antwerp private clinic

Droge ogen
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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 DROGE
OGEN.
Deze brochure zal u uitleg geven over wat DROGE OGEN 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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DROGE OGEN
Droge ogen ontstaan door onvoldoende traanproductie of een te snel
verdampende traanfilm.
Hierdoor kunnen ogen gaan branden en steken, slijm gaan afscheiden en
soms rood worden. Het zicht kan hierbij wisselend wazig zijn en je kan last
krijgen van lichtgevoeligheid.
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Wat is de traanfilm?
Om ogen tegen uitdroging te beschermen, knipper je met de oogleden.
Dit gaat ongemerkt en dit doe je wel tot zo’n 15 keer per minuut. Iedere
keer wordt er dan een bijzonder dun laagje traanvocht gelijkmatig over het
oog verdeeld: de traanfilm.
Deze houdt het oog vochtig, gesmeerd en beschermd het hoornvlies.
De traanfilm is opgebouwd uit drie lagen:
•

De buitenste laag: een vetachtige laag die geproduceerd wordt door
kleine talgkliertjes in de ooglidrand, de kliertjes van Meiboom. Deze laag
voorkomt dat het traanvocht (te snel) verdampt.

•

De middelste laag: een waterige laag die geproduceerd wordt door
de traanklier. Deze bevindt zich in de buitenste en bovenste zone van
het ooglid.

•

De binnenste laag: een slijmachtige laag die wordt geproduceerd
door kleine kliertjes in het bindvlies van het oog en ervoor zorgt dat de
waterige laag zich gelijkmatig over het oog verdeelt en er zich goed
aan vasthecht.

traanfilm

vetlaagje

hoornvlies
slijmlaagje

waterige laag
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Oorzaken van droge ogen:

•
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Droge ogen komen vaker voor naarmate we ouder worden omdat de
werking van de traankliertjes vermindert.
Algemene lichamelijke situaties of aandoeningen, zoals hormonale
afwijkingen (o.a. schildklierziekten en diabetes) of hormoonveranderingen
(zwangerschap, menopauze).
Verschillende omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, airconditioning,
computer- en/of tabletgebruik, sterke luchtstromingen (autorijden met
open raam), gebruik van bepaalde geneesmiddelen en contactlenzen
kunnen ook voor droge ogen zorgen.
Beschadigingen van de gevoelszenuw van het oog (bijv. na infecties
zoals herpes of gordelroos).
….

V

•

Diagnose
In Medipolis beschikken we over de nieuwste, gesofisticeerde apparatuur
om te kunnen aantonen welk type droge ogen onze patiënten hebben (oa.
Tearlab en OCT met epitheelmapping, ….).
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Behandelingen
De traanklier stimuleren om zo de traanproductie te verhogen is helaas niet
mogelijk.
Wel kunnen we de hoeveelheid traanvocht verhogen door druppels
te gebruiken, ‘kunsttranen’ of door de afvoer van traanvocht te
verminderen met ‘traanplugs’ (zie verder) of door de kwaliteit
van het traanvocht te verbeteren met bv. IPL (zie verder), door
ooglidrandhygiëne, ... of een combinatie van deze behandelingen.
De oogarts zal met jou bespreken welke behandeling de meeste geschikte is.

Hoe druppel je correct?
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Hygiëne van de wimpers en oogleden.

9

Punctum plugs
Als er niet voldoende traanvocht wordt geproduceerd, of wanneer het
traanvocht van onvoldoende kwaliteit is, kan een punctum plug behandeling
uitkomst bieden. De pluggen zien eruit als een soort kleine champagne kurkjes
en zijn niet zichtbaar in het oog. Met het plugje wordt het afvoerkanaal van
de tranen in het onderste ooglid dichtgemaakt, zodat de tranen langer op
het oog blijven en er betere bevochtiging van het oog ontstaat.

