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Inleiding

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 

Wanneer uw oogarts spreekt over glaucoom reageert U waarschijnlijk 
verbaasd. 
Dit is een normale reactie omdat mensen met glaucoom bijna nooit 
klachten hebben, geen gevoel van druk of zwaarte dus, en ook geen
verandering van zicht. 
Toch is het belangrijk de diagnose van glaucoom te stellen alvorens de
patiënt de eerste tekens opmerkt, want dit is meestal pas bij vergevorderd
verlies van het zijzicht (zie verder). 
Glaucoom is dus één van de weinige ziektes die de oogarts steeds tijdig
tracht vast te stellen, en ook steeds behandelt zonder dat er klachten zijn.
In de regel wordt de oogdruk bij elke controle bij een oogarts gemeten
vanaf 40 jaar.
Verbazing is dus vaak de eerste reactie, maar de korte uitleg die volgt,
zoals hierboven, doet soms de verbazing omslaan in angst: "Ik heb een
oogziekte die mij blind kan maken en ik heb er niets van gevoeld". 
Met de meest moderne behandelingen slagen we er echter bijna steeds 
in grote problemen te voorkomen, vooral als we er vroeg bij zijn. 
Het is echter "teamwork": oogarts en patiënt moeten samen zoeken naar
de beste oplossing. Een goed inzicht in deze ziekte helpt hierbij. 
Deze brochure is een belangrijk hulpmiddel en tracht antwoorden te
verlenen op vragen zoals: "Welke inspanningen verwacht de oogarts 
van U, en waarom?" en "Wat mag U van de oogarts verwachten?". 



2. Hoe werkt een oog?  

Het hoornvlies is een venster vooraan in het oog dat het licht binnenlaat. Het
gekleurde gedeelte van het oog, het regenboogvlies, controleert de
hoeveelheid binnenkomend licht door de pupil te openen en te sluiten. De
lens heeft de vorm van een
sterk vergrootglas. Haar
functie is: wat we zien helder
projecteren op het netvlies.
Het netvlies functioneert als
een film van een fototoestel.
Het netvlies transformeert het
licht in een soort compu-
tersignaal. Dit signaal wordt
via 1 miljoen vezeltjes naar
de hersenen doorgestuurd.
Deze zenuwvezeltjes begin-
nen in het netvlies en worden
vlak achter het oog samen-
gebundeld in "de oogzenuw" (2 mm diameter). Eenmaal in de hersenen
verspreiden ze zich om op de verschillende plaatsen de noodzakelijke
signalen door te geven. 

Het achterste 1/3 van onze grote hersenen is overigens uitsluitend bezig met
"het zien": het is de computer die de signalen van de 2 ogen terug omzet in
één beeld, met kleur, beweging, vormen die we herkennen en dieptezicht.
Enerzijds is het verbazend dat we zo een groot deel van onze hersenen nodig
hebben om "te zien", terwijl het zo vanzelfsprekend aanvoelt. Anderzijds is



voor het functioneren als mens "het zien" zo belangrijk dat het blijkbaar
nuttig is om zo een groot deel van de hersenen te voorzien voor de
verwerking van de informatie die binnenkomt via de ogen. 
In verband met glaucoom is de plaats van de schade de oogzenuw.

De oogzenuw is niet te vervangen. Eenmaal door-
gesneden (of beschadigd door glaucoom) groeit er
niets terug. Hij gedraagt zich wat dat betreft net zoals
het netvlies, als een uitstulping van de hersenen. De
behandeling van glaucoom is dus gericht op het
voorkomen van verdere beschadiging. 

Wat is het verband tussen oogdruk en glaucoom?

Om het oog te doen zien, is het ook nodig dat het
voorste doorschijnende venster mooi bol blijft staan
(ook bij toeknijpen). Hiervoor is "oogdruk" nodig: de
voetbal mag dus niet te plat zijn (denk aan een oog
van een dode vis). De druk mag echter ook niet te
hoog zijn want dan worden de kleine bloedvaatjes
toegeknepen en geraakt het bloed niet meer in het
oog via deze fijne vaatjes. Bijgevolg is er in het oog

een apart systeem om in deze oogdruk te voorzien. Achter het regenboog-
vlies is er een orgaantje (het straallichaam - zie foto) dat vocht aanmaakt
(zoals een waterkraantje dat constant loopt, in principe aan een constante
snelheid). Voor het regenboogvlies, in de overgangsplooi naar het hoorn-
vlies, zit dan een soort zeef (zoals een half verstopte afloop) die vanaf een
bepaalde druk het water doorlaat. Wanneer de zeef "meer verstopt" geraakt,
zal de oogdruk stijgen en spreken we van glaucoom. 

interne afvoer 

straallichaam:
interne aanmaak

regenboogvlies



Wat is het verband tussen bloeddruk en glaucoom?

Om glaucoom goed te begrijpen is het ook nodig iets over bloeddruk te
weten. We kennen allemaal het begrip "de bloeddruk meten": d.w.z. ter
hoogte van de arm meten met welke druk het bloed door de slagaders
stroomt. Dit wordt gemeten door het afklemmen van het bloedvat, en meten
bij welke druk het bloed terug (al kloppend) doorstroomt. Een bloeddruk van
12/7 (12 bovendruk en 7 onderdruk of 12 over 7), is eigenlijk als we het
uitdrukken in millimeter kwik 120/70. Millimeter kwik is een eenheid in de
natuurkunde gebruikt om druk te meten (zoals meter voor afstand en kilo
voor gewicht). Dit is ook de eenheid waarin we de oogdruk gaan meten. 
De bloeddruk is echter niet in elk bloedvat hetzelfde. 

