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De achterzijde van het 
oog kan in beeld worden 
gebracht met een oftal-
moscoop. Deze foto laat 
de nieuwe, afwijkende 
bloedvaten zien bij macu-
ladegeneratie.

(National Health Insti-
tute, National Institutes 
of Health)

Er bestaat een verband tussen blindheid 
en diabetes.

Feit: Diabetes mellitus gaat gepaard met 
vaatafwijkingen, die kunnen leiden tot 
diabetische retinopathie en blindheid. 
Retinopathie is een vasculaire aandoening van de 
ogen die voorkomt bij vrijwel alle patiënten met 
diabetes mellitus type 1 en bij 70 procent van alle 
patiënten met diabetes mellitus type 2.

FEITOFFABEL?



hoofdstukoverzicht

14.1  Anatomie en fysiologie van het oog
14.2  Oogonderzoek
14.3  Aandoeningen van de ogen

Refractieafwijkingen, netvliesafwijkingen, glaucoom, 
cataract, infecties en ontstekingen van het oog, 
kleurenzienstoornissen en kleurenblindheid, tumoren 
van het oog

14.4  Anatomie en fysiologie van het oor
14.5  Diagnostisch onderzoek van het oor
14.6  Aandoeningen van het oor

Aandoeningen van het uitwendige oor, aandoeningen 
van het middenoor, aandoeningen van het binnenoor

4.7  Leeftijdsgebonden aandoeningen

leerdoelen

Na het lezen van dit hoofdstuk ben je in staat om:

• De anatomische structuren en de functies van de ogen en 
oren te benoemen.

• Veelvoorkomende oogafwijkingen, zoals myopie en 
hypermetropie, te beschrijven.

• De etiologie, symptomen, diagnostiek en behandeling 
te beschrijven van aandoeningen van de oogleden, het 
bindvlies, de sclera, de uvea, het netvlies, het hoornvlies, de 
macula en de lens.

• De etiologie, symptomen, diagnostiek en behandeling 
te beschrijven van aandoeningen van het binnenoor, 
middenoor en uitwendige oor.

• Leeftijdsgebonden veranderingen van de visus en het 
gehoor te herkennen.
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Medische geschiedenis

Medische geschiedenis

De in 1770 geboren Duitse componist Ludwig van Beethoven was doof. Over de 
oorzaak van deze doofheid is veel gespeculeerd. Brieven van Beethoven, afbeeldin-
gen van de componist, beschrijvingen door tijdgenoten en het sectierapport zijn 
belangrijke informatiebronnen. In de negentiende eeuw zijn Beethovens stoffelijke 
resten tot twee keer toe opgegraven en onderzocht. De doofheid is waarschijnlijk 
ontstaan toen Beethoven halverwege de twintig was. In zijn brieven schrijft Beet-
hoven dat hij last heeft van oorsuizen, hoge tonen niet meer hoort, problemen 
heeft met spraak verstaan en harde geluiden niet verdraagt. Beethovens gehoor is 
in de jaren daarna geleidelijk achteruit gegaan. Voor zijn vijftigste levensjaar was 
hij volledig doof. Toch heeft Beethoven tot vlak voor zijn dood in 1827 nog een groot 
aantal werken gemaakt. Als mogelijke oorzaken voor zijn doofheid worden onder 
andere otosclerose, tyfus, tuberculose en syfilis genoemd, maar heel waarschijnlijk 
zijn deze aandoeningen niet. Een botziekte waardoor de gehoorzenuw onder druk 
is komen te staan, is plausibeler. Een andere verklaring is dat het gehoorverlies 
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14.1  Anatomie en fysiologie van 
het oog in het kort

De ogen vangen het licht op uit de omgeving en zorgen 
ervoor dat dit samenvalt op de lichtgevoelige cellen 
achter in het oog. Vervolgens sturen de ogen prikkels 
naar de hersenen, die deze prikkels omzetten in beel-
den. Verschillende structuren in het oog en rond de 
oogbol zorgen voor de werking van de ogen (zie figuur 
14.1 •). 
De oogbol is nagenoeg rond en wordt beschermd door 
de schedelbeenderen. De drie lagen van de oogbol zijn 
de sclera (harde oogrok), uvea en retina (netvlies). De 
sclera is het zichtbare oogwit en bestaat uit een dunne 
laag stevig bindweefsel die de oogbol vorm en onder-
steuning geeft. De laag onder de sclera is de uvea, die 
rijk is aan bloedvaatjes. De uvea voorziet de binnen-
ste laag van de oogbol, de retina, van zuurstof en voe-
dingsstoffen. In de retina bevinden zich lichtgevoelige 

zenuwuiteinden, de zogenoemde lichtreceptoren (ke-
geltjes en staafjes). Het centrale deel van het netvlies 
wordt gevormd door de macula (gele vlek), een gebied 
waar de concentratie lichtreceptoren het grootst is. 
Dankzij de macula kunnen wij scherp zien.
Achter de lens is de oogbol gevuld met een geleiachtige 
vloeistof: het glasvocht. Dit glasvocht zorgt ervoor dat 
de oogbol zijn vorm behoudt. De ruimte voor de lens, 
de voorste oogkamer, is gevuld met dun, waterig vocht: 
het kamerwater of oogvocht.
De voorzijde van de oogbol is bedekt door de cornea 
(het hoornvlies). Voor de lens is het hoornvlies licht 
gekromd. Het licht dat het oog binnenvalt, passeert 
als eerste het hoornvlies. Achter het hoornvlies ligt de 
lens, een doorzichtige, bolle structuur die uit eiwitten 
en water bestaat. De lens breekt het licht zodat het op 
één punt op het netvlies valt. Tussen het hoornvlies en 
de lens bevindt zich de iris (het regenboogvlies) met 
een centrale opening, de pupil. Het licht passeert via 
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veroorzaakt is door het regelmatig drinken van wijn waaraan lood was toegevoegd 
om de wijn minder zuur te maken.
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Figuur 14.1 De ogen
Anatomie van het oog van de mens.
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de pupil de lens. Afhankelijk van de hoeveelheid licht 
die op de lens valt, kan de iris de diameter van de pupil 
groter of kleiner maken. Bij pupildilatatie is de pupil 
verwijd; er valt dan meer licht door de lens. Bij pu-
pilconstrictie is de pupil vernauwd; er valt dan minder 
licht door de lens.
Aan de oogbol zitten een aantal uitwendige oogspieren 
die zorgen voor beweging van de oogbol. De oogleden 
aan de voorzijde van de oogbol zijn met huid bedek-
te structuren die zich kunnen sluiten en zo het oog 
kunnen beschermen. In de oogleden zitten kliertjes 
die traanvocht aanmaken, zodat het oog vochtig blijft. 
Achter in het oog bevindt zich de oogzenuw (nervus 
opticus) Dit is in feite de informatiekabel die het oog 
verbindt met de hersenen.

14.2 Oogonderzoek

Bij de diagnostiek van oogaandoeningen wordt meestal 
gebruikgemaakt van instrumenten. Met een oftalmos-
coop (oogspiegel) kan de binnenzijde van het oog 
worden bekeken en kunnen eventuele afwijkingen 
van de retina, macula, lens of het hoornvlies worden 
opgespoord. Verwijding van de pupil met een pupil-
verwijdend middel vergemakkelijkt het onderzoek van 
de binnenkant van het oog. Tekenen van infectie of 
ontsteking zijn vaak te zien met een gewone inspectie 
van het oog. De oogdruk kan worden gemeten met een 
tonometer (oogdrukmeter); dit onderzoek wordt vaak 
gedaan bij verdenking op een glaucoom. Ten slotte zijn 
er verschillende visuskaarten om de gezichtsscherpte 
te bepalen.