IPL
Dit staat voor Intense Pulsed Light (of een gesofisticeerde vorm van
lichttherapie).
Deze behandeling zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het
traanvocht. Het voornaamste effect van deze lichttherapie is de verbetering
van de dikte en de kwaliteit van de olie- of vetlaag van de traanfilm.
Het warme licht werkt diep in op de olieachtige traankliertjes waardoor de
afscheiding weer vloeibaarder wordt. Ook de bloedcirculatie zal verbeteren
en dit heeft een ontstekingsremmende functie op de klieren en oogleden.
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Om een bevredigend resultaat te bekomen zijn 4 behandelingen van telkens
ongeveer 15 minuten noodzakelijk, dit met een telkens vastgelegd interval.
Als de eerste sessie valt op dag 0, dan volgen de herhaalsessies op dag 15,
dag 45 en op dag 75.
De verbetering zal effectief waargenomen worden in de week volgend
op de tweede of derde behandeling. Uit onderzoeken is gebleken dat bij
behandeling met intensief licht, bij 90% van de patiënten een succesvol
resultaat werd behaald.
Als kers op de taart resulteert deze behandeling ook nog in een mooie
gezonde huid van de oogleden.

Blephex
Is een effectieve reinigingsmethode die werkt op de ooglidranden.
De behandeling is bedoeld voor personen die vaak te maken hebben met
bacteriële ooglidrandinfecties.
De behandeling duurt slechts een paar minuten en zal voornamelijk de
algemene ooglidrandhygiëne ten goede komen.
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MiBo Thermoflo
MiBo Thermoflo is een pijnloze therapeutische behandeling voor droge ogen
die gebruik maakt van gecontroleerde warmte.
De warmte wordt geabsorbeerd diep in het weefsel van de Meiboomkliertjes
(dit zijn de olie producerende klieren gelegen op de rand van de oogleden).
Hierdoor wordt de verharde olie in de klieren terug vloeibaar gemaakt zodat
we terug een gezondere traanfilm krijgen.
Het voornaamste effect is de verbetering van de dikte en de kwaliteit van de
vetlaag van de traanfilm om de traanfunctie te ondersteunen.

Blephasteam
Dit apparaat helpt om de traanfilm van de ogen op een natuurlijke manier te
verbeteren waardoor ook de gezondheid van het oog, het zicht en comfort
verbeterd.
Het voornaamste effect is de verbetering van de dikte en de kwaliteit van de
vetlaag van de traanfilm, om de traanfunctie te ondersteunen.
De vetlaag van de traanfilm wordt geproduceerd door de Meiboomklieren
in de oogleden. Deze klieren kunnen verstopt raken, waardoor er irritatie aan
de ooglidranden met korstjes en schilfertjes en droge ogen ontstaan.
De Blephasteam-stoombril is ontworpen om de klieren in de oogleden op
een veilige wijze te verwarmen tot 40° C om zo de olie in de Meiboomklieren
vloeibaar te maken.
Door een zachte massage met een lichte druk op de oogleden worden
eventuele verstoppingen opgelost.
De warmte en het vocht dat ontstaat binnenin de bril, zorgt dat gestolde en
harde olie in de verstopte klieren smelt, zodat het gemakkelijker wordt om
klieren door druk en massage vrij te maken.
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Voedingssupplementen
Er zijn verschillende voedingssupplementen voor de ogen, zij helpen de
gezondheid van je ogen te verbeteren en te ondersteunen.
Omega-3-vetzuren zijn belangrijk om uitdroging van de ogen te verhinderen
en om oogontstekingen te onderdrukken.
In Medipolis gebruiken we enkel de hoog gedoseerde omega-3 tabletten
om een optimaal en duurzaam resultaat te bekomen.
Het is belangrijk om te beseffen dat droge ogen het alledaags leven enorm
kunnen beïnvloeden en dat slechts door een doorgedreven en langdurige
behandeling een bevredigend resultaat kan bekomen worden.
Om deze redenen zullen er dikwijls verschillende behandelmethodes
tegelijkertijd worden toegepast.
De specialisten in ons oogcentrum zijn allen gecertificeerd in de behandeling
van droge ogen en zullen telkens de meeste geschikte therapie(en) gebruikt
worden.
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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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