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1 U heeft glaucoom, wat nu?

De oogarts heeft u onlangs een behandeling voor-
geschreven vanwege glaucoom of het vermoeden 
van glaucoom. In de meeste gevallen zullen dat 
oogdruppels zijn. 
Deze brochure gaat vooral over de behandeling met
oogdruppels van de meest voorkomende vorm van
glaucoom, namelijk het open-kamerhoek glaucoom. 

De brochure geeft antwoord op de volgende vragen:
H Wat is, kort samengevat, glaucoom? 
H Wat zijn de behandelmogelijkheden met oog-

druppels?
H Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen bij het 

(chronisch) gebruik van oogdruppels?
H Waarom schrijft de oogarts mij juist die oog-

druppels voor? 
H Wat is belangrijk bij het gebruik van oogdruppels

voor een goede werkzaamheid?

Voor meer informatie over glaucoom kunt u terecht 
bij de Glaucoomvereniging, zie ‘Meer weten’ achterin
de brochure. 
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Oogartsen behandelen in Nederland ongeveer

75.000 mensen met de aandoening glaucoom.

Men vermoedt dat een even groot aantal aan

glaucoom lijdt zonder dit zelf (nog) te weten. 
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figuur 1: Het oog en het stroomschema van het kamerwater 
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2 Wat is glaucoom?

Glaucoom is de naam voor verschillende aandoeningen
die de oogzenuw aantasten en die leiden tot verminde-
ring van het zien. In vele gevallen is er sprake van een
te hoge oogdruk. Zonder behandeling van glaucoom
wordt de schade aan de oogzenuw groter. 
Tijdige opsporing en behandeling kan het proces
afremmen of zelfs stoppen en de schade aan het
gezichtsveld beperken.

Hoe ontstaat glaucoom?
De oogbol is voor het grootste deel gevuld met een
geleiachtige massa: het glasachtig lichaam. Aan de
voorzijde hiervan liggen de lens, de achterste en de
voorste oogkamer (zie figuur 1). Deze kamers zijn
gevuld met een hoeveelheid vloeistof (kamerwater),
die van binnenuit tegen de oogbol drukt. Een klein
kliertje in de achterste oogkamer produceert continu
dit kamerwater. Vanuit de achterste oogkamer stroomt
het kamerwater langs de lens, via de pupil naar de
voorste oogkamer. Daar wordt het in de kamerhoek
door een klein kanaal afgevoerd. Op deze wijze ver-
verst het kamerwater zichzelf elk anderhalf uur.
Bij de meeste vormen van glaucoom is de kamerwater-
huishouding in het oog verstoord. Door belemmering
van de afvoer van het kamerwater ontstaat een ver-
hoogde druk in het oog, die leidt tot schade aan de
oogzenuw. Over de echte oorzaken van het ontstaan
van glaucoom is nog maar weinig bekend. 
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3 Soorten glaucoom

Globaal zijn er 4 soorten glaucoom te onderscheiden.
Deze brochure gaat vooral over de behandeling van
open-kamerhoek glaucoom.

H Open-kamerhoek glaucoom
Dit is de meest voorkomende vorm van glaucoom (70%
van de glaucoompatiënten). Het is een chronische aan-
doening, die langzaam en zonder pijn leidt tot een toe-
nemend verlies van het gezichtsveld. Vernauwingen
van de (filter)gaatjes van het afvoerkanaal belemmeren
de afvoer van het kamerwater, waardoor de oogdruk
stijgt (zie figuur 1). De verhoogde oogdruk tast de oog-
zenuw aan. Schade aan de oogzenuw leidt tot het uit-
vallen van delen van het gezichtsveld. Dit proces is
onomkeerbaar, dus eenmaal opgelopen schade is niet
meer te herstellen. Omdat de aandoening pijnloos en
in het begin zonder verdere klachten verloopt, duurt
het lang voordat de patiënt de uitval van het gezichts-
veld zelf opmerkt.

In 20-40 % van de gevallen van open-kamerhoek
glaucoom is er geen verhoging van de oogdruk. 
Bij deze mensen leidt een gewone oogdruk al tot
schade van de oogzenuw. Dit is het zogeheten 
normale-druk glaucoom.

