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Intravitreale injectie

Bij een intravitreale injectie spuit de arts een geneesmiddel in het
glasachtig lichaam (het corpus vitreum) van het oog.
Het glasachtig lichaam is de binnenste vulling van het oog, ook wel glasvocht genoemd. Het
geneesmiddel wordt dichtbij het net- en vaatvlies ingespoten. Er is een heel kleine
hoeveelheid geneesmiddel nodig.

Wie krijgen intravitreale injecties?
Intravitreale injecties worden vaak gegeven bij ziektes van het netvlies en het vaatvlies:
 natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)
 bepaalde vormen van diabetische retinopathie
 na veneuze vaatafsluiting in het netvlies.

Welke geneesmiddelen spuiten we in?
De geneesmiddelen die met een intravitreale injectie kunnen worden toegediend zijn:
 ontstekingsremmers (corticosteroïden), zoals triamcinolon (Kenacort/Vistrec)
 dexamethason (Ozurdex)
 vaatgroeiremmers (anti-VEGF), zoals bevacuzimab (Avastin),aflibercept (Eylea) en
ranibizumab (Lucentis).
Welk middel wordt ingespoten is afhankelijk van de aandoening. Ook is het afhankelijk van
eerdere reactie van uw lichaam op de geneesmiddelen.
Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens? Bespreek dit dan met de oogarts
voordat u injecties krijgt.
 Bij zwangerschap dienen we de intravitreale injecties alleen toe als het zeer noodzakelijk
is.
 Ook bij het stoppen met anticonceptie bij een kinderwens adviseren we u dringend eerst
de oogarts te informeren.

Aantal injecties
Meestal zijn meerdere injecties nodig. De duur van een behandeltraject met intravitreale
injecties is per patiënt en per aandoening anders. Bij elk controlebezoek beoordeelt de arts
wat het effect van de behandeling is geweest en hoe het vervolg zal zijn.

Voorbereiding
Op de dag van behandeling mag u geen make-up dragen.

De behandeling






Het oog wordt gedruppeld met verdovende oogdruppels en desinfecterende oogdruppels.
De behandeling gebeurt steriel. Hiervoor maakt de medewerker uw oog en de huid
eromheen schoon met povidonjodium.
We bedekken uw hoofd met een steriele doek met daarin een venster. De arts plaatst
een ooglidspreider zodat het oog open blijft staan. Daarna geeft hij de injectie. Hierna
wordt gespoeld met water. U krijgt antibioticumzalf op het oog.
Na de behandeling kunt u door het ingespoten geneesmiddel vlekken zien, deze
verdwijnen binnen enkele dagen.

Na de behandeling


We adviseren u niet zwanger te worden tot tenminste 3 maanden na het stoppen van de
intravitreale injecties.

Complicaties









Een rood vlekje op het oogwit direct na de injectie. Dit is vaak een gevolg van een
gesprongen bloedvaatje in het bindvlies. Dit is onschuldig en verdwijnt na een week
vanzelf.
Soms is het oog binnen enkele uren na de injectie pijnlijk. Dit kan het gevolg zijn van
uitdroging of lichte beschadiging van het hoornvlies tijdens de injectie. Dit reageert in het
algemeen snel op antibioticumdruppels of ‐zalf. De pijn vermindert hiermee snel en de
beschadiging is dan ook niet blijvend.
Oogdrukverhoging:
Als dit wordt vastgesteld, behandelt de oogarts dit meteen.
- Oogdrukverhoging meteen na de injectie komt zelden voor.
- Oogdrukverhoging op de lange termijn komt regelmatig voor als bijwerking na
inspuiten van corticosteroïden. Bij vaatgroeiremmers (anti-VEGF) komt deze
complicatie nauwelijks voor.
Infectie (zeldzaam). Wordt het oog erg rood, pijnlijk en gevoelig voor licht ? Neem dan
meteen contact op met de oogarts.
Netvliesloslating (zeldzaam). Hierbij kunnen er lichtflitsen en donkere vlekken worden
waargenomen. Ziet u plotseling lichtflitsen? Neem dan meteen contact op met de
oogarts.
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Duur van de behandeling
Elke afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

De behandeling in beeld
Op de polikliniek Oogheelkunde en op www.olvg.nl/oogheelkunde kunt u een
fotoreportage bekijken van deze behandeling.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/oogheelkunde

Contact
polikliniek Oogheelkunde, locatie Oost, West en Spuistraat
T
020 510 88 87 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur)
E
oogheelkunde@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
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