14.3  Aandoeningen van de ogen

Oogaandoeningen kunnen het gezichtsvermogen aan-
tasten en de kwaliteit van leven beïnvloeden. In deze 
paragraaf komen achtereenvolgens refractieafwijkin-
gen, netvliesafwijkingen, glaucoom, cataract, infecties 
en ontstekingen van het oog, kleurenzienstoornissen 
en kleurenblindheid, en tumoren van het oog aan bod.

14.3.1  Refractieafwijkingen
Als gevolg van een refractieafwijking vallen de licht-
bundels niet langer samen op één punt op het netvlies. 

Onscherpe beelden zijn het gevolg. Refractieafwijkin-
gen zijn myopie (bijziendheid), hypermetropie (ver-
ziendheid), presbyopie (ouderdomsverziendheid) en as-
tigmatisme (cilindrische afwijking) (zie figuur 14.2 •). 
Refractieafwijkingen komen veel voor. Ongeveer een 
kwart van de bevolking heeft een refractieafwijking. De 
meeste mensen met een refractieafwijking zijn bijziend.
(A) Bij hypermetropie ligt het brandpunt achter het 
netvlies, waardoor het moeilijker is om voorwerpen 
op korte afstand scherp te zien. (B) Bij myopie valt 
het brandpunt voor het netvlies, waardoor verre voor-
werpen onscherp worden gezien. (C) Bij astigmatisme 
worden lichtstralen die in horizontale richting inval-
len anders gebroken dan lichtstralen die in verticale 
richting invallen door een abnormale kromming van 
het hoornvlies of de lens. (D) Bij presbyopie is – als 
gevolg van veroudering – sprake van een stugge lens, 
waardoor voorwerpen dichtbij niet meer scherp kun-
nen worden gezien. 

Myopie en hypermetropie
Myopie wordt ook wel bijziendheid genoemd. Men-
sen met myopie kunnen voorwerpen dichtbij goed 
zien, maar voorwerpen in de verte zijn onscherp. Bij 
hypermetropie ofwel verziendheid is het juist anders-
om: mensen met hypermetropie zien voorwerpen in de 
verte scherp, voorwerpen dichtbij zien zij onscherp. 
De belangrijkste risicofactor voor beide afwijkingen is 
familiaire belasting; erfelijke aanleg speelt een belang-
rijke rol. Bij myopie is de oogbol langer dan normaal of 
de lens te bol, waardoor het brandpunt van het optisch 
systeem vóór het netvlies valt. Bij hypermetropie is de 
oogbol te kort of de lens te vlak, waardoor het brand-
punt achter het netvlies valt. Doordat mensen met hy-
permetropie vaak nog in staat zijn om de ooglens iets 
boller te maken, kunnen zij voorwerpen in de verte 
toch nog scherp zien.
De diagnose wordt gesteld op grond van visusonder-
zoek met behulp van een visuskaart. Onderscheid tus-
sen myopie en hypermetropie wordt gemaakt door te 
testen of de visus met het voorhouden van een positie-
ve of een negatieve lens verbetert (refractieonderzoek). 
Myopie kan worden gecorrigeerd met een holle (ne-
gatieve) lens, hypermetropie met een bolle (positieve) 
lens. Een alternatief voor een bril of contactlenzen is 
laserchirurgie, maar niet iedereen komt hiervoor in 
aanmerking. 
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Presbyopie
Presbyopie ofwel ouderdomsverziendheid) is een leef-
tijdsgebonden brekingsafwijking waarbij voorwerpen 
dichtbij niet scherp kunnen worden gezien. Presbyo-
pie kan in combinatie met myopie, hypermetropie of 
astigmatisme voorkomen. Hoe vaak presbyopie precies 
voorkomt is niet bekend. De risicofactoren voor pres-
byopie zijn een hogere leeftijd en familiaire belasting. 
Vanaf ongeveer 35-jarige leeftijd wordt de ooglens 
steeds stugger; rond 50-jarige leeftijd ontstaan meestal 
de eerste klachten. De oorzaak van presbyopie is de 
verminderde elasticiteit van de ooglens als gevolg van 
het ouder worden. Mensen met ouderdomsverziend-
heid krijgen problemen met het lezen van kleine letters 
en het scherp zien dichtbij. 
De diagnose wordt gesteld op grond van visusonder-
zoek met behulp een visuskaart en refractieonderzoek. 
Meestal is een gewone leesbril die als een soort ver-
grootglas werkt voldoende. Ook kan de opticien een 
bril met bi- of multifocale lenzen aanmeten, waarbij 
het leesgedeelte onderin zit.

Astigmatisme 
Astigmatisme (cilindrische afwijking) is het gevolg van 
een afwijkende vorm van het hoornvlies door bijvoor-
beeld een asymmetrische kromming of ongelijke dikte 
van het hoornvlies. Dit leidt tot een onregelmatige bre-
king van het licht, waardoor het brandpunt niet op het 
netvlies valt. Hierdoor ontstaat een wazig en vervormd 
beeld, zowel van voorwerpen veraf als dichtbij.
Astigmatisme wordt vastgesteld op basis van visus- en 
refractieonderzoek. De behandeling bestaat meestal uit 
het aanmeten van een corrigerende bril of contactlenzen.

14.3.2  Netvliesafwijkingen
Diabetische retinopathie
In West-Europese landen is diabetische retinopathie 
(DRP) een van de belangrijkste oorzaken van blind-
heid bij volwassenen. De belangrijkste risicofactor 
voor diabetische retinopathie is diabetes mellitus, een 
aandoening die gepaard gaat met beschadiging van de 
bloedvaten, waaronder ook de bloedvaten naar de re-
tina. Ongeveer 40 procent van de patiënten met diabe-
tes mellitus heeft diabetische retinopathie. Bij mensen 
met diabetes mellitus type 1 (DM type 1) komt zelden 
retinopathie voor in de eerste vijf jaar na de diagnose, 
terwijl bij 30 procent van de mensen met DM type 2 

al sprake is van retinopathie op het moment van diag-
nose. Ook zwangere vrouwen met zwangerschapsdia-
betes vormen een risicogroep.
Verschijnselen van DRP zijn vaatveranderingen in de 
retina, verminderde gezichtsscherpte en nachtblind-
heid. De diagnose kan worden gesteld op basis van 
fundoscopie (oogspiegelen), waarbij de retina met een 
oftalmoscoop wordt bekeken. De behandelmogelijkhe-
den zijn beperkt. Lekkende bloedvaten kunnen wor-
den behandeld met lasercoagulatie. Een stabiele bloed-
suikerspiegel en behandeling van hypertensie kunnen 
het ontstaan van diabetische retinopathie vertragen. 
Patiënten met diabetes worden minimaal één keer per 
twee jaar gescreend op diabetische retinopathie.

