van 5 ko
nijnen. Verklaring schommelamplitudesymbolen in Fig. 5-2. 

5) Er is geen systematische richtingsvoorkeur. 
6) Alleen bij lage snelheden van het dier is er een optokinetische oogbeweging 
van enige betekenis. 
7) Het optokinetische systeem heeft een behoorlijke gain bij lage hoeksnelheid 
c.q. versnelling, terwijl het vestibulaire oogbewegingssysteem pas een behoor
lijke gain en kleinere fasefout krijgt bij grotere hoeksnelhèden c.q. versnel
lingen. Wanneer· de twee systemen samenwerken vullen zij elkaar aan (zie 
Fig. 4-6) zodat een oogstabilisatiesysteem ontstaat dat over een vrij groot 
frekwentiegebied met behoorlijke gain en geringe fasefout ,.,erkt. 
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Hoofdstu_~ 6: Algemene discussie over de torsieschommelexperimenten 

al De horizontale vest ibulo-oculaire refï ex (ogen ·oe dekt) 
Uit de resultaten van bovengenoemde experimenten blijkt dat de horizontale 
vestibule-oculaire reflex bij het konijn goed ontwikkeld is en vooral bij hoge
re frekwenties en grotere amplitudes (grote acceleraties) een behoorlijke gain 
en vrij gering faseverschil bereikt. In het lage frekwentiegebied en bij klei
ne amplitudes (kleinere acceleraties) is de gain laag en het faseverschil 
(voorlopen) groter. Bij de 'normale' hoofdbewegingen die meestal met vrij grote 
acceleraties en frekcwenties (Atkin en Ba~der, 1968) gepaard gaan levert de 
vestibule-oculaire reflex dus een belangrijke bijdrage tot stabilisatie van het 
netvliesbeeld. De horizontale vestibule-oculaire reflex alleen kan echter niet 
een volledige stabilisatie van het netvliesbeeld bewerkstelligen, aangezien de 
gain in de meest gunstige situatie (0,75) nog onder de i blijft. 

Meiry (1965) vond bij de mens een konstante gain van 0,4 over de input
frekwa'lties 0,03-2 Hz, Benson (1970, 1971) daarentegen een konstante gain van 
0,7 over de frekWentieèa'ld 0,02-0,5 Hz, waarna de gain snel toe zou nemen tot 
1. De gegevens van beide a'..'"teurs verschillen dus nogal in de grootte en eventu-, 
ele frekwentie-onaFnar_~elijkheid. Bij het konijn is er een duidelijke frekwen
tie-afhankelijkheid over het gebruikte frekwentiegebied; de gain neemt toe bij 
toename v-an de ~rekwentie. Bij grotere amplitudes en frekwenties is dit minder 
uitgesproken, hier gaat waarschijnli,jk het optreden van de snelle slag een rol 
spelen. Wat betreft de frekwentie-afhfu~elijkheid vinden w~j dus een ander ge
drag van de gain dan Meiry en Bensen bij de mens. Ten Kate ( 1969) vond bij de 
snoek wel een geringe frekwo-ntie-aFnankelijkheid van de gain, echter niet zo 
uitgesproken als wij hij het konijn vinden. Wat de grootte va.'1 de gain betreft 
zijn de gegevens hij het konijn moeilijk te vergelijken met die van Meiry, 
Bensen of Ten Kate vanwege de door ons gevonden frekwentie-afhankelijkheid en 
het feit dat onze gegevens naar amplitude gerangschikt zijn. Geen van de andere 
auteurs heeft de gegevens gerangschikt naar amplitude; Meiry en Bensen variaren 
de amplitude niet systematisch per frekwentie en ook Ten Kate· neemt een ampli
tude-onäfhankelijkheid aan. Zij ra~gschikken de gegevens in een zgn. Bode plot. 
Dit is voor onze gegeva'ls niet geoorloofd gezia'1 de statistisch signifikante 
amplitude-afhankelijkheid (zowel in de gain als in het faseverschil). Dit 
impliceert dat de horizontale vestibulo-o~alaire reflex niet werkt als een. 
lineair tweede orde systeem zoals algemeen aangenomen wordt, maar niet-line
air is. Niven en Hixson ( 1965) meenden een amplitude-a.c<'hankelijkheid te hebben 
aangetoond bij de mens in het faseverschil, èchter.alleen voor heel lage fre
kcwenties (0,02-0,04 Hz) en niet voor hogere frakwenties (0,07-0,2 Hz). De door 
hen genoemde amplitude-afhankelij~~eid hield in dat het faseverschil groter 
•~rd bij toenemende amplitude bij één frekwentie (bij onze gegevens juist 
kleiner). Katz ( 1967) heeft hun experimenten herhaald doch vond geen s-y-stema
tische amplitude-afhankelijkheid in het faseverschil bij lage frekwenties 
(0,01-0,1 Hz). 

In het faseverschil tussen oogbewegingsre~~ie en schommelbeweging is er 
bij het konijn eveneens een duidelijke signifikante frekwentie- en amplitude
afhankelijkheid. Niven en Hixson (1965) vonden bij de mens een frekwentie
afhankelljk faseverschil, een voorlopen in fase dat gerL~ger wordt bij toename 
van de frekcwentie (bij. 0,02 Hz circa +45° en bij 0,2 Hz circa +5°). Cramer et 
al ( 1963) vonden bij de kat al een in fase lopen bij 0,1 Hz. !1eiry (1965} · 
vond eveneens een frekwentie-afhankelijk faseverschil in die zin dat· de· fase
voorsprong afnam bij toenemende frekwentie. Bij circa 0, 03 Hz vond hij circa 
+40°, bij 1 Hz circa 0° en bij 1 ,7 Hz -20°. Bij hogere frekwenties (groter 
dan 1 Hz) vond hij dus zelfs achterlopen in fase; Benson's gegevens zijn hier
mee in tegenspraak. Benson vond nooit achterlopen in fase en een kleinere 
fasevoorsprong, die boven 0,2 Hz prektisch nul was. Ten Kate (1966) vond bij 
de snoek wat grotere faseverschillen (circa +15° bij 1 Hz en circa 90° bij 
0,05 Hz) die ook afnamen bij toename van de frekwentie. P~hoewel alle genoemde 
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auteurs overeenstemmen in de frekwentie-afhankelijkheid van de faseverschillen 
zijn er toch belangrijke kwantitatieve verschillen tussen hun observaties, na
tuurlijk mogelijk mede veroorzaakt door de keuze van het proefdier. Een 
amplitude-afhankelijkheid werd door ge~n van hen aangetoond, deze is echter 
bij het konijn duidelijk aanwezig. Een fase-achterstand boven 1 Hz als beschre
ven door Meiry namen wij nooit waar in het gebruikte frekwentiegebied. 

Het feit dat de amplitude- en frekwentie~a-~ankelijkheid bij hogere fre
kwenties en grotere amplitudes minder uitgesproken wordt kan mogelijkerwijs 
verklaard worden door de introduktie van de snelle slagen (gedurende de snelle 
slagen is er geen kompensatoire oogbeweging) of door de· rol die de mechanica 
van het oog gaat spelen bij hogere frekwenties. 

De gain toont statistisch een duidelijke relatie tot de hoekversnelling, 
de gain van de vestibule-oculaire reflex valt dus te beschrijven als een funk
tie van de hoekversnelling. Het systeem lijkt dus een acceleratie-afhankelijk 
systeem in tegenstelling tot de optokinetische oogbewegingen bij het konijn die 
snelheidsafhankelijk zijn. 

In beide richtingen (voor rotatie naar links en rechts) is de gain gelijk, 
hetgeen uiteraard ook wenselijk zou zijn. 

b) De experimenten in de ha-~onische situatie 
Wanneer de optokinetische en vestibulaire stabilisatiemechanismen van het ko
nijneoog samenwerken, zoals bij natuurlijke hoofdbewegingen van het konijn ge
schiedt, vindt een veel betere stabilisatie van het netvliesbeeld plaats, dan 
wanneer één van beide systemen afzonderlijk werkt. De gain van de gekombineerde 
oogbeweging is vrijwel amplitude- en frekwentie-onafhankeli~k en bedraagt 
rond 0,7; het faseverschil is gering en overschrijdt de +10 niet. Er blijft 
een resterende verplaatsing van het netvliesbeeld, aangezien de gain nog geen 
1 is; het is mogelijk dat de halsreflexen nog een rol spelen en de gain hoger 
is als deze ook meewerken. De prestatie van het gekombineerde systeem is ech
ter veel beter dan die van de afzonderlijke systemen, gezien de relatief hoge 
gain, die frekwentie- en amplitude-onafhankelijk is, en het geringe fasever
schil. Vooral voor de lage frekwenties en kleine amplitudes is de stabilisatie 
veel beter dan bij de vestibulaire oogbeweging alle·en. 

Door samenwerking van twee niet lineaire systemen, waarvan de gain van het 
ene snelheids- en van het andere versnellingsafhruL~elijk is ontstaat dus een 
systeem dat bij benadering lineair funktieneert en onafhankelijk is van de 
grootte van de hoeksnelheid c.q. hoekversnelling. De grootte van de vestibu
laire oogbeweging beïnvloedt de grootte van optokinetische prikkeling, hoe 
groter de vestibulaire oogbeweging, hoe kleiner de optokinetische prikkeling. 

Meiry (1965) heeft de oogbewegingen bij proefpersonen gemeten tijdens 
sinuscidale rotaties terwijl ze een kruis fixeren dat in de omgeving geplaatst 
is ('earth fixed fixation'). Alhoe•el deze situatie niet geheel identiek is aan 
onze proefsituatie (een konijn fixeert niet) lijkt het toch nuttig om de resul
taten te vergelijken met die bij het konijn; Meiry vond een perfekte kompensa
tie van 1 , dus veel hoger dan bij het konijn, die onafhankelijk van. de frekwen
tie is. De fase-achterstand neemt snel toe van circa 0° bij 0,5 Hz tot reeds 
25° bij 1 Hz. Bij het konijn is er nooit sprake van een fase-achterstand in de 
harmonische proefsituatie. Bensen (1971) vond bij mensen die bij zeer hoge 
frekwent i es ( 6-8 Hz) geschommeld werd8n dat het lezen van stationair visueel 
testmateriaal niet gestoord werè,. Hij wij st erop dat juist in b,et gebied waar 
de gain van de langzame volgbeweging van de mens afneemt (0,5-1 Hz) de gain 
van de vestibule-oculaire reflex toeneemt, zodat er een zinvolle samenwerking 
van de twee systemen is. Bij het konijn werkt het optokinetisch stabilisatie
mechanisme vooral goed· bij lage snelheden en neemt de gain sterk af boven 
1-2°/sec; het vestibulaire stabilisatiemechanisme werkt vooral goed bij hogere 
acceleraties·. De twee systemen werken dus ook bij het konijn op nuttige wijze 
samen. 
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Jung (1968) en Meiry (1971) nemen aan dat er bij de mens een vectoriele 
a,dditie cplaatsvindt van de drie stabilisatiemechanismen van het oog bij · gekom
tmeerde prikkeling. Bij het konijn lijkt de interaktie ingewikkelder te zijn 
gezien de. alineariteii:;en in. het optokinetische. en vestibulaire systeem. Verder 
wordt de grootte van optokinetische prikkeling mede bepaald door de· grootte van 
de vestibulaire oqgbeweging. De gain wordt nooit groter dan 1, een ·overkompen
satie treedt. dus nooit op. 

Er is een geringe voorkeur 7oor de oogbeweging naar voren, met àndere 
woorden de gain voor de oogbeweging naar voren is iet·s hoger, vooral bij de 
lagere f'rekwenties; dit lijkt verklaarbaar uit de geringe asymmetrie van de 
optokinetische oogbewegingen (Colle;rijn & Noorduin, 1972). 

c) De exoerimenten in de konfliktsituatie 
De konfliktsituatie tussen optokinetische en vestibulaire stabilisatiemechanis
men is v-ergelijkbaa::- met de situatie die optreedt binnen een bewegend schip 
of' voertuig. Ook bij stoppen na een l&~g voortgezette rotatie met geopende ogen 
t.:e·edt een konflikt .op tussen optokinetische en vestibulaire stabilisatiemecha
n~smen. 

Bij het konijn is de stabilisatie v&~ het oog ten opzichte van de vaste 
(niet de visuele) buitenwereld in deze situatie slecht: de gain is aanmerkelijk 
lager en het faseverschil aanmerkelijk groter dan voor de vestibule-oculaire 
ref'lex. Dit is het meest uitgesproken bij lage f'rekwenties en kleine amplitu
des. Er is een sterke frekwentie- en amplitude-aftankelijkheid. Een richtirigs
voorkeur ontbreekt echter. 

Wendt (1936) en Meiry (1965) hebben oogbewegingen gereeistreerd bij 
proefpersonen die tijdens de rotatie een meedraaiend kruis· fixeren. Bij de mens 
rleef' de optredende beweging klein (kleiner dan 0,5°) zodat het oog vrijwel 
op z'n plaats bleef voor de gebruikte f'rekwenties (0,03-2 Hz). Bij de mens zijn 
er echter willekeurige oogbewegingen (saccades) die korrigeren (f'ixatiebewegin
gen), deze ontbreken bij het konijn. Hoe de oogbewegingen bij de mens zijn 
bij hogere.f'reb;enties dan 2 Hz is niet bekend. De resultaten bij de mens en 
het konijn zijn. eigenlijk nie'c te vergelijken. 

Mogelijk dat de konfliktsituatie een rol speelt bij het ontstaan van bewe
gingsziekte (Money, 1970). 

d) De gevolge..'l van unilaterale labyrintectomie bi.j het konijn 
De horizontale vestibule-oculaire ref'lex onder L'lvloed van het overgebleven 
labyrint (zes maanden na een labyrintectomie) fun}:tioneert met veel lagere 
gain (minder dan de helft 7an de totale) en aanzienlijk groter faseverschiL 
Er is geen enkele f'unktionele kompensatie bij gesloten ogen, er is een zeer 
onvoldoende stabilisatie van het netvliesbeeld op de retina. De gain is veel 
minder dan de helft van de gain·bij het normale dier en de frekwentie-afhanke
lijkheid is groter; de samenwerking tussen de twee labyrinten lijkt meer te 
zijn dan een simpele additie. Orià.~m.~s de houdingsasymmetriën zoals beschreven 
in Hoofdstuk 2d, lijkt het konijn redelijk aangepast aan zijn handicap• Het 
dier beweegt zich wat omzichtiger; het lijh~ mogelijk dat het konijn zich (al
thans in de laboratoriumomstandigheden) in ·zijn totale motorische gedrag aan-
past aan het def'icit, zoals de mens. . 

