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Glaucoom

antwerp  private clinic
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Beste patiënt(e), 

Wij danken u voor uw bezoek aan Medipolis.

Zonet hebt u een uitgebreid oogonderzoek ondergaan.

Bij dit onderzoek is vastgesteld dat u een probleem hebt met GLAUCOOM.

Deze brochure zal u uitleg geven over wat GLAUCOOM is en wat u dient 

te weten als voorbereiding op de behandeling.

Onze medewerkers zullen u wegwijs maken. 

Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u steeds bij hen terecht.

Wij danken u voor het vertrouwen.

Boomsesteenweg 223

B-2610 Wilrijk-Antwerpen

Tel: +32/(0)3 828 29 49

Fax: +32/(0)3 820 88 91

Website: www.medipolis.be

E-mail: ogen@medipolis.be
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Glaucoom is één van de meest ernstige, chronische oogaandoeningen. 

Het is wereldwijd de tweede belangrijkste reden van blindheid (voorafgegaan door 

cataract). 

In België hebben ongeveer 2% van de mensen boven de 40 jaar dit probleem. Het 

risico neemt toe met de leeftijd, rond 80 jaar hebben ongeveer 4% van de mensen 

glaucoom.

Het vervelende aan glaucoom is dat je er niets van merkt. Het beginstadium geeft 

geen symptomen, geen drukkend gevoel, geen roodheid, geen gestoorde visus… 

Je kunt het dus beschouwen als een stille dief, 50-70% van glaucoomlijders weet 

zelfs niet dat ze iets mankeren. 

De enige oplossing is om de oogdruk om de paar jaar te laten meten door een 

oogarts. 

Hoe belangrijk is de aandoening?

Hoornvlies



5

Het oog bestaat uit verschillende lagen: het licht valt eerst door het hoornvlies, 

maakt een beeld op het netvlies en alle informatie wordt via de zenuw naar de 

hersenen vervoerd. 

Om het netvlies goed bol te houden, heeft het oog een witte schelp of sclera. Om 

te zorgen dat het oog niet als een platte ballon in elkaar zou zakken is er vocht dat 

een bepaalde druk heeft die het hele oog mooi opgespannen houdt. Dat noemen 

we de oogdruk. 

Normaal bevindt deze druk zich tussen 12 en 21 millimeter kwik (mmHg).

Hoe werkt een oog?

Netvlies

Sclera

Lens

Oogzenuw

Hoornvlies
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In het oog wordt voortdurend vocht gemaakt. Dat loopt naar de voorste oogkamer 

en wordt daar via een kanaal afgevoerd. Wanneer het evenwicht tussen de 

aanmaak en de afvoer van het kamervocht op een of andere manier verstoord 

wordt, ontstaat een te hoge oogdruk. 

We kunnen dit vergelijken met een wasbak waar water in loopt vanuit de kraan en 

weer afvloeit via de afloop. De wasbak zal overlopen wanneer:

1. de kraan te ver open staat of 2. de afloop verstopt is.

In het oog gebeurt hetzelfde, je krijgt een te hoge oogdruk wanneer de afvoer 

verstopt is of wanneer er te veel vocht gemaakt wordt in het oog. Dan stijgt de druk 

in het oog en wordt de oogzenuw plat geduwd. Dat gaat een tijdje goed, maar 

het is voor de zenuw niet vol te houden. Op de duur sterven de zenuwcellen af. Het 

belangrijkste is dan ook om de oogdruk te doen dalen. 

Hoe kom je aan een hoge druk?
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Er bestaat ook glaucoom zonder een hoge druk. Bij sommige mensen, vooral 

dames, is de bloedcirculatie ter hoogte van de oogzenuw niet goed. 

Zelfs bij normale oogdruk kan de oogzenuw al last beginnen krijgen, net zoals bij 

hoge druk glaucoom. We noemen dat ‘lage druk’glaucoom. Ook bij deze mensen 

helpt het om de oogdruk te doen dalen. 

Of een niet-zo-hoge druk?

Dus hoe krijg je glaucoom?

