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Het rode oog

Anamnese

Onderzoek

Bespreking ziektebeelden



Anamnese

Een of beide ogen

Duur klachten

Acuut ontstaan

Visus

Fotofobie

Pijn , jeuk , branden

Afscheiding

Andere lichamelijke klachten

Dubbelzien , misselijk, hoofdpijn

Behandeling tot nu toe

Trauma

Cl gebruik

Klachten eerder gehad



Onderzoek

Visus! Evt pinhole

Pupilreactie, vorm pupil

Roodheid, locatie roodheid

Corpus alienum

Cornea dof of helder

Fluoresceine

Preauriculaire klieren

Afname pijn bij verdoving



Onderscheid

Is het visus bedreigend

ulcus cornea, hyphema, scleritis,acuut glaucoom,cellulitis

orbitae

Niet visusbedreigend

chalazion, hordeolum, hyposphagma, 

conjunctivitis,erosie,droog oog



Alarmsymptomen

Poor Vision

Pain

Photophobia

Pus(cornea, anterior chamber)

Pupil abnormality



Onderzoek

Visus

Type roodheid



conjunctivale hyperenie
Conjunctivale roodheid
gemengde vaatinjectie



onderzoek

Visus

Type roodheid

Afwijkingen cornea of conjunctiva



onderzoek



Onderzoek

Visus

Type roodheid

Afwijkingen cornea of conjunctiva

Afwijkingen pupil



Pupilvorm

http://www.dog.org/gfx/uveitis99_2.jpg
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Onderzoek

Visus

Type roodheid

Afwijkingen cornea of conjunctiva

Afwijkingen pupil

Type afscheiding



afscheiding



Onderzoek

Visus

Type roodheid

Afwijkingen cornea of conjunctiva

Afwijkingen pupil

Type afscheiding

Andere afwijkingen



Andere oorzaken





conjunctivitis

Oorzaken;-viraal ,bacterieel, allergisch,chlamydea

Goede visus

Oogdruk normaal

Meestal bilateraal

Branderig /irritatie/jeuk

Afscheiding

Follikels/papillen

Behandeling afhankelijk van de oorzaak





Virale conjunctivitis

 veel voorkomend, besmettelijk

 oedeem, waterig, chemosis, follikels

 vaak adenovirussen

combinatie keelpijn en klieren

 kan ernstigere keratoconjuncticitis

geven, ook pseudomembranen

 ook virussen als herpes simlex /   

zoster





corneaerosie

Aard trauma

pijn

visusdaling

Snel herstel

zalf





Herpes ophthalmicus

Herpes simplex

Herpes zoster

Epitheliaal, stromaal , endotheliitis , retinaal

Therapie afhankelijk van locatie

Soms langdurige profylaxe



Herpes zoster ophthalmicus





hyposphagma

Conjunctivale bloeding

Drukverhogend moment 

Bloedverdunners

Virale conjunctivitis

spontaan









Uveitis anterior

Meestal unilateraal

Pijnlijk (locale verdoving geen effect)

visus

Limbale roodheid

Synaechiae posteriores

Systemische associaties(HLAB27 positief, 

sarcoidose,JRA

Verwijzing oogarts





episcleritis

Sectoriele /diffuse roodheid.

Met phenylephrine roodheid

Relatief weinig klachten 

Self-limiting

recidiverend

Zn NSAIDdruppels, NSAID oraal

Steroiden locaal







Corpus alienum

Goed kijken 

Everteren

Fluoresceine

Cave roest bij staalsplinter





scleritis

Pijnlijk

Vaak bilateraal

immuun gemedieerd

Vereist systemisch onderzoek

Vaak lokaal en systemische behandeling







Contactlens gerelateerde 
afwijkingen

Cornea infiltraat

Ulcus cornea 

Visus bedreigend

Vooral bij zachte CL



http://www.kellogg.umich.edu/theeyeshaveit/wvxfiles/glaucoma14.wvx
http://www.kellogg.umich.edu/theeyeshaveit/wvxfiles/glaucoma14.wvx


Acuut glaucoom

gesloten-kamerhoek-glaucoom

snelle visusdaling, halo’s, pijn,

misselijk

hoge oogdruk (40-60 mm hg)

cornea oedeem, ciliare roodheid, ovale

lichtstijve pupil, ondiepe vok

soms secundair; dikke lens, neovasculair





hyphaema

Traumatisch

neovasculair glaucoom

proliferatieve DRP

Oogheelkundig onderzoek ,IOP, spiegelen

Behandeling afhankelijk van de oorzaak

Cycloplegie

Soms steroiden

Rust

Controle uitgebreid 1 maand na 

traum(retinadefecten,kamerhoekrecessie)

Avastin

Panretinaal laser