Wanneer de ogen geopend zijn 1<0rdt de gain vooral in het lage frekwentie.:. 
gebied opgetrokken en is het faseverschil kleiner dan bij bedekte ogen. Er is 
echter nog een groot signifikant verschil in gain en faseverschil ten opzichte 
van het normale dier in de ha..~onische situatie. De optokinetische prikkel is 
groter van amplitude aangezien de netvliesbeeldverplaatsing groter is wegens 
het def'icit in de horizontale vestibule-oculaire reflex. Dit zou men als een 
vorm van passieve konmensatie k"ck'1rlen beschouwen, deze is echter bij la..~ge na 
niet voldoende. 

Aangezien geen nauwkeurige kwantitatieve analyses van de input-out:put 
relaties van de vestibule-oculaire reflex van het eenzijdig geopereerde konijn 
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voorhande..'l zijn kunnen de gegevens slechts vergeleken worden met die van Jatho 
(1959, 1960, 1961) voor de mens. Jatho heeft bij een beperkt aantal frekwenties 
( 1 ,2· en 3 Hz) en een beperkt aantal amplitudes ( 1 ,5; 3 en 6°) oogbewegingen met 
een vrij onnauwkeurige oogbewegingsmethode onderzocht en alleen .met geopende ... 
ogen in het donker met fixatie van een lichtpunt. Hij vond bij 3 Hz· en ·1 ,5; ::3. 0 . .. 
en 6 een gain van resp. 0,2; 0,3 en 0,3; bij 2 Hz van resp •. 0,4; 0,6 en 0,65 
en bij 1 Hz van resp. 0,5; 0,7 en 0,84. Deze getallen liggen aanmerkelijk hoger 
dan bij het konijn met geopende ogen. Wederom geldt .dat het fixatiegedrag van 
de mens nauwelijks vergelijkbaar is met de globale optokii:i.etische reflex van 
het konijn. Atkin en Bender ( 1968} vonden bij 1 proefpersoon met e.en unilatera
le labyrintuitval een verminderde oogstabilisatie in de richting van het uit
gevallen labyrint bij. rotatie .sneller dan 160°/sec en een normare gain in de 
andere richting. Bij het konijn is bij geopende ogen in beide richtingen een 
verminderde gain aanwezig. Er is slechts een geringe voorkeur naar de kant van 
het gezonde labyrint. 

Zowel de publikaties van klinische bevindingen gegrond op nauwkeurige 
anamnestische gegevens van Ford en Halsh ( 1936), Levin ( 1939), de beschrijving 
van zijn eigen beiderzijdse labyrintuitval door Crawford ( 1952), Meyer zum 
Gottesberge (1952), Cogan (1952), Bender en Feldman (1967), Bender (1965) als 
de metingen van Atkin en Bender (1968) en Jatho (1959, 1960, 1961) wijzen op 
het belang van de labyrintaire stabilisatie van het oog bij hoofdbewegingen 
bij de mens. Bij uitval van de beide labyrinten treden visus vermindering en 
schijnbewegingen op bij hoofdbewegingen die 'oscillopsia' (Eender, 1965) of 
'jumbling of visual objects' (Ford en Walsh; 1936) genoemd worden. Het belang. 
van labyrintair opgewekte oogbewegingen is nogal eens in twijfel getrokken bij 
de mens, vooral in de klinische literatuur. Zo schrijft Holmes (1936) dat 
vestibulaire mechanismen van weinig betekenis zijn bij oculaire stoornissen 
aangezien de symptomen van uitval niet permanent zouden zijn. Hebhouse (1924) 
schrijft: 'In de halfcirkelvormige kanalen bezit de mens een prachtig en kem
plex mechanisme dat overschaduwd is door hogere ontwikkeling en wiens enige 
positieve fUnktie is om enkele van de meest vervelende en nare symptomen te kun
nen produceren die het menselijk lichaam kan ervaren'. Deze nog veel gehuldigde 
opvattingen zijn niet juist, de verschijnselen van labyrintuitval bij de mens 
zijn permanent en worden alleen in het totale motorische gedrag tot op zekere 
hoogte gekompenseerd (Jatho, 1959, 1960, 1961). 

De wijze waarop de prestaties van de vestibule-oculaire reflex getest 
en verwerkt werden bij het unilateraal geopereerde konijn en vergeleken met het 
normale konijn lijkt een betrou-wbare in<L'"tlk op te leveren van de k.raliteiten 
van de vestibule-oculaire reflex. Variantie analyse toonde aan dat er zeer 
grote signifikante verschillen zijn tussen het normale en geopereerde konijn 
voor de vestibule-oculaire reflex. 

Het lijkt zinnig de .rïjze waarop de gegevens bij de geopereerde konijnen 
zijn vergaard te vergelijken met de .rijze van klinisch vestibulair onderzoek. 
Voor klinisch vestibulair onderzoek van de booggangen .rorden meestal de oogbe
wegingen geregistreerd: 1) onder invloed van calorische vestibulaire prikkeling 
of 2) postrotatoir (zgn. cupulometrie) of 3) op de torsieschommel. De calorische 
prik-~eling levert geen fysiologische en geen kwantitatieve prikkeling, het grote 
voordeel is echter dat de labyrinten afzonderlijk geprikkeld kunnen worden. 
Het calorisch onderzoek is tot nu toe het meest gebruikte en best gestandaardi
seerde klinische onderzoek van de booggangfunktie en wordt meest met behulp 
van elektro-oeulografie uitgevoerd. Het geeft echter slechts een kwalitatieve 
indrèL~ van de prestatie van het vestibule-oeulomotorische apparaat, een kwan
titatieve analyse is er niet mee mogelijk. Bij de zgn. cupulometrie wordt de 
postrotatoire nystagmus geregistreerd en niet de perrotatoire; vergeleken met 
de eenvoudig te konstrueren torsieschommel is de vereiste apparatuur kostbaar 
en gekompliceerd. De torsieschommel wordt pas sinds kort (ongeveer tien jaar) 
op wat grotere schaal gebruikt voor klinisch vestibulair onderzoek. Greiner 
(1969) gebruikt de torsieschommel bij een frek-wentie van 0,05 Hz en een ampli-
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tude van 180°. De Boer, Carels en Philipszoon (1963) gebruiken een amplitude 
van 90°. Ma:thog ( 1972) stelt voor verschillende frekwenties te gebruiken (van 
0,02 tot 0,24 Hz). Greiner heeft de wijze waarop hij de torsiesch=el gebruikt 
gestandaardiseerd en in de meeste klinieken wordt zijn voorbeeld gevolgd. Er 
wordt ·vooral gelet op het a:antäJ. snelle slagen naar iinks en rechts en hieruit 
wordt de richtingsvoorkeur.bepaald. Aan de snelheid van de langzame fase wordt 
te weinig aandacht besteed. Matheg ( 1972) probeert de snelheid van de langzame 
·fase. als :maàt in te voeren voor het torsieschommelonderzoek~ Anderen hanteren. 
de frekwentie c.q. amplitude van de nystagmus.· De '-ij ze waarop de labyrintaire 
oogbewegingen bij het konijn door ons onderzocht is, is nog niet .toegepast. 
Het biedt vele voordelen kleine amplitudes te gebruL~en en een heel frekwentie
scala. af te werken. Zowel de gebruikte amplitude als de frekcwentie van de 
torsieschommel zoals door Greiner voorgesteld lijkt nogal ongelukkig gekozen 
gezien de eigenschappen van· de vestibule-oculaire reflex. Wanneer de gegevens· 
verwerkt zouden kunnen worden op een wijze als door ons toegepast is, zou 
een soort 'vestibulogram' gemaakt kunnen worden van iedere patiënt zodat een 
echt kwantitatieve indruL~ kan worden verkregen van de prestaties van de 
vestibule-oculaire reflex. Een nauwkeurige oogbewegingsregistratie techniek· is.· 
natuurlijk wel noodzakelijk. Mogelijk dat de door ons gesuggereerde wijze voor· 
klinisch vestibulair onderzoek toekomstperspektief biedt. 

e) De experime,.,ten bi.i dubbelzi.jd;ge labyrintuitval 
Na dubbelzijdige labyrintectomie is ·er geen oogbeweging onder invloed van si
nusoidale angulaire versnellingen wanneer de ogen bedekt zijn. Blijkbaar.is 
de somate-sensibele informatie uit de ledematen etc. van weinig betekenis voor 
het ontstaan van oogbewegingen. 

Door bilateraal geopere.erde dieren met open ogen te roteren wordt dus al
leen een optokinetische oogbeweging opgewekt. De gain is alleen hoog bij la-
ge frakwenties en amplitudes en valt sterk a:f bij toename van de frekwentie 
c.q. amplitude. De gain is snelheidsafhankelijk. Er is slechts een geringe 
fase-achterstand. De gain is sterk amplitude- en frekwentie-af"nankelijk, het· 
faseverschil alleen (gering) frekwentie-afhankelijk. Soortgelijke vervormingen· 
worden waargenomen van de sinuscidale oogbewegingsreaktie als beschreven voor 
puur optokinetische reakties bij normale konijnen, als geheel zijn de input-· 
output relaties van labyrintloze geschommelde konijnen gelijk aan die gevonden 
voor optokinetische prikkeling van normale konijnen ( Colle-.Jijn, • 1969). De op
tokinetische reekties behoeven blijkbaar geen tonische invloed ·van de in
takte labyrinten (dit in tegenstelling tot de konklusies van Gutman et al 
(1964) die zich echter slechts baseerden op de··frekwentie van de snelle slagen). 

Het optokinetisch systeem heeft een behoorlijke gain bij lage hoeksnel- · 
heden c.q. versnellingen terwijl het vestibulaire oogbewegingssysteem pas een 
behoorlijke gain en kleiner faseverschil krijgt bij grotere hoeksnelheden c.q. 
versnellingen. Bij de mens vond o.a. Bensen (1970, 1971) in principe iets der
gelijks, alleen lag de overgang in een ander prik.~elgebied. Wanneer de twee sys
temen samenwerken zoals zij normaliter meestal doen, ontstaat er een zinvolie 
interaktie. 

f) Statistische Anpendix* (torsieschommelexperimenten) 
De gebruikte experimentele proefopzet overeenkomstig welke de variantie-analyses 
werden uitgevoerd was een p-q.r. split-plot design, met ongelijke groepsgroctte 
en missing data (cf Kirk, 1968, pp. 298 e.v.). Alle analyses werden machinaal 
uitgevoerd, gebruikma~end van VARIAN/02 een FORTRAN IV variantie-analyse pro
gramma, in 1969 geschreven door T. Kwaaitaal en E. Roskam van het Psychologisch 
Laboratorium van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Deze verwerking vond 
plaats op het C.R.I. van de Rijksuniversiteit van Leiden. 

"'Alle statistische analyses (be'::talve die noodzakelijk voor de modellering van 
de statoliet-oculaire reflex) zijn uitgevoerd door H. Werner, medewerker van : 
het Fysiologisch Laboratorium te Rotterdam. 
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TABEL 6-1 

VARIANTIE-ANALYSE 

GAIN TORSIESCHOMMEL, OGEN BEDEKT 

Groepen: normale dieren versus dieren met een labyrint. 

Variantie bron ss df MS F-ratio 

1) Subjekten binnen 126790,75 22 5763,2148 
groep 

2) Frekwentie x 34362,313 110 312,38452 
subjekten binnen 
groep 

3) Amp. x subjekten 6781,1875 110 61 ,647156 
binnen groep 

4) Amp. x frek:w. x 22793,125 550 41 ,442032 
subj. binnen groep 

5) Groepen (2) 37,464 * 215911 ,25 1 215911 ,25 1 

6) Frekwenties 59306,305 11861,258 (.§.) * 5 2 37,970 

7) Amplitudes 8048,4961 1609,6992 ciJ 26,111 * 5 3 

8) Fre~wenties x (.§.) 3,851 * 3989,6992 25 159,58797 
amplitudes 4 

9) Frek:wenties x 10097,063 2019,4124 (.2.) 6,465 * 5 2 groepen 

10) Amplitudes x 3735,6250 747 '12500 (lQ_) * 5 3 
12,119 

groepen 

11) Frekwenties x 39648750 15859499 ( 1 ~) 3,827 "' 25 
amplitudes x 
groepen 

863 

* p < 0,001 
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TABEL 6-2 

VARIANTIE-ANALYSE 

FASEVERSCHIL TORSIESCHOMMEL, OGEN BEDEKT 

Groepen: normale dieren versus dieren met één labyrint. 

Variantie bron ss d:f !IJS F-ratio 

1) Subjekten binnen 10785 ,500 22 490 ,25000 
groep 

2) Frek-wentie x 14559,438 110 132,35852 
subjekten binnen 
groep 

3) Amplitude x 2038,6875 88 23,166901 
subjekten binnen 
groep 

4) Amplitude x 6338,7500 420 15,092261 
:frekw. x subjekten 
binnen groep 

5) Groepen 81131,063 81131063 5 * 1 (1) 165,489 

6) Frekwenties 118774,56 5 23754910 (~) 179,474 * 

7) Amplitudes 1604 ,875 4 401,21875 (l) 
3 

17,319 * 

8) Frekwenties x 1463,5000 73,174988 ( §_) 4,849 * 20 
amplitudes 

4 

9) Frekwenties x 934,81250 5 186,96249 (2.) 
2 1 ,413 

groepen 

10) Amplitudes x 161 ,06250 4 40,265625 (..lQ) 
3 

1,738 
groepen 

11) Frekwenties x 1545,8750 7729374 (l.l) * 20 5,121 4 
amplitudes x 
groepen 

699 

* 1l < 0,00001 
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TABEL 6-3 

VARIANTIE-Al~-~YSE 

RICHTINGSVOOBKEUR TORSIESCHOMMEL, OGEN BEDEKT 

Groepen: normale dieren versus dieren.met een labyrint. 

Variantie bron ss di' MS F-ratio 

1) Subjekten binnen 98583,000 23 4386,2148 
groepen 

2) Frekwentie x 80887,250 110 735,33862 
subjekten binnen 
groepen 

3) ll:mpli tudes x 37636,891 132 28512793 
subjekten binnen 
groepen 

4) ll:mpli tudes x 10745150 607 17702058 
frekwenties x 
subjekten binnen 
groepen 

5) Groepen 31656,586 1 3165,6586 (2) 7,386 * 1 

6) Frekwenties 7838,5313 5 15676,062 (2.) 
2 2,132 

7) ll:mplitudes 3919,2070 6 653,20117 ciJ 2,291 " 3 

8) Frekwenties x 11044,180 30 
amplitudes 

368,13916 (_§_) 
4 2,080 """ 

9) Frekwenties x 7879,6914 5 1575 ,9382 (2.) 
2 2 '143 

groepen 

10) ll:mplitudes x 812,33984 6 135,38997 (lQ_) 
3 0,475 

groepen 

11) Frekwenties x 9606,5273 30 320,21753 cllJ 1,809 ** 4 
amplitudes x 
groepen 

955 

* p < 0,04 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 
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TABEL 6-4 

VARIANTIE-ANALYSE 

GAIN TORSIESCHOMMEL, OGEN OPEN 

Groepen: normale dieren versus dieren met één labyrint. 