H Gesloten-kamerhoek glaucoom
Deze vorm van glaucoom komt bij één op de tien glau-
coompatiënten voor. Een gesloten kamerhoek sluit de
afvoer van kamerwater geheel of gedeeltelijk af (zie
figuur 1), waardoor de oogdruk stijgt. De verhoogde
oogdruk tast de oogzenuw aan.
Wanneer de kamerhoek zich plotseling volledig afsluit
is er sprake van acuut glaucoom.
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Wanneer de kamerhoek zich door verklevingen ge-
deeltelijk afsluit heet het chronisch nauwe-kamerhoek
glaucooom.

De klachten bij acuut glaucoom zijn: hevige hoofd-
pijn, misselijkheid, zeer wazig en slecht zien, een
rood oog en pupilverwijding aan één kant. 
Soms ziet men deze klachten aan voor een
maag/darmstoornis. Deze vorm van glaucoom vereist
een spoedbehandeling.

H Aangeboren glaucoom
Dit is een belangrijke oorzaak van blindheid of visuele
handicap bij kinderen. De alarmsignalen ontstaan in 
de eerste drie levensmaanden (lichtschuwheid, heldere
tranen, grote ogen en ooglidkramp).

H Secundair glaucoom
Dit soort glaucoom is het gevolg is van een andere
(oog)aandoening. De behandeling hiervan zal daarom
afhankelijk zijn van de aandoening die het glaucoom
veroorzaakt.
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4 Wie hebben meer kans op 
glaucoom?

Verhoogde oogdruk 
Met een verhoogde oogdruk heb je meer kans op glau-
coom en bij glaucoom zie je vaak een verhoogde oog-
druk. Maar niet altijd leidt een verhoogde oogdruk tot
glaucoom. Er zijn behoorlijke verschillen in oogdruk bij
mensen. De gemiddelde oogdruk van de gezonde
bevolking is 16 mm kwikdruk, waarbij in 90% van de
gevallen de druk tussen de 10 en 21 mm kwikdruk ligt.
Boven de 21 mm kwikdruk is er sprake van een ver-
hoogde oogdruk. Deze hoeft niet altijd behandeld te
worden, maar vereist wel regelmatige controle. 
(zie ‘Behandeling van glaucoom’, blz. 10)

Hoe weet je wanneer je glaucoom hebt? 
De diagnose glaucoom kan alleen de oogarts met
zekerheid stellen. Door schade aan de oogzenuw vallen
delen van het gezichtsveld uit. Het begint aan de ran-
den van het gezichtsveld (veelal aan de neuskant) en
daardoor blijft het centrum van het gezichtsveld lang
onaangetast. Lezen en scherp zien blijven lange tijd
mogelijk en daardoor hebben mensen het niet snel in
de gaten. Veelal valt alleen op dat men zich vaker stoot
of vaker iets omgooit, omdat dingen buiten het
gezichtsveld vallen.
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Vroege opsporing van glaucoom
Aan de hand van de risicofactoren kunnen mensen
bepalen wanneer ze een grotere kans hebben op het
krijgen van glaucoom. Bijvoorbeeld bij negroïde
afkomst, met een sterke bril of bij glaucoom in de
familie. Hoe meer risicofactoren des te groter is de kans
op glaucoom. Voor een tijdige behandeling en beper-
king van de schade is het van belang dat mensen met
een verhoogde kans op glaucoom zich regelmatig laten
onderzoeken door een oogarts. 

• een verhoogde oogdruk
• glaucoom in de familie
• leeftijd boven de 40 jaar: hoe ouder, 

hoe meer kans
• sterk bijziend of verziend zijn 
• een negroïde afkomst
• veel vaatproblemen
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5 Behandeling van glaucoom

Doel van de behandeling
Genezing en herstel van het uitgevallen deel van het
gezichtsveld is niet mogelijk. Doel van de behandeling is
het behoud van het gezichtsvermogen door het stoppen of
vertragen van het proces. Dit gebeurt door het verlagen
van de oogdruk. Streven bij behandeling is een daling van
de oogdruk van 20-30% ten opzichte van de druk vóór de
behandeling. ‘Behandeling’ betekent dus verlagen van de
oogdruk, meestal met behulp van medicijnen in de vorm
van oogdruppels. 

