Uveïtis
Inwendige oogontsteking

Uveïtis is een inwendige oogontsteking. In deze folder vindt u informatie over deze ontsteking en de
behandeling hiervoor.

Wat is Uveïtis?
Uveïtis is een inwendige oogontsteking. Er zijn meerdere vormen van uveïtis. Dit is afhankelijk van waar
in het oog de ontsteking zich bevindt:
-

uveïtis anterior: de ontsteking zit voor in het oog

-

intermediaire uveïtis: de ontsteking zit midden in het oog

-

uveïtis posterior: de ontsteking zit achter in het oog

-

panuveïtis: het gehele oog is ontstoken

Wat is de oorzaak?
Vaak is de oorzaak van uveïtis onbekend. Het kan wel passen bij een ontsteking vanuit het lichaam zelf
bij een auto-immuunziekte. Komt de uveitis bij u vaker voor, dan kan het zijn dat de oogarts u verwijst
voor verder onderzoek naar een andere specialist.

Wat zijn de verschijnselen?
De klachten die passen bij uveïtis kunnen acuut ontstaan of een chronisch verloop hebben. Wat betreft
de klachten kunt u denken aan:
•

roodheid van de ogen / het oog

•

veel last van het licht (lichtschuwheid)

•

zwarte draadjes of stipjes in het beeld zien

•

pijn in het oog / de ogen

•

meer tranen

•

wazig zien

Behandeling
Uveïtis wordt vaak behandeld met ontstekingsremmende oogdruppels (corticosteroïden). Het is
belangrijk deze oogdruppels (corticosteroïden) te gebruiken zoals de oogarts heeft voorgeschreven. Dit
is vaak door middel van een afbouwschema. Wanneer u plotseling stopt kan het zijn dat de ontsteking
toeneemt.
Ook kunnen pupilverwijdende oogdruppels worden voorgeschreven. Dit om verkleving van de iris en de
lens te voorkomen.
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Uw vragen
Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar of een medewerker van de polikliniek
oogheelkunde. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
•

locatie Alkmaar: telefoon 072 - 548 3200

•

locatie Den Helder: telefoon 0223 - 69 6250

Bij dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend, kunt u buiten de
bovengenoemde kantoortijden contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH):
•

locatie Alkmaar: 072 - 548 2488

•

locatie Den Helder: 0223 - 69 6661

pagina 2 van 2
Oogheelkunde
289577/2020.06