Variantie bron ss df !f.!S F-ratio 

1) Subjekten binnen 120374,69 22 5471 ,5742 
groepen 

2) Frekwenties x 46714,750 110 424,67944 
subjekten binnen 
groepen 

3) Amplitudes x 35787,875 110 325,34424 
subjekten binnen 
groepen 

4) Frekwenties x 95563,063 550 173,75102 
amplitudes x 
subjekten binnen 
groepen 

5) Groepen 428547,31 428547,31 cz. l 78,322 * 1 1 

6) Frekwenties 4614,5000 5 922,89990 (Q) 
2 2,173 (6%) 

7) Amplitudes 26791,688 5358,3359 (l) 16,470 * 5 3 

8) Fretwenties x 672,12231 (~) 3,868 * 16803,063 25 
amplitudes 

4 

9) Frekwenties x 1858,3750 5 371 ,67480 (.2.) 
2 0,875 

groepen 

10) Amplitudes x 3186,5625 5 637,31250 (lQ.) 
3 1 ,959 (9%) 

groepen 

11) Frekwenties x 6133,5625 25 245,34250 ( .:!J..) 1 ,412 (9%) 
amplitudes x 

4 

groepen 

863 

* p < 0,0001 
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TJ\EEL 6-.2. 

V ARIMl"TIE-.ANALYSE 

FASEVERSCHIL TORSIESCHOMMEL, OGEN OPEN 

Groepen: normale dieren versus dieren met foên labyrint. 

Variantie bron ss df MS F-ratio 

1) Subjekten binnen 3994,6328 22 177,48331 
groepen 

2) Frekwenties,x 6661 , 1367 110 60,555786 
subjekten binnen 
groepen 

3) Amplitudes x 5791,4102 110 52,649170 
subjekten binnen 
groepen 

4) Frekwenties x 12655,234 544 23,263290 
amplitudes x 
subjekten binnen 
groepen 

5) Groepen 28628,867 28628,867 (-2.) 161 ,305 * 1 1 

6) Frekwenties 17987,090 5 3597,4180 (§.) 59,407 * 
2 

7) Amplitudes 10254,789 2050,9578 (1) 38,955 * 5 3 

8) Frekwenties x 10858,969 25. 434,35864 
amplitudes 

·a 
,4) 18,671 * 

9) Frekwent i es x 17433,789 5 3486,7578 (.2.) 57,579 * 2 
groepen 

10) .Amplitudes x 2696,4141 (.lQ) 10,243 * 5 539 ,28271 3 groepen 

11) Frekwenties .x 5173,2695 206,93077 (ll) 8,895 * 25 
amplitudes i 

4 

groepen 

. 857 

* p < 0,0001 
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Fig. 6-1. Interaktie amplitude x groepen voor de gain. Ogen 
bedekt. Rondjes: normaal, vierkantjes: labyrintectomie links. 

• 0 0 0 0 0 
Ampl~tgdes: J = l ; 2 = 2,5 ; 3 = 5 ; 4 = 7,5 ; 5 = 10 ; 
6 = !5 • 
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r 2 3 4 5 6 
frequency 

Fig. 6-2. Interaktie frekwentie x groepen voor de gain. Ogen bedekt. 
Rondjes: normaal, vierkantjes: labyrintectomie links. Frekwenties: 
I = 0,048 Hz, 2 = 0,068 Hz, 3 = 0,11 Hz, 4 = 0,188 Hz, 5 = 0,40 Hz 
en 6 = 0,76 Hz. 
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Fig. 6-3. Interaktie frekwentie x amplitude x groep 
voor de gain. Normale konijnen, ogen bedekt. Verkla
ring symbolen zie Fig. 5-2. Frekwentieniveaus als in 
Fig. 6-2. 
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Fig. 6-4. Interaktie frekwentie x amplitude x groep voor 
de gain. Labyrintectomie links, ogen bedekt. Verder als 
Fig. 6-3. 
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Fig. 6-S. Hoofdeffekt groep op fase •. 
l : normale dieren, 
2: labyrintectomie links. 
Ogen bedekt. 
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Fig. 6-6. Hoofdeffekt frekwentie op fase. 
Ogen bedekt. 
Frekwentieniveaus als in Fig. 6-2. 
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Fig. 6-7. Hoofdeffekt amplitude op fase. 
Ogen bedekt. 
Amplitudeniveaus als in Fig. 6-1. 
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Fig. 6-8. Interaktie frekwentie x amplitude x groep voor de 
.normale dieren. Ogen bedekt. Amplitude notatie zie Fig. 5-2. 
Frekwentieniveaus als in Fig. 6-2. 
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Fig. 6-9. Interaktie frekwentie x amplitude x groep voor de 
konijnen met labyrintectomie links. 
Ogen bedekt. Verder als Fig. 6-8. 



R2o 

10 

c. 
~0 
c. 
~ ·-

'"0 

Lw 

-104-

1 2 

Fig. 6-10. Hoofdeffekt groep op richtingsvoorkeur. 
1 : normale dieren, 
2: labyrintectomie links·. 
Ogen bedekt. 
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1 

Fig. 6-11. Hoofdeffekt groep op gain. 
Ogen open (harmonische prikkeling). 
I: normale dieren, 
2: labyrintectomie links. 
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1 2 3 4 

Fig. 6-12. Hoofdeffekt amplitude op gain. 
Ogen open~ (harmonische prikkeling). 
Amplitudeniveaus als in Fig. 6-1. 
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Fig. 6-13. Interaktie amplitude x frekwentie voor de gain. 
Ogen open Oiarmonische prikkeling). Amplitudeniveaus als 
in Fig. ·6-1. Frekwentiekodering: e 0,048 Hz, 1110,068 Hz, 

A 0,!! Hz, V 0,188 Hz, o 0,40 Hz, D 0,76 Hz. 
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Fig. 6-14. Interaktie amplitude· x groep voor de fase. Ogen open 
(harmonische prikkeling). Rondjes:·normale dieren, vierkantjes: 
labyrintectomie links:. 
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Fig. 6-JS. Interaktie frekwentie x groep voor de fase. Ogen 
open (harmonische prikkeling). Rondjes: normale dieren, 
vierkantjes: labyrintectomie links. 
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Fig. 6-16. Interaktie amplitude x frekwentie x groepen voor 
de situatie ogen open (harmonische prikkeling). Amplitude
notatie als in Fig. 5-2. Frekwentieniveaus als in Fig. 6-2. 
Normale dieren. 
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Fig. 6-17. Interaktie amplitude x frekwentie x groepen voor 
de situatie ogen open (harmonische prikkeling). 
Labyrintectomie links. Overigens als Fig. 6-!6. 
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Fig. 6-!8. Hoofdeffekt groep op richtingsvoorkeur. 
Ogen open (harmonische prikkeling). 
l: normale dieren, 
2: labyrintectomie links. 
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Fig. 6-19. Interaktie frekwentie x groep voor de richtingsvoorkeur. 
Ogen open (harmonische prikkeling). 
Rondjes: normale dieren, 
Vierkantjes: labyrintectomie lin.lcs. 
Frekwentieniveaus als in Fig. 6-2. 
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Roofdstu.lt T: Parallelschommelex-perimenten met normale konijnen 
De belangrijkste lineaire versnelling welke normaliter op de evenwichtsorganen 
werkt is die van de zt<aartekracht, g. De richting hierva..'l is aan wisselingen 
onderhevig ten gevolge van standsvera'lderingen van het hoofd ten opzichte 
van de objektieve vertikaal. Algemeen wordt aangenomen dat de statolietorganen 
(sacculus en utriculus) in statische situaties deze stand signaleren. Deze 
informatie wordt onder andere verwerkt in posturele reflexen waarvan de tonische 
vestibule-oculaire reflexen deel uitmaken. In het algemeen zullen deze re
flexen er toe bijdragen dat bij kanteling van het hoofd het oog een tegen
draaiing uitvoert van vergelijkbare grootte zodat de stand van het oog ten
opzichte van de buitenwereld gestabiliseerd wordt. Deze reflexen zijn bij het 
konijn zeer goed ont<·rikkeld en zelfs zonder hulpmiddelen uitstekend waarneem
baar. Ze zijn door van der Hoeve en de Kleyn reeds in 1917 kwantitatief onder
zocht. 

Zoals in Hoofdstuk 2c uit het literatuuroverzicht al bleek zijn de dyna
mische eigenschappen van het systeem minder goed bekend. In de fysiologische 
situatie zal veelal sprake zijn van een dynamische belasting, daar de stand 
(helling) van het hoofd in vele situaties snel wisselt. Reakties hierop zijn 
echter moeilijk te scheiden van de hierdoor tevens opgeroepen booggangreakties. 
De laatste spelen waarschijnlijk geen rol bij de voortdurende dynamische line
aire versnellingen welke in het dagelijkse leven van het konijn tijdens de 
voortbeweging op de zwaartekracht gesuperponeerd worden. De lineaire versnel
lingen die bij voorbeeld bij het lopen optreden zijn waarschijnlijk niet onaan
zienlijk, echter kort van duur. Men moet zich a..f"vragen in welke mate deze vrij 
willekeurige, snel wisselende (kortdurende) versnellingen oogbewegingen doen 
ontstaan. 

De parallelschommel biedt een goed kontroleerbare 
toedienen van wisselende lineaire versnellingen in het 
konstruktieve details van de gebruikte schommel werden 
Hoofdstuk 3. 

mogelijkheid voor het 
horizontale vlak. De 
reeds besproken in 

Uitgangspunt is dat de kracht werkend OP de statolieten op ieder moment 
bepaald >rordt door de resultante van alle erop werkende lineaire versnellingen. 
De richting en grootte van deze kracht wordt bepaald door de vektorsom van g 
en de horizontale versnelling van de schommel. 

De laatste heeft de vorm Aw2 sin wt en is dus bij de maximale schommel
uitwijking gelijk aan Aw2 waarbij w = 2"f (fis de schommelfrekwentie in Hz). 
De maximale versnelling is hier het belangrijkste, daar maximale schommelver
snelling vergeleken werd met maximale oogverdraaiing. De resultante van deze 
versnelling tezamen met g maakt een hoek a met de objektieve vertikaal, waarbij 
geldt: 

tg Cl = Aw2 
g 

Er treedt dus een richtingsverandering op van de resultante van de lineaire ver
snellingen. Behalve een richtingsverandering v= de resultante, treedt er ook 

, een verandering in grootte op. Deze verandering van de grootte is niet zo aan
zienlijk, bij voorbeeld bij een lineaire versnelling van 450 cm/sec2 (zoals tij
dens de huidige proeven slechts bij de drie grootste amplitude/frekwentiekombi
naties optrad) is de resultante 10% groter, echter-over een hoek van 24°36' 
gedraaid. Bij de berekening van de gegevens (met name- de gain) is geen reke
ning gehouden met deze vergroting van de re-sultante. Er zijn bij het konijn ook 
geen gegevens over de invloed van de vergroting van de lineaire versnelling op 
de oogbeweging, noch in de statische, noch in de dynamische situatie. Bij de 
mens heeft o.a. Celenbrander (1961.) aangetoond dat de statische oogverdraaiing 
bij zij>Taarts neigen van het hoofd (een torsiebe>Teging dus) onder invloed van 
toename van de resultante ook in grootte toeneemt. Wenneer dit ook het geval 
zou zijn bij het konijn in de dynamische situatie zou de gain in de huidige 
experimenten (= maximale amplitude van het oog/maximale hoekverdraaiing van de 
resultante) in feite nog een te hoge schatting zijn. 
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I.Janneer de statoliet-oculaire reflex onder invloed van dynamische lineaire 
versnellingen zo goed zou funktioneren als in de statische situatie zou men 
moeten verwachten dat de oogverdraaiing op eL~ moment de hoek tussen resul
tante en objektieve vertikaal benadert. Door sommigen ;rordt dit ook zondermeer 
aangenomen (Groen, 1972). 

De versnellingen optredend bij zijwaarts (transversaal) schommelen vertonen 
overeenkomst met die bij zijw·aarts neigen van het hoofd. Neigt de konijnekop 
naar rechts dan zal het rechteroog omhoog draaien en het linkeroog omlaag. 
Wanneer de schommel maximaal naar rechts is uitgeweken, is de op de kop werkende 
versnelling maximaal naar links verdraaid. De statolieten zullen ten gevolge van 
de traagheid achter blijven en naar rechts uitwijken, zodat in deze stand de 
ogen een gelijkgerichte verdraaiL~g als bij naar rechts hellen zullen moeten 
vertonen. 

Voor-achterwaa_rts (sagittaal) schommelen komt overeen met voor-achterwaarts 
hellen, waarbij de (lateraal gerichte) ogen van het konijn torsiebewegingen 
(raddraaiingen) ondergaan. Bij voorover hellen draait de bovenpool van elk oog 
naar achteren; een soortgelijke statolietverplaatsing kan men verwachten wan
neer de schommel naar voren is uitge<reken. In deze proefsituatie bewegen beide 
ogen in dezelfde richting in tegenstelling tot de oogbe1,regingen bij transver
saal schommelen. 

Veertien konijnen werden op de parallelschommel geschommeld, ze<rel in 
transversale als sagittale richting, waarbij respektievelijk vertikale- en 
torsie-oogbewegingen gemeten werden. Bij zes konijnen 1·7erden als prikkel ge
bruikt alle kombinaties van de volgende amplitudes en frekwenties: respektieve
lijk 10, 15, 20, 25 en 30 c:rr. en 0,068; 0,09; 0,11; 0,14; 0,16; 0,20; 0,23; 
0,35; 0,40; 0,42; 0,46; 0,52; 0,56; 0,65; 0,72; 0,94 en 1,2 Hz. Bij acht ko
nijnen werd de frekwentie gevarieerd op dezelfde wijze, doch ;rerd de schom
melamplitude in minder precieze stappen gevarieerd. 

