Aandoening

Hoornvliesbeschadiging (cornea
erosie)
Een hoornvliesbeschadiging kan ontstaan als er iets tegen het oog aankomt. Soms beschadigt
het hoornvlies zonder aanleiding.
Het hoornvlies is het buitenste doorzichtige deel van het oog, voor de iris en de pupil. Als het hoornvlies beschadigd is, begint uw oog
direct te tranen. Soms kunt u licht niet goed verdragen. Het voelt alsof er ‘iets’ in uw oog zit, hoewel het vuiltje er soms al uit is. Zo’n
beschadiging kan erg pijnlijk zijn.
Meer informatie? Kijk op Oogfonds.nl (https://oogfonds.nl/oogklachten/hoornvliesbeschadiging/)

Onderzoeken
De arts onderzoekt uw oog en verwijdert een eventueel vuiltje.
Soms doen we een speciale oranje kleurstof in uw oog om te kijken of het hoornvlies beschadigd is. Deze kleurstof hindert u niet bij
het zien en lost vanzelf weer op. Het is mogelijk dat u de volgende dag wat gekleurde uitscheiding uit de neus heeft.

Behandelingen
We doen zalf in uw oog. Daarna dekken we uw oog af met een verband en een pleister. Hiermee krijgt uw oog rust, voorkomen we
een infectie en verminderen de pijnklachten. De arts spreekt met u af hoe de behandeling verder verloopt.
Met sommige patiënten spreken we af dat het verband moet blijven zitten tot controle van de oogarts. In sommige gevallen mag u
thuis het oogzalfverband eraf halen en is een controle niet nodig.

Leefregels
Laat het verband 24 uur zitten, tenzij anders met u is afgesproken.
Het verband mag niet nat worden.
Het is verstandig om rust te houden. Kijkt u televisie of leest u een boek? Het afgeplakte oog zal dan de bewegingen van het
niet-afgeplakte oog volgen en krijgt op deze manier niet voldoende rust.
Met één oog kunt u geen diepte zien, dit is gevaarlijk in het verkeer. Deelname aan het verkeer is dan ook niet toegestaan.
Wrijven in het oog kan de genezing tegenhouden en opnieuw pijn veroorzaken.
De pijnklachten zullen meestal na 24 tot 48 uur overgaan. Als pijnstilling kunt u paracetamol gebruiken.
Krijgt u meer pijn, heeft u koorts of voelt u zich ziek (met betrekking tot het oog)? Neemt u dan tijdens kantooruren contact op met de
polikliniek Oogheelkunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oogheelkunde), telefoonnummer (073) 553 60 60. Buiten kantooruren
kunt u voor spoedeisende zaken contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp

(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp-seh), telefoonnummer (073) 553 27 00.

Poliklinieken en afdelingen
Oogheelkunde
Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde

Spoedeisende Hulp (SEH)
De afdeling Spoedeisende Hulp wordt vooral bezocht door mensen die net een ongeval hebben gehad of acuut ziek zijn geworden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp-seh
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