Verwijderen van het oog
(enucleatie en evisceratie)
In deze folder kunt u lezen over de operatie waarbij een oog of ooginhoud verwijderd
wordt. Deze ingreep wordt bij het verwijderen van het oog 'enucleatie' genoemd; bij het
verwijderen van de ooginhoud heet dit 'evisceratie'.

Waarom wordt een enucleatie of evisceratie gedaan?
Er wordt pas besloten tot het verwijderen van een oog als er absoluut geen andere
behandelingsmogelijkheden meer zijn. De meest voorkomende redenen voor deze
ingreep zijn:
 een tumor
 een blind, pijnlijk oog
 een ongeluk waarbij het oog onherstelbaar gewond is geraakt
 een ernstige ontsteking
Technisch gezien gaat het bij een enucleatie om een vrij eenvoudige operatie waarbij
weinig fout kan gaan. Emotioneel gezien is het echter een grote ingreep, waarvan de
verwerking vele maanden kan duren. U verliest immers een orgaan met een belangrijke
functie, namelijk het zien.
Uit contacten met andere patiënten is gebleken dat het hebben van één goed
functionerend oog weinig beperkingen hoeft op te leveren in uw dagelijks leven. Wel
zult u eraan moeten wennen dat u in het begin moeite heeft met diepte zien.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook gevolgen op cosmetisch gebied. Na de operatie zult u
een kunstoog aangemeten krijgen.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Voorbereiding thuis


Wanneer u bloedverdunners gebruikt (bijvoorbeeld Sintrom® / Acenocoumarol of
Marcoumar® / Fenprocoumon), dient u hier drie dagen voor de operatie, in overleg
met de trombosedienst, mee te stoppen.
 Wanneer u medicijnen gebruikt die acetylsalicylzuur bevatten (bijvoorbeeld Aspro®
of Aspirine® / Ascal), dient u hier zeven dagen voor de operatie mee te stoppen.
 Wanneer u Plavix, Persantin of Asasantin gebruikt, dan dient u hier ook zeven dagen
voor de operatie mee te stoppen.
Overleg hierover wel met uw huisarts of specialist. In overleg met uw oogarts hervat u
deze medicijnen na de operatie weer.

Hoe wordt de enucleatie of evisceratie gedaan?
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Als het oog verwijderd
wordt, ontstaat in de oogkas een holte. Meestal wordt in deze holte een kunststof
bolletje geplaatst (zie tekening op blz. 2) waaraan de oogspieren worden vastgehecht.
Hierdoor is er later enige beweeglijkheid van de oogprothese mogelijk. Bij een
enucleatie wordt dit bolletje omhuld met weefsel dat afkomstig is van een donoroog; bij
evisceratie wordt het eigen weefsel (sclera) gebruikt. Het bolletje voorkomt dat het later
aan te brengen kunstoog (prothese) abnormaal diep komt te liggen en zorgt er tevens
voor dat de vorm van de oogkas zo goed mogelijk bewaard blijft. Aan de buitenkant is
dit bolletje niet te zien.
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Als de operatie klaar is, wordt er een plastic schaaltje achter de oogleden geplaatst, op de plaats waar later de
prothese komt te zitten. Dit schaaltje moet ervoor zorgen dat de vorm van de holte goed blijft, zodat de prothese
later goed past. Het schaaltje kan er uitvallen. U kunt het dan proberen terug te plaatsten. Als dit niet lukt, kunt u
de polikliniek bellen, dan maken zij een afspraak met u om het schaaltje terug te plaatsen. Neemt u het schaaltje
dan wel mee naar de oogarts.

Doorsnede oogkas vóór de operatie

Doorsnede oogkas ná de operatie

Na de operatie




De eerste dagen na de operatie is het mogelijk dat u pijn heeft. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het
ingebrachte bolletje. U kunt pijnstillers gebruiken.
De eerste twee dagen heeft u een drukkend verband. De oogleden kunnen door de operatie nog wat
gezwollen zijn. Dit trekt binnen enkele dagen weg.
Vaak wordt gedacht dat na de operatie een open oogholte is te zien. Dit is niet het geval. Het ooglid hangt
naar beneden zodat het lijkt alsof het oog gewoon gesloten is. Pas als u het ooglid optilt, ziet u de binnenkant
van de oogholte. Deze heeft dezelfde kleur als de binnenkant van uw wang.

Complicaties
Mogelijke complicaties van de operatie kunnen zijn dat de oogleden langer gezwollen zijn dan enkele dagen of
dat het bolletje niet helemaal op de juiste plaats komt te zitten. Soms is een her-operatie noodzakelijk.
Het is mogelijk dat u pijn voelt aan het oog dat verwijderd is (fantoompijn); dit gaat meestal vanzelf over.
Visioenen
De eerste weken na de operatie 'ziet' u soms beelden (visioenen) aan de kant van het verwijderde oog. Meestal
levert dit geen hinder op. Hoe deze beelden precies tot stand komen, is niet duidelijk. Na verloop van tijd
verdwijnen ze vanzelf.
Nazorg
In eerste instantie vinden nacontroles op de polikliniek plaats. De oogprothese wordt ongeveer vier tot zes weken
na de operatie aangemeten door een prothesioloog (naar uw keuze). Hieronder vindt u een overzicht van de
verschillende laboratoria en de protheses die ze maken. Het is belangrijk dat u tijdig een afspraak maakt bij een
van de laboratoria. De wachttijd is per plaats verschillend. Het is daarom verstandig om de afspraak voor het
aanmeten van de definitieve prothese al vóór de operatie te maken.
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw eigen oogarts of bellen naar de
polikliniek Oogheelkunde: 033 – 850 60 70 tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Adressen oogprotheses
Fa. Müller Söhne Nederland BV (voor een glazen prothese)
Albrechtlaan 16
1401 AL Bussum
Telefoonnummer 035 69 503 84
nl@muellersoehne.com
www.muellersoehne.com
Mw. Frédérique Bak (voor een kunststof prothese)
Thomsonplein 19
2565 KV Den Haag
Telefoonnummer 070 44 908 10
admin@kunstogen.nl
www.kunstogen.nl
Praktijkadressen in Den Haag, Amsterdam (VUmc), Leeuwarden (MCL), Utrecht (Eyescan), Hattem en Breda
Afspraken maken gaat via het praktijkadres in Den Haag
Mw. E. de Groet (voor een kunststof prothese)
Eerste de Riemerstraat 14
2513 CV Den Haag
Telefoonnummer 070 36 341 21
Praktijkadressen in Amsterdam (AMC) en Den Bosch
Haags Kunstogen Laboratorium (voor een kunststof prothese)
Laan van Meerdervoort 150
2517 BE Den Haag
Telefoonnummer 070 34 512 93
info@kunstoog.nl
www.kunstoog.nl
Vereniging OOG in OOG
Veldhuizenstraat 75
1106 DG Amsterdam
Telefoonnummer 020 69 647 06
info@ver-ooginoog.nl
Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een (aangeboren) afwijking aan
één of twee ogen, een oogprothese en/of mensen die kijken met één oog.
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