Maculadegeneratie
Bij maculadegeneratie (MD) treedt vermindering of 
verlies van het centrale, scherpe zien op. Maculade-
generatie komt relatief vaak voor. In Europa heeft on-
geveer 1 op de 10 volwassenen tussen 45 en 85 jaar 
maculadegeneratie. Het is de belangrijkste oorzaak van 
blindheid. Bij maculadegeneratie is het centrale deel 
van de retina, waar de meeste lichtreceptoren zitten en 
dat verantwoordelijk is voor het scherpe zien, bescha-
digd. Bij MD is alleen het centrale zien aangetast; het 
perifere gezichtsveld blijft intact (zie figuur 14.3 •). 
Er zijn twee vormen: droge MD (ongeveer 90 procent 
van de gevallen) en natte ofwel exsudatieve MD, die 
ernstiger is. Bij droge MD hopen ‘drusen’ (bleekgele 
afzettingen) zich op in de macula waardoor de fijne 
structuur van de macula verloren gaat. Bij natte MD 
ontstaan er bloedvaatjes achter de macula die kunnen 
gaan lekken en op deze manier de structuur van de 
macula verstoren.
De precieze oorzaak van maculadegeneratie is niet 
bekend, maar een verminderde doorbloeding van de 
macula gevolgd door revascularisatie (herstel van de 
bloedtoevoer) leiden tot afwijkingen van de macula. 
Mogelijk spelen trauma, infecties en erfelijke factoren 
ook een rol. Risicofactoren zijn een hogere leeftijd en 
roken. MD begint meestal pas na het vijftigste levens-
jaar. Patiënten met MD hebben moeite om gezichten 
te onderscheiden, problemen met lezen en problemen 
met fijn werk dichtbij, zoals naaien of kleine reparaties 
aan machines.
De diagnose wordt gesteld op basis van een uitgebreid 
oogonderzoek door de oogarts, waaronder visusmeting 
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en fundoscopie, waarbij met een oftalmoscoop de bin-
nenkant van het oog door een verwijde pupil wordt be-
keken, Bij de Amslertest wordt de patiënt gevraagd om 
naar het middelpunt van een afgedrukt raster te kijken. 
Een patiënt met MD zal golvende lijnen of vervormin-
gen van het raster zien. Bij fluorescentieangiografie 
krijgt de patiënt een speciale kleurstof ingespoten en 
onderzoekt de oogarts met een speciale camera of er 
lekkende bloedvaten onder het netvlies aanwezig zijn. 
Voor de droge vorm van maculadegeneratie bestaat geen 
behandeling, maar er wordt onderzoek gedaan naar het 
nut van telescopische of microscopische lenzen. Ook 
de natte vorm is niet te genezen, maar bij een klein per-
centage van de patiënten kunnen laserbehandeling, fo-
todynamische therapie of vaatgroeiremmende genees-
middelen verdere achteruitgang voorkomen. Preventie 
van maculadegeneratie is niet mogelijk, maar bepaalde 
risicofactoren, zoals roken, kunnen worden vermeden.

bevorder je gezondheid
Maculadegeneratie
Maculadegeneratie is een ernstige, invaliderende 
aandoening, maar met een goede behandeling kan het 
proces worden vertraagd. Vroegtijdige herkenning is de 

sleutel voor een effectieve behandeling. Mensen kun-
nen zelf thuis de Amslertest doen. Personen met een 
verhoogd risico op MD, met name als dit voorkomt in de 
familie, wordt geadviseerd om hun ogen regelmatig te 
laten onderzoeken door een optometrist of oogarts.

Netvliesloslating
Ablatio retinae ofwel netvliesloslating is een ernstige 
aandoening waarbij het netvlies loslaat van de oogbol. 
Acuut ingrijpen is noodzakelijk, omdat netvlieslosla-
ting tot blindheid kan leiden. Door de loslating van de 
onderlaag wordt het netvlies niet langer van zuurstof 
en voeding voorzien. Risicofactoren zijn een hogere 
leeftijd, ernstige bijziendheid, al langer bestaande di-
abetes en oogletsel.
De eerste verschijnselen zijn vaak het plotselinge optre-
den van donkere zwevende deeltjes in het beeld, een 
zwarte vlek aan de rand van het gezichtsveld en lichtflit-
sen. De diagnose wordt gesteld op grond van anamnese, 
fundoscopie en soms ook echografisch onderzoek. De 
behandeling is gericht op het herstel van de hechting 
van het netvlies aan de onderlaag. Dit gebeurt meestal 
door cerclage (het aanbrengen van een siliconenbandje 
rond het oog), laserchirurgie om kleine scheurtjes te 
dichten met littekenweefsel of vitrectomie (verwijdering 
van het glasvocht en vervanging door een speciale vloei-
stof). Netvliesloslating kan niet worden voorkomen.

14.3.3 Glaucoom 
Glaucoom is een oogaandoening waarbij de druk in 
de oogbol verhoogd is. Glaucoom is pijnloos. Door 
de verhoogde oogdruk kan onherstelbare schade aan 
de oogzenuw ontstaan. Glaucoom is een van de be-
langrijkste oorzaken van blindheid. Tussen de 90.000 
en 100.000 mensen kampten in 2016 in België met 
glaucoom. In Nederland zijn ongeveer 100.000 men-
sen bekend met glaucoom, maar het werkelijke aantal 
mensen met glaucoom is mogelijk twee keer zo groot. 
Risicofactoren zijn onder andere een leeftijd boven 
de 40 jaar, van Afrikaanse afkomst zijn en het feit dat 
glaucoom in de familie voorkomt. De oorzaak is nog 
onbekend, maar hangt samen met het mechanisme 
waarmee de oogdruk tot stand komt.
Klachten ontstaan meestal pas laat. Kenmerkend voor 
glaucoom is de uitval van het perifere gezichtsveld 
(‘kokerzien’, zie figuur 14.4 •). 

Figuur 14.3 Uitval van het centrale gezichtsveld bij   
maculadegeneratie 
(National Eye Institute, National Institutes of Health)
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Het diagnostisch onderzoek bestaat uit tonometrie 
(oogdrukmeting), fundoscopie en eventueel een ge-
zichtsveldonderzoek om met name het perifere zicht te 
meten. Wanneer het hoornvlies dikker is dan normaal, 
geeft de tonometer soms ten onrechte een te hoge oog-
druk aan. Daarom wordt het onderzoek vaak aange-
vuld met pachymetrie (hoornvliesdiktemeting).
De behandeling is gericht op het verlagen van de oog-
druk en kan bestaan uit het toedienen van medicijnen 
of laserbehandeling. Oogdrukverlagende oogdruppels 
remmen de aanmaak van kamerwater of bevorderen de 
afvoer van kamerwater. Bij laserbehandeling worden 
kleine gaatjes in de voorste oogkamerhoek gemaakt, 
waardoor de drainage verbetert en de oogdruk vermin-
dert. Glaucoom kan niet worden genezen en de een-
maal aangerichte schade is onomkeerbaar.
Primaire preventie van glaucoom is niet mogelijk, maar 
vroegtijdige ontdekking en behandeling kunnen ernsti-
ge afwijkingen voorkomen. Regelmatige screening op 
glaucoom vanaf het 40e levensjaar wordt aangeraden 
voor personen die een familielid met glaucoom hebben. 

