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TRANENDE OGEN
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

TRANENDE OGEN
Het oog wordt beschermd tegen uitdroging door traanvocht. Dit wordt geproduceerd in kliertjes in het slijmvlies en de ooglidrand. Bij emotie of oogirritatie reageert
de traanklier met een extra productie van traanvocht.
De tranen worden afgevoerd via 2 traanpuntjes naar de
traankanaaltjes en de neusholte.

OORZAKEN

DIAGNOSE
Aan de hand van een kleurstrookje bekijkt de arts of er
irritatie is en hoe stabiel de tranenfilm is. Een verstopping kan gecontroleerd worden aan de hand van een
sondage. De traankanaaltjes worden dan doorspoten.
Indien dit niet duidelijk is, kan er een röntgenfoto gemaakt worden.

HOE BEHANDELEN?
` Bron van irritatie behandelen
` Een ooglidoperatie ter correctie van een afstaand
traanpunt
` Sonderen van het traankanaaltje, groter maken van
het traanpunt, een geperforeerde punctum plug
plaatsen
` Inbrengen van een traanwegprothese van de neushoek rechtstreeks in de traanzak
` Chirurgisch een verbinding maken tussen de traanzak en neusholte. (DCR)
` Bij kinderen gaat de stop ter hoogte van de
neusingang in het eerste levensjaar in 99%
spontaan open. Druk de traanzaak regelmatig leeg
door voorzichtig te masseren en maak het nadien
schoon met een zachte tissue. Als het probleem
aanhoudt, dan wordt een sondage gepland onder
verdoving.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen,
dan kan u ze steeds stellen bij uw volgende afspraak.
U kan de dienst oogheelkunde van AZ Jan Palfijn Gent
bereiken op het telefoonnummer: 09 224 71 11

Irritatie door een wimper
Verstopte of afstaande traanpunten
Lakse oogleden
Verstopping van het traankanaal, traanzak of
traan-neuskanaal
` Droge ogen: door uitdroging raakt het slijm- en hoornvlies geïrriteerd en wordt er overtollig traanvocht geproduceerd. Dit vocht heeft een andere samenstelling
waardoor het niet in staat is om de normale beschermende functie van het traanvocht te vervullen.
` Aangeboren afwijking bij een baby
`
`
`
`

Bron: www.oogartsen.nl

