Laserbehandeling
In overleg met uw oogarts heeft u voor een laserbehandeling gekozen. Een laserbehandeling kan voor
verschillende oogaandoeningen noodzakelijk zijn. De meest voorkomende oogaandoeningen die met laser
behandeld worden, zijn:
afwijkingen aan het netvlies, bijvoorbeeld door suikerziekte, vaatafsluitingen en scheurtjes in het netvlies;
nastaar;
sommige vormen van verhoogde oogdruk (glaucoom).
Het soort laser dat gebruikt wordt, is afhankelijk van de aandoening. In het geval van suikerziekte, vaatafsluitingen
en scheurtjes in het netvlies, is het doel van de behandeling meestal niet het verbeteren van het zien, maar het
stoppen van de schade die deze aandoeningen aan het netvlies brengt. Bij behandeling voor nastaar wordt met de
laser een opening gemaakt in het vertroebelde achterste lenskapsel, waardoor het zien verbeterd wordt.
1. Bij behandeling in verband met glaucoom wordt het afvoersysteem van het oogvocht verbeterd, zodat de
oogdruk lager wordt. Ook deze behandeling geeft geen verbetering van het zien. (LTP)
2. Een andere behandeling bij nauwe kamerhoekglaucoom, omvat het maken van 2 kleine gaatjes in de iris,
teneinde de afvloed van kamerwater te garanderen.
In deze folder leest u informatie over de voorbereiding en het verloop van de behandeling.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde op:

□
□

locatie ETZ Elisabeth, route 28
locatie ETZ TweeSteden, afdeling 1B

De behandeling

Bij het maken van de afspraak voor de laserbehandeling heeft u druppels meegekregen ter voorbereiding van de
laserbehandeling. Met deze druppel(s) druppelt u een half uur en een kwartier van tevoren in het te behandelende
oog/ogen waardoor uw pupil groter wordt. Bij behandeling voor glaucoom krijgt u druppels, die de pupil juist
vernauwen. Op de polikliniek zelf krijgt u nog een voorbereidende druppel om de oogbol te verdoven. Als de
laserbehandeling plaatsvindt zit u achter het laserapparaat met uw kin in een kinsteun. Meestal wordt een
contactglas op het oog geplaatst. Tijdens de behandeling kijkt u in een fel licht. Binnenin dit felle licht ziet u
lichtflitsjes en hoort u piepjes. Dit zijn de laserstralen. Een behandeling voor nastaar is niet pijnlijk. Een behandeling
van het netvlies, zoals bij suikerziekte, kan wel pijnlijk zijn.
Deze pijn varieert van een vaag prikkend gevoel tot
milde pijn in het hoofd en hoofdpijn.
Afhankelijk van de reden waarom u de laserbehandeling
ondergaat, duurt de behandeling 5 tot 30 minuten.
Na de behandeling Na de behandeling kan het oog een
beetje plakkerig aanvoelen. Dit komt door de contactgel
die tijdens de laserbehandeling gebruikt is. Tevens bent
u enkele uren na de behandeling verblind en ziet u wazig.
Voorkom dat u de eerste uren na de behandeling in uw
oog wrijft. U kunt het beschadigen, omdat uw oog door
de druppels, die u voor de behandeling heeft gekregen,
verdoofd is. Mocht u hoofdpijn krijgen, dan kunt u
normale pijnstillers gebruiken, zoals paracetamol of
aspirine. Na de laserbehandeling wordt, indien
noodzakelijk, een controle afspraak op de polikliniek
gemaakt. U kunt de afspraak direct maken bij de balie.
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Hierna kunt u naar huis. Aangezien u door de druppels en de laserbehandeling de eerste uren na de behandeling
wazig ziet, kunt u niet deelnemen aan het verkeer.
Neem daarom iemand mee om u te begeleiden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk
contact op met de polikliniek Oogheelkunde. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor de behandeling aan de oogarts stellen. U
kunt ook contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) algemeen:

(013) 221 00 00

Polikliniek Oogheelkunde:
Locatie Elisabeth
Route 28
Locatie Twee Steden
Afdeling 1B

(013) 221 03 20
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