14.3.4  Cataract
Cataract (staar) is vertroebeling van de lens. Staar komt 
vooral bij ouderen voor. Op 65-jarige leeftijd heeft on-
geveer de helft van de mensen milde staar. Dit percen-
tage neemt verder toe met de leeftijd; vaak ontstaan dan 
ook problemen met het gezichtsvermogen. Volgens een 
schatting van Vision 2020 Netherlands (2005) zijn er 
in 2020 in Nederland ruim 400.000 mensen met staar. 
Schattingen voor België ontbreken. Risicofactoren voor 
staar zijn onder andere oogverwondingen, roken, al-

coholgebruik, ongezonde voeding, blootstelling aan 
straling of ultraviolet licht en diabetes mellitus. Ook 
bij kleine kinderen kan staar voorkomen: congenitaal 
cataract of aangeboren staar. Risicofactoren voor aan-
geboren staar zijn onder andere erfelijkheid en een in-
fectie tijdens de zwangerschap.
De symptomen zijn afhankelijk van de ernst van de 
vertroebeling en of een of beide ogen zijn aangedaan. 
Ouderdomsstaar is meestal dubbelzijdig, terwijl conge-
nitaal cataract ook enkelzijdig voorkomt. De sympto-
men ontstaan geleidelijk. De belangrijkste symptomen 
zijn wazig zien (zie figuur 14.5 •), last van schitterin-
gen bij fel zonlicht of tegenlicht en nachtblindheid. 
Staar is al in een vroeg stadium zichtbaar door het oog 
na verwijding van de pupil te onderzoeken met een 
spleetlamp of oftalmoscoop. Naarmate de lens troebe-
ler wordt, zal het moeilijker zijn om het netvlies goed 
in beeld te krijgen en zal de pupil wit worden.
De diagnose wordt gesteld op basis van spleetlamp-
onderzoek. Er kan dan een behandelplan worden ge-
maakt. Met eenvoudige maatregelen, zoals het vermij-
den van fel tegenlicht en goede verlichting bij het lezen 
kunnen de klachten deels worden beperkt. Tegen-
woordig zijn poliklinische staaroperaties heel gewoon, 
waarbij na cataractextractie (operatieve verwijdering 
van de troebele lens) een kunstlens wordt geïmplan-
teerd. Bij 95 procent van de mensen is daarna het ge-
zichtsvermogen weer normaal. Er is geen wetenschap-
pelijk bewijs voor de preventie van cataract, maar als 
mogelijk preventieve maatregelen worden onder ande-

Figuur 14.4 Kokerzien bij glaucoom
(National Eye Institute, National Institutes of Health)

Figuur 14.5 Onscherp beeld bij cataract 
(National Eye Institute, National Institutes of Health)
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re het dragen van een zonnebril, niet roken, een goed 
gecontroleerde bloedsuikerspiegel bij diabetes mellitus 
en voldoende inname van vitamine C, vitamine A en 
carotenoïden genoemd. 

14.3.5  Infecties en ontstekingen van het oog
Conjunctivitis
Conjunctivitis is een ontsteking van de conjunctiva (het 
bindvlies), het slijmvlies dat de sclera en de binnen-
zijde van de oogleden bekleedt. Ongeveer 30 procent 
van alle oogklachten betreft een conjunctivitis, ook wel 
‘rood oog’ genoemd, maar een roodheid is lang niet al-
tijd reden om een dokter te bezoeken. Leeftijd is een 
belangrijke risicofactor: de meeste gevallen van con-
junctivitis komen bij kinderen voor. Rode, gezwollen 
ogen met een pussige of waterige afscheiding, fotofo-
bie (lichtschuwheid of overgevoeligheid voor licht) en 
jeuk of irritatie zijn de belangrijkste symptomen (zie 
figuur 14.6 •).
Conjunctivitis kan worden veroorzaakt door een virus 
of bacterie, of door irriterende chemische stoffen. Vi-
rale en bacteriële infecties zijn besmettelijk en daarom 
is goede hygiëne op het kinderdagverblijf, school of de 
werkplek van groot belang. 
Virale conjunctivitis gaat gepaard met een waterige 
oogafscheiding. Herinfectie kan optreden door veel-
vuldig wrijven of aanraken van het oog met besmette 
handen. Meestal geneest de ontsteking spontaan bin-
nen twee weken. Conjunctivitis komt soms ook voor 
bij pasgeborenen. We spreken dan van ophthalmia 
neonatorum. Dit is een chronische ontsteking van de 
conjunctiva die veroorzaakt wordt door bacteriën, zo-
als Chlamydia trachomatis, die tijdens de bevalling op 
het kind kunnen worden overgedragen.
De diagnose wordt meestal gesteld op grond van anam-
nese en inspectie van het oog. De behandeling bestaat 
meestal uit het geven van voorlichting en adviezen voor 
goede hygiëne. Omdat een infectieuze conjunctivitis 
meestal vanzelf overgaat, is medicamenteuze behande-
ling zelden nodig. Een herpes-simplex-conjunctivitis 
moet altijd wel worden behandeld. Bij een bacteriële 
conjunctivitis kan behandeling met lokale antibiotica 
worden overwogen.
Conjunctivitis kan worden voorkomen door een goe-
de hygiëne, zoals handen wassen, niet in de ogen te 
wrijven, en schone handdoeken en zakdoeken te ge-
bruiken. Bij allergische conjunctivitis moet men pro-

beren om blootstelling aan het allergeen zoveel moge-
lijk te vermijden.

Keratitis
Keratitis is een ontsteking van het hoornvlies door 
een infectie met een bacterie, virus, schimmel of ander 
micro-organisme. Het is een zeldzame aandoening; de 
precieze prevalentie is niet bekend. Risicofactoren zijn 
beschadigingen van het hoornvlies, immuundeficiëntie 
of genitale herpes. De symptomen zijn pijn en ontste-
king van het oog.
Het diagnostisch onderzoek bestaat uit inspectie van 
de cornea en een kweek. De behandeling is afhankelijk 
van de verwekker. Behandelingen met antibiotica, anti-
schimmelmiddelen en antivirale middelen behoren tot 
de mogelijkheden. Onmiddellijke behandeling kan lit-
tekenvorming van het hoornvlies en gezichtsverminde-
ring voorkomen. Preventie bestaat onder andere uit het 
dragen van oogbescherming bij het werken met machi-
nale gereedschappen. Het is belangrijk om contactlen-
zen goed te reinigen en weg te gooien als ze beschadigd 
zijn. Lensdoosjes moeten regelmatig gedesinfecteerd en 
af en toe vervangen worden. Een onderliggende herpes-
infectie moet worden behandeld; bij eventuele uitbrei-
ding naar de ogen is verwijzing naar de oogarts nodig.

Uveïtis
Uveïtis (vaatvliesontsteking) is een ontsteking van het 
vaatvlies, de middelste, vaatrijke laag van het oog. Uve-
itis komt regelmatig voor: in westerse landen wordt de 
incidentie geschat op 52,4 per 100.000 personen per 
jaar. Een van de risicofactoren is immuundeficiëntie. 

Figuur 14.6 Conjunctivitis
(© Dorling Kindersley)
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Uveïtis komt onder andere voor bij patiënten met hiv/
aids en wordt dan veroorzaakt door het cytomegalievi-
rus, het herpes-simplexvirus, Toxoplasma of Candida.
Symptomen zijn hevige pijn in of rondom het oog, 
roodheid, fotofobie en onscherp of wazig zien. De 
behandeling bestaat meestal uit het toedienen van 
ontstekingsremmers (corticosteroïden), al dan niet in 
combinatie met pupilverwijdende middelen, antivirale 
middelen en antibiotica, afhankelijk van de plaats van 
de ontsteking en de oorzaak. Bij uveïtis anterior (ontste-
king van de iris aan de voorzijde van het oog) kunnen 
de middelen meestal lokaal worden toegediend. Bij een 
ontsteking achter in het oog (uveïtis posterior) is vaak 
systemische toediening van de middelen nodig, zoals 
toediening via de mond (waarna de middelen via de 
bloedbaan de plaats van werking bereiken) of via een 
injectie in of naast het oog. Uveïtis is moeilijk te voor-
komen, maar adequate behandeling van immuundefi-
ciëntie kan hieraan bijdragen.

