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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk.  
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Inleiding 

Deze brochure geeft u meer uitleg over vlekjes en 
lichtflitsen en hoe dit kan behandeld worden. Heeft u na 
het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan 
zeker niet om deze te stellen. Uw arts en 
verpleegkundigen zullen u graag meer uitleg geven.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het 
ziekenhuis komt.  

Informatie over het ziektebeeld 

Veel mensen zien troebelingen die in het gezichtsveld 
bewegen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen 
een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. 
Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is 
een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. 
Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht 
laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. 
Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht 
geven deze een schaduw op het netvlies. Dit kan in 
allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, 
spinnenwebben… 



 
4 

Oorzaken 

 De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Er 
ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende 
mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel 
deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is 
het een onschuldige aandoening. 

 Bij een netvliesscheur zijn glasvochttroebelingen 
vaak de eerste verschijnselen samen met 
lichtflitsen. 

 Ook bij een ontsteking in het oog (uveïtis) kan je 
bewegende vlekjes zien. 

 Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen. 
Hierdoor kan je ook vlekjes zien. Dit kan plotseling 
gebeuren. 

 Een andere oorzaak van een plotselinge troebeling 
kan het loslaten van het glasvocht zijn. Het 
glasvocht zit op een aantal plaatsen aan het netvlies 
vast. Bij het ouder worden, slinkt het glasvocht en 
laat het los van het netvlies. Hierbij ontstaan 
glasvochttroebelingen. 
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Verloop 

In de loop van de tijd worden de troebelingen vaak 
kleiner en geven ze steeds minder hinder. 

Verwikkelingen 

Risico’s 

Wanneer het glasvocht krimpt en loslaat van het 
netvlies, kan er een gaatje in het netvlies ontstaan. Het 
risico hierop is klein. Een beperkt aantal personen krijgt 
hiermee te maken.  
Door een gaatje in het netvlies kan er soms een 
bloeding ontstaan. Hierdoor zie je kleine vlekjes in het 
gezichtsveld. Het gaatje in het netvlies kan soms het 
begin zijn van een netvliesloslating.  

Flitsen 

Loslaten van het glasvocht gaat soms gepaard met 
lichtflitsen, net of een TL-lamp aan- en uitgaat. Ook dit 
gaat meestal vanzelf weer over. Als de lichtflitsen 
aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes 
dan is onmiddellijk onderzoek noodzakelijk. 
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Behandeling 

Een onderzoek van de ogen is zinvol wanneer de 
troebelingen in je zicht geleidelijk aan zijn ontstaan en ze 
je storen. In dit geval kan een oogarts de ogen 
onderzoeken. Hierbij gaat hij na of je klachten 
onschuldig zijn of niet.  
 
Bij plotseling ontstane troebelingen consulteer je best 
onmiddellijk je huisarts. Die kan vaststellen of 
spoedverwijzing naar de oogarts nodig is. 
 
Het is belangrijk vast te stellen wat de oorzaak is. Bij een 
ontsteking zal behandeling noodzakelijk zijn. Bij 
suikerziekte is eventueel laserbehandeling nodig. 
Wanneer een gaatje in het netvlies is ontstaan, zal een 
laserbehandeling nodig zijn om een netvliesloslating te 
voorkomen.  

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts 
of de verpleegkundigen van de dienst oogziekten op het 
nummer 014 44 44 49. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u meer duidelijkheid heeft geboden over 
vlekjes en flikkeringen. 
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Wie contacteren bij vragen/ problemen? 

Dienst oftalmologie (oogziekten) 
AZ Turnhout 
Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout 
 
Algemeen telefoonnummer dienst oogziekten: 
014 44 44 49 
 

Persoonlijke notities/ vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier 
noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek 
met de arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=fd53e922-aff7-4237-a8da-f5d0e674789f
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4a546358-be7d-499e-a4ce-ac972c2d1566
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