PATIËNTEN
INFORMATIE

Intravitreale
injectie

Uw arts heeft met u besproken dat u (binnenkort) een
prik in het oog krijgt. Deze ingreep wordt ook wel
een intravitreale injectie genoemd. Door middel van
deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren
over de behandeling. U wordt geadviseerd om deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Wat is een intravitreale injectie
Een intravitreale injectie is een handeling waarbij
een zeer geringe hoeveelheid geneesmiddel in het
glasachtig lichaam van het oog gebracht wordt. De
behandeling kan op afspraak plaatsvinden en soms
aansluitend op het spreekuur. Dit is afhankelijk van de
mogelijkheden van de arts, de ruimte en tijd op de
behandelkamer en natuurlijk of het u uitkomt.
Vervolgbehandelingen worden in de regel op een
vast spreekuur gemaakt: hier kunnen meerdere artsen
voor ingedeeld worden. Het kan voorkomen dat u
niet altijd dezelfde arts treft.
Voorbereiding
Voor de ingreep krijgt u ruim voor aanvang van
de ingreep van de assistent druppels toegediend.
Deze druppels verdoven het oog, ook wordt het
oog waarin u geprikt wordt van een markeersticker
voorzien. Hierna mag u plaats nemen op de
behandelstoel in de behandelkamer.

De behandeling
Nadat u heeft plaats genomen op de behandelstoel
wordt deze in rugligging geplaatst. Hierna wordt de
omgeving van het oog schoongemaakt met Betadine
(jodiumoplossing) en wordt het gezicht afgedekt
met een doek. Dit moet voorkomen dat het oog
geïnfecteerd raakt. Bij allergie voor jodium moet u
dit aangeven, er wordt dan gebruik gemaakt van
een alternatief. Vervolgens wordt een ooglidspreider
geplaatst en het oog nogmaals schoongemaakt.
De plaats van de injectie wordt bepaald en dan
toegediend. Deze injectie kunt u als een kleine prik
voelen.
Na de behandeling
Na de behandeling wordt de omgeving van het oog
schoongemaakt en de jodium verwijderd. Het oog
wordt niet verbonden en u hoeft geen druppels te
gebruiken. U mag niet in het oog wrijven. Na de
injectie heeft u soms waarnemingen in de vorm
van een wolkje of een stip. Dit is het ingespoten
geneesmiddel en is normaal. Na de injectie kunt u de
afdeling verlaten en naar huis terugkeren. Het zicht is
vaak slecht, waardoor u niet kunt autorijden.
Complicaties
De volgende complicaties kunnen optreden:
−− oogdrukverhoging;
−− netvliesloslating;
−− glasvochtbloeding;
−− infectie.
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Deze complicaties zijn heel erg zeldzaam, maar
kunnen blijvend zeer slecht zicht als gevolg
hebben.
Belangrijk
Neem contact op met het ziekenhuis als u het
volgende bemerkt:
−− U gaat ineens veel slechter zien;
−− U krijgt veel pijn aan het oog;
−− Het hele oog ziet rood.
Deze verschijnselen zijn mogelijk een teken van
infectie. Neemt u daarom tijdens kantoortijden
contact op met de polikliniek Oogheelkunde van
het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 22 40.
Buiten kantoortijden belt u met de dienstdoende
oogarts, te bereiken via (010) 291 19 11. Vermeld
dat u recent bent behandeld met een injectie in het
oog.
Is uw volgende afspraak al bekend?
Controleer uw afsprakenkaart of vraag het na bij de
balie.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
dan kunt u deze stellen aan uw behandelend
oogarts of contact opnemen met de polikliniek
Oogheelkunde van het Maasstad Ziekenhuis via
(010) 291 22 40.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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