Over vijf schommelperioden werden de schommel- en oogbewegingen gemiddeld 
(zie Hoofdstuk 3). Uit deze gemiddelden, uitgeschreven door de computer wer
den voor iedere kombinatie ber8<end: 
1) de amplitude van de oogbeweging; 
2) de amplitude van de schommelbe<reging; 
3} de maximale versnelling van de schommel; 
4) het faseverschil tussen oog- en schommelbeweging; 
5) de gain. 
Het faseverschil «erd aangegeven ten opzichte van de 'ideale' situatie, waar
bij de oogbe«eging de resultante van de lineaire versnellingen op de voet 
zou volgen (~ 0°), · 

De gain werd gedefinieerd als de amplitude van de oogbe;reging (in graden) 
gedeeld door de amplitude van de draaiing van de lineaire vektor (hoek in 
graden) ten opzichte van de vertikaal. 

De oogbewegingen (steeds geregistreerd terwijl de ogen bedekt waren) wa
ren bij benadering sinuscidaal van vorm. Snelle slagen traden zeer zelden op 
en een systematische nystagmus «erd nimmer gezien. Hel vertoonden de ogen in 
afwezigheid va_~ optische informatie enige spontane drift, welke gewoonlijk 
klein genoeg <ras om niet storend te zijn. Oogbe<regingen traden reeds op bij 
versnellingen van 5 à 10 cm/sec2, nl. voor torsieoogbewegingen bij gemiddeld 
8,4 cm/sec2 met als standaard fout 0,92 en voor vertikale oogbewegingen 
7,9 cm/sec2 met als standaard fout 0,83. (Voor de mens werd een subjektieve 
sensatiedrempel aangegeven van vergelijkbare grootte, Halsh, 1962}. Enkele 
voorbeelden van penschrijverresultaten (ongemiddeld) zijn weergegeven in 
Fig. 7-1. Voorbeelden van door de computer gemiddelde resultaten, waaraan de 
metingen verricht werden vindt men in Fig. 7-2. 

De betrekkelijk geringe grootte van de uitslagen (meestal niet groter dan 
1 à 2 graden) valt aanstonds op. Betekenis krijgt deze echter pas wa_~eer 
men deze heeft uitgedrukt in o.e gain, die in het ideale geval 1 zou moeten 
bedragen. Voor elk proefdier afzonderlijk werden de gain en faserelatie per 
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amplitude-frekwentiekombinatie van de schommel bera~end. Daar de resultaten 
voor de verschillende proefdieren sterk overeen kwamen werden de resultaten 
gemiddeld en opnieuw uitgezet. Gain en frekwentie werden langs een logaritmi
sche schaal uitgezet en fase langs een lineaire schaal, zoals algemeen gebrui
kelijk. 

Fig. 7-3 toont de resultaten voor sagittaal schommelen (torsie-oogbeweging) 
en Fig. 7-4 voor tr~Dsversaal schommelen (vertikale oogbeweging) van de zes 
normale konijnen waarbij &mplitude en frekwentie in nauwkeurige stappen geva
rieerd werden. Voor de diverse amplitudes zijn verschillende symbolen gebruikt. 
In de eerste plaats valt op dat in tegenstelling tot de resultaten op de tor
sieschommel hier geen systematische amplitude--afhankelij!c.heid ~'lwijsbaar is; 
de resultaten van de verschillende amplitudes overlappen elkaar en vallen 
binnen de standaarddeviatie (vergelijk Fig. 7-3 en 7-4 met Fig. 10-1 en 
10-2). Voor vertikale oogbewegingen is bij de frek;;entie 0,11 bij voorbeeld de 
gain 0,25 bij een amplitude van 10 cm, 0,24 bij 15 cm, 0,22 bij 20 cm 0,23 
bij 25 cm en 0,23 ·bij 30 cm en is het faseverschil respektievelijk . 18° bij 

7° . . 22° .. 2 2 ° .. 25 20° •.. 30 10 cn, -1 b~J 15 cm, - b~J 0 cm, - 1 b:LJ cm en- · D:LJ · cm. 
Het statoliet-oculaire systeem heeft dus niet de alineaXiteit van de booggang
reflexen, die amplitude-afhankelijk zijn. 

Gezien dit resultaat verden vervolgens de resultaten van alle amplitudes 
verwerkt in één grafiek van gain en fase als funktie van de frekwentie, ech
ter afzonderlijk voor transversaal en sagittaal schommelen voor alle proef-c· 
dieren (Fig. 7-5). Voor alle veertien konijnen geeft Fig. 10-1 en 10-2 de 
standaarddeviaties (zie Hoofdstuk 10) • · · 

De gain is zelfs voor de laagste frek·wenties laag, maximaal 0,27 (gemid:
deld) voor vertikale oogbe;;egingen bij 0 ,07 Hz en maximaal 0 ,22 voor torsie-
bewegingen bij 0,07 Hz. Bij toename van de frekwentie is er een sterke daling 
van de gain, voor torsiebewegingen bij voorbeeld is de gain bij 0, 14 Hz 0, 13; 
bij 0,31 Hz 0,07; bij 0,94 Hz 0,02 en bij 1,22 Hz 0,.016. Voor vertikale oog-
bewegingen is de gain bij 0,14 Hz 0,17; bij 0,35 Hz 0,12; bij 0,94 Hz 0,02 en 
bij 1 ,22 Hz 0 ,012. De gain neemt dus over hetzelfde frek1centiegebied af met 
een faktor 16,9 voor de vertikale oogbewegingen en met een faktor 13,6 voor de 
torsiebewegingen. De resultaten voor beide schommelbe;;egingen tonen hetzelfde 
verloop, al is de gain voor de vertikale oogbewegingen over het algemeen 
groter dan die voor torsie--oogbewegingen. Vergeleken met de gain van de to
nische vestibule-oculaire reflex is er een enorm verschil in grootte. 

Fig. 7-1. Voorbeelden van penschrijverregistraties van oog- en 
parallelschommelbe;reging. Tel.~ens is weergegeven: de schommelbeweging 
in cm (boven), een tijdschaal in sec (midden) en de oogbeweging in 
graden (onder). 

Links: transversaal schommelen, met vertikale oogbewegingen. 
Penuitslag naar boven komt overeen met resp. schommelbeweging 
naar rechts en beweging van het rechteroog naar beneden. 
Rechts: sagittaal schol!llllelen, met torsie-oogbewegingen. 
Penuitslag naar boven komt hier overeen met resp. schommelbe;;e
ging naar voren en temporale torsie van beide ogen' 
De schommelfrekwenties zijn aangegeven in Hz. 
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Fig. 7-3. Gain (logaritmisch) en faseverschil 
(lineair) uitgo:zet tegen schommelfrekwentie 
(logaritmisch). Torsie-oogbewegingen op de pa
rallelschommel. Gemiddelde waarde van 6 konij
nen. De resultaten voor verschillende schom
melamplitudes zijn afzonderlijk weergegeven. 
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Fig. ï-5. Gain (logaritmisch) en faseverschil 
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sie (driehoekjes) oogbewegingen op de paral
lelschommel, gemiddeld over alle gebruikte 
amplitudes voor 6 konijnen. 
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Er is een fase-achterstand voor het gehele gebru~~te frekwentiegebied, het 
faseverschil is nooit 0. Bij de laagste frekwenties is het faseverschil het ge
ringst, het neemt sterk toe bij teename van de frekwentie (zie Fig. 7-5). 
Voor torsie-oogbewegingen is bij voorbeeld het faseverschil -2° bij 0,07 Hz, 
-28° bij 0,14 Hz, -63° bij 0,35 Hz, -13° bij 0094 Hz en -150° biá 1,22 Hz. Voor 
vertikale oogbewegingen is het faseverschil -5 bij 0,07 Hz, -35 bij 0,14 Hz, 
-62° bij 0,35 Hz, -113° bij 0,94 Hz en -130° bij 1,22 Hz. Er is geen duidelijk 
systematisch verschil tussen de resultaten van de torsie- en vertikale oogbewe
gingen. Ook in het faseverschil is er geen systematische amplitude-afhankelijk
heid aantoonbaar. 

Konklusies 
1) De gain van de statoliet-oculaire reflex onder invloed van sinuscidale line
aire versnellingen is sterk frekwentie-afhankelijk. 
2) Zelfs voor de laagst gebruikte frekwenties is de gain laag (± 0,25), voor 
hogere frekwenties daalt hij zeer sterk (± 0,01). 
3) Het faseverschil tussen schommel en oogbewegingen is ook sterk frekwentie
afhankelijk. 
4) Er is steeds sprake van een fase-achterstand, die voor de laagste frekwen
ties zeer gering is, bi~ 0 ,6 Hz ca. 90 ° bedraagt en bij hogere frekwent i es ver
der oploopt tot ca. 140 bij 1,2 Hz. 
5) Fase en gain vertonen geen systematische amplitude-afhankelijkheid. 
6) Zowel het fase- als gainverloop tegen de frekwentie tonen dat de statoliet
oculaire reflex in het gebruikte frekwentiegebied onder invloed van sinuscidale 
lineaire versnellingen zeer matig funktioneert, dat wil zeggen met lage gain en 
grote fase-achterstand. 
7) De resultaten geven aanleiding te overwegen in hoeverre ze benaderd kunnen 
worden door een lineair tweede orde systeem. Een poging hiertoe zal worden be
schreven in Hoofdstuk 10. 
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Hoofdstuk 8: ParallelschommeleXPerimenten bij konijnen met eenzijdige en dubbel

zijdige labyrintectomie 

al Eenzijdige labyrintectomie 
Bij zeven konijnen waarvan het linker labyrint een half jaar tevoren vas 

gedestrueerd verden de oogbewegingen van het rechteroog gemeten bij dezelfde 
frekwenties als de normale konijnen en bij drie amplitudes (10, 20 en 30 cm). 
Alle registraties geschiedden met bedekte ogen. Dezelfde parameters als bij de 
normale konijnen verden berekend. Voor ieder dier afzonderlijk verden de gain 
(logaritmisch) en het faseverschil (lineair) tegen de frekwentie (logaritmisch) 
uitgezet. Voor de individuele dieren vas e~~zelfde verloop te zien in de figu
ren. De gegevens van de zeven konijnen verden daarom gemiddeld en de-gemiddel
den zijn veergegeven in Fig. 8-1. 

Bij alle zeven konijnen werden oogbevegingen geregistreerd die min of 
meer sinuscidaal van vorm waren. Pas bij hogere acceleraties dan bij n.ormale 
konijnen verden meetbare oogbewegingen geregistreerd. en wel bij vertikale oog
bevegingen 43,8 cm/sec2 gemiddeld met de standaard fout 7,5 en bij torsie
oogbewegingen 53,4 cm/sec2 gemiddeld met de standaard fout 13,2. Het gevolg 
hiervan is dat bij lagere frekwenties geen ·-bruikbare rea.ldies verden verkregen. 

Fig. 8-2 A t/m F geven enkele voorbeelden van penschrijverresultaten bij 
eenzijdig geopereerde dieren. 
De gain voor vertikale oogbevegingen. bij het eenzijdig geopereerde konijn 
(vergelijk Fig. 8-1 met Fig. 7-5) ligt lager dan voor het normale konijn 
(zie tabel 8-1 ) • -~ · - ' -· 

Tabel 8-1 

Frekwentie Gain normale konijnen Gain eenzijdig geope- Faktor 
reerde konijnen 

0,17 0,162 0,061 2,65x 

0,23 0 '132 O,û46 2,87x 

0,35 0 '115 0,035 3,3x 

0,42 0,09 0,032 2 ,8x 

0,52 0,069 0,025 2,8x 

0,65 0,045 0,023 1,96x 

1,2 0,012 0,012 1x 

De gain is dus tot 3 ,3x zo groot bij het normale konijn. Er is een statistisch 
signifikant verschil tussen de geopereerde en niet geopereerde groep konijnen 
in de geinvaarden (p < 0,003) ten voordele van de niet geopereerde dieren 
(zie tabel 8-2). Over beide groepen gerekend is er een statistisch signifikan
te frekwentie-afhap~elijkheid die echter voor de groepen weer verschilt. 
De geinvaarden van de geopereerde dieren tonen een minder duidelijke frekwen
tie-afhankelijkheid dan de geinvaarden van de niet geopereerde. De frekwentie
afhankelijkheid is voor beide groepen in die zin dat bij toename van de fre
kwentie de gain afneemt. 
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Tabel 8-2 

VARIANTIE-ANALYSE 

GAIN VERTIKALE OOGBEWEGINGEN PARALLELSCHOMMEL 

Groepen: normale dieren versus dieren met één labyrint. 

Variantie bron ss di' MS 

1 ) Subjekten binnen 2757,3320 19 145,12273 
groep 

2) Frekwentie x 2020,2422 176 11 ,478648 
subjekten binnen 
groep 

3) Groepen 3466,o6o8 1 3466,0608 

4) Frekwenties 2025,6541 12 168,80450 

5) Frekwenties x 2594,6970 12 216,22475 
. groepen 

220 

(.2.) 
1 

(.1±.) 
2 

(2) 
2 

* p < 0,0003 -p < 0,00001 

F-ratio 

23,884 "' 

14,706,..... 

18,837 "'"' 

De gain voor de torsie-oogbewegingen is eveneens kleiner dan voor het normale 
konijn (vergelijk Fig. 8-1 met Fig. 7-5). Verduidelijking hiervan geeft tabel 
8-3. 

Tabel 8-~ 

Frekwentie Gain normale konijnen Gain eenzijdig geope- Faktor 
·reerde konijnen 

0,17 0,124 0,062 2x 
" 

0,23 0,089 0,042 2, 12x 

0,35 0,07 0,03 2·,3x 

0,42 0,053 0,028 1,9x 

0,52 0,041 0,026 1,6x 

0,94 0,018 0,012 1,5x 

1,2 0,016 0,011 1 ,5x 

Er is een signifikant verschil in de geinwaarden voor de niet en wel geope
reerde konijnen (p < 0,0002) ten voordele van de normale dieren (zie tabel 8-4). 
Over beide groepen gezamenlijk is er een signifikante frekwentie-afhankelijk
heid (p < 0,00001) (zie tabel 8-4). Voor de niet geopereerde dieren is· er 
echter een signifikant sterkere frekwentie-afhankelijkheid als voor de geope
reerde dieren. 



-127'-

Tabel 8-4 

VARIANTIE-ANALYSE 

GAIN TORSIE-OOGBEWEGINGEN PARALLELSCHOMMEL 

Groepen: normale dieren versus· dieren met één labyrint. 

