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De intravitreale injectie
Wat betekent een intravitreale injectie?
Het betekent een inspuiting van medicatie binnen de gelatineuze structuur van het
oog genaamd glasvocht of vitreum.
Een geringe hoeveelheid medicatie wordt in vloeibare vorm ingespoten ( 0.05 cc tot
maximum 0,1 cc).
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zeer dun injectienaaldje met specifiek
aangepast lengte.
Het is een procedure die kan herhaald worden.

Hoe gebeurt de ingreep ?
De ingreep gebeurt ambulant, je hoeft hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven. Je
dient ook niet nuchter te zijn.
De injectie wordt uitgevoerd in een speciale ruimte voorzien voor kleine ingrepen
en gebeurt al liggend.
De verpleegster verdooft het oog vooraf verschillende malen met oogdruppels.
De streek rond het oog wordt ontsmet met een joodoplossing en een extra
ontsmettende druppel wordt ook in je oog aangebracht.
Een steriele doek wordt rond het oog geplakt en de arts zal een oogspreider
plaatsen om de oogleden open te houden zodat je niet kunt knipperen.
De arts dient het prikje snel toe zodat het maar even wordt gevoeld en spuit de
kleine hoeveelheid medicatie in. Vaak zie je dan een wolkje of belletjes. Nadien
wordt op de injectieplaats enkele seconden gedrukt met een wattenstaafje.
Antibiotische oogdruppels worden aansluitend ingedruppeld.

AZ Sint-Jan AV
Dienst Oogziekten
De intravitreale injectie
Page 1/2, 27 June 2012

De intravitreale injectie, Avastin
Versie dd. 29/03/2011 OOG-0041

Wat gebeurt na de ingreep?
Na de ingreep dien je wat te wachten tot controle van het oog door je oogarts.
Na een kwartuurtje is er een zanderig gevoel tot een licht ongemak in het oog, dit
blijft meestal zo de eerste uren tot de eerste dag. Vaak is er een kleine bloeding te
zien uitwendig op het wit van het oog, deze is onschuldig en verdwijnt in de eerste
week.
Je dient gedurende enkele dagen antibiotische oogdruppels aan te brengen en dit
meermaals per dag.
Indien je 1 à 2 dagen na de ingreep bijkomende klachten zoals pijn, toenemende
vlokken, toenemende roodheid, het zien van bliksems of een schaduw ervaart,
neem dan direct contact op met uw oogarts.

Wat zijn de risico’s van een intravitreale injectie?
Uw arts neemt al de voorzorgen om de risico’s tot een minimum te beperken.
Intravitreale injecties worden de laatste jaren wereldwijd frequent toegepast en de
complicaties zijn zeldzaam.
Volgende ernstige bijwerkingen en hun frequentie zijn gerapporteerd:

infectie binnen het oog: 0,16%

netvliesloslating: 0,15%

lensschade: 0,07%
Indien ernstige bijwerkingen optreden geven deze vaak aanleiding tot bijkomende
behandeling, eventueel een bijkomende ingreep.
Andere bijwerkingen kunnen zijn: bloeding, oogdrukstijging, reactie op de
medicatie.
Volg nauwkeurig de instructies van uw arts in verband met nazorg en opvolg.
Aarzel niet uw oogarts bijkomende inlichtingen te vragen indien nodig.

AZ Sint-Jan AV
Dienst Oogziekten
De intravitreale injectie
Page 2/2, 27 June 2012

