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INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 
 
Let op bij gebruik van dexamethason (implantaat voor in het oog). 
Dexamethason is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan 
ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat. 
 
Wat moet u doen voor de behandeling? 
 
Voor de behandeling zal uw arts u antibiotische oogdruppels voorschrijven. U 
moet die gedurende 3 dagen voor de behandeling gebruiken. En u moet ze 
verder blijven gebruiken gedurende 3 dagen na de behandeling. 
 
Wat houdt de behandeling in?  
 
Om u voor te bereiden op de behandeling, zal de arts: 

 uw oog reinigen om infectie tegen te gaan en zal hij/zij eventueel nog 
antibiotische oogdruppels toedienen 

 uw gezicht met een speciale doek bedekken 

 uw oog verdoven met een verdovend middel zodat u geen pijn voelt 

 een instrument gebruiken om uw oog open te houden 
 
De arts zal dan met een speciaal ontworpen applicator het geneesmiddel in uw 
oog inspuiten door het wit van uw oog. Tijdens de procedure kunt u een klikkend 
geluid horen en wat druk op het oog voelen. 
 
Uw arts zal dan routine oogonderzoeken uitvoeren om na te gaan of het 
geneesmiddel met succes werd toegediend.  
 
Wat gebeurt er na de behandeling? 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan dexamethason (implantaat voor in het oog) 

bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt echter bijwerkingen. In de 
bijsluiter vindt u een gedetailleerde lijst van mogelijke bijwerkingen. Vraag de 
bijsluiter aan uw arts of verpleegkundige. 
 
Na de injectie kan uw zicht gedurende ongeveer een dag wazig zijn. U kunt ook 
deeltjes of vlekken zien. Dat is normaal en zal mettertijd verdwijnen. Als die 
symptomen niet verdwijnen of verergeren, moet u contact opnemen met uw 
arts. 
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Als u rijdt of machines gebruikt, mag u dat pas opnieuw doen zodra u niet meer 
wazig ziet. 
 
U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u op een of ander 
ogenblik een van de volgende symptomen krijgt: 
 

 verslechtering van uw zicht na de injectie 

 wazig zicht gedurende meer dan één dag na de injectie 

 pijn of ongemak in of rond het oog 

 roodheid in het oog die blijft toenemen 

 u ziet meer deeltjes of vlekjes  

 vochtverlies uit het oog 
 
 
 
 
Dit is het noodnummer dat u moet bellen als u ernstige bijwerkingen of reacties 
vertoont: 
 
 
 
 
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij 
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het 
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door 
bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van 
dit medicijn. 
 
 
Meer informatie 
Deze informatie is ook terug te vinden op https://www.allergan.nl/nl-
nl/products/list/ozurdex-700µg. Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw 
medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.  
 
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl). 



 



 