Wanneer behandeling?
Oogartsen zullen mensen bij wie glaucoom is vastgesteld
en mensen die een oogdruk van 30 mm kwik of meer heb-
ben sowieso behandelen. Mensen, die een oogdruk tussen
de 21 en 30 mm kwikdruk en géén beschadiging van de
oogzenuw hebben, worden alleen behandeld als er ook
andere risicofactoren in het spel zijn. 

Wat als oogdruppels niet (meer) helpen? 
Wanneer met oogdruppels de oogdruk niet voldoende
daalt kan een laserbehandeling (trabeculoplastiek) uit-
komst bieden. Een laserstraal maakt dan de gaatjes in het
filter van het afvoerkanaal groter, waardoor de afvoer ver-
betert. De behandeling is pijnloos en kan poliklinisch
gebeuren. Het effect is meestal niet van blijvende aard: 
bij 50% is na vijf jaar de oogdruk weer te hoog.
Wanneer ook een laserbehandeling niet meer het gewen-
ste resultaat geeft kan de oogarts operatief de afvoer van
het kamerwater verbeteren (trabeculectomie). Vanwege de
kans op complicaties zal de oogarts eerst voor andere
behandelingen kiezen.
Een laserbehandeling of een oogoperatie betekenen zeker
niet altijd dat men van de oogdruppels af is.
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6 Oogdruppels bij glaucoom

Bijna alle middelen die bij glaucoom worden voorge-
schreven zijn oogdruppels. Voordeel van plaatselijke
toediening is dat het middel vooral daar werkt, waar
het nodig is. 

Werking versus bijwerkingen
Bijwerkingen zijn onbedoelde nevenwerkingen van een
geneesmiddel. Ze kunnen merkbaar zijn aan het oog
zelf of ergens anders in het lichaam doordat de werk-
zame stof via de traanbuis, via het bindvlies en soms
ook via de slokdarm in de bloedbaan terechtkomt.
Lang niet iedereen heeft last van bijwerkingen en 
ook de mate van last kan verschillen per persoon. Door
een goede oogdruppeltechniek kun je bijwerkingen
zoveel mogelijk voorkomen (zie ‘Instructies bij het 
oogdruppelen’, pag. 25).

Werkingstijd
Alle oogdruppels hebben even de tijd nodig om in te
werken. Hoe lang de oogdruppel een drukverlagend
effect heeft is per middel verschillend. Hoe korter de
werkingsduur van het middel, hoe vaker u per dag
moet druppelen. Bij middelen die bijvoorbeeld acht uur
werkzaam zijn zult u drie maal per etmaal moeten
druppelen. Bij middelen die langer werken kunt u met
één- of tweemaal druppelen volstaan. 

Soorten, groepen, stofnamen en merknamen
Medicijnen, dus ook oogdruppels, kun je onderverdelen
in soorten, groepen, stofnamen en merknamen. 
Het makkelijkst is dit uit te leggen met een voorbeeld. 
Bij de soort middelen die de productie van het kamer-
water verminderen heb je de groep bètablokkers.
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Binnen de groep van de bètablokkers is timolol één van 
de werkzame stoffen. Eén van de merknamen van de stof
timolol is Timoptol ®. 

Werkzame stof
De werkzame stof bepaalt wat het geneesmiddel in uw oog
doet. Deze werkzame stof is opgelost in een vloeistof die
zoveel mogelijk op de samenstelling van uw oogvocht lijkt.
Vanwege de houdbaarheid is daar meestal een conserve-
ringsmiddel aan toegevoegd. Ondanks dit conserverings-
middel zijn oogdruppels beperkt houdbaar (een geopend
flesje: meestal één maand). In enkele gevallen zijn mensen
allergisch voor een bepaalde conserveringsstof of een andere
hulpstof. Hierbij is het extra opletten voor dragers van con-
tactlenzen, omdat lenzen bepaalde stoffen kunnen absorbe-
ren en daardoor het oog kunnen irriteren. Overleg in dat
geval met oogarts of apotheek! 

