Ernstige complicaties:
`` Een infectie binnen het oog: 0,16%
`` Netvliesloslating: 0,15%
`` Lensschade: 0,07%
Bij ernstige bijwerkingen zijn bijkomende behandelingen en eventueel een ingreep nodig.

9. SPECIALISTEN (POLIKLINIEK)
OOGZIEKTEN
`` Dr. Boeckaert Jolien
`` Dr. De Kesel Roxane
`` Dr. De Valck Mia

Minder ernstige complicaties:
`` Een bloeding
`` Oogdrukstijging
`` Reactie op de medicatie

8. KOSTPRIJS VAN EEN
INTRAVITREALE BEHANDELING
De indicaties voor een terugbetaalde behandeling zijn
de laatste jaren verder uitgebreid waardoor de kost
meestal beperkt is.

Af en toe dient voor de diagnose of opvolging een
OCT scan (Optical Coherence Tomography) te gebeuren. Deze scan wordt momenteel niet terugbetaald
door het ziekenfonds. Het ziekenhuis rekent hiervoor
40 euro aan.
Een behandeling met intravitreale injectie bestaat uit
meerdere injecties naargelang de aard van de aandoening, doorgaans met een pauze van een paar
weken tussen de injecties.
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Indien je aandoening niet onder een terugbetaling
valt, zal de oogarts je hierover inlichten.

BEHANDELING
MET VAATGROEIREMMER
(ANTI - VEGF):
een intravitreale injectie

1. WAT IS EEN INTRAVITREALE

`` Tijdens de behandeling ligt de patiënt neer.

INJECTIE?

`` De verpleging verdooft het oog met verschillende
druppels.

Een intravitreale injectie is een inspuiting van een
kleine hoeveelheid vloeibare medicatie in het glasvocht
van het oog.
De vaatgroeiremmer remt de groei van de nieuwgevormde, lekkende bloedvaten die ontstaan ten gevolge
van de oogziekte. Door de injecties trekt het oedeem
(het vocht) weg en kan de visus (het zicht) mogelijk opnieuw verbeteren.
Deze procedure wordt meermaals uitgevoerd bij een
behandeling.

2. WORDT DIT TERUGEBETAALD?
Intravitreale injecties met vaatgroeiremmers worden
terugbetaald bij:

`` De huid rond het oog wordt goed ontsmet met een
joodoplossing. Daarna wordt ook het oog zelf hiermee ingedruppeld en wordt een steriel oogdoek
over het oog gelegd.
`` De oogarts plaatst daarna een ooglidsperder om de
oogleden open te houden waardoor u niet kan knipperen. Dit spant een beetje.
`` De oogarts injecteert de medicatie met een
speciaal spuitje in de oogbol terwijl de patiënt in
een bepaalde richting blijft kijken. Deze prik wordt
snel toegediend zodat dit maar heel even voelbaar
is. Vaak zien patiënten hierna een wolk of belletjes
verschijnen, dat is normaal.
`` Na de prik wordt met een wattenstaafje enkele
seconden druk uitgeoefend op de injectieplaats.
`` Het oog wordt daarna grondig gespoeld en er wordt
een antibiotische zalf aangebracht.

`` Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie
`` Diabetisch maculair oedeem
`` Maculair oedeem bij veneuze vaatafsluiting
`` Pathologische myopie

3. HOE VERLOOPT DEZE INGREEP?
Dit is een ambulante ingreep; een opname is hiervoor
dus niet nodig en je hoeft niet nuchter te zijn.
De injectie gebeurt in een ruimte die speciaal werd
ingericht voor kleine ingrepen.

4. WAT GEBEURT ER NA DE INGREEP?
`` We raden je aan om na de ingreep even te blijven
liggen.
`` Na een kwartiertje kan in het oog een zanderig en
schurend gevoel ontstaan. Dit kan enkele uren tot
een dag (uitzonderlijk enkele dagen) duren en gaat
vanzelf over.
`` Op de injectieplaats ter hoogte van het oogbindvlies
kan een kleine, onschuldige bloeding optreden. Deze
verdwijnt gedurende de eerste week na de ingreep.

5. THUISBEHANDELING
De eerste twee dagen moet je 2 keer per dag een
antibiotische zalf in het oog aanbrengen.
Je krijgt kunsttranen mee die je meermaals per dag,
in functie van de behoefte, in het oog mag druppelen
tot het schurende gevoel voorbij is.

6. OPGELET BIJ VOLGENDE
KLACHTEN
De eerste twee dagen na de ingreep kunnen volgende klachten voorkomen. Neem onmiddellijk contact op
met de dienst Oogziekten.
`` Hevige pijn
`` Toenemende vlokken
`` Toenemende roodheid
`` Het zien van bliksems
`` Het zien van een toenemende schaduw
Als de dienst Oogziekten niet bereikbaar is en buiten
de werkuren, kan je terecht bij de dienst Spoed (tel.
09 224 81 01).

7. WAT ZIJN DE RISICO’S VAN EEN
INTRAVITREALE INJECTIE?
De oogarts neemt alle voorzorgen om de risico’s tot
een minimum te beperken. Intravitreale injecties worden de laatste jaren wereldwijd heel frequent uitgevoerd en complicaties zijn zeldzaam.

