
De Eye Genius (EG) 
 

 
 
De Eye Genius is een optisch instrument waarmee onder meer op snelle wijze de 
aanwezigheid van een heteroforie bepaald kan worden. Primair start het onderzoek 
met een gedegen anamnese middels een serie vraagstellingen. Vervolgens 
ondergaat de klant op geassocieerde wijze diverse binoculaire testen. Tevens 
corrigeert, met behulp van drukknoppen, hij/zij (of genderneutraal) zelfstandig, indien 
nodig de plustest. Nadat alle binoculaire testen zijn ondergaan berekent de EG 
vervolgens met goniometrische formules de latente oogstandafwijking uitgedrukt in 
prisma's. Het scherm van de EG is gepolariseerd met meer dan afdoende uitdoving 
waardoor het niet nodig is om een gepolariseerde bril op te zetten. Volgens Hoya 
duurt het volledig onderzoek gemiddeld 10 minuten. Het instrument heeft tevens een 
diagnostische functie. Indien de geconstateerde forie of zelfs tropie, pathologisch van 
aard is, dan wordt dat weergegeven op het scherm. Ook een ARC detectie is 
inbegrepen in de softwarematige inclusiecriteria. Na afloop van de test geeft de EG 
de gevonden prisma-afwijkingen weer in de vorm van een recept.  
 
Groenink en Satoer zijn van mening dat de EG een prima innovatieve - en 
professioneel instrument is om de mate van de aanwezige fixatiedisparatie  
(heteroforie) te bepalen. Één van de sterke punten van de EG is dat het voorkomt dat 
de bino-oogmeetkundige de mist ingaat door ongeoorloofd voorschrijven van 
prisma's met alle schadelijke gevolgen van dien. Er zijn immers veel vormen van 
binoculaire oogafwijkingen die veroorzaakt worden door een neurologische- of 
orthoptisch/oogheelkundige disfunctie. De snel (objectief) gevonden prismawaarden 
zou prima kunnen dienen als voorkennis voor een volledige MKH meetcorrectie 
(hetgeen immer binnen de FON vereist is).  
Anderszins, heeft de EG een andere meerwaarde namelijk dat indien bij de 
klant wel sprake is van een heteroforie, maar de uitslag van de anamnese niet echt 
alarmerend is, de EG prismawaarden meegenomen kan worden in het recept voor 
gepersonaliseerde multifocale glazen. Hierdoor komen deze high-end multifocale 
brillenglazen onomstotelijk beter tot hun recht. Aangezien tijdens de opgave van de 
sterkte én parameters voor deze presbyopen, een brillenglas geproduceerd kan 
worden dat rekening houdt met de geconstateerde oogstandafwijking. Maatwerk 
brillenglazen zijn alleen zinvol als eventuele aanwezige foriën worden meegenomen 
in het totaal recept. Veel glasleveranciers en opticiens nemen de vaak aanwezige 
heteroforie niet mee in het eindrecept. Een denkfout waardoor de kwaliteit van het 
gepersonaliseerde brillenglas niet volledig tot zijn recht komt. Integendeel, het kan 
juist leiden tot teleurstelling bij de klant omdat niet wordt voldaan aan de hoge 
verwachtingen. Het zal niet de eerste keer zijn dat men dan teruggrijpt naar een 



klassiek multifocaal ontwerp om de klant tevreden te stellen die 
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gecompenseerde forie kijken
 
Het is aan de opticien/optometrist
prismawaarden. En op basis hiervan een bril voorschrijft ter reductie van 
fixatiedisparatie.  
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klassiek multifocaal ontwerp om de klant tevreden te stellen die wel 
van deze significantie bewust is, dat veel mensen met een wel

gecompenseerde forie kijken.  

Het is aan de opticien/optometrist/orthoptist of hij/zij blind gaat op de gegeven
prismawaarden. En op basis hiervan een bril voorschrijft ter reductie van 

optometristen van FON zijn daar heel stellig over. ‘’Er dient immer een 
subjectieve MKH meting plaats te vinden. Niet in de laatste plaats omdat t
MKH meting de klant zich tijdens de 45 -60 minuten durende meting zich optimaal 
kan ontspannen dankzij de empathische FD oogspecialist. Deze ontspanning is de 
basis voor een correcte FD onderzoek en meting. 

voorafgaande aan deze MKH meting natuurlijk altijd een gedegen 
sferische/cilindrische refractie uitgevoerd dient te worden teneinde hypermetropie / 
myopie uit te sluiten of / wel te corrigeren, maar dat is evident’’. 

Meer informatie over de EG kun je verkrijgen bij Hoya, dhr. Jurgen Kuiterman:
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