Oogheelkunde

Laserbehandeling bij verhoogde oogdruk
(Cyclophotocoagulatie bij glaucoom)
Inleiding
Cyclophotocoagulatie (CPK) wordt gedaan bij patiënten met een verhoogde
oogdruk die niet meer met druppels, laser of andere glaucoomoperaties ter
bevordering van de afvoer van het oogvocht te behandelen is. Het gaat om de
‘open kamerhoekglaucoom’, een vorm van glaucoom waarbij teveel oogvloeistof
wordt aangemaakt. Dit kan leiden tot een verhoogde druk in het oog.
Deze verhoogde oogdruk veroorzaakt schade aan de oogzenuw en kan leiden tot
minder zien.
De behandeling
Tijdens de behandeling zet de oogarts een laser op het witte deel (sclera) van het
oog, 4 mm. van de kant van het hoornvlies. De laser gaat door het witte gedeelte
van het oog naar het gedeelte dat de oogvloeistof aanmaakt.
De laser verbrandt een stukje van dit gedeelte, zodat er minder oogvloeistof wordt
aangemaakt waardoor de oogdruk daalt.
De laserbehandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving door middel van een
injectie onder het oog. Na de behandeling kan het oog wat gevoelig en gezwollen
aanvoelen. Dit is na 2 weken weg. Ook kunt u wazig gaan zien na de behandeling.
Wij adviseren u om voor vervoer naar huis te zorgen; u kunt na de behandeling niet
zelf naar huis rijden.
Na de behandeling
Een dag na de behandeling komt u bij de oogarts op het spreekuur voor controle.
Wanneer de oogdruk toch nog te hoog blijft doordat er nog steeds teveel
oogvloeistof wordt aangemaakt kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u
dan gerust naar de polikliniek Oogheelkunde in Winterswijk. Wij zijn van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 -16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer
0543 54 45 50.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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