Onze bloedvaten beginnen met een heel dik bloedvat aan het hart en
vertakken zoals een boom naar steeds dunnere vaatjes. Het hart pompt net
genoeg zodat het bloed overal kan geraken. In de grote bloedvaten is de druk
heel hoog (moeilijk af te klemmen), en hoe dunner de vaatjes worden, hoe
lager de druk. Eenmaal in het oog zijn de bloedvaatjes erg dun en de
oogdruk mag niet zo hoog zijn dat deze vaatjes worden afgeklemd. Een
"normale" oogdruk is tussen de 8 en 21mm kwik. Als we spreken over
glaucoom is bloeddruk dus belangrijk. Hoe lager de bloeddruk, hoe meer
risico op glaucoomschade. Een lage bloeddruk is heel gezond, en misschien
ideaal om heel oud te worden, maar de oogdruk wordt apart geregeld en als
daar de druk in de kleine bloedvaatjes niet hoog genoeg is in vergelijking
met de oogdruk, dan kan glaucoomschade optreden (zie verder). 
Nu we begrijpen dat er een groot verschil is tussen oogdruk en bloeddruk,
kunnen we voor de duidelijkheid toch enkele gelijkenissen opsommen tussen
oogdruk en bloeddruk:



• Als ze verhoogd zijn, moeten beide regelmatig gecontroleerd worden
omdat ze soms met de tijd stijgen na een lange tijd stabiel te zijn 
geweest. Bovendien voelen we dit niet zelf. Voor de bloeddruk is dit 
meestal 1x/maand, voor de oogdruk 1x/3 maanden. 

• Voor beide geldt dat éénmaal vastgesteld, de aandoening zelden 
vanzelf verdwijnt. Meestal wordt dit behandeld met geneesmiddelen 
(druppels voor oogdruk, tabletten voor bloeddruk), en éénmaal 
gestart is dit vaak voor het leven. 

• Voor beide geldt dus dat de behandeling de aandoening onder 
controle houdt maar niet geneest. Wanneer men een dag de tabletten
of druppels "vergeet te nemen", of stopt omdat de medicatie "op is", 
dan is de druk die dag terug hoger met alle risico’s vandien. 

• Voor beide geldt dat verhoging geleidelijk schade veroorzaakt. 
Glaucoomschade aan de zenuwvezels met als gevolg schade aan 
het rondom zicht; hoge bloeddruk geeft schade ter hoogte van de 
slagaders, namelijk vernauwing en aderverkalking.

• Voor beide is er ook een risico op plotse gebeurtenissen als de druk
een heel stuk te hoog is. Bij hoge bloeddruk is het gekend dat een 
bovendruk boven de 18 (of 180 mm kwik) een risico betekent voor 
een "attack op de hersenen". Bij glaucoom is er een risico op een 
plots afklemmen van de hoofdslagader of de hoofdader van het 
netvlies (trombose van het netvlies of attack achter het oog). 
Dit geeft meestal belangrijke en blijvende beschadiging van 
het zicht. Het risico hiervoor neemt erg toe vanaf 28 mm kwik. 

Tot slot kunnen we opmerken dat 25% van alle glaucoompatiënten hoge
bloeddruk heeft. 



Wat is het verband tussen gezichtsveld en glaucoom?  

Het gezichtsveld is gewoon het "rondom zicht". Als we rechtdoor kijken met
1 oog is ons zicht beperkt door de neus en de wenkbrauw. Wanneer we met
2 ogen kijken zien we maar 1 wereld. De beelden van de 2 ogen overlappen
mekaar voor het grootste deel. Glaucoomschade treedt vooral op in het
zijzicht, het deel van het rondom zicht dat niet recht voor ons is. Bovendien
treedt de schade het eerst op waar de twee beelden overlappen en dit voor
de twee ogen op verschillende plaatsen. Bijgevolg kan glaucoomschade aan
het rondom zicht onopgemerkt optreden tot in een zeer gevorderd stadium.
Wanneer het rondom zicht volledig verdwenen is dan spreken we van
"tunnelzicht": dit is alsof men zou kijken door een lange dunne kartonnen
buis. Wanneer er aan beide ogen uitgesproken schade is aan het rondom
zicht, is autorijden uiteraard verboden. Het enige dat overblijft bij
tunnelzicht is dus het "scherptezicht". 