Infectie van de oogleden
Een van de opvallendste aandoeningen van de ogen is 
het hordeolum (ook wel strontje, stijg of wegescheet 
genoemd). De incidentie van hordeolum in de huis-
artsenpraktijk is 3 tot 4 per 1.000 patiëntjaren, maar 
veel mensen zoeken geen medische hulp voor deze 
aandoening. Hordeolum wordt meestal door stafylo-
kokken veroorzaakt, die abcessen vormen in het bo-
venste of onderste ooglid. Symptomen zijn roodheid, 
pijn en zwelling van de oogleden, en het gevoel dat er 
iets in het oog zit. Kleinere strontjes zitten meestal aan 
de buitenkant of op de rand van het ooglid (hordeolum 
externum), grotere strontjes zitten vaak aan de binnen-
kant van het ooglid (hordeolum internum). Strontjes 
zullen meestal na enkele dagen spontaan openbarsten 
en vanzelf overgaan. Warme kompressen kunnen dit 
proces versnellen. Als het strontje erg pijnlijk is of 
het gezichtsveld belemmert, kan de huisarts een klein 
sneetje in het abces maken, zodat de pus eruit kan lo-
pen. Soms wordt antibiotische zalf gegeven. Preventie 
bestaat uit een goede handhygiëne en het vermijden 
van hand-oogcontact. 

14.3.6  Kleurenzienstoornissen en 
kleurenblindheid

Het kleurenzien wordt mogelijk gemaakt door speci-
ale lichtreceptoren in het netvlies, de kegeltjes. Deze 

kegeltjes zijn gevoelig voor licht van bepaalde golfleng-
tes, die samenhangen met de diverse kleuren. Erfelijke 
afwijkingen van de kegeltjes veroorzaken een meer 
of minder uitgebreide kleurenzienstoornis. De meest 
voorkomende kleurenzienstoornis is rood-groendefi-
ciëntie, waarbij rode en groene tinten niet van elkaar 
kunnen worden onderscheiden. Rood-groendeficiëntie 
komt voor bij 1 op de 8 mannen. Andere mensen met 
een kleurenzienstoornis kunnen blauw en geel niet 
van elkaar onderscheiden. Deze aandoening komt veel 
minder vaak voor, wereldwijd bij 1 op de 10.000 per-
sonen. Wanneer mensen helemaal geen kleuren kun-
nen onderscheiden, spreken we van kleurenblind-
heid. Dit is nog zeldzamer: wereldwijd is ongeveer 1 
op de 30.000 personen kleurenblind. Deze mensen 
zien alleen maar grijze tinten. Kleurenzienstoornissen 
en kleurenblindheid zijn X-chromosomale afwijkin-
gen en komen dan ook vaker voor bij mannen dan bij 
vrouwen, hoewel ook vrouwen deze oogziekten kun-
nen overerven. De diagnose kan worden gesteld op ba-
sis van de Ishihara-kleurenzientest, die bestaat uit pla-
ten met gekleurde bolletjes, waarop voor mensen met 
een normale kleurenzin getallen te zien zijn. Er bestaat 
geen behandeling voor kleurenzienstoornissen en ook 
preventie is niet mogelijk.

14.3.7  Tumoren van het oog
Retinoblastoom
Retinoblastoom is een zeldzame, recessief erfelijke 
tumor van het netvlies die vooral voorkomt bij kinde-
ren. Een van de risicofactoren is retinoblastoom in de 
familie. Ongeveer 40 procent van alle retinoblastomen 
is erfelijk. Dragers van het afwijkende gen hebben een 
10.000 keer zo grote kans op retinoblastoom. Reti-
noblastoom treft vooral kinderen jonger dan zes jaar; 
vaak wordt de diagnose al voor hun tweede verjaardag 
gesteld.
Symptomen zijn scheelzien, een pijnlijk rood oog en 
leukocorie (witte oogreflex door een abnormale reflec-
tie van het licht, ook wel ‘kattenoog’ genoemd). Het 
diagnostisch onderzoek bestaat uit fundoscopie onder 
narcose, echo-onderzoek en een MRI-scan. De behan-
deling is gericht op behoud van het gezichtsvermogen, 
vernietiging van de tumor, voorkomen van uitzaaiin-
gen en vroegtijdige ontdekking van een mogelijk reci-
dief. Kleine en lokale tumoren kunnen worden behan-
deld met laser- of cryocoagulatie, eventueel aangevuld 
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met tumorchemoreductietherapie. In geval van grotere 
tumoren moet vaak het hele oog worden verwijderd 
(enucleatie) met een gedeelte van de oogzenuw. In on-
geveer 90 procent van de gevallen leidt behandeling tot 
genezing. Retinoblastoom zaait zich met name uit naar 
de hersenen en het ruggenmerg. Als er uitzaaiingen 
zijn, is de prognose veelal minder gunstig.
Kinderen die een retinoblastoom hebben gehad, moe-
ten tot hun vijfde jaar regelmatig worden gecontro-
leerd. Als uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat hun 
broertjes en zusjes ook risico op retinoblastoom heb-
ben, moeten deze ook regelmatige oogheelkundige 
controles ondergaan.

14.4  Anatomie en fysiologie van 
het oor

Het oor is ons hoor- en evenwichtsorgaan. Het oor 
bestaat uit drie delen: het uitwendige oor, het mid-
denoor en het binnenoor. Het zichtbare deel van het 
uitwendige oor is de concha auriculae (oorschelp). De 
oorschelp bestaat uit kraakbeen bekleed met huid en 
heeft de vorm van een trechter. De oorschelp vangt de 
geluidsgolven op en leidt deze de gehoorgang in. In 
de wand van de gehoorgang zitten meer dan duizend 
kliertjes die cerumen (oorsmeer) aanmaken, een witte 
wasachtige stof die het trommelvlies vochtig en soepel 
houdt.
Het middenoor begint bij het membrana tympani 
(trommelvlies), een dun vlies van bindweefsel aan het 
einde van de gehoorgang. Geluidsgolven zorgen voor 
trilling van het trommelvlies, dat deze trillingen weer 
doorgeeft aan de drie gehoorbeentjes in het midden-
oor. Deze gehoorbeentjes zijn malleus (hamer), incus 
(stijgbeugel) en stapes (aambeeld). Het aambeeld staat 
in contact met het ovale venster, een membraan op de 
overgang van middenoor naar binnenoor, dat de ingang 
naar de cochlea (slakkenhuis) vormt. Trillingen van het 
ovale venster brengen de vloeistof in het slakkenhuis in 
beweging. Door deze bewegende vloeistof worden de 
gespecialiseerde haarcellen in het slakkenhuis geprik-
keld en worden de mechanische trillingen omgezet in 
elektrische prikkels. Vanaf de haarcellen worden deze 
elektrische prikkels via de gehoorzenuw naar de herse-
nen doorgestuurd en verwerkt in de auditieve cortex.
In het binnenoor bevindt zich ook ons vestibulaire 

systeem ofwel evenwichtsorgaan. Dit bestaat uit twee 
delen: de utriculus en sacculus voor de registratie van 
de stand van het hoofd en verticale of horizontale be-
wegingen, en de halfcirkelvormige kanalen voor de 
registratie van draaibewegingen van het hoofd. Ons 
evenwichtsorgaan stuurt de informatie door naar de 
hersenen, zodat we ons evenwicht kunnen bewaren 
(zie figuur 14.7 •).