V ariant.ie bron 

1) Subjekten bin.TJ.en 
groep 

2) Frekventie x 
subjekten binnen 
groep 

3) Groepen 

4) Frekventies 

5) Frekventies x 
groepen 

ss 
1278,8469 

1357,6882 

1652,8894 

2742,3359 

2506,6458 

df' 

20 

176 

1 

12 

12 

221 

MS 

63,942337 

7,7141371 

1652,8894 

228,52798 

208,88715 

*- p < 0,0002 

** p < 0,00001 

F-ratio 

c~-l 25,850 * ~ 1 
(~) 29,625 "'"' 2 
( .2.) 27,078 ** 2 

Het ~aseverschil tussen oog- en schommelbeweging is voor vertikale oogbewe
gingen geringer voor het eenzijdig geopereerde dier dan voor het normale konijn 
(vergelijk Fig. 8-1 en Fig. 7-5"l. Tevens blijkt dit uit tabel 8-5. 

Tabel 8-2. 

Frekwentie Normale konijnen Geopereerde konijnen 

0,17 -40,6° -13,6° 
0,23 -51,4° -24,5° 

0,35 -62,2 0 l 0 0 -4 ,9 
0,42 -69,2° -45° 
0,56 -79,5 0 -53° 
0,65 -63,4° -84,6° . 
1 ,2 -122,5° -129° 

Variantie-analyse leert dat het verschil tussen de groepen signi~ikant is 
(p <,0,002)., ten voordele van de geopereerde dieren. Voor beide groepen is 
er een-~rekventie-afuankelijkheid die signi~ikant is (:p < 0,00001) (zie 
tab_el 8-6). In -deze ~rekventie-afuankelijkheid is er .geen signi~ikant ve;r.,-
schil tussen de twee groepen (tabel 8-6). . 
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Tabel 8-6 

VARIANTIE-ANALYSE 

:t>-.ASE VERTIKALE OOGBEWEGINGEN PARALLELSCHOMMEL 

Groepen: normale dieren versus dieren met één labyrint. 

Variantie bron 

1) Subjekten binnen 
groepen 

2) Frekwentie x 
subjekten binnen 
groepen 

3) Groepen 

4) Frekwenties 

5) Frekwenties x 
groepen 

ss 
30038,055 

17665,445 

24118,723 

136353,38 

712,52734 

df 

19 

127 

1 

9 

9 

165 

MS 

1580,9502 

139,09799 

24118,723 

15150,375 

79,169693 

* p < 0,002 

** p < 0,00001 

'" 

F-rati0c· · 

(1) 15,256 * 1 

(.!!.) 108,919 *"' 2 

(2.) 
2 0,569 

Voor torsie-oogbewegingen is het faseverschil eveneens geringer bij eenzijdig 
geopereerde dieren dan bij normale dieren (vergelijk Fig. 8-1 en Fig. 7-5}. · 
Tabel 8-7 gee:ft de verschillende waarden: 

Tabel 8-I 

Frekwentie Normale konijnen Geopereerde konijnen 

0,17 -35,3° -14,5° 

0,23 -47 '1° -31,4° 

0,35 -62,8° -48° 

0,42 -72,4° '-56, 1° 

0,56 -92,8° -60,3° 

0,65 -105,9 0 -67,4° 

1.2 -149,6° -123,5° 

Er is een signifil'.a.ht verschil in fasehoek tussen de geopereerde. en niet,.geope
reerd.e groep (p < 0,0002; zie tabel 8-8), ten voordele van de geopereë:t=de groep. 
Voor be~de ":roepen tezamen is er een signifikante frekwentie-afhankelijkheid · 
(p < o ,00001). ·voor de groepen afzonderlijk is er een verschil in vorm .van de 
frekwentie-arnankelijkheid. 



-129-

Tabel 8-8 

VARIANTIE-ANALYSE 

FASE TORSIE-OOGBEWEGINGEN PARALLELSCHOMMEL 

Groepen: normale dieren versus dieren met één labyrint. 

Variantie bron ss df' MS 

1) Subjekten binnen 19494,504 19 1026,0264 
groen 

2) Frekwentie x 18778,434 133 141,19122 
subjekten binnen 
groep 

3) Groenen 28364,371 1 28364,371 

4) Frekwenties 139245,00 9 15471 ,664 

5) Frekwenties x 8205,8164 9 911,75732 
groep 

171 

* p < 0,0002 

** p < 0,00001 

F-ratio 

(d) 27,645 * 1 

(.!±.) 109 ,579 ** 2 

(2) 6,458 ** 
3 

De gebruL~te experimentele proefopzet, overeenkomstig weL~e de variantie-analyses 
werden uitgevoerd was een p.-q.r. split plot design (cf, Kirk, 1968 pp 270 e.v.). 
Alle analyses werden machinaal uitgevoerd, gebruikmakend van VAB.IAN/02, een 
FORTRAN-IV variantie-analyse programma, geschreven door T. KW.AAITA.Ä..L en E. ROSKP.M 
te Nijmegen. 

Konklusies: 
1) Bij eenzijdig labyrintloze konijnen zijn op de parallelschommel oogbewegingen 
op te wekken 
2) De 'drempel' waarbij deze oogbewegingen optreden ligt hoger dan bij normale 
konijnen. 
3) De gain van de oogbewegingen is signifikant lager dan bij normale konijnen in 
dezelfde proefsituaties. 
4) De fase-achterstand is signifikant geringer bij de geopereerde konijnen dan 
bij de normale konijnen in dezelfde proefsituaties. 
5) Zowel de gain als het faseverschil tonen een frekwentie-afhankelijkheid bij het 
eenzijdig labyrintloze konijn, zij het dat de frekwentie-afhankelijkheid van de 
gain bij de geopereerde dieren geringer is dan de niet geopereerde. 

b) Dubbelzi.i dige labyrintectomie 
Bij vijf konijnen waarbij een maand tevoren een dubbelzijdige labyrintectomie 

werd verricht werd getracht oogbewegingen te.registrera~ op de parallelschommel 
bij verschillende frekwenties en amplitudes. 

Bij geen der dieren werd een meetbare systematische oogbeweging geregistreerd. 
Een voorbeeld hiervan geeft Fig. 8-1 Gen H. 

Voor de oogbewegingen die ontstaan op de parallelschommel·zijn de labyrinten 
dus de 'sensors'. Somate-sensibele informatie draagt blijkbaar niet noemenswaar
dig bij tot de door sinuscidale lineaire versnellingen opgewekte oogbewegingen. 
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Hoofdstuk 9: Oogbewegingen bij normale konijnen o.i.v. 'konstante' lineaire 

versnellingen 
De experimenten op de parallelschommel leerden ons dat de gain van de oogbewe
gingen onder invloed van sinuscidale lineaire versnellingen bij toenemende fre
kwentie afneemt en de fase-achterstand toeneemt. De statoliet-oculaire reflex 
funktieneert niet goed bij dit soort versnellingen. Deze bevindingen duiden aan 
dat het statoliet-oculaire systeem mogelijk traag reageert. Mede daarom leek het 
aantrekkelijk de reflex ook op andere wijze te testen, om te zien of de resul
taten in overeenstemming zouden zijn met de voorgaande. Een goede methode hier
voor is de zgn. 'stap-response', in dit geval een oogbewegingsreaktie op een 
plotseling optredende en daarna konstante lineaire versnelling. Op grond van de 
parallelschommelexperimenten zou men een grotere, echter traag verlopende oog
beweging verwachten bij versnelling van vergelijkbare grootte. 

De wijze waarop de acceleratie werd opgewekt is beschreven in Hoofdstuk 3. 
Bij lineaire versnellingen van verschillende grootte en duur, respektievelijk 
0,02 g (duur ca. 11 sec), 0,04 g (ca. 8 sec), 0,07 g (ca. 6 sec), 0,09 g 
(ca. 5,2 sec) en 0,11 g (ca. 4,5 sec) zowel in het sagittale als frontale vlak 
werden respektievelijk torsie- en vertikale oogbewegingen gemeten bij twee 
respektievelijk zeven normale konijnen waarbij de ogen bedekt waren. De bewe
gingen van het rechteroog werden geregistreerd. Na middeling over tien aflegde 
trajekten werden de volgende grootheden gemeten en berekend: 
1) de grootte en duur van de versnelling van het karretje 
2) de hoek van de resultante van zwaartekracht en de lineaire versnelling en 

de vertikaal 
3) de amplitude van de oogbeweging 
4) de gain, gedefinieerd als de amplitude van de oogbeweging gedeeld door de 

hoek van de resultante van zwaartekracht en de lineaire versnelling en de 
vertikaal. 

Wederom is het nuttig deze situatie te vergelijken met de 'tonische' 
statoliet-oculaire reflex. Wanneer het konijn plotseling passief naar rechts 
bewogen wordt zullen de statolieten achter blijven door hun inertie bij de be
weging van het konijn. Deze situatie is vergelijkbaar bij het naar links hellen 
van de konijnekop. Het gevolg is dat het rechteroog omlaag beweegt en het lin
keroog omhoog (dus een vertikale oogbeweging). 

Wanneer het konijn in sagittale richting bewogen wordt, naar voren bij voor
beeld, zullen de statolieten achter blijven door hun traagheid. Deze situatie 
is vergelijkbaar met achterover hellen van de konijnekop. De oogbeweging die 
hierdoor ontstaat en die ertoe bijdraagt het oog horizontaal.te houden is een 
torsiebeweging in die zin dat de bovenpool van beide oogbollen naar voren be
weegt. 

Er werd een systematische oogbewegingsreaktie gezien bij alle zeven ge
bruikte proefdieren; deze nam toe bij toename van de versnelling en in verloop 
van de tijd. Fig. 9-1, 2 en 4 tonen vertikale oogbewegingen bij verschillende 
versnellingen weergegeven door verschillende symbooltjes en Fig. 9-3 en 4 to
nen torsie-oogbewegingen. In Fig. 9-1 is bovendien het verloop van de versnel
ling te zien. Zoals uit deze figuur Valt af te lezen is de versnelling slechts 
bij grove benadering konstant; de aangegeven waarden voor de versnellingen zijn 
gemiddelden. Frekwenties boven 3 Hz zijn bovendien door filtering uit deze ver
snellingsregistraties verwijderd. (De oogbewegingsregistraties zijn niet gefil
terd). 

De oogbewegingen bereiken aanzienlijk grotere amplitudes dan op de paral
lelschommel, betekenis krijgt dit echter pas door dit in de gain uit te d..."Ukken. 
In Fig. 9-1 bij voorbeeld zijn de uiteindelijk bereikte oogverdraaiingen respek
tievelijk 1°20', 2°30', 3°60 1 , 5°9' en 6°20' en de gain 0,2; 0,8; 0,7; 0,8 en 
0,7. De gain ligt dus aanzienlijk hoger dan voor de parallelschommelexperimen
ten. Dit geldt evenzeer voor de torsie-oogbewegingen, zie Fig. 9-3. De gemid
delde voor de vertikale oogbewegingen is bij 0,02 g 0,44; bij 0,04 g 0,66; 
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Fig. 9-3. Voorbeelden van nasale torsie-oogbewegingen opgewekt 
door voorwaartse versnelling. Gemiddelden van 10 ritten voor 
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zijn in deze gevallen: 0,45; ! ,3; 1 ,3; 1,0 en 0,9. 
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Fig. 9-4. Voorbeelden van vertikale oogbewegingen, opgewekt door 
versnelling naar rechts (boven) en torsie-oogbewegingen, opgewekt 
door versnelling naar voren (onder), alle in hetzelfde konijn. 
De gemiddelde uitslagen van 10 ritten zijn weergegeven. 
De geschatte uiteindelijk bereikte gains zijn in de bovenste fi
guur 0,4; 0,7; 0,55; 0,5 en 0,6; in de onderste figuur 0,3; 0,3 
en 0,5. 
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Fig. 9-5. Vertikale oogbeweging (doorgetrokken lijn) opgewekt door 
een kortdurende transversale versnelling·(stippellijn). 
De versnelling werd na 3,5 sec onderbroken door het aandrijvende 
gewicht niet verder te laten vallen. Het karretje bewoog zich dan 
verder voort met een door wrijving min of meer eenparig vertraagde 
beweging. Zowel bij acceleratie als deceleratie treedt een (trage) 
oogbeweging op. Gemiddelde van 10 ritten. 
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bij 0,7 g 0,49; bij 0,09 g 0,51 en bij 0,11 g 0,48. De gain voor de vertikale 
oogbewegingen (zeven experimenten) gemiddeld over alle versnellingen is 0,52. 
Op de parallelschommel ligt de gain voor het merendeel van de frekwenties be
neden de 0,1. Voor de torsie-oogbewegingen werd als gemiddelde eindgain ge
vonden (twee experimenten) bij 0,07 g 0,8; bij 0,09 g 0,7 en bij 0,11 g 0,7. 
De gemiddelde gain voor alle versnellingen tezamen is hier 0,74. 

Het verloop van de oogbeweging tegen de tijd is goed te zien in de Figu
ren 9-1 , 2, 3 en 4. Bij alle konijnen werd waargenomen dat het maximumvan de 
oogamplitude pas na enkele sekonden bereikt werd, zowel bij de vertikale- als 
de torsie-oogbewegingen. Voor de vertikale oogbewegingen werd gemiddeld na 
ongeveer 3,5 sec het maximum van de oogamplitude bereikt. Voor de torsie-oog
bewegingen ligt dit zelfs bij ongeveer 4,5 sec. Het verloop in de tijd is vrij
wel onarllankelijk van de grootte van de versnelling. Het statoliet-oculaire 
systeem reageert dus traag, zoals al vermoed werd op grond van de parallel
schommelexperimenten. Het konijn zal in zijn dagelijkse leven in weinig si
tuaties een enkele sekonden lang durende lineaire versnelling van konstante 
grootte ondergaan, afgezien van de ~waartekracht. De sinuscidaal variërende 
lineaire versnelling, als opgewekt op de parallelschommel geeft een betere 
benadering van de fYsiologische situatie. De gevonden eindgain op de lineaire 
versneller komt redelijk overeen met de gevonden waarden voor de tonische 
vestibule-oculaire reflex als beschreven door v~~ der Hoeve en de Kleyn (1917). 

Zoals uit de figuren al duidelijk wordt zijn de in dit hoofdstuk gegeven 
waarden met aanzienlijke meetfouten behept; deze waarden geven dan ook meer 
een kwalitatieve indruk van het gedrag van het statoliet-oculaire systeem dan 
ee:q. nauwkeurige kwantitatieve. 

