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N E U R O L O G I E

De neurofysiologische diagnose 
‘albinisme’: VEP-asymmetrie

De diagnose ‘albinisme’ is soms moeilijk te stellen bij jonge kinderen of als er alleen beperkte oog-
symptomen zijn. In die gevallen kan de klinisch neurofysioloog een bijdrage leveren aan de diagnose-
stelling door gebruik te maken van een uniek kenmerk van albinisme: een afwijking in de projectie
van de optische zenuwvezels vanaf de retina via het chiasma naar de visuele cortex. Het merendeel
van de temporale retinavezels projecteert niet, zoals gewoonlijk naar de ipsilaterale hemisfeer, maar
kruist abnormaal naar de contralaterale hemisfeer. Dit leidt in het ‘visual evoked potential’ (VEP)-
onderzoek bij ‘pattern-onset’ of flitsstimulatie van één oog tot een asymmetrische respons over
beide hemisferen, waarvan de polariteit omkeert bij stimulatie van het andere oog. 
De VEP-asymmetrie wordt in dit artikel nader toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een casus.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109:108-12) 
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Inleiding
Albinisme (albus=wit) is een erfelijke stoornis in de
synthese van melanine en wordt gekenmerkt door
een gedeeltelijk of totaal verlies van pigmentatie van
de huid, haren en/of ogen. Men onderscheidt een
oculocutane (OCA) vorm (hypopigmentatie van
huid, haren en ogen) en een oculaire (OA) vorm
(hypopigmentatie van alleen de ogen), elk met ver-
schillende subtypes.1

De algemene prevalentie van albinisme is 1 per
17.000. De prevalentie is hoger bij Afrikanen dan
bij mensen van het Kaukasische ras. OCA-type-2 is
het meest voorkomende type, met een prevalentie
van 1 per 10.000 bij Afrikanen en 1 per 37.000 bij
mensen van het Kaukasische ras.1 Daarnaast komt
albinisme ook voor bij enkele zeldzame syndromen,
zoals het hermansky-pudlaksyndroom, chediak-
higashisyndroom en griscellisyndroom. 

De diagnose is soms lastig te stellen als het jonge
kinderen betreft met alleen beperkte oogsymptomen,

zoals een geïsoleerde nystagmus of een gereduceerde
visus.
Dit artikel beschrijft hoe de klinisch neurofysioloog
een rol kan spelen in de diagnosestelling door
gebruik te maken van een uniek kenmerk van 
albinisme; namelijk de ‘visual evoked potential’
(VEP)-asymmetrie. 

Melanine
Melanine in de huid en ogen wordt via dihydroxy-
fenylalanine (dopa) uit het aminozuur tyrosine ge-
vormd. Hierbij zijn verschillende enzymen betrokken
waarvan tyrosinase de belangrijkste is. Een mutatie in
het tyrosinasegen op chromosoom 11, of in een van
de andere genen die bij de melaninesynthese betrokken
zijn, vormt de genetische basis voor albinisme.1

Op andere plaatsen in het centraal zenuwstelsel,
zoals de substantia nigra, wordt melanine (evenals
dopamine) uit tyrosine gevormd met behulp van het
enzym tyrosinehydroxylase. Deze melaninesynthese
is niet gestoord bij albinisme.
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Oogsymptomen
Verschillende oculaire klachten en symptomen kunnen
in meer of mindere mate bij albinisme voorkomen,
zoals een verminderde visus, verminderde stereopsis,
refractieafwijkingen, fotofobie, nystagmus, hypo-
pigmentatie van de iris en de fundus, strabismus en
foveahypoplasie. Een uniek kenmerk van albinisme
is de ‘misrouting’ van optische vezels in het chiasma.2

In een normale situatie kruisen de vezels die afkomstig
zijn uit de nasale retinadelen in het chiasma opticum
en projecteren naar de contralaterale visuele cortex;
de vezels uit de temporale retinadelen blijven onge-
kruist en projecteren naar de ipsilaterale visuele cortex.
Bij albinisme kruist een deel van de temporale vezels
in het chiasma echter naar de contralaterale zijde (zie
Figuur 1). Dit leidt tot verminderde diepteperceptie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de ‘misrouting’
varieert van zenuwvezels die 2 tot 15° (de fovea is 0°)
in de temporale retina liggen.4

Chiasma opticum
De kennis van de ontwikkeling van het chiasma is
beperkt.5,6 Ganglioncellen in de temporale retina
ontwikkelen zich eerder dan die in de nasale retina, en
de van temporaal afkomstige axonen zijn dus eerder
door de N. opticus naar de plaats van het chiasma
gegroeid. Deze tijdsfactor is waarschijnlijk het be-
langrijkste element in de ontwikkeling van het
chiasma die bepaalt of axonen al dan niet kruisen.

