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oogdruppels
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Uw orthoptist heeft uw kind een druppelonderzoek met Cyclogyl® 1% (Cyclopentolaathydrochloride)
oogdruppels geadviseerd. Met een druppelonderzoek wordt de sterkte van de ogen bepaald.
Het vermogen van de ooglens om scherp te stellen (accommodatie) wordt hierdoor uitgeschakeld. Dit
is nodig omdat de accommodatie van de lens de sterkte van het oog, en dus de meting, kan
beïnvloeden. Deze folder geeft meer informatie over het onderzoek.

Werking van de druppels

Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de pupil groot. Uw kind kan hierdoor last hebben van licht en
wazig zien. Bij zonnig weer is het daarom aan te raden een zonnebril of petje met klep op te zetten. De
wijde pupil en dus de overgevoeligheid voor licht verdwijnt langzaam na het stoppen met het
druppelen, maar kan nog 24 tot 48 uur aanhouden.
Het druppelen gaat als volgt:
• voor het druppelen handen wassen;
• zet het druppelflesje klaar, samen met wat gaasjes/tissues;
• leg uw kind op de rug;
• neem het druppelflesje in de ene hand;
• houd met duim en wijsvinger van de andere hand de oogleden van één oog open;
• laat 1 druppel in het geopende oog vallen;
• laat de oogleden los en veeg met het gaasje het gesloten oog af;
• druppel hierna op dezelfde wijze het andere oog;
• was na het druppelen uw handen.
Direct na het druppelen ontstaat er een branderig en/of prikkend gevoel, dit is van korte duur.

Op welk tijdstip moeten de ogen gedruppeld worden?
Op de dag van het onderzoek druppelt u 45 minuten en 30 minuten voorafgaande aan de afspraak in
beide ogen. In het totaal heeft elk oog dus 2 druppeltjes gehad.

Het onderzoek
Het onderzoek voor het bepalen van de oogsterkte duurt ongeveer tien minuten. Het onderzoek is
eenvoudig en pijnloos. Uw kind mag, als het dat wil, op schoot zitten bij een van de ouders/verzorgers.
De orthoptist bepaalt de sterkte van de ogen met behulp van een computer of houdt enkele glaasjes
voor het oog en kijkt met een lampje. De uitslag krijgt u direct na het onderzoek.

Belangrijk om te weten
•

•

•

Het flesje/minim Cyclogyl® 1% oogdruppels altijd buiten het bereik van kinderen houden. De
druppels zijn bij inname via de mond ZEER giftig! Mocht dat toch gebeuren, neem dan direct
contact op met de huisarts.
Overgevoeligheid voor de druppels treedt zelden op. Als een kind onverhoopt toch overgevoelig
is voor de druppels, kunnen de volgende reacties optreden:
rusteloosheid, spraak- en oriëntatiestoornis, hallucinatie, gedrags- en geheugenstoornis, blozen
of roodheid van het gezicht, huiduitslag, droge neus en mond (veel willen drinken).
Als een van deze symptomen optreedt, stop dan met druppelen en neem contact op met de
huisarts.
Daarnaast wordt u verzocht om de polikliniek Oogheelkunde in te lichten dat uw kind vanwege
overgevoeligheid niet alle druppels heeft gekregen. De afspraak kan dan indien nodig worden
aangepast.
Na de laatste keer druppelen kunt u het flesje het beste terugbrengen naar de apotheek zodat
het veilig vernietigd kan worden.

Tot slot

Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met uw orthoptist via polikliniek
Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Oogheelkunde:

(013) 221 00 00
(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28
Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Afspraak ………………………………………om….………………………………uur
Locatie ………………………………………………………..
Druppelen om….…………………….…….uur en………...…….…………………uur
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