Konklusies 
1) Onder invloed van een min of meer konstante lineaire versnelling met een 
duur van ca. 4 ,5 tot 11 sec treden oogbewegingen op waarvan de gain aanzienlijk 
hoger is dan voor sinuscidale lineaire versnellingen. 
2) De grootste amplitude van de oogbeweging ·wordt pas bereikt na enkele sekon
den. 
3) Het gedrag van de statoliet-oculaire reflex in deze proefsituatie is over
eenkomstig de verwachtingen die voortvloeiden uit de analyse van de parallel
schommelexperimenten. 
4) Deze resultaten en die uit Hoofdstuk 7 geven· aanleiding na te gaan in hoe
verre de statoliet-oculaire reflex is te beschrijven als een lineair tweede 
orde systeem. Zie hiervoor Hoofdstuk 10. 
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Hoofdstuk 10: Algemene discussie betreffende de experimenten. met lineaire ver-: 

snellingen 

a) De statoliet-oc·Qlaire reflex 
Onder invloed van sinuscidale lineaire versnellingen., zoals opgewekt op de pa
rallelschommel; werkt de. statoliet,-oculaire reflex slecht, met lage gain en 
grote fäse-achterstand (àitha:!ls: i~ het geteste frek1fentiegebied). Met het blo
te oog waren geen oogbewegingen waar te nemen, aangezien de oogbewegingen in de 

0 - • • . -orde van grootte .van. 1. lagen. Er ~s een sterke frekwent~e-afhan.":el~Jkhe~d van 
zowel. de. fase. als de gain. Een systematische amplitude,-afhankelijkheidont
breekt, zodat . het, systeem mogelijk fw-":tioneert als een lineair systeem, zoals. 
aan het eind van .. dit hoofdstuk beschreven zal worden. Er zijn geen nauwkeurige 
metingen van oogpeweginge~ voorhanden.(waarbij de input en output gerelateerd 
worden)-die vergeleken zouden kunnen worden met de onze (zie_Hoofdstuk 2c). 
Torsiebewegingen.onder invloed van sinuscidale lineaire versnellingen op de 
parallelschommel zi,jn .. nog nooit eerder geregistreerd. Omtrent vertikale oog
bewegingen zijn er wel_ wat beknopte gegevens voor het konijn en de mens, 
echter geen nau1·Tkeurige en systematische metingen waarbij getracht wordt de 
input en output te relateren. 

Op grond van toch wel summiere meetgegevens komen van Egmond, Groen 
en Jongkees (1952) tot de volgende konklusie: 
"As might be expected on mechanical grounds it is also experimentally evident 
that all farms of linear accelerations have. actually the same effect on the · 
observing subject, qualitatively as well as quantitatively. This unity 
appears likewise from tests on animals". 

Vele auteurs lukte het niet oogbewegingen onder invloed van line
aire versnellingen .aan te tonen (Magnus, 1924; Lorente de No; 1.931; Sjöberg, 
1931; Lansberg, .1954). Anderen lu.":te dit slechts bij een deel van de proefdie
ren c.q. proefpersonen (Bles, 1971; Fleisch, 1922; Yamagata et al, 1965). 
Correia en Guedry ( 1964) en Guedry, Harris en Correia ( 1964) registreerden 
horizontale· oogbewegingen op de_ parallelschommel .bij liggende,. zijwaarts ge-. 
schommelde proefpersonen. Ze geven geen kwantitatieve gegevens over de ampli
tude van de oogbewegingen en vinden bij proefpersonen die bij andere tests 
beiderzijds geen labyrintfunktie léken te bezitten ook oogbewegingen. Er zou 
wat.meer spreiding zijn in de faseverschillen tussen oog- en schommelbeweging 
bij.de·proefpersonen.met zogenaamde bilaterale labyrintfunktie-uitval. De 
alertheid van de proefpersonen zou de oogbewegingen sterk beïnvloeden; wanneer 
de proefpersonen alert ~aren (b.v. tijdens hoofdrekenen) waren er volgens hen 
geensinusoidali= oogbewegingen op te wekken qp de parallelschOmmeL Jongkees 
en Philipszoon ( 1963) en Oesterveld ( 1970) maten systematische oogbewegingen 
zowel bij het konijn als- de mens op de parallelschommel met elektro-oculogra
fie. De oogbewegingen bij de mens lijken uit,hun gegevens in de orde van groot-. 0 . - . . -- ... -
te van_ 1.0 .te liggen (input en output .worden. niet gekorreleerd). Scholtz ( 1972) 
vindt bij de mens systematische oogbewegingen op de parallelschommel, echter 
niet bij alle proefpersonen.en juist in zittende posities ontbraken de rea.<:ties 
het meest veelvuldig. De dgor Schol tz (l.c.) gemeten oogbewegingen lijken in de 
orde -:van grootte. van 10-20 te liggen .en hij registreerde fasevoorlopen (!) van 
de oogbewegingen.> Correia en Guedry, 1964; ,J:ongkees en Philipszoon, 1963; en· 
Philipszcon, 1959 registreerden achterlopen- bij de mens,·de laatste.ook,pij_het 
konijn. De Parallelschommelwordt door. de genoemde auteurs bij een frekwentie 
gebruikt· én wei de natuurlijke. Groen ( 1972) schrijft dat de oogdraaiing goed 
zou kompenseren voor hoeken van kleiner dan 30° verdraaiing .van de resultante. 
De experimentele basis voor deze uitlating is ons niet geheel duidelijk,-

. Onze gegevens·zijn in tegenspraak met de konklusies van van Egmond, 
Groen en Jongkees (1952), Jongkees (1966, 1967) en Groen (1972) en maken het 
begrijpelijk dat het vele onderzoekers niet. lukte onder. invloed van lineaire 
versnellingen noemenswaardige systematische oogbewegingen aan te tonen met be
hulp van. het ongewapende oog of elektro-oculografie. Ze maken de centroversiele 
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resultaten ook begrijpelijker. Alleen met behulp van verfijnde oogbevegings
meettechnieken zijn oogbevegingen onder invloed van lineaire versnellingen bij 
het konijn onder onze proefkondities betrouvbaar te meten. De gegevens van 
Scholtz (1972) en Jongkees en Philipszoon (1963) betreffende de grootte van 
de oogbewegingen bij de mens op de parallelschommel zijn moeilijk te interpre
teren, mede gezien de kleine oogbevegingen crider invloed van positieverande
ringen van het hoofd bij de mens (alleen bij zijvaarts neigen van het hoofd 
aantoonbaar tot 5 à 6°) . · · 

Aangezien er door anderen geen nauvkeurige kwantitatieve a_~alyse verricht 
is van de statoliet-oculaire reflex, kunnen wij onze gegevens slechts verge~ 
lijken met de gegevens over perceptie van lineaire sinuscidale versnellingen 
door Meiry (1965, 1971) bij·de mens en de met behulp van micro-elektroden gedane 
afleidingen uit de nucleus vestibularis medialis van de kat door Jones en Milsum 
( 1969). Meiry (l.c.) vindt dat de be>regingssensatie bij de mens boven circa 
1/15 Hz àchterloopt in fase en dat deze fase-achterstand vrij snel toeneemt tot 
circa 70° bij circa 2/3 Hz. Jones en Milsum vinden bij toename van de frekwentie 
een sterke toename van de fase-achterstand van de ontladingsfrekwentiemodulatie 
ten opzichte van de schommelbeweging: Ofschoon deze gegevens afkomstig zijn van 
heel andere niveaus vijzen zij beide in de richting van een trage statoliet
orgaan rea_l<;:tie. · 

Omdat de resultaten onder invloed van sinuscidale lineaire versnellingen 
nogal verrassend varen en niet in overeenstemming met de ver>rachtingen op 
grond van de meeste andere literatuurgegevens, werd overgegaan tot het testen 
van de statoliet-oculaire reflex onder invloed van min of meer konstante line
aire versnelling (de staprespons). Bij verschillende grootte en duur van de li
neaire versnellingen >rerden torsie- en vertikale oogbe>regingen geregistreerd. 
De maximale oogpositieverandering verd pas na enkele sekonden bereikt en de 
bereikte gain benaderde die van de 'tonische' statoliet-oculaire reflex. Zo>rel 
de gegevens verkregen uit de parallelschommelexperimenten als die uit de expe
rimenten met het rijdend platform pleiten voor een trage statoliet-oculaire re
flex. De veel geciteerde en gehuldigde opvatting was dat de indikatietijd van 
~atoliet-organen kort vas. 

Van Egmond, Groen en Jongkees (1952) zijn van mening dat de indikatietijd 
van het statoliet-orgaan in de orde van grootte van 0,05 à 0,1 sekonde ligt·. 
Ze baseren dit ·op sensatie-experimenten bij de mens van Mulder ( 1908), eigen 
sensatie-experimenten. op de parallelschommel en experimenten va_~ ven Bekèsky 
(1935) die hoofdbewegingsreakties mat op z~er harde geluiden. Noch de experi
menten van Mulder, noch die van Van Egmond c,s. zijn gerelateerd aan frekwen
tieverschill.en van de opgelegde lineaire acceleratie. Verder lijkt het begin, 
respektievelijk de duur van een bewegingssensatie een moeilijk kwantificeerbare 
maat. Wat bevegingssensaties betreft is de studie van Meiry (1965, 1971) veel 
·uitgebreider en systematischer verricht en deze komt ook tot geheel andere kon
klusies (zie boven). Harde geluiden vormen geen adekvate prikkel voor het 
vestibulair apparaat. 

Walsh (1966) komt ook op grond van (te?) kortdurende lineaire versnellingen 
(0,28 tot 0,55 sec) op de parallelschommel bij de mens door middel van sensa-

. tiemetingen tot een korte indikatietijd (0,03 tot 0,05 sec). Schöne en Mortag 
(1968) vonden dat de perceptie van de verdraaiing van de subjektieve vertikaal 
geringer·was dan de objektieve verdraaiing van de lineaire vector op de paral
lelschommel. Dit pleit veer een trage reaktie van het statoliet-orgaan. 

· De Vries (1950) heeft vibratie-experimenten gedaan bij de snoek en besluit 
op grond van deze gegevens tot een korte indikatietijd; vibratie is echter voor 
het vestibulair apparaat geen fysiologische prikkeling. Hij mat alleen aan de 
massieve sacculus-otoliet en schrijft z·elf dat de metingen nogal onnauwkeurig 
zijn. 

Young en Meiry ·(1968) ontwierpen een model voor het systeem input snelheid/ 
geperciPieerde snelheid en simuleerden dit op een arialoge computer; de statoliet 
berèikt~volgens hun model na een stapinput zijn eindstand met een tijdkonstante 
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van 5,3 sekonde. De al genoemde experimenten van Jones en Milsurn (1969) pleiten 
eveneens voor een traag systeem, evenals de in Hoofdstuk 2c genoemde experimen
ten van Szentagothai en Brindley. 

Onze experimenten bewijzen in ieder geval dat de statoliet-oculaire reflex 
een trage reflex is. Jones heeft aangetoond dat deze eigenschappen terug te 
vinden zijn in de tweede orde neuronen van het vestibulair systeem. Meiry, 
Schöne en Mortag vinden dezelfde traagheid in de bewegingspercaptie van de 
mens en Brindley in het totale motorische gedrag van de kat en het konijn. 
Ui ter st belangw-ekkend lijkt de vondst van Suzuki ( 1969) dat een snelle akti vat ie 
optrad van de ogen bij elektrische prikkeling van de nervus utricularis. 
Wanneer deze literatuurgegevens gekombineerd worden met onze resultaten lijkt 
het zeer aantrekkelijk de traagheid van de statoliet-oculaire reflex op peri
feer niveau te zoeken en niet in het centraal zenuwstelsel. 

Onze kwantitatieve analyse van de statoliet-oculaire reflex duidt aan 
dat de statoliet-oculaire reflex een traag werkende reflex is: pas na enkele 
sekonden wordt de maximale reaktie bereikt. Bij kortdurende lineaire versnel
lingen (zoals optreden bij de lokometie van het konijn) treden nauwelijks oogbe
wegingen op. Dit leidt tot verreikende konklusies, nl. dat de oogbewegingen die 
op theoretische gronden verwacht zouden worden oij kortdurende lineaire versnel
lingen zo klein zullen zijn dat ze de stabilisatie van het oog niet noemens
waardig zullen beïnvloeden. Funktioneel zijn deze oogbewegingen namelijk niet 
nuttig, in tegendeel zij zouden de stabilisatie van het oog ten opzichte van de 
omgeving verstoren. Het lijkt dus van grote funktionele betekenis te zijn dat 
de statoliet-oculaire relfex zo traag is. 

Bij langdurige positieveranderingen werkt de statoliet-oculaire reflex wel 
goed en· slaagt er redelijk in de visual streak horizontaal te houden wanneer 
de positieverandaringen niet te groot zijn (Magnus, 1924). 

In onze experimentenserie werd geen enkele maal, noch onder invloed van li
neaire sinuscidale versnellingen van verschillende frekwentie, noch onder invloed 
van min of meer konstante lineaire versnellingen van verschillende duur en 
grootte een systematische torsie- of vertikale nystagmus waargenomen. Er waren 
nooit systematische sr:elle slagen waarneembaar, dit zou ook niet erg waarschijn
lijk zijn gezien de uiterst kleine oogbewegingen, immers de snelle fase van de 
nystagmus is waarschijnlijk niet meer dan een positiekorrektie, wanneer het oog 
te ver uit de mediaanstand is afgeweken. Het lukte Jon&~ees en Philipszoon 
( 1963) alleen een nystagmoide :>ogbeweging op te wekken op een parallelschommel 
als het konijn op zijn zijde ligt. Ook andere auteurs doen allerhande pogingen 
om een nystagmus aan te tonen onder invloed van lineaire versnellingen. 

Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor de lineariteit van het 
statoliet-oculaire systeem. 
Er voor pleit dat het antwoord op een sinuscidale input een sinusoïde is en er 
geen amplitude-afhankelijkheid aantoonbaar is. Young en Meiry (1968) formuleren 
een lineaire tweede orde differentiaalvergelijking voor het systeem input snel
heid/gepercipieerde snelheid. Trincker (1962) vat het statelietensysteem op als 
een harmonisch oscillerend systeem omdat utriculaire en sacculaire microphonics 
zijn op te wekken met behulp van vibratie-experimenten. 

b) Mathematisch model statoliet-oculaire reflex 
In het onderstaande wordt een mathematisch model geformuleerd voor het gedrag van 
de statoliet-oculaire reflex*. Met dit model kan de oogbeweging worden berekend 
onder willekeurige omstandigheden. Twee hiervan zullen nader worden bekeken, te 
weten de oogreaktie op een sinuscidale input en de oogreak-tie op een stapfunktie
input. Door vergelijking met de waargenomen oogbeweging worden de in het model 
optredende konstanten berekend. 

* . . De h~er volgende analyse werd u~tgevoerd door de heer P. Hoyng, verbonden aan 
het laboratorium voor Ruimteonderzoek te Utrecht. 
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Eerst een ~~eetal definities: 

~(t) = hoekverdraaiing van het oog uit de evenwi.chtsstand, ten tijde t. 