Bij het ouder worden, veranderen de weefsels en structuren van het 

oog. De afvoer van kamervocht vermindert stilaan en het vocht kan 

niet goed meer weg. De druk stijgt zonder dat je daar iets van merkt.                                                                                                                                        

Eerst verliest de oogzenuw een aantal cellen, dan beginnen de overgebleven 

cellen ook nog slechter te werken. Meestal zijn beide ogen aangetast. Zonder 

geschikte behandeling krijg je blinde vlekken in het perifere zicht en kan zelfs 

blindheid optreden. Wat je kwijt bent aan zenuwvezels, krijg je niet meer terug. Het 

komt er in glaucoom dus vooral op aan om de aandoening zo vroegtijdig mogelijk 

op te sporen en ze te behandelen voordat je er veel van voelt. 
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Glaucoom is een chronische ziekte, je zit er meestal tientallen jaren mee. Gedurende 

die tijd doen we verschillende onderzoeken om de toestand van je oog te kunnen 

inschatten. Het is niet nodig om elke keer ALLE onderzoeken te doen maar de 

meeste zullen toch regelmatig uitgevoerd worden.

1. De druk wordt gemeten met een contactloze opmeting of een tonometer (blauw 

lichtje) die door licht contact met het hoornvlies de druk opmeet.

2. Heel belangrijk is het opmeten van de dikte van het hoornvlies (pachymetrie). Op 

een dik hoornvlies moet je immers harder duwen om de druk te meten en dat geeft 

soms foutief een te hoge meting. 

Wie een hoge oogdruk heeft moet dus altijd eerst laten nakijken of zijn hoornvlies 

niet toevallig wat dikker is.

3. De toestand van de oogzenuw wordt opgemeten en digitaal geanalyseerd met 

een OCT onderzoek. Het nauwkeurig uittekenen van de zenuwcellen laat toe om bij 

opeenvolgende onderzoeken de evolutie goed te kunnen opvolgen. 

Onderzoeken:
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Vermits eerst de zenuwcellen afsterven en dan pas de werking van de zenuw 

achteruit gaat, is dit het onderzoek dat de meeste informatie over je glaucoom 

geeft in het beginstadium. Vooral bij mensen met beginnend glaucoom zal dit 

onderzoek bijvoorbeeld jaarlijks aangewezen zijn. 

4. Een zeer duidelijke test om glaucoom te vinden en op te volgen, is het onderzoek 
van het gezichtsveld. Daarmee kunnen blinde vlekken opgespoord worden lang 

voordat je ze zelf zult opmerken. 

In de test word je gevraagd aan te geven welke lichtjes je kunt zien. De test is 

gemakkelijk en geeft veel informatie. Er wordt vaak van behandeling veranderd 

wanneer de test slechter wordt.

Het vervelende van glaucoom is dat afzonderlijke elementen (bijvoorbeeld een 

normale druk) je op het verkeerde been kunnen zetten. Alleen alle onderzoeken 

samen leiden tot de juiste diagnose. Alleen de oogdruk meten is vaak niet genoeg 

om glaucoom uit te sluiten.

Dit kan enkel in een gespecialiseerd oogartsencentrum uitgevoerd worden en bvb. 

niet bij de opticien.
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Soorten glaucoom:

Akuut glaucoom

Een aangeboren constructiefout in het oog en de vorming van cataract kunnen 

er toe leiden dat de afloop van het kamervocht plotseling afgesloten wordt en de 

oogdruk snel zeer hoog wordt. Dat geeft een knalrood oog, barstende hoofdpijn, 

een misselijk gevoel, een extreme toestand waar je je niet in kunt vergissen. We 

noemen dit een gesloten hoekglaucoom. Zeer dringende behandeling is dan 

nodig. Eens je zoiets hebt, is het oog echter al beschadigd en zijn we vaak te laat. 

Er blijft altijd wat restletsel over. 

Wanneer we bij een routine onderzoek zien dat de bouw van je oog je een risico 

op deze toestand oplevert, zullen we je aanraden om preventief een gaatje in de 

iris te maken met de laser. Dit is vooral bij het ouder worden en het opzwellen van 

de ooglens een belangrijke maatregel. Eenmaal de laser uitgevoerd is, is het risico 

verdwenen.
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Chronisch open hoek glaucoom

De meest voorkomende vorm van glaucoom (75%) is echter die met een open 

hoek,  waarbij de afloop niet volledig verstopt is maar er een onevenwicht ontstaat 

tussen de aanmaak en de afvoer van het kamervocht. 