Het scherptezicht is enkel aanwezig in het midden van het rondom zicht,
wanneer we naast de krant kijken dan kunnen we niets lezen. We kunnen
de krant enkel lezen als we er recht naartoe kijken. We gebruiken het
scherptezicht om te lezen, TV te kijken en mensen te herkennen. Tot in het
stadium van het tunnelzicht kan de patiënt dus de illusie houden dat "het
zicht" nog goed is, zolang hij tenminste met de twee ogen samen blijft
kijken!  Men kan terecht stellen dat dit een vals gevoel van veiligheid geeft
en precies daarom is glaucoom zo gevaarlijk.   

zie verklaring pag. 13 



3. Wat is glaucoom?

a. Glaucoom is een aandoening waarbij schade optreedt aan de zenuw-
vezels van het oog naar de hersenen; en dit op de plaats waar de oogzenuw
begint. Het begin van de oogzenuw kunnen we zien als we in het oog
kijken.  
De oorzaak is dat het bloed onvoldoende bij de zenuwvezels geraakt om
zuurstof en voeding te brengen om deze cellen levend te houden. Het bloed
geraakt er onvoldoende omdat de oogdruk te hoog is (of de bloeddruk te
laag, zie hoger). 
Het gevolg van de schade aan de zenuwvezels is
schade aan het rondom zicht (zie hoger). In het
beginstadium van de ziekte, wanneer de eerste zenuw-
vezels afsterven, is het scherptezicht nog optimaal en
zelfs aan het rondom zicht kunnen we nog geen
schade opmeten, omdat de oogzenuw 40% reserve
heeft. Om in dit stadium reeds geleidelijke toename
van de schade vast te stellen, of afname van de reserve,
is er een nieuw toestel (papilbiometrie). Dit is een grote
stap vooruit om optimaal te behandelen en schade te
beperken. Het is een duur toestel maar in onze praktijk
leg ik  (Dr. Linsen) mij toe op glaucoom, en doe telkens
dit onderzoek voor alle patiënten van het Oogcentrum
Hasselt. Bijgevolg zijn we één van de weinige
praktijken waar dit toestel aanwezig is en gebruikt kan
worden voor het opvolgen van alle glaucoomatiënten. 

De belangrijkste risicofactor is de oogdruk, maar het
uitzicht van de oogzenuw is ook zeer belangrijk. De andere factoren hebben
vooral belang in combinatie met de eerste of de tweede, apart is hun belang
veel minder groot. 

b. Wat zijn de risicofactoren 
om beschadiging te krijgen?  

• oogdruk
• uitzicht van de oogzenuw
• erfelijkheid
• hoge bloeddruk
• lage bloeddruk
• migraine
• suikerziekte 
• bijziendheid
• de visus (gezichtsscherpte) 

is géén risicofactor



4. Hoe dikwijls komt glaucoom voor? 

Gemiddeld 2% van de bevolking boven de 40 jaar heeft glaucoom, dit cijfer
loopt op tot 5% boven de 70 jaar en 10% boven de 80 jaar. 

In bepaalde families speelt een erfelijke factor een rol. Indien één van Uw
familieleden glaucoom heeft, is een jaarlijks oogonderzoek zeker aange-
wezen. 

Glaucoom is één van de meest voorkomende oorzaken van (onbehan-
delbare) blindheid in de Westerse wereld. 

5. Onderzoek bij glaucoom.

a. scherptezichtmeting 

Dit maakt deel uit van elk oogonder-
zoek. Het scherptezicht blijft gelukkig
bij de meeste glaucoompatiënten ge-
spaard. 

b. oogdrukmeting (tonometrie)

De oogdruk wordt gemeten door
middel van een tonometer.

pneumotonometrie



Bij de eerste manier (de pneumotonometer) wordt de oogdruk gemeten door
een beetje lucht dat tegen het oogoppervlak geblazen wordt. Een computer
berekent aan de hand van de vervorming van het oogoppervlak de oogdruk.
Dit is echter een schatting. Sommige optiekers doen deze meting om mensen
met een opvallend hoge druk met dit toestel door te verwijzen naar de
oogarts. Maar men moet toch oppassen vermits men aan de hand van deze
meting niet kan zeggen dat men géén glaucoom heeft (zie normale druk
glaucoom). Vele oogartsen gebruiken ook een dergelijke meting. Als de
oogdruk met deze meting laag is en de oogzenuw een normaal uitzicht
heeft, dan kunnen ze wel zeggen dat U geen glaucoom heeft, zelfs zonder
de meer nauwkeurige tweede meting. 

De tweede manier van meten (de applanatietonometrie) is meten met een
(verdovende) oogdruppel. Autorijden hierna is geen probleem en het is
volledig pijnloos. Typisch voor de patiënt is dat de meting gebeurt met blauw
licht en een afgeplat staafje dat tot heel dicht voor het oog komt. Deze
manier is de meest nauwkeurige en wordt enkel door oogartsen uitgevoerd.
Bij patiënten met glaucoom zou bij elke controle de oogdruk op deze wijze

gecontroleerd moeten worden. 
Er is sprake van een verhoogde oogdruk
boven de 21mmHg. Dit is de belangrijkste
risicofactor. Toch kan glaucoom ook
voorkomen bij een normale oogdruk. Dat
noemen we normale druk glaucoom. 

applanatietonometrie



c. gezichtsveld onderzoek

Dit onderzoek meet het rondom zicht. Het toont
lichtjes in het rondom zicht terwijl de patiënt rechtdoor
blijft kijken. Voor elk punt bepaalt de computer "wat de
grens" is, dit wil zeggen hoe zwak het lichtje mag zijn
om het nog net te zien. Dit wordt voor elk punt
vergeleken met het normale en dit per leeftijd. Het
toestel heet de perimeter (gezichtsveldmeter). 
Gezichtsveldonderzoek is een belangrijk onderzoek,
niet alleen om de diagnose van glaucoom te bevesti-
gen, maar ook om eventuele progressie tijdig vast te
stellen. 
Het nadeel van dit onderzoek is dat de oogzenuw 40%
reserve heeft, er moet dus al 40% van de zenuwvezels
ter hoogte van de oogzenuw weg zijn voor we begin-
nende gezichtsveld schade kunnen opsporen. Deze
reserve kunnen we wel beoordelen door grondig het
uitzicht van de oogzenuw te bestuderen. 