6(t) = hOekverdraaiing van.de resultante van zw•art~kracht en opgelegde 
lineaire· versnelling,· ten ·opZichte van de richt_.ing van de zwaar
tekracht,.ten tijde t. 

Zoals hierboven nader '"Werd beargumenteerd, wordt nu aangenomen dat he·c systeem 
hoekverdraaiing oog (output) en hoekverdraaiiD~ resultante (input) zich g~
draagt. als. een lineair tweede orde systeem. Dit betekent, dat cp(t) voldoet 
aan de volgende differentiaalvergelijking: 

a. (~Ctl + 2.)3 ~(t) + w; <j>(t)) = 8(t) 

De punt·~n duiden differentiaties naar t aan~ 

• d 4> . 

<Y .;;ft' 
~ '--- d.l.d> . ---· dI:''· 

wo/2TI iS de eige~ frekwentie van het systeem en S de dempingskonstante. 

(J) 

Deze beide grootheden worden mogelijk voornamelijk·bepaald door de mechani
sche eigenschappen van het statolietenorgaan. Bij gegeven 6(t) en bij gegeven 
beginvoorwaarden kan ~(t) ·uit deze differentiaalvergelijking worden opgelost. 
De.algemene berekening wordt achterwege gelaten. ~~ee gevallen worden nader 
bekeken: 

I. 6 ( t) . is periodiek :met frekwentie w/'2:rr en amplitude 6 o: 

6(l:)=8
0

coswt (2) 

Er kan worden bewezen dat 4 op deze input ook periodiek reageert, met de
zelfde frekWentie w/27r, echter met een zeker faseverschil 6 en een zekere 
amplitude cpo, als volgt: 

~(t) =Go" cos(w!:- J) 
Cl ft 2. • " - ,i, ( L (' ,w

0 
w~)4 +'tR2.w>-Jli - ~-Cos .wc-ó) 

Hl.ermee is tP.o .reeds vastgelegd;: .voor ê geldt: 

1:3 ó = 
2.{3w 

w"'-w"' 
0 

De gain y wordt gedefinioerd ó.oor y = <tc/6o 
Dan volgt uit (3): 

a.v = [Cw2-w~'"' +u p,'2..w'2.."',-Y,. 0 o 1 Ti~ j 

(3) 

(4) 

(5) 

Door onderlinge substitutie van 
ger relaties worden afgeleid 

(4) en (5) kunnen twee nieuwe en eenvoudi-

a.f3=s;nJ/2.w'( (S) cosó/0 = CL (w."-- w') (7) 
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Er staan nu een aantal meetreeksen van y en ê tegen w ter beschikking en hier
uit kunnen a, 8 en Wo worden berekend. Hiertoe wordt een zogenaamde kleinste 
kwadraten aanpassing gemaakt van deze meetreeksen aan de formules (6) en (7). 
De techniek hiervan worät hier achterwege gelaten. Vermeld zij slechts dat de 
fouten (standaarddeviaties) in y en ê op korrekte wijze verwerkt werden. De 
berekening levert waarden op voor de grootheden aS, awf en a. Zowel voor de 
vertikale als voo= de torsie-oogbeweging zijn de fouten in deze waarden aan
zienlijk, respektievelijk ongeveer 25, 50 en 75%. Vervolgens worden a, S en 
Wo zelf berekend, met hun fo~ten. De resultaten zijn samer~evat in tabel 
lO-l. 

Tabel lO-l 

a (sec2) 
-1 

i3 (sec ") 

wo/2;r (Hz) 
-l 

Wo (sec ) 

vertikale oog
beweg_ing 

0.3 

5.9 

0.7 

4.] 

torsie oog
beweging 

l • 1 

2.0 

0.4 

2.2 

relatieve fout (%) 

75 

ïS 

50 

50 

(uit deze tabel berekende waarden van aS en aWo2 hebben echter fouten van 25 
respektievelijk 50%!). Nu de konstanten a, B en wo bekend zijn, .. zijn ook de 
theoretische krommen voor faseverschil en gain tegen frekwentie bekend 
(formules (4) en (5)). In Fig. !0-i en 2 zijn deze theoretische krommen teza
men met de metingen en hun fouten getekend. Het valt op dat de data van de 
vertikale oogbet-regingen beter aanpassen dan die van de torsie-oogbewegingen. 
Men spreekt van onderkri~ische, kritische en. overkritische demping~ al naar 
gelang S < Wo, 8 =Wo of S > wo. 
Forneel leiden dus de data van de vertikale oogbewegingen tot overkritische 
en die van de torsie"-oogbe\.:;egingen tc·t ·onderkritische demping .. Dit is echter 
zeker niet statistisch signifikar~. 

II. B(t) is een stapfunktie, dat wil zeggen: 

$(1::) = () Voor- 1:- ~ 0 
I Voor C > 0 

$(t) heet in dit geval de stapresponse. Er kan worden bewezen dat $(t) de 
volgende gedaante heeft~ afhankelijk van de vraag of S >Wo of d.at B < Wa. 

A. B <Wo (onderkritisch) 

<Jl(t.)= - 1-f1- e-f-t(t3 : 
e~.w"-l ' 5"' 

0 ' A 

l 
), t + cos ). t) J 

De steady state output wordt gegeven door: 

I i.." 
!: -Hl:> 

Q(l:) - 1 
a. w2-• 

' !!'-;__ 2. md: A= vw. -l~ 

(S) 

(9) 

(JO) 
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Fig. lO-l. Gain (logaritmisch) en faseverschil 
(lineair) tegen schommelfrekwentie (logaritmisch) 
voor vertikale oogbewegingen op de parallelschom
mel. Gemiddelde waarden (rondjes) en standaard
deviaties (vertikale balken) voor 14 konijnen. 
De curves geven het best aangepaste lineaire 
tweede orde systeem weer. 
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1.0 2.0 time(sec) 

1.2 2.4 time(sec) 

Fig. 10-3. De berekende stapresponses van de eengepeste lineaire tweede 
orde systemen els weergegeven in Fig. 10-l en 2. Boven: torsie beweging, 
onder: vertikale oogbeweging. 
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Deze formules zijn van toepassing op de data van de torsie-oogbewegingen. De 
steady state output is y = 0,13 (50%) en de tijd nodig om 90% van de steady 
state output te bereiken bedraagt !,6 sec. Zie Fig. i0-3 (boven). Deze fi
guur moet worden vergeleken met de experimentele resultaten (Fig. 9-3 en 4). 
De overeenstemming is matig. Er moet echter rekening worden gehouden met het 
feit, dat ten gevolge van de grote fouten in a, S en Wo de fouten in 
Fig. 10-3 eveneens zeer aanzienlijk zijn. 

B. S >Wo (overkritisch) 

(~)- 1 [ 1- e. -SJ 1- e. -s,_i: ] 
<} - o.. s,(s.,_-s,) + s,_(s,-s,J met: .s.,"_ = f->± Vp:>--w.~ 

De steady state output wordt gegeven door: 

lï,.,., 
!: .... oo 

1 
<\>(t) = o.. s, s,._ - 1 

a..w"-• 

(I!) 

(12) 

Deze formules zijn van toepassing op de data van de vertikale oogbeweging. De 
steady state output is y = 0,19 (50%) en de tijd nodig om 90% van deze waarde 
te bereiken bedraagt 1,25 sec. s1 = 1,7 sec en s2 = 10,2 sec (vergelijk Young 
en Meiry, (1968). De theoretische staprespons staat in Fig. !0-3 (onder). 

·Dit is weer te vergelijken met de experimentele resultaten (Fig. 9~r,·.2 en 4). 
Dezelfde opmerking aangaande de onderlinge overeenkomst geldt .als· :hierboven. 

c) De statoliet-oculaire reflex bij unilateraal geopereerde dieren· 
Bij eenzijdig labyrintloze konijnen zijn sinusaidale torsie- en vertikal~ oog
bewegingen op te wekken door middel van sagittale respektievelijk~ransverlla-. 
le sinusaidale lineaire versnellingen. Er zijn.echter verschillen met konijnen 
met twee funktioner~nde labyrinten en wel de volgende: 

a) pas bij een hogere lineaire acceleratie ('drempel') zijn meetbare oog
bewegingen op te wekken 

b) de amplitude van de oogbewegingen is lager dan bij normale konijnen in 
dezelfde proefsituatie 

c) de fase-achterstand is geringer bij de geopereerde dieren dan bij de 
normale konijnén in dezelfde proefsituaties. 
De resultaten betreffende de gain en het faseverschil lijken niet in dezelfde 
richting te wijzen. 

Jongkees en Philipszoon (1963) en Jongkees (1966) hebben met elektro
oeulografie bij het konijn na unilaterale labyrintectomie oogbewegingen gere
gistreerd, zonder echter kwantitatieve gegevens te kunnen verschaffen. Op de 
zijde van het vernietigde labyrint liggend zoudan de oogbewegingen bij het 
konijn kleiner zijn dan bij ligging op de gezonde zijde. Scholtz (1972) en 
Oesterveld (1970) vonden bij de mens met êên funktienerend labyrint afwijkin
gen van dezelfde aard. 

Het was tot nu toe niet bekend .dat de oogbewegingen bij het konijn dat 
een eenzijdige labyrintectomie heeft ondergaan kleiner zijn in de normale fy
siologische positie en pas optreden bij hogere acceleraties. 

Walsh (1961) vond bij perceptie van lineaire versnellingen geen verschil
_len bij liggende patiënten met êên funktienerend labyrint vergeleken met nor
male proefpersonen, echter wel bij liggen op de zijde en wel vond hij een drem
pelwaarde verhoging bij liggen op de zijde van het zieke oor. In de normale 
fysiologische positie vinden wij ook een drempelwaarde verhoging voor het ont
staan van een meetbare oogbeweging. 
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De parallelschommel wordt door Jongkees ( 1966, 1967) en Scholtz ( 1972) 
aangeraden als middel voor vestibulair onderzoek, in kombinatie met elektro
oculogra:fie. Een eerste vereiste voor het gebru.ik van de parallelschommel lijkt 
dat er bij iedere normale proefpersoon reproduceerbare oogbewegingen zijn op te 
wekken. De gegevens hierover zijn echter nogal tegenstrijdig. -

Lansberg (1954), Yamagata et al (1965) en Bles (1971) vinden oogbewegingen. 
o:f niet o:f alleen in een aantal der gevallen o:f pas na een half' uu.r ( ! ) schomme
len. Ook Scholtz (1972) vond niet bij alle normale proefpersonen oogbewegingen 
in het bijzonder niet in de zittende houding(!). De parallelschommel is dan 
ook geen routine middel voor vestibulair onderzoek in de meeste universitaire 
centra, ondanks het :feit dat de konstruktie simpel en goe~~oop is. 

Bij het konijn zijn de oogbewegingen onder invloed van sinuscidale line
aire versnellingen in het frekwentiegebied van 0,07 tot 1,2 Hz zeer klein en 
eigenlijk alleen goed te meten met een verfijnde oogbewegingsmeettechniek, 
zoals door ons gebruikt. Voor differentiatie van een labyrint:fu.nktie-uitval bij 
het konijn zou eventueel de parallelschommel gekombineerd met een verfijnde 
oogbewegingsmeettechniek gebruikt kunnen worden. Gezien de fysiologie van de 
statoliet-oculaire reflex lijken de oogbewegingen onder invloed van positie
veranderingen geschikter (Magnus, 1924). Voor het testen van de statoliet
oculaire reflex zal eerder gegrepen moeten worden naar een wat langer inwer
kende konstante lineaire versnelling of naar positieveranderingen. Wanneer 
de parallelschommel gebruikt zou worden zou dit het best bij lage :frekwenties 
kunnen ·gebeUren. Ofschoon de gegevens over de statoliet-oculaire reflex bij 
het konijn natuurlijk niet zondermeer op de mens kunnen worden overgedragen lijkt 
het toch waarschijnlijk (ook op grond van bovengenoemde literatuu.gegevens) 
dat het gebru.ik van de parallelschommel voor vestibulair onderzoek van beperkt 
nut Zal zijn, zeker in kombinatie met elektro-oculografie. Verder nauwkeurig 
onderzoek van de menselijke statoliet-oculaire reflex lijkt zeer gewenst. 

d) :Bilateráil gelab;rrintectomeerde konijnen 
Er ·werden geen systematische oogbewegingen (noch torsie, noch vertikaal) ge
registreerd bij sagittale of transversale schommeling op de parallelschommel. 
Dit is in overeenstemming met de literatuurgegevens. 

Voor de oogbewegingen onder invloed van lineaire versnellingen (met bedekte 
ogem) zijn· de labyrinten dus de sensors en is de somate-sensibele input van 
weinig betekenis. 

·, 
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Samenvatting 
Hoewel er een zeer uitgebreide literatuur over vestibulaire oogbewegingen be
staat (een overzicht wordt gegeven in Hoofdstuk 2 )·· blijken er toch relà.tief' wei
·nig nauwkeurige. studies over de input:...output relaties te zijn. Dit geldt in het 
bij zonder voor.' oogbewegingen opgewekt . door lineaire versnellingen, en in minde
re mate voor die' t.engevol&e van rotaties. Ook het effekt van uni- (eventueel 
bilaterale)· 'labyrintectomie is onvoldoende kwantitatief' bestudeerd. 

Doel van hethuidigè. onderzoek was een kwantitatieve analyse van de diver
se oogbewegingen opgewekt door vestibulaire prik.""eling van het normale. of' la
byrint-def'ekte konijn, hl dan niet in kombinatie met optokinetische prikkeling 
van diverse aard. Interaktie van optische en vestibulaire prikkeling kO!J. zo me.:.. 
de bestudeerd worden. Het gebrek aan spontane blikbewegingen ~iik:tohe:t: k6!J.ijn •. · 
voor dergelijke experimenten tot een ideaal proefdier. Voorts . sto.nd èen ideaal 
oogbewegingsmeetsystecm - de sclerale indu..""tielus in een magnetisch veld - ter 
beschikking. Gewerkt werd steeds met volledig alerte, spontaan· _aëi.èmende .. cJ.ieren, 
welke uitsluitend in hun bewegingsvrijheid beperkt werden (Hoofdstuk 3). . . 

Rotatoire versnellingen werden opgewekt met een torsieschommel (frekwentie. 
0,048 tot 1,8 Hz, amplitude 1-25°). Lineaire versnellingen werden geproduceerd 
door een parallelschommel (frekwentie 0,068 tot 1,2 Hz, amplitude 5-40 cm). 
en een rijdend platform (versnellingen tot ca. 0,1 g). Rea_""ties werden over een 
aantal periodes gemiddeld. De eigen experimenten Vallen iri drie onderdelen uit-
een: 

I. Horizontale oogbewegingen opgewekt op de torsieschommei, al dan niet 
in kombinatie met harmonische of konflikterende optische prikkeling 
(Hoofdstuk 4 en 6). 