Normaal zicht

Beginnend glaucoom

Vergevorderde glaucoom
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Anti-glaucoom druppels

Oogdruppels zijn meestal de eerste vorm van behandeling bij open hoek 

glaucoom. Er zijn vijf grote klassen van anti- glaucoom medicamenten. Ze verlagen 

de aanmaak van kamervocht of verbeteren de afvoer. Ze moeten één of twee 

maal per dag ingedruppeld worden. 

Indien men vaststelt dat de druk niet voldoende daalt met één soort oogdruppels, 

kunnen er soms twee of zelfs meer verschillende druppels voorgeschreven worden.  

Het is belangrijk deze systematisch en trouw te gebruiken. Indien er meerdere 

oogdruppels nodig zijn, beginnen de nevenwerkingen ervan soms door te wegen. 

Klachten zoals prikkende, droge of rode ogen kunnen optreden.  Dat kan verholpen 

worden met kunsttranen of door over te schakelen op laser.

Selectieve laser trabeculoplastie (SLT)

De SLT laser is een nieuwe manier om glaucoom te behandelen. Door zeer korte 

pulsen met lage energie te gebruiken, wordt het weefsel van het afvoerkanaal 

gestimuleerd. Witte bloedcellen ruimen het kanaal op en gaan dan gewoon terug 

naar de bloedbaan. 

Anderzijds gaan de cellen van het kanaal zelf zich door de laserprikkel verjongen en 

wordt de afloop van vocht door de eigen cellen verbeterd. Het oog herstelt aldus 

zelf het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van kamervocht. 

SLT is een korte en pijnloze behandeling die ambulant uitgevoerd wordt. De techniek 

is zeer effectief maar moet meestal na 2-5 jaar herhaald worden. Dat kan echter 

zonder problemen.

Behandelingen:
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XEN-gelstent

De XEN-gelstent is een heelkundige manier om je glaucoom aan te pakken. Een 

buisje met de dikte van een paardenhaar wordt in het oog ingebracht onder lokale 

verdoving. Het maakt een alternatieve route om het kamervocht af te voeren. Zo 

kan de druk in het oog beter gecontroleerd worden. 

De gelstent is kleiner en minder traumatisch dan de meeste andere implantaten.

Doel van de behandeling

Het enige dat echt helpt bij glaucoom is het verlagen van de oogdruk. Daar 

zijn alle behandelingen dus op gericht. De schade die al is toegebracht aan de 

zenuwcellen, kan echter niet worden hersteld. De ziekte wordt zo veel mogelijk 

vertraagd maar nooit echt genezen. 

Welke behandeling u ook dient te volgen, het is van belang dat u ze jarenlang en 

trouw volgt. 
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KWALITEITSGARANTIE

Bij een spoedgeval na een behandeling kunt u ons steeds bereiken op het 

nummer +32(0)3/828.29.49.

Omdat wij er constant voor ijveren onze patiënten in de best mogelijke 

omstandigheden te kunnen ontvangen en behandelen, heeft Medipolis 

begin 2012 als enige oogcentrum in België het BSPC- kwaliteitskeurmerk 

behaald dat door het normeringbureau KIWA wordt geëvalueerd en 

uitgereikt.

Dit keurmerk garandeert de hoogste graad van veiligheid, hygiëne, 

hoogwaardigheid van architectuur, apparatuur en inrichting en 

hooggekwalificeerd personeel in medische centra.

De BSPC of ‘Belgian Society for Private Clinics’ is in het leven geroepen om 

patiënten het recht op veiligheid te garanderen en heeft tot doel te ijveren 

voor een hoogstaande uitoefening van de geneeskunde en voor een 

kwaliteitsvolle behandeling. 

Als één van de drijvende leden van het BSPC willen wij dan ook samen 

met hen ervoor zorgen dat we onze patiënten de best mogelijke kwaliteit 

kunnen blijven garanderen.

Dr. E. Mertens

Medisch Directeur

Physician CEO

American-European Congress of 
Ophthalmic Surgery
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www.medipolis.be

Boomsesteenweg 223

B-2610 Wilrijk-Antwerpen

Tel: +32/(0)3 828 29 49

Fax: +32/(0)3 820 88 91

Website: www.medipolis.be

E-mail: ogen@medipolis.be