De vroeg ontwikkelde vezels blijven ongekruist, de
later ontstane vezels kruisen in het chiasma. 
Er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling van de
retina bij albinisme vertraagd is door een tekort aan
dopa. Dopa is een precursor van melanine en een
belangrijke regulator van de celcyclus. Deze ontwik-
kelingsvertraging leidt tot een gestoorde kruising
van de optische vezels in het chiasma.5,6

VEP
De ‘misrouting’ kan aangetoond worden met VEP-
onderzoek. Hierbij wordt bij monoculaire stimulatie
een amplitudeasymmetrie in de respons over de beide
occipitale hemisferen gezien, die omdraait bij stimu-
latie van het andere oog.2,7-10 De in de neurologische
diagnostiek gewoonlijk toegepaste pattern-reversal-
VEP, waarbij de stimulus bestaat uit een steeds 
wisselend schaakbordpatroon, eventueel met half-
veldstimulatie, is voor de diagnostiek van albinisme
niet geschikt. Hoewel de respons bij een pattern-
onset-VEP robuuster en beter interpreteerbaar is,
wordt uit praktische overwegingen meestal een flits-
VEP gebruikt. Deze bijdrage beperkt zich dan ook
tot het bespreken van de techniek van de flits-VEP.
Bij de flits-VEP wordt één oog afgedekt, waarna licht-
flitsen aan het andere oog worden aangeboden. Er
worden 2 trials gedaan waarbij steeds de respons van
100 tot 200 flitsen wordt gemiddeld. De respons in
de occipitale cortex wordt gemeten met oppervlakte-

Figuur 1. Schematische weergave van de kruising van de visuele banen in een normale situatie (A) en bij albinisme (B). Dit figuur is een
bewerking van een afbeelding uit referentie 3 en met toestemming van uitgever Springer Science en Business Media overgenomen.
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elektroden die links en rechts van de middenlijn op
het achterhoofd worden geplaatst (O1, O2, O3 en
O4 uit het EEG 10/20 International System, met Fz
of Cz als referentie-elektrode). De elektroden rechts op
het achterhoofd (O2 en O4) registreren de respons
van de rechter visuele cortex, de linkerelektroden
(O1 en O3) registreren de respons van de linker
visuele cortex. 
Dit is in tegenstelling tot de pattern-reversal-VEP,
waarbij de respons in de rechter occipitale cortex
(verwarrend) geregistreerd wordt met de linker occi-
pitale elektroden (en andersom) hetgeen te maken
heeft met de ligging van de primaire visuele cortex
waarop het centrale zien wordt geprojecteerd.11 Bij
een pattern-reversal-VEP worden voornamelijk de
centrale gezichtsvelden gestimuleerd, bij een flits-
VEP wordt het hele gezichtsveld gestimuleerd. Om
de interpretatie van deze verwarrende paradoxale
lateralisatie bij de pattern-reversal-VEP te vermijden,
wordt deze techniek bij de diagnostiek van albinisme
niet gebruikt. Bovendien is de pattern-reversal-VEP-
respons bij patiënten met een nystagmus of een ver-
minderde visus meestal niet fraai. 
Bij een pattern-onset-VEP bestaat de stimulus uit
een schaakbordpatroon dat wordt afgewisseld met een
grijs veld, beide met dezelfde gemiddelde helderheid.
De respons bij een pattern-onset-VEP is robuuster en
beter interpreteerbaar, en deze techniek, eventueel
met halfveldstimulatie kan dan ook wel gebruikt
worden bij de diagnostiek van albinisme. Een goede
visuele fixatie is echter noodzakelijk, waardoor een
pattern-onset-VEP bij jonge kinderen niet toepas-
baar is en meestal gebruik wordt gemaakt van de
flits-VEP.
Voor een flits-VEP is geen fixatie en goede visus
nodig, en dit onderzoek is relatief gemakkelijk uit-
voerbaar. Hoewel de responsen van een flits-VEP
een aanzienlijke variatie vertonen in vorm en ampli-
tude, is deze methode wel geschikt voor het bepalen
van asymmetrie.

