Pterygium

Wat is een pterygium?
Een pterygium is een aandoening, waarbij zich een bindweefselvlies op het hoornvlies van het oog
vormt. Hierdoor kan soms het gezichtsvermogen worden verstoord.
Oorzaken
Het lijkt erop dat UV licht een rol speelt, omdat het pterygium in zonnige klimaten vaker voorkomt. Ook
chronische irritatie van de ogen in een stoffige en droge omgeving lijkt een oorzaak.
De voorbereiding
Wilt u als voorbereiding een dag voor de behandeling de algemene informatie van de dagbehandeling
chirurgie doornemen?
De behandeling
Als het oog erg geïrriteerd is geraakt door ontsteking van het pterygium, kan het nodig zijn te
behandelen met oogdruppels. Bij overgroei van de pupilrand is het nodig een operatieve correctie toe te
passen. De operatie vindt onder plaatselijke verdoving plaats. Hierbij verdooft de oogarts alleen dat deel
rondom het oog dat wordt geopereerd. Afhankelijk van de grootte van dit gebied krijgt u één of meerdere
prikjes met een verdovingsvloeistof via een klein dun naaldje.
De operatie duurt ongeveer dertig minuten en is een weinig belastende ingreep. Wel kan er na de
operatie nog enige dagen sprake zijn van een zanderig gevoel in het behandelde oog. Ondanks de
behandeling kan in sommige gevallen toch weer een pterygium terugkomen.

Heeft u nog vragen over de behandeling of wilt u meer medische informatie, neemt u dan contact op
met uw specialist.
Na de behandeling
Nazorg wondgebied
Na de behandeling krijgt u oogzalf of oogdruppels mee. De oogarts zal u vertellen hoe vaak u dit moet
gebruiken. Douchen is toegestaan. Om het oog te ontzien kunt u eventueel een zonnebril dragen. U
mag niet in het behandelde oog wrijven.

Pijnbestrijding
Adviezen over pijnbestrijding kunt u lezen in de folder algemene informatie voor kinderen/volwassenen’.

Vragen/controle-afspraak
Heeft u naar aanleiding van de folder nog vragen, dan kunt u deze op de dag van de behandeling aan
de verpleegkundige stellen. Wanneer u vragen heeft na de behandeling, kunt u op de dag van de
behandeling tot 21.00 uur contact opnemen met de dagbehandeling chirurgie (072)548 4200. Bij geen
gehoor of na 21.00 uur is de spoed eisende hulp telefonisch bereikbaar op (072) 548 2488.
Indien noodzakelijk maken we voor u een controle afspraak in overleg met de specialist.
Tot slot geven wij u een brief mee om uw huisarts op de hoogte te stellen van de behandeling.
Wilt u deze brief binnen 24 uur na de behandeling bij de huisarts in de brievenbus doen?

Wij wensen u een spoedig herstel toe!
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