Intravitreale injecties
U heeft samen met uw behandelend oogarts besloten dat u een behandeling krijgt met intravitreale injecties
in één of beide ogen. Het toedienen van deze injecties vindt plaats in de poliklinische behandelkamer van de
poli Oogheelkunde.
In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling.
Intravitreale injectie
Een intravitreale injectie is een injectie met geneesmiddel die in het glasachtig lichaam van het oog wordt
gezet. Deze behandeling wordt toegepast bij ziektes van het netvlies en het vaatvlies, zoals
leeftijdsgebonden maculadegeneratie, trombose van de vaten in het oog of nieuwe bloedvaatjes. Omdat het
geneesmiddel heel dicht bij net- en vaatvlies wordt ingespoten en daarna vrij lang in het oog aanwezig blijft
(enkele weken tot maanden) is er maar een hele kleine hoeveelheid nodig.
Aanmelden
U meldt zich bij binnenkomst in het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. Daarna gaat u naar de poli
Oogheelkunde en scant uw ticket bij de zuil op de polikliniek. U kunt plaatsnemen in wachtkamer 3.
De behandeling
Voorafgaand aan de ingreep wordt er op de huid, boven het oog dat geïnjecteerd wordt, een rood plakkertje
aangebracht. Ook krijgt u ter voorbereiding verdovende oogdruppels toegediend.
Zodra u aan de beurt bent, komt iemand u halen en wordt u begeleid naar de behandelkamer. In de
behandelkamer neemt u plaats in de behandelstoel. De behandelaar controleert uw gegevens.
Het oog wordt gedesinfecteerd met jodiumdruppels. Er komt een steriel doekje over uw gezicht en het oog
wordt opengehouden met een ooglid-spreider. Daarna krijgt u instructies in welke richting u moet kijken.
Vervolgens wordt de injectie geplaatst. Na de injectie worden de ooglidspreider en de steriele doek
verwijderd en de huid rondom het oog schoongemaakt. Vervolgens wordt er zalf in het oog gedaan om
eventuele irritatie in het oog te verminderen.
Na de behandeling
Er is geen speciale nazorg nodig. Het is wel verstandig dat u de eerste drie dagen niet gaat zwemmen of
naar de sauna gaat.
Complicaties/waar moet u op letten?


Een belangrijke complicatie is een ooginfectie. Hierdoor kan het zien minder worden. De kans hierop is
ongeveer 1 per 3000 injecties. Als u merkt dat in de dagen na de injectie het oog rood wordt, pijn gaat
doen of u als u waziger gaat zien, neem dan contact op met een oogarts.
 Een andere, minder ernstige complicatie is dat sommige patiënten na de injectie een bolletje of vlekje
zien onder in het beeld. Dit kan ook enigszins bewegen. Na 1-2 dagen moet dit weer weg zijn. Als het
bolletje of vlekje groter wordt of gepaard gaat met lichtflitsen dan moet u de oogarts bellen. Sommige
patiënten gaan minder zien na een injectie bijvoorbeeld omdat ze een bijzondere vorm van
maculadegeneratie hebben. U moet dan contact opnemen met de oogarts. Bel hiervoor tijdens
kantooruren met de poli Oogheelkunde.
 Het kan zijn dat het oog na de injectie geïrriteerd en wat pijnlijk is. Dit moet de volgende dag een stuk
minder zijn. Als het oog de volgende dag nog erg pijnlijk is dan moet u de oogarts bellen.



Een minder belangrijke complicatie is een bloeding op het oogwit. Deze is na 10-14 dagen weer
verdwenen.

Het controletraject
Na een bepaald aantal intravitreale injecties heeft u een controle-afspraak bij de oogarts. Tijdens deze
controle beoordeelt de oogarts het effect van de behandeling.
Verhinderd of vragen?
Mocht u verhinderd zijn, laat het ons tijdig weten.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli Oogheelkunde, telefoonnummer (0475) 382 219.
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