Figuur 1: Dit zijn tekeningen van volle-
dige gezichtsveldonderzoeken, telkens
met meer beschadiging. Het midden toont
het fixatiepunt, dwz. het punt waar de
patiënt kijkt. De tekening rechts onder
toont het stadium dat we “tunnelzicht”
noemen.

Figuur 1:

Computergestuurd gezichtsveldonderzoek



Voorbeeld van evolutie van de ziekte.

De eerste foto toont een normaal rondom-
zicht met links onder een normaal gezichts-
veldonderzoek. (Het donkere vlekje is de
blinde vlek, wit van kleur is normaal.
In het centrum scoort een normaal oog beter
dan opzij.) 

Op de twee volgende foto’s staat het gele
kruisje op de plaats waar de patiënt naar kijkt.
Merk op dat de kinderen niet alleen niet
gezien worden, maar dat het beeld wordt
aangevuld alsof er ‘straat’ is.  

Bij de derde foto, waar het gezichtsveld
onderzoek nog meer verlies toont, valt het
aan de kijker helemaal niet op dat er iets fout
is met het beeld als hij naar het gele kruisje
kijkt.
Bij een ongeval komt wel de verklaring:
“Ik had de kinderen niet gezien, ik begrijp het
niet.”



d. onderzoek van de oogzenuw 

De zenuwvezels die van het netvlies in de oogzenuw lopen
geven de oogzenuw een bepaald uitzicht. Wanneer er veel
zijn dan is de oogzenuw mooi opgevuld. Wanneer er bijna
geen meer zijn dan ziet de oogzenuw eruit als een leeg
sauskommetje met een hele dunne rand. De enige manier
om verlies aan te tonen in de beginfase is dus het nauwkeurig
opvolgen van het uitzicht van de oogzenuw, en precies
daarvoor is er nu een nieuw toestel dat een laserfoto van de
oogzenuw neemt. Dit toestel is de laser scanning tomografie
(papilbiometrie: zie figuren pag. 27). 
Hiermee wordt een driedimensionale foto van de oogzenuw
genomen, met behulp van een laserstraal, die door de
computer verwerkt wordt. De computer is in staat om de
dikte van verschillende gebieden ter hoogte van de
oogzenuw te berekenen. Op deze manier kan glau-
coomschade in een zeer vroeg stadium opgespoord worden
(nog voor er gezichtsveldschade aantoonbaar is), en verande-
ringen ter hoogte van de oogzenuw over verschillende jaren 
nauwkeurig opgevolgd worden. 

Figuur 2: 
De bleke zone is de oogzenuw zoals de oogarts hem kan zien als hij in je
oog kijkt. De pijltjes tonen de grootte van het sauskommetje. Bij a is dit
volledig normaal en is er veel reserve. Bij f is er veel schade. Hoe groter het
sauskommetje, hoe dunner het randje. Het randje bestaat enkel uit
zenuwvezels. Hoe dunner het randje, hoe minder vezels.

het randje 

Figuur 2



6. Soorten glaucoom     

a. chronisch open hoek glaucoom

Bij het chronisch open hoek glaucoom wordt het afsterven van de
zenuwvezels ter hoogte van de oogzenuw meestal veroorzaakt door een
matig verhoogde oogdruk, en dit gedurende vele jaren. Een verhoogde
oogdruk ontstaat meestal wanneer de afvoerkanalen te nauw worden, zodat
productie en afvoer van oogvocht niet meer in evenwicht zijn. 
Men spreekt van een verhoogde oogdruk vanaf 21mm kwik. 
Chronisch open hoek glaucoom is de meest frequente vorm van glaucoom.
In deze groep kunnen we enkele minder frequente ondergroepen
vermelden, namelijk:

a1. normale druk glaucoom
Glaucoomschade is ook mogelijk met een oogdruk lager dan 21mm kwik
("normale druk glaucoom"). Deze groep bevat 5 – 10 % van de glaucoom-
patiënten. Zoals reeds vermeld komt deze vorm van glaucoom meer voor bij
patiënten met een te lage bloeddruk, migraine of andere vaatziekten. 
Glaucoomschade ontstaat omdat door een te lage bloeddruk, het bloed (en
dus de noodzakelijke voeding en zuurstof) niet tot in de fijne bloedvaatjes
rondom de oogzenuw geraakt. Door het zuurstof tekort gaat de oogzenuw
geleidelijk aan meer en meer schade vertonen. 

a2. "oculaire hypertensie"
Anderzijds veroorzaken drukken boven de 21mm kwik niet noodzakelijk
glaucoomschade ("oculaire hypertensie"). Bij een oogdruk lager dan 26mm
kwik, met normaal gezichtsveld en normale oogzenuw, wordt geen behan-
deling gestart. Deze groep van patiënten kunnen echter wel evolueren naar
het "klassieke" chronisch open hoek glaucoom, en moeten dus steeds goed
opgevolgd worden. 



