Intravitreale injecties

Een intravitreale injectie is een injectie
waarbij een kleine hoeveelheid
geneesmiddel wordt aangebracht in het
glasvocht van het oog, door uw oogarts.

Verloop

- Gelieve de dag van de injectie geen
-

-

make-up te gebruiken.
Het oog wordt plaatselijk verdoofd met
druppels zodat de injectie pijnloos is.
Het oog en de huid rondom het oog
worden ontsmet en steriel afgedekt om
besmetting zoveel mogelijk te vermijden.
Er wordt een ooglidsperder geplaatst om
het oog open te houden.
Het plaatsen van de injectie duurt maar
enkele seconden.
Na de injectie kan u gewoon naar huis,
vergezeld door een persoon.
U mag niet zelf met de wagen rijden.

- U kan uw dagelijkse activiteiten
verderzetten. De eerste 4 dagen na de
injectie mag u niet zwemmen en moet u
een stoffige omgeving vermijden.
- Het oog is mogelijks nadien wat
geïrriteerd, met een (licht) wazig zicht.
Hiervoor kan u best kunsttranen gebruiken.
Dit mag tot 1x per uur gedaan worden,
zolang u dit nodig vindt (meestal 1-2
dagen).
- Er kan een kleine bloeding zijn in het wit
van het oog. Dit is niet schadelijk en
verdwijnt na enkele weken.

Mogelijke
complicaties
Complicaties zijn zeer zeldzaam.
De meest voorkomende is een bacteriële
ontsteking van het oog. In dat geval wordt het
oog zeer rood en pijnlijk en vermindert het
zicht.
Andere mogelijke complicaties :
netvliesloslating, glasvochtloslating,
bloedingen binnen in het oog, verhoogde
oogdruk, pijn aan het oog, allergische reactie,
beschadiging van het hoornvlies en cataract.
ALS U MERKT DAT HET OOG PIJNLIJK EN
ROOD WORDT of UW ZICHT
VERMINDERT, IS EEN DRINGENDE
CONTROLE AANGEWEZEN!
 Contact overdag: 016 23 92 95
 Contact avond/weekend:
050 55 62 90 of Spoedgevallen
Gasthuisberg

Producten

- Lucentis: gebonden aan strikte
terugbetalingsregels. Niet iedereen komt
in aanmerking voor terugbetaling van
deze medicatie.
- Eylea: gebonden aan strikte
2 terugbetalingsregels. Niet iedereen komt
in aanmerking voor terugbetaling van
deze medicatie.
3 - Avastin: gebruik ‘niet-geregistreerd’ (wel
wetenschappelijk doeltreffend), zonder
terugbetaling.
4
- Triamcinolone: gebruik ‘nietgeregistreerd’ (wel wetenschappelijk
doeltreffend), zonder terugbetaling.
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Kosten

- Bij een intravitreale injectie betaalt u de
medicatie en het honorarium van de oogarts
voor de injectie.
- Wat u terugbetaald krijgt door de mutualiteit
wordt bepaald door de aandoening, het product
(medicatie) en het aantal injecties dat u al
gehad heeft.
Sommige
medicatie
wordt
volledig
terugbetaald en andere producten niet.
- Wanneer u meer injecties nodig heeft dan het
maximum aantal terugbetaalde injecties, zal u
het honorarium van de injectie én de medicatie
zelf moeten betalen.
- Vraag vooraf aan uw arts welke terugbetaling
u heeft.

