Intravitreale injectie met Avastin, Eylea®
en Lucentis®
Uw oogarts heeft de behandeling met een intravitreale injectie voor u aangevraagd in
Meander Medisch Centrum. U heeft hiervoor een afspraak.

Waarom wordt u behandeld?
U bent onder behandeling in Meander Medisch Centrum, omdat u last heeft van één
van onderstaande aandoeningen:
 natte vorm van macula degeneratie (AMD)
 vaatafsluiting of vaatnieuwvorming in het netvlies
 diabetische vochtophoping (oedeem) in het netvlies
Bij de ‘natte’ vorm van MD ontstaat er vaatlekkage uit de nieuwe bloedvaten onder het
netvlies. De behandeling remt deze lekkage. Bij diabetes of bij vaatafsluitingen kan
vochtophoping in het netvlies optreden; dit heet oedeem. Ook hiertegen werkt de
behandeling.
De intravitreale injectie is een vorm van behandeling hiervoor.
Lucentis® en Eylea® zijn geregistreerde geneesmiddelen. Avastin is niet voor
oogheelkundig gebruik geregistreerd (‘off label’), wel voor andere medische
toepassingen. Voor Avastin is de gunstige werking in het oog wel uitvoerig aangetoond
en wordt wereldwijd zeer frequent gebruikt in de oogheelkunde. Uw oogarts is van
mening dat, ondanks het ‘off label’ gebruik, een behandeling met Avastin op dit
moment een goede keuze is. Dit is ook de richtlijn van de Nederlandse
wetenschappelijke vereniging van oogartsen (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap).

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
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 Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
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

De behandeling bestaat meestal uit 3 opeenvolgende injecties met een tussenperiode
van 4-8 weken. Na deze 3 behandelingen beslist u samen met de oogarts over de
vervolgbehandelingen. Vaak vinden er ook nog oogonderzoeken plaats zoals een OCTscan en/of een fluorescentie-angiogram bij uw poliklinische bezoeken.

U gaat naar het ziekenhuis, wat neemt u mee?






uw verzekeringsbewijs
uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt
naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is
een begeleider

Waar meldt u zich?
 U meldt zich bij de receptie op de polikliniek.
 Daar wordt u verteld waar u even kunt wachten of waar u naartoe moet.
 U wordt vervolgens gehaald voor uw behandeling.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?
Eten/ drinken
Voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
Medicijnen
U kunt gewoon uw medicijnen innemen. Dit is niet van invloed op de behandeling. Ook uw oogdruppels kunt u
gewoon gebruiken. Eventueel kunt u voorafgaand aan de behandeling thuis een paracetamol nemen.
Bijzonderheden
Meld de oogarts die de behandeling verricht als u:
 recent een CVA hebt gehad
 zwanger bent
 allergisch bent voor povidonjodium.
Vervoer terugreis
We raden u aan om iemand mee te nemen naar het onderzoek die u weer naar huis kan brengen of om een taxi
te regelen. De receptioniste bij de hoofdingang kan ook een taxi voor u bellen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?






U krijgt verdovende druppels in uw oog.
Het oog wordt daarna gedesinfecteerd met povidonjodiumoplossing.
Er wordt een ooglidspreider geplaatst zodat het oog open blijft tijdens de behandeling.
Het geneesmiddel wordt geïnjecteerd. Dit kan soms wat gevoelig zijn.
Het oog wordt afgedekt met een verband.

De behandeling duurt ±10 minuten.

Wat zijn de risico’s van de Avastin / Eylea / Lucentis behandeling?
Er zijn net als aan elke andere behandeling risico’s verbonden aan de toediening van Avastin / Eylea / Lucentis in
het oog. De belangrijkste zijn:
 pijn aan het oog
 verhoogde oogdruk
 bloedingen in het oog (zeldzaam)
 netvliesloslating en infecties (zeldzaam)

Hoe gaat het verder?
U krijgt een vervolgafspraak mee na de behandeling. De specialist bespreekt dan met u het vervolgtraject.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?
Als u weer naar huis gaat en u krijgt last van een pijnlijk rood oog, lichtschuwheid of verslechtering van uw zicht,
dan belt u met het ziekenhuis via 033 - 850 50 50.
 Vraagt u tijdens kantooruren naar de afdeling waar uw onderzoek plaatsvond. Deze afdeling staat ook achter
in deze folder.
 Vraagt u buiten kantooruren naar de Spoedeisende Hulp.
Als u bezorgd bent, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.
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Meer informatie
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze aan de oogarts die de behandeling
uitvoert.
U kunt ook aanvullende informatie vinden op de volgende sites:
 MD vereniging: www.mdvereniging.nl
 Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: www.oogheelkunde.org

Praktische informatie
Wanneer moet u waar zijn voor uw behandeling?
Uw afspraak is op: __________ dag __________ om __________ uur.
U meldt zich bij:
 Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort
 Locatie Baarn, Molenweg 2
bij de polikliniek Oogheelkunde. Dit staat op de borden aangegeven. Kunt u de weg niet vinden, vraagt u het dan
aan de receptioniste.
Contact
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt dan een telefoniste
aan de lijn. Vraagt u naar de polikliniek Oogheelkunde op de locatie waar u de afspraak hebt. De telefoniste
verbindt u door.
Als u een afspraak wilt maken of verzetten belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.
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