Hoe gebruik ik oogdruppels?

Veel mensen die oogdruppels gebruiken hebben hier moeite mee. Wat kan
helpen om de ogen goed te druppelen?
Aandachtspunten
Lees de bijsluiter zodat u weet hoe u de medicijnen het beste kunt bewaren en
welke bijwerkingen kunnen optreden. Wanneer u de kleine letters van de bijsluiter
niet kunt lezen, kunt u bij uw apotheek om een afgedrukte versie met grote letters
vragen. Wanneer u een flesje of tube opent, let dan op de houdbaarheidsdatum
en noteer de datum van openen op het etiket van het flesje of de tube. Op die
manier kunt u later nagaan of u de medicatie nog mag gebruiken. Oogdruppels en
oogzalf zijn meestal houdbaar tot één maand na het openen van de verpakking.
Meer informatie over de houdbaarheid vindt u veelal op de verpakking of bij uw
apotheek. Mocht u per ongeluk uw oog, oogleden of wimpers raken, maak dan het
flesje of de tube schoon met een tissue. Wanneer oogzalf te dik is kan het helpen
de tube van te voren even op te warmen tussen de handen. De verwarmde zalf
wordt dunner.
Oogdruppelinstructie
Op de juiste manier druppelen is belangrijk voor het bereiken van het juiste
resultaat. Als u bij uzelf druppelt, volgt u onderstaande stappen:
 Was uw handen met water en zeep voordat u de oogdruppels of oogzalf
toedient. Hiermee verkleint u de kans dat u een infectie krijgt of dat de
oogmedicatie besmet raakt.
 Begin met het hoofd iets naar achteren te buigen. Kijk vervolgens naar het
plafond met beide ogen. Kunt u uw hoofd niet goed achterover buigen, ga dan
liggen.
 Trek het onderooglid naar beneden met uw wijsvinger zodat er een gootje
ontstaat tussen de binnenzijde van het ooglid en de oogbol. Houd in de andere
hand het flesje of tube met de oogmedicatie. Om beter te kunnen mikken, kunt
u deze hand steunen op het voorhoofd of op de hand die het ooglid omlaag
trekt. Breng het flesje boven uw oog. Raak het oog, de oogleden en de wimpers
niet met het flesje of tube aan.
 Knijp rustig in het flesje zodat er een oogdruppel in het gootje tussen de
binnenzijde van het onderooglid en de oogbol valt. Eén druppel is ruim
voldoende. Als u twijfelt of de druppel het oog wel heeft bereikt, dient u voor alle
zekerheid nog een druppel toe.
 Laat het onderooglid los, u mag weer rechtop zitten. Druk uw traanbuis
tenminste één minuut dicht, door zachtjes net onder het kleine harde bobbeltje
in de binnenhoek van uw oog (aan de neuskant) te drukken. Zo voorkomt u dat
de druppel snel wordt weggespoeld door teveel te knipperen en krijgen de
medicijnen een maximaal effect en heeft u minder kans op bijwerkingen.
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 Was uw handen met zeep en droog ze af. Sluit daarna het oogdruppelflesje.
 Het is normaal dat u na het gebruik van oogdruppels of oogzalf eventjes wazig
ziet.
Oogdruppelen bij een ander
Indien u bij een ander druppelt, volgt u in principe dezelfde stappen. Voor u
gelden nog een aantal aanvullende adviezen:
 Laat de patiënt zitten en ga zelf achter de patiënt staan. Laat de patiënt het
hoofd naar achteren buigen en naar boven kijken met beide ogen. Het hoofd
van de patiënt kan tegen uw buik rusten.
 Steun met uw hand op de slaap, het voorhoofd of de neus van de patiënt en
houd het flesje boven het oog. Raak het oog, de oogleden en de wimpers niet
met het flesje aan. Laat de patiënt een gootje maken door met de wijsvinger het
onderste ooglid naar beneden te trekken. Eventueel kunt u dit doen met de
duim van uw andere hand. Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje
vallen. De patiënt drukt één minuut de traanbuis dicht en kan zijn of haar hoofd
weer terug buigen.
Hulpmiddelen
Indien u moeite heeft met druppelen, dan kunt u voor advies terecht bij uw
apotheek of assistente van de oogpoli. Zij kunnen u informatie geven over
technieken en hulpmiddelen om ogen te druppelen. De keuze van het hulpmiddel
is afhankelijk van het druppelflesje dat u gebruikt en van het eventuele probleem
dat u ondervindt tijdens het druppelen of zalven.
De app OOGdruppelen biedt een uitgebreide oogdruppelinstructie, waarbij stap
voor stap wordt uitgelegd hoe u bij uzelf of bij een ander moet druppelen. Deze
App is gratis en te vinden in de App Store en Google Play.
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure, stel ze dan gerust aan uw
huisarts of behandelend specialist.
De polikliniek oogheelkunde is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.30 uur, T 0187 60 71 60. Voor dringende zaken buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp, T 0187 60 72 90.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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