14.5  Diagnostisch onderzoek van 
het oor in het kort

Uitwendige inspectie van het oor richt zich op het on-
derzoek van de oorschelp en het begin van de gehoor-
gang. Met een otoscoop (oorkijker) kan ook het laatste 
stuk van de gehoorgang en het trommelvlies worden 
bekeken. Stemvorkproeven of een uitgebreider audiolo-
gisch onderzoek worden gebruikt om eventueel gehoor-
verlies en de mogelijke oorzaak daarvan vast te stellen.

14.6  Aandoeningen van het oor

Aandoeningen van het oor kunnen worden verdeeld in 
aandoeningen van het uitwendige oor, aandoeningen 
van het middenoor en aandoeningen van het binnenoor.

14.6.1  Aandoeningen van het uitwendige oor
Cerumenprop
Cerumen (oorsmeer) zorgt ervoor dat het trommelvlies 
vochtig en soepel blijft. Door een teveel aan oorsmeer 
kan de gehoorgang echter verstopt raken. Normaal be-
weegt het oorsmeer zich langzaam richting de uitgang 
van de gehoorgang en verlaat het in kleine beetjes ons 
oor. Sommige mensen maken echter zoveel oorsmeer 
aan dat dit zich in de gehoorgang ophoopt. Verschijn-
selen van een cerumenprop zijn een suizend of pie-
pend geluid in de oren (tinnitus ofwel oorsuizen), oor-
pijn en een verminderd gehoor aan de kant waar de 
cerumenprop zit. In geval van klachten kan het nodig 
zijn om het oor door de huisarts uit te laten spuiten. 
Cerumenproppen zijn niet te voorkomen. Het is af te 
raden om de gehoorgang schoon te maken met een 
wattenstaafje, omdat dit het oorsmeer alleen maar 
dieper in de gehoorgang duwt en de gehoorgang kan 
beschadigen.
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Otitis externa
Otitis externa (gehoorgangontsteking of ‘zwemmers-
oor’) is een infectie van de gehoorgang die wordt ver-
oorzaakt door bacteriën of schimmels. Hoe vaak otitis 
externa voorkomt is onbekend. Een van de belangrijk-
ste risicofactoren is zwemmen, vooral wanneer daarbij 
water in de gehoorgang achterblijft. Een andere risico-
factor is beschadiging van de gehoorgang door oorpeu-
teren. De symptomen zijn pijn, jeuk, roodheid van de 
gehoorgang en otorroe (vocht uit het oor ofwel ‘loop-
oor’). Bij uitgebreidere ontstekingen kan er ook sprake 
zijn van koorts en (tijdelijk) gehoorverlies. De diag-

nose wordt gesteld op grond van anamnese, inspectie 
en palpatie van het oor, en otoscopie. Een kweek kan 
worden aangevraagd als de ontsteking na adequate 
behandeling niet overgaat. De initiële behandeling be-
staat uit voorlichting, verwijdering van pus en debris, 
het voorschrijven van oordruppels met hydrocortison 
of antibiotica, en zo nodig pijnstillers. 
Otitis externa kan worden voorkomen door na het 
douchen of zwemmen het begin van de gehoorgang 
goed te drogen, beschermende oordopjes of oorwatjes 
met vaseline te gebruiken tijdens het zwemmen en oor-
peuteren en reinigen van de gehoorgang te vermijden. 

Auris externa
Auris

media
Auris interna

(labyrint)

Concha
auriculae

Helix

Lobulus
auriculae

Canales semicirculares

N. vestibularis
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Meatus
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Foramen ovale

Vestibulum

Foramen
rotundum

Figuur 14.7 Anatomie van het oor
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14.6.2  Aandoeningen van het middenoor
Otitis media
Otitis media (middenoorontsteking) is een infectie van 
het middenoor. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 
200.000 gevallen van middenoorontsteking. Leeftijd 
is de belangrijkste risicofactor: middenoorontsteking 
komt voornamelijk bij jonge kinderen voor. Kinderen 
zijn vatbaarder voor middenoorontsteking dan vol-
wassenen, doordat zij een vrijwel horizontale buis van 
Eustachius hebben, die daardoor slechter gedraineerd 
wordt. De meest voorkomende verwekkers van mid-
denooronsteking zijn bacteriën en virussen.
Symptomen zijn oorpijn, koorts, een rood trommel-
vlies en pusvorming in het middenoor. Door de druk 
in het middenoor kan het trommelvlies perforeren. 
De diagnose wordt meestal gesteld op grond van de 
aanwezigheid van een rood, bomberend (uitpuilend) 
trommelvlies en pus in de gehoorgang. Bij gezonde 
kinderen zal de ontsteking vanzelf overgaan. De be-
handeling bestaat voornamelijk uit pijnstilling met pa-
racetamol of ibuprofen. Antibiotica zijn meestal niet 
geïndiceerd, tenzij er sprake is van een verhoogd risico 
op complicaties of ernstig algemeen ziekzijn. Kinde-
ren met recidiverende middenoorontstekingen moe-
ten worden verwezen naar de kno-arts. Deze kan in 
overleg met de ouders besluiten om een trommelvlies-
buisje te plaatsen, zodat het middenoor beter belucht 
wordt en eventueel vocht uit het binnenoor weg kan 
lopen. 
Er zijn weinig mogelijkheden om middenoorontste-
king te voorkomen, maar de kans erop verkleint door 
blootstelling aan irriterende stoffen in de omgeving, 
zoals tabaksrook, te vermijden. Ook kinderen die 
borstvoeding hebben gehad, hebben op jonge leeftijd 
minder kans op middenoorontsteking. 

14.6.3  Aandoeningen van het binnenoor
Gehoorverlies
Presbyacusis (ouderdomsslechthorendheid) is de ach-
teruitgang van het gehoor als gevolg van het ouder 
worden. Het is de meest voorkomende oorzaak van ge-
hoorverlies bij volwassenen. Precieze getallen zijn niet 
bekend, maar presbyacusis komt voor bij ongeveer 1 
op de 10 mensen van 65-74 jaar, en bij ongeveer 1 op 
de 4 mensen van 75 jaar of ouder. Risicofactoren zijn 
een hogere leeftijd, ouderdomsslechthorendheid in de 
familie, langdurige blootstelling aan lawaai, roken en 

diabetes mellitus. Het belangrijkste symptoom is het 
niet meer goed kunnen verstaan van spraak, vooral 
in een lawaaierige omgeving. Veel mensen met pres-
byacusis gaan sociale situaties vermijden en komen 
daardoor vaak in een sociaal isolement terecht. Andere 
symptomen zijn tinnitus en gehoorverlies in de hoge 
tonen. Het diagnostisch onderzoek omvat stemvork-
proeven en audiologisch onderzoek. De behandeling 
bestaat uit het gebruik van een gehoorapparaat, wat al-
leen zin heeft als de gehoorzenuw en het slakkenhuis 
intact zijn.
Preventie van ouderdomsslechthorendheid bestaat uit 
het vermijden van langdurige blootstelling aan lawaai 
of het gebruik van gehoorbescherming.
Andere oorzaken van gehoorverlies zijn trauma, hoge 
koorts, toxische stoffen, bepaalde antibiotica en infec-
ties. Bij pasgeborenen moet ook worden gedacht aan 
erfelijk bepaalde slechthorendheid of doofheid.