Soorten oogdruppels
Oogdruppels kunnen op basis van hun werking worden 
ingedeeld in vier verschillende soorten. 
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" 6.1 Middelen die de productie van
het kamerwater verminderen

# Bètablokkers
Werkzame stof Merknaam

befunolol Glauconex ®

betaxolol Betaxolol, Betoptic ®

carteolol Teoptic ®

levobunolol Betagan Liquifilm ®

metipranolol Beta Ophtiole ®

timolol Loptomit ®, Timo-COMOD ®, 
Timolol, Timoptol ®, Nyogel®

Dosering 1-2 maal per etmaal
Werking Verlaging van de oogdruk met 20-25% door
remming van de productie van het kamerwater. 
Bijwerkingen
• Plaatselijk: oogirritatie, droge ogen en voorbijgaande

ongevoeligheid van het hoornvlies van het oog. 
• In het hele lichaam: ritme- en geleidingsstoornissen

van het hart, uitlokken van krampen of (ernstige)
ademhalingsproblemen bij astma bronchiale, COPD
en een te laag bloedsuikergehalte bij suikerziekte. 

Bijzonderheden
• Soms kan, na een aantal jaren gebruik, het middel

minder werkzaam worden. De oogarts zal dan een
ander middel voorschrijven.

• Betaxolol verlaagt de oogdruk iets minder dan de
andere bètablokkers (ca. 20%) en heeft minder
invloed op de luchtwegen.

• Bij Nyogel kan met één keer per dag worden 
volstaan. Nadeel is dat door de gel het wazig zien
langer duurt.
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# Koolzuuranhydraseremmers
Werkzame stof Merknaam
acetazolamide Acetazolamide ®, Diamox ®,
(tabletten / capsules) Glaupax ®

brinzolamide Azopt ®

dorzolamide Trusopt ®

Dosering 2-3 maal per etmaal
Werking Verlaging van de oogdruk met 20% door remming
van het enzym carbo-anhydrase, dat nodig is voor de pro-
ductie van het kamerwater.
Bijwerkingen
• Plaatselijk: bittere smaak, branden/prikken van de ogen,

allergische reacties van het oog, wazig zien, tranen,
droge ogen, ontsteking van het oogbindvlies en licht-
schuwheid. 

• In het hele lichaam: hoofdpijn, tintelingen, sufheid, moe-
heid, maagdarmstoornissen en gebrek aan eetlust, met
name bij acetazolamide.

Bijzonderheden
• Acetazolamide is alleen verkrijgbaar in tabletten en cap-

sules en wordt zelden langdurig voorgeschreven vanwege
de vele bijwerkingen.

" 6.2 Middelen die de afvoer van het 
kamerwater bevorderen 

# Prostaglandine agonist
Werkzame stof Merknaam
latanoprost Xalatan ®

bimatoprost Lumigan ® (verwacht in 2002)
travoprost Travatan ® (verwacht in 2002)
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Dosering 1 maal per etmaal
Werking Drukdaling van 30%. De oogdruk vermindert door
bevordering van de afvoer van het kamerwater. 
Bijwerkingen
• De kleur van het pigment in het oog kan geleidelijk 

veranderen. Dit komt het meeste voor bij groen- of 
geelbruine irissen en is onomkeerbaar. Ook groeien 
de wimpers.

# Cholinomimetica
Werkzame stof Merknaam
pilocarpine Isopto carpine ®, Pilocarpine 

Minims ®, Pilocarpine Monofree ®,
Pilocarpine ®, Pilogel ®

aceclidine Glaucocare ®

carbacholine Isopto Carbachol ®

Dosering 3-4 maal per etmaal
Werking De afvoer van kamerwater wordt bevorderd door-
dat een spiertje het afvoerkanaal opentrekt. Dit geeft een
drukdaling van 20%.
Bijwerkingen
• Plaatselijk: branden, pijn boven het oog, allergische 

ontsteking van het oogbindvlies en pupilvernauwing
(kan klachten geven als nachtblindheid en kramp).

• In het lichaam: teveel speeksel, braken, trillen, ver-
wardheid.

Bijzonderheden
• Vanwege de kortdurende werking moet men deze midde-

len vaker per dag gebruiken.
• In de vorm van ooggel werkt pilocarpine langer,

waardoor toediening eenmaal per dag mogelijk is. Nadeel
is dat door de gel het wazig zien langer duurt.