Bij een oogdruk vanaf 26mm kwik wordt sowieso gestart met druppel-
behandeling, ook al is er nog geen schade aanwezig, omdat we weten dat
deze patiënten op termijn meestal glaucoomschade zullen ontwikkelen, en
omwille van een risico op plotse en deels onherstelbare beschadiging door
een "beroerte ter hoogte van het netvlies" (netvliestrombose). 

a3. secundair glaucoom

Oogdrukverhoging kan ook uitgelokt worden door een andere oogziekte en
in deze gevallen spreekt men over secundair glaucoom. 
De meest voorkomende oorzaken van secundair glaucoom zijn: 

• pigment glaucoom: dit is een bijzondere vorm van open hoek glaucoom,
waarbij door het schuren van het regenboogvlies tegen de ooglens, pig-
mentkorrels van het regenboogvlies "afvallen", en vervolgens de afvoer-
kanaaltjes gaan verstoppen. Dit geeft dan weer aanleiding tot oogdruk-
verhoging. 
Met de laser wordt dan een gaatje gemaakt in het regenboogvlies 
(iridotomie, zie verder), om verder afvallen van pigmentkorrels te voor-
komen. Indien dit onvoldoende drukdaling geeft (vooral bij patiënten 
waar reeds veel pigmentkorrels de afvoerbuisjes hebben verstopt), gaan 
we met een andere laser de mazen van het afvoersysteem vergroten 
(lasertrabeculoplastie, zie verder), om zo de oogdruk te doen dalen. 

• glaucoom ten gevolge van afschilferend lensmateriaal (pseudo-
exfoliatief glaucoom): hier geraken de afvoerbuisjes verstopt door schil-
fertjes die van de lens loskomen. Ook hier kunnen we met de laser de 
mazen van het afvoersysteem terug vergroten om zo de druk te doen dalen.

• glaucoom ten gevolge van het ontstaan van "slechte" bloedvaten 
(neovasculair glaucoom): dit kan voorkomen bij trombose van een ader 
van het netvlies of bij ernstige problemen door suikerziekte. Hierdoor 
kan zuurstoftekort ontstaan ter hoogte van het netvlies, waardoor 
"slechte" bloedvaten worden gevormd die de afvoerbuisjes kunnen 
verstoppen. Hier moet in 1ste instantie de aanmaak van deze "slechte" 



bloedvaten gestopt worden door het zuurstoftekort ter hoogte van het 
netvlies op heffen, namelijk door een laserbehandeling ter hoogte van 
het netvlies.

• glaucoom ten gevolge van een ontstekingsreactie in het oog 
(inflammatoir glaucoom): hier kan de oogdruk stijgen doordat de 
ontstekingscellen de afvoerkanaaltjes gaan verstoppen. De behandeling 
bestaat hier dan ook in het onderdrukken van de ontstekingsreactie in 
het oog, eventueel gecombineerd met oogdruk verlagende medicatie.     

b. acuut gesloten hoek glaucoom

Er bestaat ook een acute vorm van glau-
coom, namelijk het acuut gesloten hoek
glaucoom. Dit is een heel andere ziekte dan
het chronisch open hoek glaucoom en komt
veel minder voor. Dit wordt gekenmerkt
door een plotse oogdruk verhoging (en wel
"extreem" hoog), gepaard gaande met veel
pijn, misselijkheid en braken, en moet zo
snel mogelijk door een oogarts behandeld
worden omdat dit op enkele dagen kan
leiden tot volledige en blijvende blindheid. 
Verschillende medicaties mogen niet ingenomen worden door patiënten met
risico op een acuut gesloten hoek glaucoom, zoals sommige antidepressiva
en kalmeermiddelen. Dit heeft echter niets te maken met het klassieke open
hoek glaucoom. Telkens als op de bijsluiter van medicatie staat vermeld:
"niet gebruiken bij glaucoom", dan wordt deze zeldzame vorm van
glaucoom bedoeld. We kunnen het risico echter op voorhand herkennen en
wegnemen met een laserbehandeling. 
Een verhoogde oogdruk (zelfs tot 40mm kwik, zoals bij "gewoon glaucoom")
wordt niet gevoeld, tenzij bij een plotse stijging van de oogdruk boven de
40mm kwik, bijvoorbeeld bij acuut  glaucoom!  

normale toestand acuut glaucoom

De normale doorvoer van vocht gebeurt niet meer. De
vochtaanmaak gaat verder en drukt het regenboogvlies
naar voor en het inwendig afvoerkanaal dicht en de
oogdruk blijft stijgen (tot 40 à 60!).



