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Meer info op de website van oogziekten op 

www.azturnhout.be/oogziekten 

 

 

 

 

 

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.  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2b92862b-ba95-4366-a719-82258e68f4e0
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Inleiding 

Deze brochure geeft u meer uitleg over ooginjecties en hoe deze 
uitgevoerd 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.  

Wanneer heeft u een ooginjectie nodig? 

In het oog kunnen nieuwe 
bloedvaatjes in of onder het 
netvlies groeien. Deze zijn echter 
van slechte kwaliteit. Na een tijd 
kunnen deze gaan lekken of gaan 
bloeden. 
 
 
 

Anti-VEGF 

Anti-VEGF is een vaatgroeiremmer. Dit product wordt ingespoten en 
probeert de groei van deze slechte bloedvaatjes tegen te gaan en zo het 
zicht te verbeteren. 
 
Bij deze injecties wordt een zeer kleine hoeveelheid geneesmiddel in het 
glasachtig lichaam (gel van het oog) van het oog geïnjecteerd. Deze 
behandeling wordt uitgevoerd in de meest steriele omstandigheden.  

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://users.telenet.be/pepimar/all/strabisme/site/oogproblemenvolwassenen/maculadegeneratie/maculadegeneratie.html&ei=mdJZVYaMJYKv7AaIkYGwDQ&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNGsjaaWn9nTwCqo5wbRdu7iNNKPpw&ust=1432036287391652


 
4 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De verpleegkundige neemt u mee naar een behandelruimte waar zij 
alles kan voorbereiden. Uw te behandelen oog gaat enkele keren 
gedruppeld worden met verdovende druppels (zodat u tijdens de injectie 
niets voelt). Daarna legt de verpleegkundige alles klaar ter voorbereiding 
van de injectie. 

Wat kan u verwachten tijdens de injectie? 

Eerst ontsmet de dokter het te injecteren oog. Daarna legt hij een 
steriele doek over uw oog waar u NIET mag aankomen! Vervolgens zegt 
de dokter in welke richting u moet kijken, waarna de prik volgt.  
 
De injectie zelf verloopt pijnloos maar u kan wel een drukkend gevoel 
waarnemen. 
Na de injectie wordt uw oog proper gemaakt. 

Welke soorten injecties bestaan er? 

Er bestaan verschillende producten die uw arts kan injecteren. 
 
Aan de hand van verschillende scans en/of foto’s kan de dokter bepalen 
welk product u nodig heeft. 
Hieronder vindt u ze op een rijtje: 

 Avastin 

 Eylea  

 Lucentis 

 Ozurdex 

 Triescence 

Tips en adviezen 

Regelmatige controles door uw oogarts zijn nodig, ook al lijkt het stabiel 
voor uzelf. Dit is om de evolutie te controleren en om vroegtijdig 
eventuele complicaties op te zoeken. 
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Bij deze controles horen extra onderzoeken. Een oogfundusonderzoek, 
zo nodig vervolledigd met een OCT-onderzoek (scan) en/of een 
fluoangiografie (foto’s met contrastvloeistof). 

 
Indien u bij de vorige injectie last heeft gehad van een branderig gevoel, 
mag u altijd kunsttranen indruppelen. Dit kan u zonder voorschrift gaan 
halen bij een apotheker in uw buurt. U kan dit ook vermelden bij uw 
volgende consultatie. 

 
Het kan zijn dat u na uw injectie bepaalde zaken gewaar wordt in uw 
beeld. 

 

 Avastin – Eylea – Lucentis: zwarte bolletjes (ongeveer ½ dag) 

 Ozurdex: een zwart staafje (1 maand zichtbaar, trekt langzaam 
weg, kan tot 3 maanden duren) 

 Triescence: zwarte vlekken (2 weken) 

 Bij sommige patiënten treedt een bloeding (gesprongen ader) op 
aan het oogoppervlak op het moment van de injectie. Dit is 
onschuldig. Uw arts zal u hier attent op maken. 

 
Als u een injectie heeft gekregen met Ozurdex of Triescence moet u 
gedurende 1 week 4x per dag Trafloxal druppelen in uw geïnjecteerde 
oog. Dit is een preventief antibioticum. 

Wanneer contact opnemen 

 Indien u last heeft van een rood en pijnlijk oog 24 uur na een 
injectie moet u dringend uw oogarts bellen! 

 Indien uw zicht plots fel vermindert. 

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend oogarts. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u meer duidelijkheid heeft geboden over dit onderwerp.
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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 
 
Algemeen telefoonnummer campus Sint-Jozef 
014 44 41 11 
 

Meer info op www.azturnhout.be/oogziekten 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1af72341-7db3-467b-b532-ae7d41218c34


 
7 

Persoonlijk vragen/ notities 

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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Versie: 16/02/2021 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

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

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

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

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a6cdf2b0-444d-44b6-b4f7-2a4bc2662abc
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=32d1798c-9155-44b2-a484-d0c91e861bf5
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