• Aceclidine en carbacholine worden pas toegepast bij een
allergie of verminderde gevoeligheid voor pilocarpine.
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" 6.3 Middelen die de productie van 
het kamerwater verminderen èn de 
afvoer bevorderen 

# Sympathicomimetica/adrenerge agonisten
Werkzame stof Merknaam
aproclonidine Jopidine ®

brimonidine Alphagan ®

dipivefrine Diopine ®, Dipivefrine ®

epinefrine/
guanethidine Suprexon ®

Dosering 2-3 maal per etmaal
Werking Door toename van de afvoer van kamerwater
en remming van de kamerwaterproductie geeft de
combinatie epinefrine/guanethidine een daling van de
oogdruk van 25%, brimonidine en dipivefrine een
daling van 20%. 
Bijwerkingen
• Plaatselijk: branden, allergische reacties en vaat-

verwijding.
• In het lichaam: verzakking van het ooglid en vocht 

in het ooglid bij het combinatiemiddel epinefrine/
guanethidine.

Bijzonderheden
• Oogartsen schrijven apraclonidine weinig voor bij de

behandeling van glaucoom. Soms doen zij dit als
kortdurende behandeling als andere behandelingen
niet werken, waardoor zij een laserbehandeling 
of een operatieve ingreep enige tijd (3 maanden)
kunnen uitstellen. 
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" 6.4 Een combinatie van middelen

Als behandeling met één middel (monotherapie) niet
effectief genoeg is kan de oogarts ook een combinatie-
middel of twee verschillende middelen voorschrijven.

# Combinatiemiddelen

In de zogeheten combinatiemiddelen zijn door de
fabrikant twee soorten werkzame stoffen in 
één oogdruppel verwerkt.

Werkzame stof Merknaam
timolol/dorzolamide Cosopt ®

metipranolol/pilocarpine Normoglaucon ®

timolol/pilocarpine Timpilo ®

latanoprost/timolol Xalacom ®

(verwacht in 2002)

De werking, bijwerkingen en bijzonderheden staan 
vermeld bij de eerder genoemde afzonderlijke 
werkzame stoffen.

# Twee verschillende middelen 

Ook kan de oogarts twee verschillende oogdruppels
voorschrijven, die niet kant en klaar als combinatie-
middel verkrijgbaar zijn. Deze middelen moet men dan
beide in het oog druppelen, altijd met een pauze van
minimaal 3 minuten ertussen (zie ook ‘oogdruppelen,
een hele kunst’, blz. 22 en 23). De reden hiervoor is dat
anders de tweede druppel de eerste wegspoelt. 
Soms is ook de volgorde van de verschillende druppels
belangrijk: meestal kunt u de dikste druppel het beste
het laatste doen. Raadpleeg bij twijfel uw apotheek.
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Uw oogarts zal op basis van de volgende afwegin-
gen voor u de keuze maken voor een geneesmiddel: 

• het glaucoomtype dat u heeft 
• de drukdaling die bij u vereist of gewenst is
• de eventuele bijwerkingen van middelen in 

combinatie met uw persoonlijke kenmerken
• (jarenlange) ervaring met betreffende middelen

bij anderen
• hoe werkzaam het middel bij u is (als u al 

oogdruppels gebruikt)
• de prijzen van de verschillende middelen

7 Keuze van de oogarts bij 
glaucoommiddelen

In Nederland is in samenspraak met de oogartsen een
protocol opgesteld over het behandelen en het voor-
schrijven van medicijnen bij een te hoge oogdruk en 
bij open-kamerhoek glaucoom. Dit protocol geeft de
volgorde van voorkeur weer bij de behandeling. 
Oogartsen gebruiken dit protocol veelal als richtlijn,
maar kunnen daar in het belang van de patiënt van
afwijken. 
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Volgorde van voorkeur bij de behandeling
van open-kamerhoek glaucoom

Indien behandeling met medicijnen onvoldoende effect heeft:

Bij onvoldoende drukdaling, contra-indicatie voor bètablokkers of
ongewenste bijwerkingen, toevoegen aan de bètablokker of de
bètablokker vervangen door:

1 bètablokker
Bijvoorbeeld: timolol

2.a prostaglandineagonist/ 
koolzuuranhydraseremmer/
adrenerge agonist 

Bijvoorbeeld: latanoprost, 
dorzolamide, brimonidine

2.b sympaticomimetica/ 
cholinomimetica 

Bijvoorbeeld: dipivefrine, 
epinefrine / guanethidine,
pilocarpine

4 laserbehandeling of operatie

Indien dit onvoldoende effect heeft:

3 een combinatie van middelen



8 Belangrijk bij oogdruppelen

Therapietrouw
Het effect van oogdruppels merkt u zelf niet op. Dit
brengt het trouw en volgens voorschrift gebruiken van
oogdruppels soms in gevaar. Makkelijker is het bijvoor-
beeld met pijnstillers bij hoofdpijn: je denkt er vanzelf
aan en als je het neemt gaat de klacht weg. Bij glau-
coom kan de patiënt alleen door het trouw blijven
gebruiken van de oogdruppels de oogdruk verlagen.
Onderbreken van de regelmaat verlaagt het effect. 
Ook is het van belang om trouw te zijn aan de contro-
les van uw oogarts en uw arts eerlijk te informeren of
u de druppels heeft genomen, zoals voorgeschreven.
Dan pas kan de oogarts het effect van uw behandeling
goed beoordelen. 

Meerdere malen per dag
Wanneer u meerdere malen per dag moet druppelen is
het belangrijk dat zoveel mogelijk gelijkelijk over 24
uur te verdelen. Op die manier houdt u de oogdruk zo
constant mogelijk. Dit lukt meestal het beste als u daar-
voor een vaste indeling maakt. Als u overdag weg
bent, bedenk dan een manier, om uw druppels mee te
nemen, ze te bewaren en aan het druppelen te 
denken. 

Vast ritueel, vaste plek
Consequent en volgens voorschrift druppelen gaat
makkelijker door er een vast ritueel van te maken, 
verbonden aan een vast programmaonderdeel van de
dag. (bijvoorbeeld vóór het ontbijt, na het avondeten,
vóór het slapengaan). Een vast ritueel, met het flesje
goed zichtbaar op een vaste plek, helpt vergeten te 
voorkómen.
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Een kwartiertje later
Glaucoom veroorzaakt geen klacht of pijn, maar het
verraderlijke is dat een (te) hoge oogdruk wel schade
kan veroorzaken. Om erger te voorkomen is het
belangrijk om de oogdruppels op de juiste tijdstippen
te nemen. Hierbij is een kwartiertje niet belangrijk,
maar wel twee of drie uur, met name bij middelen die
tweemaal of meer per dag moeten worden genomen. 

Hulpmiddelen bij het oogdruppelen
Er zijn verschillende hulpmiddelen bij de apotheek ver-
krijgbaar, waaronder een houder om de druppel in het
oog te richten, een hulpje om de dop van het flesje te
draaien en een hulpje om in het flesje te knijpen. 
De meest gebruikte is ‘Easy-drop’, een houdertje waar-
in het flesje met oogdruppels past en dat op het oog
gezet kan worden. Dit is handig voor mensen die pro-
blemen hebben met de coördinatie. Niet alle flesjes
passen in deze houder! Vraag uw apotheek hierin om
advies!
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9 Oogdruppelen: Een hele kunst!

Of een oogdruppel goed werkt hangt voor een groot
deel af van de manier waarop u druppelt. Ook kunnen
bijwerkingen te maken hebben met de wijze van drup-
pelen.

Aandachtspunten en wetenswaardigheden bij 
oogdruppelen
• Druppel nooit meer dan één druppel per keer. Bij ver-

schillende middelen moet er minimaal drie minuten
tussen de verschillende oogdruppels zitten.

• Wanneer uw oog gevoelig is voor koude druppels, ver-
warm het flesje dan voor (in uw handen). Van een
koude druppel gaat het oog eerder knipperen en dan
voert het traanvocht de druppel af.

• Het sluiten van het oog verhoogt de opname van de
werkzame stof in het oog en vermindert de kans op
bijwerkingen. Hiervoor wordt ook het dichtdrukken
van de traanbuisjes in de ooghoek vaak aangeraden;
het effect hiervan is niet bij alle oogdruppels be-
wezen, maar aan te raden bij last van bijwerkingen 
(in het lichaam).

• Houd het flesje niet té dichtbij en niet té ver weg van
het oog tijdens het druppelen: drie tot vijf cm van het
oog is een goede afstand.

• Laat iemand anders uw techniek van het druppelen
een paar keer beoordelen aan de hand van de instruc-
ties: dit is van groot belang voor het behoud van uw
gezichtsvermogen! Zelf heb je vaak niet in de gaten of
de druppel goed in het oog komt.

