Behandeling

Ontstekingsremmende medicijnen
(corticostesteroïden) bij uveïtis
Corticosteroïden zijn goed werkende ontstekingsremmende medicijnen bij een ontsteking van
het vaatvlies in het oog (uveïtis).

(073) 553 60 60
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?
Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

De behandeling
De oogarts kan deze in verschillende sterktes en vormen geven. Denk hierbij aan oogdruppels, tabletten of injecties. Van nature
komen corticosteroïden ook in het menselijk lichaam voor.
Belangrijk!
Stop niet met deze medicijnen voordat u dat met de oogarts heeft overlegd. Door het plotseling stoppen van de medicijnen kan de
ontsteking toenemen. Heeft u last van bijwerkingen, overleg dan altijd met uw oogarts.

Bijwerkingen van corticosteroïden
Bij het gebruik van steroïden wordt altijd goed gekeken wat de voor-en nadelen zijn. In de druppelvorm zijn de meest voorkomende
bijwerkingen:
Verhoging van de oogboldruk. Dit is meestal tijdelijk en de oogarts kan dit met medicijnen verlagen.
Staar (bij langdurig gebruik). Mocht er bij u staar ontstaan, dan is dit tegenwoordig goed te behandelen.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms

meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ
Via MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in
het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien)

Betrokken afdelingen
Oogheelkunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde)
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