Letsel aan het hoornvlies
U of uw kind is op de Spoedeisende Hulp van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) behandeld in
verband met letsel aan het hoornvlies van het oog. In deze folder leest u informatie over letsel aan het
hoornvlies en de behandeling ervan.

Hoornvlies
Het hoornvlies is het doorzichtige deel van de buitenkant van het oog, waar het licht door naar binnen
valt.
Het hoornvlies kan beschadigd raken door iets wat in of tegen het oog komt, zoals een tak, een
ijzersplinter of iets scherps dat u in uw oog krijgt. Verschijnselen die hierbij kunnen optreden, zijn:
 pijn;
 een tranend oog;
 slecht daglicht kunnen verdragen.
De Spoedeisende Hulp-arts bekijkt het oog. Als er iets in het oog zit, wordt dit verwijderd. Bij twijfel
wordt een oogarts geraadpleegd.
Ter behandeling krijgt u om irritatie en om een ontsteking van het hoornvlies te voorkomen, soms een
oogzalf met een antibioticum.
U krijgt, om het oog rust te geven, een drukkend oogverband aangelegd. Hierdoor kunt u het oog niet
meer bewegen. U kunt dus ook niet meer knipperen met het ooglid. Dit oogverband mag na
vierentwintig uur verwijderd worden. Hierna hoeft u het oog niet meer af te dekken, maar soms is het
prettig dit wel te doen om het oog nog wat rust te geven en om te voorkomen dat u in het oog wrijft.
Meestal geneest het hoornvlies snel en zonder blijvende beschadiging binnen een tot drie dagen. De
eerste dag na de behandeling kunt u nog wel pijn hebben. Hiervoor kunt u paracetamol (500 mg)
nemen.
Blijft u na drie dagen nog klachten houden of worden de klachten erger, dan is het verstandig een
oogarts naar uw oog te laten kijken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de verpleegkundige van
de Spoedeisende Hulp.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Spoedeisende Hulp:
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Route 53

(013) 221 80 10
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