Ziekte van Ménière
Bij de ziekte van Ménière is sprake van aanvallen van 
gehoorverlies, tinnitus en vertigo (draaiduizeligheid). 
Deze aandoening komt regelmatig voor, maar precieze 
cijfers zijn niet bekend. Schattingen lopen op tot on-
geveer 150 per 100.000 personen. Meestal begint de 
ziekte van Ménière rond de leeftijd van 40-60 jaar, 
maar ook op andere leeftijden komt deze ziekte voor. 
De oorzaak is onbekend, maar mogelijk spelen auto-
immuniteit of ontstekingen een rol. De klachten ont-
staan door een toename van vocht in het binnenoor. 
De belangrijkste symptomen zijn plotselinge aanvallen 
van draaiduizeligheid die ongeveer 20 minuten duren, 
wisselend gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en een 
drukkend gevoel in het oor. Het diagnostisch onder-
zoek bestaat uit anamnese en audiometrie (gehoor-
onderzoek). Aanvullend onderzoek, zoals vestibulair 
onderzoek (evenwichtsonderzoek), bloedonderzoek 
en beeldvormend onderzoek, wordt gedaan om andere 
aandoeningen uit te sluiten. De ziekte van Ménière kan 
niet genezen worden. De primaire behandeling bestaat 
uit het geven van leefstijladviezen. Soms kan de dui-
zeligheid worden bestreden met medicijnen, zoals bè-
tahistine. Preventie van de ziekte van Ménière is niet 
mogelijk.
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14.7 Leeftijdsgebonden 
aandoeningen

Een verminderde gezichtsscherpte en gevoeligheid 
voor licht komen vaak voor op oudere leeftijd. Met het 
ouder worden neemt de bolling van het hoornvlies af. 
Hierdoor verandert de breking van de invallende licht-
stralen en lukt het niet meer om deze lichtstralen te 
bundelen. Ook de lens wordt dikker en stugger, waar-
door deze steeds minder goed kan accommoderen en 
ouderen steeds meer moeite krijgen om dichtbij scherp 
te zien. De dikkere lens verliest vaak ook zijn door-
zichtigheid, waardoor minder licht het oog binnenvalt.
Het gehoorverlies als gevolg van ouderdom betreft 
vooral de hogere tonen. Gehoorproblemen op hogere 
leeftijd zijn vaak het gevolg van veranderingen op het 
niveau van de auditieve receptoren, zenuwen of de 
bloedvoorziening van het binnenoor.
Met operatieve ingrepen en visuele en auditieve hulp-
middelen kunnen problemen met het zien of horen 
soms verholpen worden. Sommige oudere mensen ma-
ken echter geen gebruik van deze hulpmiddelen, omdat 
zij zich hiervoor schamen of ze simpelweg niet kunnen 
betalen. Gehoor- en visusproblemen, evenwichtspro-
blemen, spierzwakte en problemen met de coördinatie 
veroorzaken vaak valincidenten bij ouderen, met soms 
blijvende invaliditeit of zelfs overlijden tot gevolg. Een 
zo goed mogelijke visus en gehoor kunnen bijdragen 
aan de gezondheid en kwaliteit van leven. 

relevante websites

• Oogartsen.nl

• Oogfonds, oogfonds.nl

• VISION 2020 Netherlands, www.vision2020.nl/
home.html

• Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheel-
kunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 
www.kno.nl

• Belgian Glaucoma Society, www.glaucoma.be

• Belgische Orthoptische Vereniging, 
 www.orthoptie.be

• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 
 www.ntvg.nl
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Ziekten in vogelvlucht spijsverteringsstelsel

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING PREVENTIE

Ogen

Myopie Te sterke breking in verhouding tot de relatief lange 
ooglengte

Onscherp zien in de verte Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen, evt. laserchirurgie

Geen

Hypermetropie Te zwakke breking in relatie tot de relatief korte oog-
lengte

Onscherp zien dichtbij Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen, evt. laserchirurgie

Geen

Presbyopie Verminderde elasticiteit van de ooglens Problemen met lezen van kleine letters en scherp zien 
dichtbij

Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen (bi- of multifocaal)

Geen

Astigmatisme Afwijkende vorm of onregelmatigheden in hoornvlies 
of lens

Onscherp en vervomd beeld Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contact-
lenzen

Geen

Diabetische 
retinopathie

Diabetes mellitus Wazig zien, nachtblindheid Fundoscopie Lasercoagulatie Zorgen voor stabiele bloedsuikerspiegel en normale bloeddruk 
bij diabetes mellitus

Maculade-
generatie

Onbekend, mogelijk door verminderde doorbloeding 
en revascularisatie

Geleidelijke achteruitgang van het centrale zien, 
moeite met herkennen van gezichten en fijn werk 
dichtbij

Uitgebreid oogonderzoek, 
Amslertest, fluorescentiean-
giografie

Zeer beperkt; laserbehande-
ling, fotodynamische therapie, 
vaatgroeiremmende genees-
middelen

Geen

Netvlies-
loslating

Onbekend Zien van donkere zwevende deeltjes, zwarte vlek aan 
de rand van het gezichtsveld, lichtflitsen

Anamnese, fundoscopie, 
echografisch onderzoek

Cerclage, laserchirurgie, vitrec-
tomie

Geen

Glaucoom Toegenomen productie of verminderde afvoer van 
kamerwater

uitval van het perifere gezichtsveld (‘kokerzien’) Tonometrie, fundoscopie, 
gezichtsveldonderzoek

Oogdrukverlagende middelen, 
laserbehandeling

Regelmatige oogdrukcontrole bij mensen met een verhoogd 
risico

Cataract Vertroebeling van de lens Wazig zien, last van schitteringen bij fel zonlicht of 
tegenlicht, nachtblindheid

Spleetlamponderzoek Cataractextractie, kunstlens Geen

Conjunctivitis Virussen, bacteriën, irriterende stoffen Rode, gezwollen ogen met waterige of pussige af-
scheiding

Inspectie van het oog Geen Goede handhygiëne, niet in de ogen wrijven, blootstelling aan 
allergenen vermijden

Keratitis Bacterie, virus, schimmel Pijn en ontsteking van het oog Inspectie, kweek Antibiotica, antischimmelmid-
delen, antivirale middelen

Gebruik van oogbescherming bij bepaalde werkzaamheden, 
goed reinigen van contactlenzen

Uveïtis Infectieuze organismen, auto-immuniteit Hevige pijn in en rondom het oog, roodheid, fotofo-
bie, onscherp of wazig zien

Fundoscopie Corticosteroïden, evt. in combi-
natie met pupilverwijders, anti-
virale middelen of antibiotica

Tijdige behandeling van virale infecties bij immuungecompro-
mitteerden

Hordeolum 
(‘strontje’)

Bacterie Roodheid, pijn en zwelling van de oogleden, gevoel 
dat er iets in het oog zit

Inspectie van het oog Warme kompressen, evt. drai-
nage of antibiotische zalf

Goede handhygiëne, vermijden van hand-oogcontact

Kleuren-
blindheid

Erfelijk; aandoening van de kegeltjes Geen kleuren kunnen onderscheiden Ishihara-kleurenzientest Geen Geen

Retinoblastoom Erfelijk Scheelzien, pijnlijk en rood oog, leukocorie Fundoscopie onder narcose, 
echografie, MRI

