Laserbehandeling
van het oog
Trabeculoplastiek

U bent bij de oogarts geweest en krijgt een laserbehandeling
van uw oog. In deze folder vindt u informatie over deze
behandeling.

Lasertrabeculoplastiek
Een lasertrabeculoplastiek is een laserbehandeling die wordt verricht bij
mensen die een te hoge oogdruk hebben. Met deze behandeling kan de
oogarts de vochtafvoer van het oog vergroten door het afvoersysteem van
het oogvocht met laserlicht wijder te maken.

Een laserbehandeling
Het woord laser is de Engelse afkorting van ‘Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation’. Een laser zendt een heel dunne, felle
en zuivere lichtstraal uit. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht
worden om in het oog een brandplekje te geven. De laser maakt kleine
brandpuntjes in de buurt van het afvoersysteem van het oogvocht. Door
de laserbehandeling gaat het afvoersysteem van het oog beter werken en
daalt de oogdruk.
Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit en
zijn dus niet schadelijk voor uw gezondheid.

De laserbehandeling

Voorbereiding
Wij raden u aan iemand mee te nemen die u na de behandeling naar huis
kan begeleiden. U moet een half uur voor de behandeling aanwezig zijn.
De doktersassistente doet oogdruppels in uw oog om de pupil nauwer te
maken. Het inwerken van de druppels duurt een half uur. U verblijft dan in
de wachtkamer. Daarna roept de oogarts u binnen in de behandelkamer. De
oogarts verdooft uw oog met een oogdruppel.

De behandeling
U neemt plaats op een stoel voor het laserapparaat en plaatst uw hoofd
tegen een steun. Via een glazen lensje dat door de oogarts op het
hoornvlies van het oog geplaatst wordt, worden laserstralen gericht op het
afvoersysteem. Het plaatsen van het lensje op het oog is niet pijnlijk door
de verdoving. De lens voorkomt dat u knippert met uw oog. In de buurt van
het afvoersysteem worden zo’n vijftig tot honderd laserpuntjes geplaatst,
u ziet dan groene of rode lichtflitsen. De behandeling is soms een beetje
pijnlijk. De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.
Na de behandeling ziet u eerst nog wazig door het felle licht. U mag zelf
niet autorijden. U kunt direct na de behandeling naar huis. Als u alleen bent
gekomen is het meestal prettig om even rustig te zitten en eventueel iets te
drinken voor u naar huis gaat. Bij zonnig weer is het prettig een zonnebril te
dragen na de behandeling.

Na de behandeling
Na 3 tot 4 uur begint het gezichtsvermogen goed terug te komen.
De volgende dag kijkt u nagenoeg gewoon. De meeste mensen hebben
weinig pijn na de laserbehandeling. Sommige mensen vinden het oog
of hoofd na de behandeling toch gevoelig. U mag dan 1 of 2 tabletten
paracetamol 500 mg innemen.

Controle
Na de laserbehandeling krijgt u een controleafspraak. Bij deze
controle beoordeelt de oogarts of de laserbehandeling effect heeft
gehad. Dit gebeurt door de oogdruk te controleren en uw oog te bekijken.
Niet alle patiënten hebben na een behandeling een lagere oogdruk.

Als de laserbehandeling voor een verlaging van de oogdruk heeft gezorgd,
kan het zijn dat na een aantal jaar u opnieuw een laserbehandeling nodig
heeft.

Oogdruppels
U gaat gewoon door met de oogdruppels zoals u die altijd heeft
gebruikt. Daarnaast start u na de laserbehandeling met 3 keer daags
een druppel FML oogdruppels in het behandelde oog tot een week na de
laserbehandeling.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afspraakbureau om uw afspraak af
te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 45.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u bellen met de
polikliniek Oogheelkunde.
De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van ma t/m vr van
08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Telefoon 088 979 29 30.
Beide locaties ’s avonds en in het weekend, telefoon 088 97 97 900.
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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