Hoornvlies beschadiging
Spoedeisende Hulp

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Hoornvliesbeschadiging (cornea-erosie)
Inleiding

De arts van de Spoedeisende hulp heeft bij u, uw
partner of familielid geconstateerd dat er een hoornvlies
beschadiging is opgetreden. Deze folder geeft u een
globaal overzicht van de klachten en de behandeling van
een hoornvliesbeschadiging. Het is goed u te realiseren
dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie
voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een hoornvliesbeschadiging?

Dit is een beschadiging van de buitenste laag van het
oog. Zo’n beschadiging kan erg pijnlijk zijn en door
meerdere oorzaken ontstaan. Enkele voorbeelden;
dragen van lenzen, een nagel van een kind, door takken
of bladeren, zand in het oog en door te hard wrijven in
het oog.

Wat voelt u / merkt u ervan
•
•
•
•
•

Het oog kan brandend aanvoelen
U kunt het gevoel hebben dat er “iets” in het oog zit
Het gevoel hebben dat er zand in het oog zit
Een scherp gevoel bij het knipperen
Uw oog blijft tranen

De behandeling op de Spoedeisende hulp

De behandeling op de Spoedeisende hulp
De arts heeft uw oog onderzocht en eventueel een
‘vuiltje’ verwijderd. De verpleegkundige heeft zalf in uw
oog gedaan waarna het is afgedekt met een verband en
een pleister.
Dit oogzalfverband heeft u gekregen om het oog rust te
geven, infectie te voorkomen en pijnklachten te
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verminderen. Dit verband dient 24 uur te blijven zitten.
De pijnklachten zullen meestal na 24 tot 48 uur
overgaan. U dient er rekening mee te houden dat
pijnstillers maar beperkt helpen.
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De volgende punten zijn voor u thuis van belang
•
•
•
•

Laat het verband 24 uur zitten.
Met een oog kunt u geen diepte zien dit is gevaarlijk in het verkeer, actieve
deelname kan om die reden dan ook niet!
Wrijven in het oog kan de genezing tegenhouden, opnieuw pijn veroorzaken en
een nieuwe behandeling nodig maken.
De Spoedeisende Hulp arts kan u eventueel verwijzen naar de polikliniek
oogheelkunde voor een afspraak. Telefoonnummer: 0229 – 257 204.

Bij eventuele vragen na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp kunt u bellen met de
verpleegkundige, telefoonnummer: 0229 – 257 699.
Beterschap!
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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