Laser- of cryocoagulatie, che-
motherapie, enucleatie

Geen; screening van kinderen met een verhoogd risico

Oren

Cerumenprop Overmatige productie van oorsmeer Tinnitus, oorpijn, verminderd gehoor Otoscopie Niet altijd nodig; eventueel oor 
uitspuiten

Geen; de gehoorgang niet proberen te reinigen

Otitis externa Bacteriële of schimmelinfectie Pijn, jeuk, roodheid, otorroe, koorts, gehoorverlies Inspectie van de oren Voorlichting, schoonmaken 
van het oor, oordruppels met 
hydrocortison of antibiotica, 
pijnstillers

Goed drogen van de gehoorgang na baden of zwemmen; niet 
in het oor peuteren.
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14Aandoeningen van ogen en oren

Ziekten in vogelvlucht spijsverteringsstelsel

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING PREVENTIE

Ogen

Myopie Te sterke breking in verhouding tot de relatief lange 
ooglengte

Onscherp zien in de verte Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen, evt. laserchirurgie

Geen

Hypermetropie Te zwakke breking in relatie tot de relatief korte oog-
lengte

Onscherp zien dichtbij Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen, evt. laserchirurgie

Geen

Presbyopie Verminderde elasticiteit van de ooglens Problemen met lezen van kleine letters en scherp zien 
dichtbij

Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contactlen-
zen (bi- of multifocaal)

Geen

Astigmatisme Afwijkende vorm of onregelmatigheden in hoornvlies 
of lens

Onscherp en vervomd beeld Visusonderzoek, refractieon-
derzoek

Corrigerende bril of contact-
lenzen

Geen

Diabetische 
retinopathie

Diabetes mellitus Wazig zien, nachtblindheid Fundoscopie Lasercoagulatie Zorgen voor stabiele bloedsuikerspiegel en normale bloeddruk 
bij diabetes mellitus

Maculade-
generatie

Onbekend, mogelijk door verminderde doorbloeding 
en revascularisatie

Geleidelijke achteruitgang van het centrale zien, 
moeite met herkennen van gezichten en fijn werk 
dichtbij

Uitgebreid oogonderzoek, 
Amslertest, fluorescentiean-
giografie

Zeer beperkt; laserbehande-
ling, fotodynamische therapie, 
vaatgroeiremmende genees-
middelen

Geen

Netvlies-
loslating

Onbekend Zien van donkere zwevende deeltjes, zwarte vlek aan 
de rand van het gezichtsveld, lichtflitsen

Anamnese, fundoscopie, 
echografisch onderzoek

Cerclage, laserchirurgie, vitrec-
tomie

Geen

Glaucoom Toegenomen productie of verminderde afvoer van 
kamerwater

uitval van het perifere gezichtsveld (‘kokerzien’) Tonometrie, fundoscopie, 
gezichtsveldonderzoek

Oogdrukverlagende middelen, 
laserbehandeling

Regelmatige oogdrukcontrole bij mensen met een verhoogd 
risico

Cataract Vertroebeling van de lens Wazig zien, last van schitteringen bij fel zonlicht of 
tegenlicht, nachtblindheid

Spleetlamponderzoek Cataractextractie, kunstlens Geen

Conjunctivitis Virussen, bacteriën, irriterende stoffen Rode, gezwollen ogen met waterige of pussige af-
scheiding

Inspectie van het oog Geen Goede handhygiëne, niet in de ogen wrijven, blootstelling aan 
allergenen vermijden

Keratitis Bacterie, virus, schimmel Pijn en ontsteking van het oog Inspectie, kweek Antibiotica, antischimmelmid-
delen, antivirale middelen

Gebruik van oogbescherming bij bepaalde werkzaamheden, 
goed reinigen van contactlenzen

Uveïtis Infectieuze organismen, auto-immuniteit Hevige pijn in en rondom het oog, roodheid, fotofo-
bie, onscherp of wazig zien

Fundoscopie Corticosteroïden, evt. in combi-
natie met pupilverwijders, anti-
virale middelen of antibiotica

Tijdige behandeling van virale infecties bij immuungecompro-
mitteerden

Hordeolum 
(‘strontje’)

Bacterie Roodheid, pijn en zwelling van de oogleden, gevoel 
dat er iets in het oog zit

Inspectie van het oog Warme kompressen, evt. drai-
nage of antibiotische zalf

Goede handhygiëne, vermijden van hand-oogcontact

Kleuren-
blindheid

Erfelijk; aandoening van de kegeltjes Geen kleuren kunnen onderscheiden Ishihara-kleurenzientest Geen Geen

Retinoblastoom Erfelijk Scheelzien, pijnlijk en rood oog, leukocorie Fundoscopie onder narcose, 
echografie, MRI

Laser- of cryocoagulatie, che-
motherapie, enucleatie

Geen; screening van kinderen met een verhoogd risico

Oren

Cerumenprop Overmatige productie van oorsmeer Tinnitus, oorpijn, verminderd gehoor Otoscopie Niet altijd nodig; eventueel oor 
uitspuiten

Geen; de gehoorgang niet proberen te reinigen

Otitis externa Bacteriële of schimmelinfectie Pijn, jeuk, roodheid, otorroe, koorts, gehoorverlies Inspectie van de oren Voorlichting, schoonmaken 
van het oor, oordruppels met 
hydrocortison of antibiotica, 
pijnstillers

Goed drogen van de gehoorgang na baden of zwemmen; niet 
in het oor peuteren.
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DEEL x xxx14

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING PREVENTIE

Otitis media Bacteriën, virussen Oorpijn, koorts, otorroe, rood en bomberend trom-
melvlies

Otoscopie Pijnstilling, soms trommelvlies-
buisjes of antibiotica

Geen; vermijden van tabaksrook, borstvoeding

Presbyacusis Onbekend; hogere leeftijd, langdurige blootstelling 
aan lawaai

Gehoorverlies, met name van hoge tonen, tinnitus Stemvorkproeven, audio-
metrie

Gehoorapparaat Vermijden van (langdurige) blootstelling aan lawaai

Ziekte van 
Ménière

Idiopathisch, mogelijk auto-immuniteit of ontste-
kingen

Aanvallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies, tin-
nitus

Anamnese, audiometrie, 
eventueel evenwichtson-
derzoek, bloedonderzoek en 
beeldvormend onderzoek

Leefstijladviezen, medicamen-
teuze ondersteuning

Geen
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14Aandoeningen van ogen en oren

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING PREVENTIE

Otitis media Bacteriën, virussen Oorpijn, koorts, otorroe, rood en bomberend trom-
melvlies

Otoscopie Pijnstilling, soms trommelvlies-
buisjes of antibiotica

Geen; vermijden van tabaksrook, borstvoeding

Presbyacusis Onbekend; hogere leeftijd, langdurige blootstelling 
aan lawaai

Gehoorverlies, met name van hoge tonen, tinnitus Stemvorkproeven, audio-
metrie

Gehoorapparaat Vermijden van (langdurige) blootstelling aan lawaai

Ziekte van 
Ménière

Idiopathisch, mogelijk auto-immuniteit of ontste-
kingen

Aanvallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies, tin-
nitus

Anamnese, audiometrie, 
eventueel evenwichtson-
derzoek, bloedonderzoek en 
beeldvormend onderzoek

Leefstijladviezen, medicamen-
teuze ondersteuning

Geen
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