7. Doel van de behandeling 

Het doel van de behandeling is om het uitzicht van de oogzenuw stabiel te
houden. Om dit te bereiken is een oogdruk onder de 20mm kwik meestal
voldoende. Als met deze oogdruk het uitzicht van de oogzenuw toch nog
evolueert, dan moet de oogdruk nog lager gehouden worden. We spreken
van een "target pressure" (= Engels voor "mikpunt oogdruk"), dit is een
oogdruk die dit doel kan bereiken. Deze mikpunt oogdruk is soms maar 15
of zelfs 12! In dit geval moet men afwijken van de standaard behandeling
en liefst zo vroeg mogelijk. 
Sommige patiënten hebben ook een hele lage bloeddruk ’s nachts
(bijvoorbeeld zwart worden voor de ogen bij opstaan, zich slecht voelen),
en dit kan ook schade uitlokken ondanks goede glaucoombehandeling en
moet vastgesteld worden bijvoorbeeld met behulp van de laserfoto van de
oogzenuw. 
We houden ook rekening met de aanwezigheid van risicofactoren. Een
laatste factor waar we rekening mee houden is: hoe groter reeds de schade
is hoe lager de "mikpunt" oogdruk moet zijn. Men kan zich dit voorstellen
als volgt: een oogzenuw met veel reserve is als een ballon die we beginnen
op te blazen, de wand is dik en gelijkmatig. We moeten heel hard blazen
om de ballon groter te maken. Zo kan ook een oogzenuw met veel reserve
veel druk verdragen zonder veel schade op te lopen. Een oogzenuw met
weinig reserve is als een ballon die reeds wat opgeblazen is, de wand is dun
en om de ballon groter te maken moeten we veel minder hard blazen. Zo
kan ook de oogzenuw minder en minder druk verdragen als de reserve
kleiner wordt. Het is normaal dat we aan de neuszijde van het zijzicht het
minste reserve hebben, maar soms zitten er "zwakke plekken" zoals een
ballon die uitstulpt op een plaats waar de wand dunner is. Vandaar dat bij
het opvolgen rekening wordt gehouden met alle factoren (dus onder andere
met gezichtsveldonderzoek en de papilbiometrie) om telkens de mikpunt
oogdruk aan te passen waar nodig.     



Dus :   
• De oogdruk is wat we behandelen en opvolgen. 
• De target pressure is voor iedereen anders, en wordt indien nodig aangepast. 
• De target pressure wordt bepaald door evolutie van gezichtsveld 

en oogzenuw.
• Gezichtsveld onderzoek bepaalt schade en kan goed opvolgen als er schade is.
• Papilbiometrie bepaalt reserve en herkent problemen als er nog geen schade is.
• Indien tijdig opgemerkt volstaat bij 98% van de patiënten een levenslange 

druppelbehandeling, dwz zonder laser en zonder operatie. 

8. Behandeling 

Verschillende effectieve behandelingsmogelijkheden zijn voorhanden om de
evolutie te stoppen of toch zeker te vertragen bij glaucoompatiënten. 
Nogmaals, vroegtijdige opsporing is zeer belangrijk, vermits reeds bestaande
schade onherstelbaar is. 
De oogdruk kan verlaagd worden door druppelbehandeling, laserbehande-
ling en chirurgie. 

a. druppelbehandeling  

Het is zeer belangrijk dat wanneer met medicamenteuze therapie wordt
gestart, de patiënt zeer regelmatig, zonder onderbreking, de druppels
gebruikt. NOOIT STOPPEN !!

Zoals reeds vermeld zal de oogdruk stijgen, en soms gevaarlijk hoog, als de
patiënt stopt met druppelen. Dit betekent dat als de oogdruppels op zijn, de
patiënt de oogarts telefoneert om een voorschrift te vragen of dat de patiënt
een nieuw flesje gaat halen bij de apotheker en later het voorschrift aflevert.
Als de patiënt de druppels niet verdraagt, dient hij of zij de oogarts te
contacteren om overleg te plegen. 



Deze oogdruppels, die een vermindering geven van de vocht productie, of
een verbetering van de vocht afvoer, kunnen de oogdruk voor de rest van uw
leven onder controle houden. 
Vroeger was er weinig keuze wat betreft oogdruppels, iedereen kreeg
dezelfde druppels. Tegenwoordig zijn er veel nieuwe oogdruk verlagende
medicaties met een verschillende werking.     
In sommige gevallen wordt ook overgegaan tot tabletten die een werking
hebben op de oogdruk (zoals Diamox®), doch meestal slechts voor een korte
periode. Deze tabletten kunnen nevenwerkingen hebben, zoals tintelingen
in de vingers, en kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot nier-
stenen. Vandaar dat U er best veel water bij drinkt.

Indien de oogdruk met medicatie niet, of niet voldoende onder controle is,
wordt overgegaan tot laserbehandeling of chirurgie. 

b. laserbehandeling

Met laserbehandeling (Trabeculoplastie) worden de mazen van het
afvoersysteem vergroot, zodat de afvoer van vocht wordt bevorderd. Dit is
aangewezen bij sommige gevallen van chronisch open hoek glaucoom en
sommige gevallen van secundair glaucoom. 
Bij een acuut gesloten hoek glaucoom wordt met de laser een Iridotomie
(een gaatje in het regenboogvlies) gemaakt. Niet enkel in het oog met de
verhoogde oogdruk maar ook in het andere oog. Dit om te voorkomen dat
het andere oog ook een acuut glaucoom zal doormaken in de toekomst. 
Deze laserbehandelingen zijn beiden pijnloos en gebeuren ambulant op de
praktijk zelf (duurt slechts enkele minuten). Ze zijn bovendien volledig
terugbetaald door het ziekenfonds. De dag van de behandeling is het aan te
raden om U te laten vergezellen, vermits U die dag niet mag autorijden. 