• Een goede manier om te druppelen is voor iedereen
anders. Probeer iets anders uit als het op één manier
niet lukt: bijvoorbeeld liggend druppelen of met
behulp van een spiegel. 
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• Wanneer u problemen ervaart bij het druppelen,
bespreek deze dan met uw apotheek, uw oog- of
huisarts, uw omgeving of bel de
Glaucoomvereniging (zie blz. 27).

• Zorg dat u altijd voldoende oogdruppels in huis
heeft.

• Vertel elke arts bij wie u komt dat u medicijnen
voor glaucoom gebruikt.

• Op handen die zijn afgedroogd aan een vieze
handdoek zitten evenveel bacteriën als aan niet
gewassen handen.

• Contactlenzen moeten vóór het druppelen worden
uitgedaan en kunnen tien minuten na het drup-
pelen weer worden ingedaan. 

• Sommige oogdruppels moeten koel worden
bewaard, andere op kamertemperatuur. Lees
altijd, voor elk middel, de bewaarinstructies op de
verpakking of in de bijsluiter. 
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Instructies bij het oogdruppelen

1 Was de handen en droog ze af aan een schone 

(papieren) handdoek.

2 Draai de dop van het flesje en raak de druppel 

opening niet aan.

3 Buig het hoofd iets achterover en kijk omhoog.

4 Trek het onderste ooglid iets naar voren en 

maak een ‘zakje’ (zie afb.1).

5 Houd het flesje omgekeerd boven het ‘zakje’ 

en steun met uw hand tegen het hoofd. 

6 Laat één oogdruppel in het ‘zakje’ vallen 

(zie afb.2) en raak hierbij het oog of de 

wimpers niet aan.

7 Sluit het oog minimaal één minuut en druk de 

traanbuisjes in de ooghoek dicht (zie afb.3)

8 Sluit het flesje en berg het weer (koel) op.

Duidelijke instructies

Zorg dat u zeker weet 
• hoe vaak u moet druppelen 
• wanneer u moet druppelen
• welk oog u moet druppelen of dat u 

beide ogen moet druppelen.
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11 Meer weten

De Glaucoomvereniging 
De Nederlandse vereniging voor glaucoompatiënten 
is opgericht in 1988 en telt 4000 leden. 
Er zijn 20 regionale afdelingen.

De vereniging heeft tot doel:
• Algemene bekendheid te geven aan glaucoom en de 

vroegtijdige opsporing hiervan te stimuleren;
• Voorlichting, hulp en informatie te bieden aan haar

leden;
• Belangen van de glaucoompatiënt te behartigen;
• Wetenschappelijk onderzoek naar glaucoom te be-

vorderen.

Activiteiten
• Het jaarlijks organiseren van een landelijke bijeen-

komst, waarop de nieuwste ontwikkelingen bij de
behandeling van glaucoom worden besproken;

• Het regelmatig organiseren van regionale ledenbij-
eenkomsten waar plaatselijke oogartsen lezingen ver-
zorgen en vragen beantwoorden;

• Het in contact brengen van lotgenoten met elkaar;
• Het beantwoorden van vragen op oogheelkundig

gebied. Leden kunnen hun vragen via het secretariaat
voorleggen aan de commissie ‘Vraagbaak’, bestaande
uit drie oogartsen en een apotheker;
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Publicaties
• Het uitgeven van het verenigingsblad Oogappel, 

dat viermaal per jaar verschijnt en waarin actuele
onderwerpen rond de behandeling en opsporing 
van glaucoom aan bod komen;

• Het met regelmaat publiceren van een brochure in 
de reeks Glaucoomkaternen waarin dieper op een
bepaald aspect van glaucoom wordt ingegaan.

Oogappel en de Katernen zijn op casette verkrijgbaar.

De glaucoomvereniging kan u en anderen tot steun
zijn, word lid. De jaarcontributie bedraagt 3 18,50. 
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Geversstraat 32
2342 AA Oegstgeest
tel: 071-517 42 42
fax: 071-517 58 35
email: informatie@glaucoomvereniging.nl
www.glaucoomvereniging.nl 

Andere adressen
Landelijke Geneesmiddel Infolijn van de 
apothekersorganisatie KNMP
Tel: 0800-099 88 77 (gratis) 
Bereikbaar op werkdagen van 10-16 uur

Andere relevante websites
www.gezondheidswijzer.nl
www.gezondheidskiosk.nl
www.apotheek.nl
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