II. Vertikale en torsie-oogbewegingen opgewekt door transversaal en sagit
taal schommelen op de parallelschommel resp. rijden op het platform 
(Hoofdstuk 7, 9 en 10). 

III. Dezelfde experimenten bij dieren na extirpatie van een of beide laby-
rinten (Hoofdstuk 5 en 8). 

Gemeten werden steeds de amplitude van de opgewekte oogbewegingen en de·fasere
laties ten opzichte van de ( sinusoidale) pril<..""el, en een eventuele richtings...: 
voorkeur van de reaktie. Voorts werden diverse afgeleide parameters zoals snel
heid en versnelling berekend en in verband gebracht met de prikkel. Voor alle 
omstandigheden werd bepaald welke kompensatoire oogbeweging in het ideale ge
val zou moeten optreden; de verhouding tussen de werkelijke oogbeweging en 
deze ideale beweging werd gedefinieerd als de 'gain' van het systeem (in het 
ideale geval zou deze dus 1 zijn). 
De resultaten kunnen als volgt zeer kort worden samengevat: 

a) Torsieschommel, normale koni.jnen (Hoofdstu..<c 4 en 6). 
Bij bedekte ogen (louter vestibulaire prikkeling) is de gain·positief gekorre
leerd zowel met de frekwentie als amplitude van de prikkel en varieert van 0,16 
tot 0,75. Een eenduidige relatie tussen de gain en hoekversnelling van de schom
mel lijkt aantoonbaar en is statistisch benacJ.erd met een aarigepaste curve. Er 
is steeds een fasevoorsprong van de oogbeweging op de prikkel, deze is ne§atief 
gëkorreleerd met de amplitude en de frekwentie en varieert van +47° tot 0 • 
Richtingsvoorkeur is afwezig. Het systeem kan niet als lineair beschouwd worden. 

Bij open ogen in een stationaire omgeving (harmonische, 'normale' kombi
natie van vestibulaire .en optische prikkeling) is de gain belangrijk hoger 
(0,55 tot 0,83) en de fasefout belangrijk kleiner (fasevoorsprong 10° tot 0°) 
dan bij louter vestibulaire prikkeling' Systematische frekwentie- of amplitude
af'hankelijlmeid is niet langer aantoonbaar. De gekombineerde systemen funktio
neren vrijwel lineair. 

Bij open ogen in een met de schommel meedraaiende visuele omgeving (konflikt
situatie, analoog aan de scheepshut) is de gain belangrijk lager (0,06-0,81) en 
de fasèvoorpprong belangrijk groter (+67° tot +1°) dan bij louter vestibulaire 
prikkeling •. Korrelaties van de gai:1 en fase met de frekwentie en amplitude van 
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de prikkel zijn als bij louter vestibulaire prikkeling, doch belangrijk sterker. 

b) Parallelschommel, normale konijnen (Hoofdstuk 7 en 10) 
Alle experimenten werden verricht met bedekte ogen. De gain van het systeem (ge
definieerd ten opzichte van de .. verdraaiing van de schijnbare vertikaal) was laag 
en sterk negatief gekorreleerd met de frekcwentie doch onafhan_~elijk van de ampli
tude (variatie 0,27-0,012). De·oogbeweging vertoont een fasè-achterstand ten op
zichte van de prikkel, deze neemt sterk toe met de frekwentie (-2° tot -150°). 
Sagittaal schommelen (torsie-oogbewegingen) en transversaal schommelen. ( vertikale 
oogbewegingen) geven.vrijwel identieke input-output relaties. 

c) iconstante versnelling, norm.ale koni.inen (Hoofdstuk 9). 
De 'staprespoiJ.s.' op een plotseling ingezette en een aantal sekonden aanhoudende 
versnelling (tot max •. 0, 11 g) blijkt zeer traag te zijn en pas een plateau te be
reiken na 3-5·.sec. D:i. t plateau vertegenwoordigt een gain overeenkomstig de klas
sieke gegevens. omtrent tonische vestibule-oculaire reflexen, doch wordt op de 
parallelscho~el (althans bij praktisch te verwezenlijken frekwenties) nooit be
reikt. 
De resultaten van de parallelschommel leiden tot een theoretische beschrijving 
van de statoliet-oculaire reflex als een lineair tweede orde systeem (Hoofdstuk 
10). Het systeem is bij benadering kritisch gedempt en heeft een eigen frekwentie 
van 0,4- 0,7 Hz. 

Deze konceptie van de statolietreflexen als zeer.trage reekties is in 
strijd met vele gangbare opvattingen en heeft als belangrijkste praktische kon
sekwentie dat de meeste lineaire versnellingen die optreden tijdens de lokemotie 
in het geheel niet leiden tot 'kompensatoire' oogbewegingen, welke ook totaal 
ongewenst zijn. 

d) Eenzijdige labyrintectomie (Hoofdstuk 5 en 8). 
De experimenten werden verricht in de chronische fase, zes maanden na de operatie. 
Op de torsieschommel bij bedekte ogen is de gain voor alle frekwentie-amplitude
kombinaties aanmerkelijk lager dan voor het normale konijn (0,02-0,34). De fase
voorsprong is juist groter (+65· tot +19°). Beide zijn sterker frekwentie-afhanke
lijk dan normaal. Er is een richtingsvoorkeur voor de kompensatoire oogbeweging· 
naar de intakte zijde. Van werkelijke kompensatie is voor de dynamische reflexen 
dus geen sprake, dit geldt even zeer als de ogen geopend worden (harmonische 
prikkeling), hoewel dit wel leidt tot een verbetering van alle parameters van 
de reaktie. 

Op de parallelschommel is de gain eveneens geringer dan bij normale die
ren, merkwaardig genoeg is echter ook de fase-achterstand geringer. 

e) Bilaterale labyrintectomie (Hoofdstuk 5 en 8). 
Bij bedekte ogen is nochop de torsie-, noch op de parallelschommel een systema
tische oogbeweging op te wekken. 

Bij barmonisché prikkeling (ogen open) op de torsieschommel kan een (lou
ter optokinetische) re~~tie worden geregistreerd waarvan de parameters overeenko
men met die vermeld in. de literatuur. Optokinetische reekties vereisen dus geen 
'tonische' vestibulaire ondersteuning. 

De belangrijkste trends in de resultaten zijn statistisch getoetst door middel 
van variantie-analyse (zie de betreffende hoofdstulL~en), voor een aantal op het 
oog eenduidige funkties werden aangepaste relaties berekend. De resultaten geven 
voorts aanleiding tot enige praktische suggesties omtrent het klin:i.sch labyrin
tair ~~tie-onderzoek. Bij het gangbare torsieschommelonderzoek is de gebruike
lijke amplitude veelal te hoog, ~e frekwenties daarentegen te laag en er wordt 
te weinig aändacht geschonken aan de snelheid van de la.~gzame fase van de nys
tagmus als parameter. 
Het praktische nut van parallelschommelonderzoek lijkt problematisch, vooral 
als niet een uiterst nauwkeurige meting van oogbewegingen mogelijk is; 
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Surmnax;r . . 
Although the literature about vestibulo.:.ocular reactions is prolific (part of it 
is reviewed in Chapter 2),.accurate studies of input-output.relations proveto 
be scàrce~ This is especi<i.lly true for eye mo-vements elicited by.lineazo 
accelerations, but to a lesser degree also for these caused by rotation. Also 
the effects of uni- and bilateral labyrinth-ectomy have been q_uantitized 
insufficiently. ···· ···· 

The main purpose of the present investigation was .a quantitative anàlysis 
of several types, of vestibulo-ocular reactions in the normal.rabbit and the . 
zoabbit with one or,,both labyrinths destroyed. In some cases vestibular stimulation 
was somehow c~mb:il1ed wi th optokinetic stimulation, since interacti<m :between. 
vestibular al1d visual stin:tuli was also ene of the points of interest. In view 
of its lack of spontaneous eye movements the rabbit eppears to be an ideal 
subject for such experiments. 

Furthermore, accurate recording of eye movements was assured by the use of 
the scleral induction coil system. All measurements were doneon fully.col1scious 
spontaneously breathing subjects, wP~ch were only mechanicàlly restrained 
(Chapter 3). · 

Rotatory accelerations were produced by a torsion swing (frequency 0.048 
1.8 Hz,' amplitude 1-25°). Linear accelerations.were produced by a parallel 
swing (frequency 0,068- 1.2 Hz, amplitude 5-40 cm) and by a riding platform 
(accelerations up toabout 0.1 g). Reactions over a number of periods _were 
averaged by a computer •. 
The present experiments consist of three main parts: 

I. Horizontal eye movements on the torsion swing, either er not in combination 
with optokinetic stimulation (Chapter 4 and 6). 

II. Vertical-'and torsion eye movements elicited by transversaland sagittal 
acceleration on the parallel swing or the riding platform 
(chapters 7, 9 and 10). 

III. Similar ~Zperiments after previous destructien of one of both labyrinths 
(Chapters 5 and 8). 

Average amplitude of the eye movements and their phase relation with respect to 
the (sinusoidal) stimulus were directly measured from the recordings, together 
with any directional preponderanc.e. Derived parameters of the eye movement 
such as v.el()city and accelerq.tion were calculated and related to the stimulus. 

The theoretical compensatcry eye movement which should be ideally expected 
was determined for all experimental conditions; the ratio between the actuàl 
eye dispiacement and this ideal value was defined as the gain of the system 
( ideà.lly, this would amount te 1 ) . 
The results may be briefly summarized as fellows: 

a) Torsion swing, normal rabbits (Ghapter 4 and 6). 
When the eyes are covered (te ensure stimulation of the labyrinth only) the gain 
of the movements is.positively correlated with frequency as well as amplitude 
of the stimulus and varies between 0.16 and 0.75. A rather tight relation between 
log gain and log swing acceleration could be demonstrated which was approximated 
through a fitting-procedure by an exponentiel curve. The eye movements always 
show a phase-lead with respect to the stimulus, which is negatively corrèlated 
w?.th amplitude and frequency of the stimulus and varies from +47° to 0°. · 
Directional prependerance is absent. The system definitely shows non-linear 
characteristics (amplitude dependence). 

When the eyes are open and seeing in stationary ( earth-fixed) surrou..'ldings 
(harmonie, 'normal' combination of vestibular and visual input) the g~in is 
markedly higher (0.55 - 0.83) and the phase error markedly smaller than with 
vestibular stimulation only. Systamatic frequency- o:r amplitude-dependenee is 
no longer evident. The combined syst·ems per:form nearly linearly. 

When the eyes are open seeing surroundings that are moving with the swing 
(plat:form-:fixed), a conflict situation arises that is reminding o:r the · · 
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traveller in a ship's cabin. In this situation the gain is significantly lower 
(0.06- 0.81) and the phase-lead larger (+67° to +1 ) thanwith vestibular · 
stimulation ouly. Correlations of gain and phase with frequency and amplitude 
of the stimulus are similar but much strenger. 

b) Parallel s·wing, normal rabbits (Chapter 7 and 10). 
All experiments were run with eyes covered. The gain of the system (defined 
with respect to the rotatien of the total linear vector, including gravity) 
was low (0.27 -~ 0.012). It was negatively correlated w~th frequency but inde
pendent of amplitude. The eye movements show a phase-lag with respect tot the 
stimulus, which strongly increases with the frequency (-2° to -150°).. . 
Sagittal swinging ( torsion eye movements) and transversal sw~nging (vertical eye 
movements) show roughly similar· input-output relations. 

c) Steady acceleration, normal rabbits (Chapter 9). 
The responsetoa sudden acceleration (step-input max. 0.11 g) proved to be 
very slow; a plateau was generally reached only after 3-5 sec. This plateau 
represents a gain that is in agreement with classical findings about tonic 
vestibulo-ocular reflexes due to inclination of the head. However, a similar 
level is never reached in the dynamic situation on the parallel swing, at 
least with frequericies that are practical. 

The resulfs obtained w~th the parallel swing have been used for a theere
tical deviation of the transfer characteristics of the statolith-eye system,· 
considered as a linear second order system ( Chapter 1 0) • The system appears 
·to be.nearly critically damped but has a low natural frequency (0.4- 0.7 Hz). 

The concept of statolith-reflexes as slow reactions is at varianee with 
many current ideas. Its immediate consequence is that most of the linear 
accelerations occurring in natural locomotion will not lead to eye movements. 
The latter would be undesirable any way, since thay would not contribute in 
any meaningful way to the stabilization of the eye on the surroundings. 

d) Unilateral labyrinthectom;r (Chapter 5 and 8). 
All experiments were performed in the 'adapted' stage, a bout six months aft er 
the destructien of the labyrinth. 
On the torsion swing (with covered eyes), gainis markedly lower (0.02- 0.34) 
than in normal rabbits for all frequency-amplitude combinations .. Phase-lead is 
on the other hand larger (+65° to +19°). Bath .are. strongerfrequencydependent 
then normally. The compensatory eye movements directed towards the intact side 
are better preserved than those toward the damaged side (directional 
preponderance). True 'compensation' of the defect for dynamic stimulation does 
apparently nat occur, nat even with 'harmonie' stimulation (eyes open), although 
the opening of theeyesresults in an impravement of all parameters of the 
rea-ction .. 

Also on the parallel swing gain is even lower than in normal animals. 
crnexplicably, also the phase-lag is smaller. 

e) Bilateral.lanyrinthectomy (Chapter 5 and 8) 
w1len 'the eyes are covered, no systematic eye movements can be evoked on the · 
torsion-orparallel s·wing after destructien of bath labyrinths. When the eyes 
are opened, purely optokinetic reactions can be recorded on the torsion swing 
(earth-fixéd visual surroundings). The parameters of these reactions do not 
require 'tonic' support from vestibular input. 

The main trend'S in the results have been verified and analysed by 
analysis of varianee (see the respective chapters). Fora number of apparently 
tight relations curve fitting 1-ras done. 

If some extrapolation of the results obtained in rabbits to human 
vestibular reactions is allowed, some practical suggestions concerning the 
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clinical testing of labyrinthary function emerge. In the torsion swing test 
as currently usual the .. amplitudes . are toe high and the frequency toe lew for 
obtaining very meaningful results. Toe little attention is···given to the slow 
phase velocity of the resulting eye movements. 

The pra·ctical use of the parallel swing would appear to be questionable' 
unless eye movements are recorded with better resolution than can be obtained 
using electro-oculography. 
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