laser trabeculoplastie: deze behandeling gebeurt zittend voor een micro-
scoop, onder druppelverdoving.

lasertrabeculoplastie: 
de laserstraal is

in het groen getekend

laserbehandeling
voor chronisch glaucoom



Indien een laserbehandeling niet aange-
wezen is of onvoldoende drukdaling
geeft, wordt overgegaan tot een operatie.

c. operatie

De filteroperatie, of trabeculectomie is de
klassieke glaucoomoperatie. Met eigen
weefsel wordt een filter  gemaakt, zodat
de afvoer van oogvocht gemakkelijker kan
verlopen. Vanaf een bepaalde druk wordt
vocht weg gefilterd en loopt onder het
bindvlies en verdwijnt vervolgens in de
bloedvaten. Deze operatie duurt 20 à 30
minuten en gebeurt onder druppelverdoving en op ambu-
lante wijze. 
Het is normaal dat na de operatie de gezichtsscherpte
tijdelijk afneemt, zelfs soms tot 2 weken na de operatie. Bij
sommige patiënten kan onmiddellijk na de ingreep een te
lage oogdruk ontstaan, waardoor het oog kan vervormen
met knipperen. Dit herstelt meestal vanzelf. Soms moet de
voorste oogkamer terug worden opgevuld met gel om het
oog "op druk" te brengen. Dit verloopt pijnloos en vereist
geen nieuwe operatie. Hoofdzaak is wat geduld: na 2 à 4
weken is het zicht terug zoals voordien, ook al is het bij
aanvang volledig wazig geweest en enkele weken zo
gebleven. De patiënt dient tot minstens 6 weken na de
ingreep ontsmettende oogdruppels te gebruiken. 
Soms gebeurt deze operatie gecombineerd aan een
cataract of staar operatie. Het verloop na de operatie is dan
zoals bij een filteroperatie. 

laser irodotomie: de laserstraal
is in het groen getekend

de blauwe pijl toont verloop
van het vocht in het oog.

operatietechniek

filter: 
vochtblaasje onder

bovenste ooglid na de operatie

laserbehandeling
voor acuut glaucoom



Een andere operatietechniek is de niet-perforerende diepe sclerectomie. Dit
is een nieuwe glaucoomoperatie waarbij de afvoer van oogvocht wordt
bevorderd doch zonder rechtstreekse doorgang naar de voorste oogkamer.
Het voordeel van deze ingreep is dat het zicht vrij snel herstelt, maar het
geeft aanleiding tot minder drukdaling in vergelijking met een trabeculec-
tomie. Ook deze ingreep gebeurt onder lokale verdoving en op ambulante
wijze en duurt een half uur.

Indien door teveel littekenvorming het kanaaltje terug zou dichtgroeien, kan
een 2de trabeculectomie uitgevoerd worden, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een bepaalde stof die de littekenvorming tegengaat. Dit is zelfs in 1ste
instantie aangewezen bij patiënten met een normale druk glaucoom, waarbij
een lage oogdruk na de operatie beoogd moet worden. 
In sommige gevallen dient een plastic tube geplaatst te worden om het
kanaal definitief open te houden. Dit wordt toegepast als de filter herhaal-
delijk dichtgroeit. 

Bij patiënten waarbij glaucoom reeds zeer ver gevorderd is, en alle
heelkundige ingrepen geen resultaat meer geven, wordt in laatste instantie
een diode laser behandeling toegepast. De diode laser is slechts op weinig
plaatsen beschikbaar, vooral omdat het aantal behandelingen dat alleen met
deze laser kan gebeuren maar heel klein is. Toevallig zijn dit net de meest
ernstige vormen van glaucoom die anders tot blindheid leiden. Deze laser
werkt op de plaats waar het vocht in het oog wordt aangemaakt, en is wat
dat betreft tussen de laserbehandelingen en de glaucoomoperaties uniek.
Deze laserbehandeling kan, indien nodig, herhaald worden. 
Ten slotte kan bij patiënten met zowel cataract als glaucoom tegelijkertijd
een cataractoperatie gebeuren, gecombineerd met een trabeculectomie of
een diepe sclerectomie. Het herstel van het zicht bij een gecombineerde
ingreep duurt langer vergeleken met een cataractoperatie alleen. De duur
van dergelijke ingreep is ongeveer 45 minuten. 



Regelmatige controle blijft noodzakelijk, zelfs na een operatie omdat 
er nooit garantie is dat de oogdruk voor altijd laag blijft.

Het verloop van een filteroperatie: een ambulante ingreep 
(dag zelf naar huis) 

Voorbereiding thuis: 
• Neem een bad en was uw haar (de dag ervoor).
• Ontbijt zoals gewoonlijk.
• Neem zoals gewoonlijk uw medicijnen in.
• Bloedverdunners dienen 2 weken voor de operatie gestopt te worden,

anders wordt de operatie uitgesteld!
Neem mee: 

• Kleed U zodat U het bovenlijf kan ontbloten op een onderlijfje 
of hemd na.

• Medicijnen die U moet innemen.
• Naam, adres en telefoonnummer van de chauffeur 

die U komt afhalen. 
• Deze brochure.

