Intravitreale injectie
Een intravitreale injectie is een injectie met een hele kleine hoeveelheid geneesmiddel in het
glasachtig lichaam van het oog. Het oog bestaat van buiten naar binnen uit de harde oogrok,
het vaatvlies, het netvlies en is gevuld met een waterige geleiachtige substantie: het glasachtig
lichaam. Zie onderstaande afbeelding.

Procedure
Op de dag van de ingreep wordt het oog ingedruppeld met onder andere verdovende druppels
en daarna gedesinfecteerd. Er wordt een ooglidspreider geplaatst zodat het oog open blijft
staan. Het geneesmiddel wordt geïnjecteerd. U kunt dan een soort wolkjes of vliegjes
waarnemen. Dit is het ingespoten geneesmiddel. U kunt na de ingreep niet zelfstandig naar
huis rijden. Na de 1e injectie wordt u de volgende dag gebeld ter controle.
Ziekten waarbij intravitreale injecties worden toegepast
Intravitreale injecties worden onder andere toegepast bij bepaalde afwijkingen aan het
netvlies door leeftijdsgebonden maculadegeneratie, suikerziekte en sommige vaatafsluitingen.
Meestal worden vaatgroeiremmers ingespoten zoals Avastin en Lucentis. Een enkele keer
worden ontstekingsremmers gebruikt. Mogelijk ziet u na de injecties vlokjes of stipjes
bewegen Ook kan er een kleine bloeduitstorting op het oogwit zichtbaar zijn en kan het oog
wat gevoelig of zanderig zijn. Dit gaat vanzelf over.
Complicaties zijn zeldzaam
Mogelijke complicaties zijn:
 Glasvochtbloeding
 Netvliesloslating
 Infectie: als het oog erg rood wordt en lichtschuw moet u uw arts waarschuwen
 Oogdrukverhoging (bijwerking bij ontstekingsremmers, bij vaatgroeiremmers komt zit
zelden voor)
Meer informatie en vragen
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Als uw zicht verslechterd, pijn toeneemt en/of roodheid of pus ontstaat, neem dan contact op
met de polikliniek Oogheelkunde via telefoonnummer 0513 – 685 420 of stel uw vraag via
Mijntjongerschans. Kijk ook www.oogheelkunde.org voor meer informatie.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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