VEP-asymmetrie
In een normale situatie treedt bij stimulatie van één
oog in beide hemisferen een respons op. De respons
kan soms een lichte amplitudeasymmetrie vertonen.
Deze asymmetrie wordt duidelijk door de linker
occipitale elektroden aan de rechter te refereren
(O1-O2 en O3-O4). Men ziet dan de interhemi-
sferische verschilpotentiaal (zie Figuur 2).
Bij albinisme wordt bij monoculaire stimulatie in de
contralaterale hemisfeer een duidelijke respons gere-
gistreerd, terwijl aan de ipsilaterale zijde nauwelijks

een respons optreedt. Afhankelijk van de leeftijd
treedt deze asymmetrische respons op tussen 70 en
150 ms na de stimulus.7,8 De asymmetrie is duidelijk
te zien in afleidingen O1-O2 en O3-O4. In tegen-
stelling tot bij een normale (lichte) asymmetrie keert de
polariteit van de verschilpotentiaal om bij stimulatie
van het andere oog (zie Figuur 2).3 Dit is nog duide-
lijker te zien door de verschilpotentiaal bij stimulatie
van het ene oog over die van het andere oog te pro-
jecteren. Beslissend voor de diagnose is dus niet de
grootte van het interhemisferische amplitudeverschil,
maar de omkering van de polariteit van de respons
bij stimulatie van het andere oog.

Figuur 2. Schematische voorstelling van de flits-VEP. In een
normale situatie kan de respons bij stimulatie van één oog
een lichte asymmetrie in amplitude tussen de rechter en linker
occipitale cortex vertonen, hetgeen te zien is in de verschil-
potentiaal. Bij stimulatie van het andere oog wordt dezelfde
asymmetrie gezien. Bij albinisme is deze asymmetrie groter en
is de polariteit omgekeerd. Dit figuur is een bewerking van
een afbeelding uit referentie 3 en met toestemming van uit-
gever Springer Science en Business Media overgenomen.
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Ziektegeschiedenis
Een 6 maanden oud meisje werd door de oogarts
gezien met een vertraagde visuele ontwikkeling. Ze
keek niet met gerichte aandacht rond. Bij oogheel-
kundig onderzoek werd een horizontale nystagmus
in beide ogen gezien. De oogstand en objectieve
refractie waren niet afwijkend. Funduscopie was lastig.
Een licht gepigmenteerde fundus werd gezien en de
macula was niet goed te beoordelen. Het meisje had
blauwe ogen, blond-wit haar en een lichte huid.
Haar moeder was bekend met albinisme, wat het ver-
moeden van oculocutaan albinisme deed ontstaan. 
Bij de patiënte werd een flits-VEP verricht, omdat

het oogonderzoek lastig was en omdat de uiterlijke
kenmerken van het meisje in ons land niet per se 
bijzonder zijn (zie Figuur 3). Opvallend was de
amplitudeasymmetrie: bij stimulatie van het rechter-
oog was de amplitude over de linkerhemisfeer hoger
dan over de rechterhemisfeer; bij stimulatie van het
linkeroog was deze asymmetrie juist andersom. De
asymmetrie was duidelijk te zien in de verschil-
potentialen O2-O1 en O4-O3. Bovendien was de
polariteit van de verschilpotentiaal bij stimulatie van
het rechteroog omgekeerd ten opzichte van de ver-
schilpotentiaal bij stimulatie van het linkeroog. Dit
duidt op voornamelijk unilaterale activering van de
contralaterale visuele cortex bij monoculaire stimu-
latie, ofwel overmatige kruising van nervus-opticus-
vezels naar de contralaterale zijde in het chiasma
opticum. Hiermee was de diagnose ‘albinisme’ be-
vestigd.