Bij aankomst zal een verpleegster U voorbereiden voor de ingreep. Ze zorgt
voor de operatiekledij en dient de voorbereidende oogdruppels toe. Tijdens
de ingreep mag U uw kunstgebit en een hoorapparaat aanhouden zodat we
met U kunnen praten (aan de zijde van de operatie mag het worden uitge-
daan zodat er geen water inkomt). Na de ingreep keert U terug en mag U
zich aankleden en naar huis gaan. Alles samen bent U ongeveer 2 à 3 uur in het
ziekenhuis. Onmiddellijk na de ingreep mag U ook gewoon eten en drinken. 



Ben ik wakker tijdens de ingreep?
Ja, zo kan de chirurg vragen of U gemakkelijk ligt. Indien U erg gespannen
bent, kan men U via een infuus in de elleboog een geneesmiddel toedienen
om U te helpen te ontspannen. 

Zal ik pijn voelen? 
Met de moderne technieken voelt U géén pijn meer na het toedienen van de
verdoving. Wanneer U toch nog iets voelt is het best dit mede te delen zodat
een bijkomend druppeltje dit gevoel kan wegnemen. 

Zal ik iets zien?
Neen, tijdens de ingreep wordt het andere oog met een speciale doek
afgedekt. Het te opereren oog ziet door het microscooplicht alleen kleuren. 

Zal ik kunnen ademen?
Ja, neus en mond worden vrijgelaten. Wanneer men niet kan platliggen
wordt voor de start van de ingreep een comfortabele positie gezocht. Indien
er vooraf bestaande ademhalingsproblemen aanwezig zijn, kan zuurstof via
een neusslangetje een oplossing brengen. 

Na een ingreep met een prikverdoving wordt een verband aangelegd dat de
volgende dag reeds verwijderd kan worden (na druppelverdoving, een
doorschijnende oogschelp tot thuis). 
Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting
in ervaart de patiënt weinig pijn na de ingreep. Soms is er een zwaar gevoel
boven het oog de avond van de ingreep. Om dit tegen te gaan krijgt de
patiënt voor het vertrek naar huis een pilletje om te wateren. Wanneer dit
onvoldoende is kan een gewone pijnstiller toegevoegd worden, bijvoorbeeld
Dafalgan ®. Als het oog na de ingreep gevoelig is aan zonlicht biedt een
gewone zonnebril de beste oplossing. ’s Nachts kan men best gedurende 5
dagen een oogschelp dragen om te beschermen tegen wrijven gedurende de
slaap. 



Het is normaal dat U tijdens de eerst weken wat last heef van het zonlicht,
dat het oog wat rood is en jeukt, en dat U soms een licht schurend gevoel
heeft. 

Ooghygiëne 
Doe uw oogverzorging liefst met zuivere handen. 
Wanneer het oog dichtplakt, gebruikt U best zuiver water en oorstokjes 
om het voorzichtig zuiver te maken. 

OOGDRUPPELS, HOE GEBRUIKT U ZE?

1. Het flesje schudden.

2. Breng het hoofd naar achter 
en kijk naar het plafond.

3. Trek het onderste ooglid 
voorzichtignaar beneden.

4. Het flesje steunen bovenaan 
op de neusrug is een truc die 
het druppelen veel eenvoudiger 
maakt.

5. Een druppel laten vallen binnen 
het onderste ooglid zonder met de 
tip van het flesje de huid te raken.



STOP NOOIT PLOTS UW OOGDRUPPELS NA DE INGREEP. 

Wacht niet tot het flesje leeg is alvorens de dokter te contacteren. 

Na een glaucoomoperatie mag U 
• Uw haar wassen, maar tracht te vermijden dat zeep in uw ogen komt. 
• Hobby’s doen, behalve sporten. 
• Lezen en TV kijken zoveel U wil.
• Buitenkomen in kou en wind. Een zonnebril is nuttig tegen zonlicht. 
• Geleidelijk Uw gewone taken hernemen. Werken gaat vaak terug na 2

weken, als het geen zware fysieke arbeid is. Met de auto rijden mag van
zodra het zicht goed is. In geval van eventuele roodheid of blauw oog 
(van prikverdoving) is het aan te raden minstens een week te wachten 
omwille van de verzekering. 

Na een glaucoomoperatie mag U NIET
• NIET heffen de eerste 2 weken na een filteroperatie
• NIET in het oog wrijven de eerste 2 weken na een filteroperatie
• NIET het bovenste ooglid optrekken om te druppelen  
• NIET zwemmen gedurende 6 weken

Dr. B. Smeets    Dr. M. Cl. Linsen 
Oogcentrum Hasselt
St. Truidersteenweg 281
Tel. 011/23.33.91            

Deze brochure kwam tot stand dankzij het initiatief van 
Dokter M. Cl. Linsen en Dokter B. Smeets te Hasselt.

Copyright, Oogcentrum Hasselt, België.



Met dank aan:

Papilbiometrie, een belangrijke meerwaarde (zie ook pag.14)

• computeranalyse van een normale oogzenuw

• computeranalyse van een oogzenuw met ernstige glaucoomschade

symbolen: ✔ geen schade
! mogelijk beginnende schade
✖ zeker glaucoom

foto 3D

foto 3D
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