
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie Oost  
 

TIA van het oog 

amaurosis fugax 
 
 

Bij een TIA van het oog, ook wel amaurosis fugax genoemd, is een klein 

bloedvat in het oog verstopt. Door deze vaatafsluiting kunt u, meestal 

tijdelijk, slecht zien. Wat zijn oorzaken van de vaatafsluiting in het oog? 

Is behandeling mogelijk? Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Meer over vaatafsluiting in het oog 

In uw oog zitten kleine bloedvaten die bloed aanvoeren en afvoeren. Zuurstof en 

voedingsstoffen uit het bloed zorgen dat het oog goed kan functioneren. Achterin het oog ligt 

het netvlies. Dit vangt het licht op dat uw oog binnenkomt en zorgt ervoor dat u kunt zien. Als 

een bloedvaatje in het netvlies wordt afgesloten, krijgt het netvlies te weinig bloed en 

zuurstof waardoor u slechter gaat zien. U ziet dan een deel van het gezichtsveld niet 

(donkere vlek) of soms ziet u helemaal niets meer met één oog. 

 

Bij een tijdelijke afsluiting herstelt het gezichtsvermogen zich weer binnen een paar minuten. 

Dit heet een amaurosis fugax, een TIA van het oog. Soms volgt er een permanente 

(definitieve) vaatafsluiting. Het is niet mogelijk om deze vaatafsluiting op te heffen. Door 

onderzoek naar de oorzaken en behandeling hiervan wordt geprobeerd om een nieuwe of 

permanente afsluiting te voorkomen. 

 

Oorzaak 
De oorzaak van de afsluiting van een bloedvat in het oog is meestal een bloedpropje 

(embolie). Deze bloedpropjes komen vaak van een andere plek in het lichaam, bijvoorbeeld 

uit de halsslagaders of het hart. Een bloedpropje ontstaat meestal door kalk in de wand van 

een ader (atherosclerose). Hierop vormt zich dan een bloedstolseltje. Atherosclerose 

(aderverkalking) ontstaat bij het ouder worden en ontstaat sneller door hoge bloeddruk, hoog 

cholesterolgehalte, suikerziekte (diabetes mellitus), roken, overgewicht, overmatig 

alcoholgebruik, tekort aan lichaamsbeweging. 

 

Behandeling 

Het is belangrijk om een nieuwe of permanente afsluiting te voorkomen. Hiervoor zijn de 

volgende mogelijkheden: 

 Onderzoek of er risicofactoren zijn op het herhalen van een vaatafsluiting en de 

behandeling hiervan. 

 Onderzoek naar de vorming van bloedpropjes, bijvoorbeeld een echo van de halsvaten of 

onderzoek van het hart. 
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 Het gebruik van medicijnen zoals bloeddrukverlagende medicijnen, bloedverdunners en 

cholesterolverlagers. 

 Het hanteren van een gezonde leefstijl: niet roken, matig met alcohol, gezond eten, 

voldoende bewegen. 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/neurologie 

 www.beroerteadviescentrum.nl 

 www.hartstichting.nl 

 www.hersenstichting.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
polikliniek Neurologie, locatie Oost 

T 020 020- 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur) 
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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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