Sensitiviteit en specificiteit
De sensitiviteit van deze methode varieert van 70 tot
100% en neemt af met de leeftijd.2,7,8,12 Bij kinderen
is een sterke relatie beschreven tussen de aanwezig-
heid van oogsymptomen en de mate van amplitude-
asymmetrie van de flits-VEP. Dit veronderstelt een
relatie tussen de ernst van de pigmentatiestoornis en
de mate van ‘misrouting’ van opticusvezels, maar
deze is vooralsnog niet eenduidig aangetoond.4,13

Altijd is verondersteld dat een gestoorde chiasma-
kruising, die wordt aangetoond met VEP-asymmetrie,
uniek is voor albinisme, met een specificiteit van
100%. Indien bij een patiënt met onbegrepen visus-
klachten onverwacht een VEP-asymmetrie wordt
gevonden, kan dit vrijwel zeker leiden tot de diagnose
‘albinisme’. Recentelijk zijn echter 3 patiënten be-
schreven met foveahypoplasie en chiasmamisrouting
zonder albinisme, hetgeen aangeeft dat de specificiteit
van een afwijkende VEP toch niet geheel 100% is.14

Zoals voor elk ander aanvullend onderzoek geldt: de
bevindingen bij VEP-onderzoek dienen dus in het
kader van de klinische context geïnterpreteerd te
worden. 
Ter bevestiging van de diagnose ‘albinisme’ zou men
ook voor DNA-diagnostiek kunnen kiezen; echter ook
DNA-diagnostiek is nooit 100% sensitief. DNA-
diagnostiek is geschikter voor de subtypering van
albinisme, waarbij vele mutaties op meer dan 5
genen betrokken kunnen zijn.15 Men moet dus wel
een richting in de subtypering aan kunnen geven,
om niet alle genen te hoeven screenen. De uitslag
kan bovendien maanden duren.

Figuur 3. Resultaten van de flits-VEP van de in deze bijdrage
beschreven patiënte. Zowel het rechter- als het linkeroog
werden apart gestimuleerd. De eerste 5 kanalen tonen de
respons over de rechter- (O4,O2), midline- (Oz) en linker- (O1,O3)
hemisfeer, met Fz als referentie. Vervolgens is de verschil-
potentiaal tussen de rechter- en linkerhemisfeer afgebeeld
(O2-O1 en O4-O3). Ten slotte zijn de verschilpotentialen van
het linker- en het rechteroog tegen elkaar afgebeeld, waarbij
duidelijk de tegengestelde polariteit te zien is.
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Conclusie
De diagnose ‘albinisme’ is niet moeilijk te stellen als
alle symptomen bij de oculocutane vorm aanwezig
zijn. Het is echter soms erg lastig om met alleen kli-
nisch onderzoek de diagnose te stellen. Het betreft
vaak jonge kinderen bij wie funduscopie niet een-
voudig is. Soms is het beeld niet direct duidelijk,
zoals bij een geïsoleerde nystagmus. Bij de oculaire
vorm zijn er geen huidsymptomen die een aanwijzing
kunnen geven. Bovendien kan de hypopigmentatie
slechts beperkt aanwezig zijn. In deze gevallen kan
de klinisch neurofysioloog een nuttige bijdrage aan
de diagnosestelling leveren. 
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1. Bij albinisme is een gestoorde kruising van de optische vezels in het chiasma aanwezig: het 
merendeel van de temporale retinavezels projecteert niet, zoals gewoonlijk naar de ipsilaterale 
hemisfeer, maar kruist abnormaal naar de contralaterale hemisfeer.

2. De chiasmamisrouting kan aangetoond worden met ‘visual evoked potential’ (VEP)-onderzoek.

3. Hoewel de respons bij een pattern-onset-VEP robuuster en beter interpreteerbaar is, wordt 
uit praktische overwegingen meestal een flits-VEP gebruikt. De pattern-reversal-VEP is niet 
geschikt.

4. Bij stimulatie van één oog vertoont de respons een amplitudeverschil tussen beide hemisferen, 
waarvan de polariteit omkeert bij stimulatie van het andere oog.

Aanwijzingen voor de praktijk




