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Infobrochure phototherapeutische keratectomie (PTK)

Wie komt in aanmerking voor PTK?
De laserbehandeling PTK (phototherapeutische keratectomie) wordt toegepast bij
oppervlakkige aandoeningen van het hoornvlies (het voorste venstertje van het oog) zoals
oppervlakkige corneadystrofieën, oppervlakkige littekens of een terugkerende erosie.
Bij een terugkerende erosie ervaart u pijnklachten die plotseling en herhaaldelijk ontstaan.
Deze pijn gaat gepaard met roodheid van het oog, tranenvloed en lichtschuwheid; het
gezichtsvermogen kan ook tijdelijk verminderd zijn.
Wat is PTK?
Bij de laserbehandeling PTK wordt de buitenste laag van het hoornvlies, het epitheel,
verwijderd. Vervolgens wordt met de excimerlaser een deel van het hoornvlies gelaserd om
littekens te verwijderen (bij corneadystrofieën of oppervlakkige littekens) of om voor een betere
aanhechting van het epitheel te zorgen (bij terugkerende erosie).
Deze behandeling wordt uitgevoerd onder lokale druppelverdoving en duurt ongeveer twintig
minuten. Het laseren zelf duurt maximaal één minuut.
Na de behandeling worden antibiotische en lubrifiërende druppels aangebracht en wordt een
verbandlens op het oog geplaatst. Het oog is pijnlijk tot het epitheel opnieuw is dichtgegroeid
(gemiddeld 2 tot 3 dagen).
Er wordt een controle voorzien op dag 1 en dag 5 en nadien na 1 en 3 maanden.
Na de behandeling dienen druppels in het oog te worden gedaan, zoals door uw oogarts
voorgeschreven.
In sommige gevallen zal uw bril moeten worden aangepast na de behandeling.
Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van PTK?
- Vertraagd dichtgroeien van het epitheel wat het hoornvlies bloot stelt aan infecties.
- Opnieuw ontstaan van een terugkerende erosie, ondanks de laserbehandeling. Dit komt voor
in 5% van de gevallen.
- Steriele infiltraten na de behandeling, dit verdwijnt met cortisone druppels.
- Infecties komen zelden voor, doch kunnen tot een blijvende vermindering van het zicht leiden.
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