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Oogheelkunde: pterygium
Uw oogarts heeft vastgesteld dat u een pterygium heeft. Een pterygium is bindvlies (conjunctiva) 
dat in een driehoekige vorm over het hoornvlies (cornea) heen groeit. Meestal groeit het 
pterygium aan de neuskant van het oog, maar kan ook vanuit de buitenste ooghoek groeien.

Figuur 1: Een normaal oog Figuur 2: Oog met een pterygium

Oorzaak 
Pterygium is een veelvoorkomende aandoening. De oorzaak is onduidelijk. Er is mogelijk een 
verband met een verhoogde blootstelling aan zonlicht, hitte, stof en/of droogte. In Europa komt 
een pterygium vooral voor bij mensen uit het mediterrane gebied of bij mensen die veel buiten 
hebben gewerkt.

Verschijnselen
Meestal veroorzaakt een pterygium geen klachten. Het kan gepaard gaan met roodheid, 
branderigheid van de ogen en overmatig tranen. Oogdruppels kunnen de irritatie tijdelijk 
verminderen, maar kunnen het pterygium niet doen verdwijnen. Indien het pterygium groeit, kan 
het zicht verslechteren. Verwijdering door middel van een operatie is dan noodzakelijk.

Behandeling
In eerste instantie worden er oogdruppels voorgeschreven om de klachten te verminderen. 
Wanneer dit niet voldoende helpt of wanneer het pterygium een slechter zicht veroorzaakt, zal 
de oogarts een operatie voorstellen.

Operatie
De behandeling van het pterygium bestaat uit een operatie onder plaatselijke verdoving. De arts 
verwijdert het pterygium en polijst het hoornvliesoppervlak dat eronder ligt. De operatie duurt 
circa 15 minuten. 
Bij een groot pterygium wordt een uitgebreidere techniek gebruikt. De arts hecht een stukje 
slijmvlies op het ontstane wondgebied. Hiervoor gebruiken we een stukje slijmvlies uit hetzelfde 
oog. De hechtingen lossen vanzelf op. Deze operatie duurt circa 45 minuten.
Aan het einde van de operatie krijgt u een oogverband op het geopereerde oog. Dit verband 
kunt u de dag na de operatie verwijderen.
U kunt dezelfde dag weer naar huis.
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Na de operatie
Het is normaal dat het verband de eerste dag wat bloederig vocht bevat. Ook de dagen na de 
operatie kunnen er rood gekleurde tranen uit uw oog komen. 
Het oog is de eerste week pijnlijk en lichtgevoelig. Uw oogleden kunnen een aantal dagen 
gezwollen zijn. Het slijmvlies van het oog is in de ooghoek gezwollen en lijkt op een blaasje. De 
roodheid als gevolg van de operatie verdwijnt meestal pas na vier tot zes weken.

Leefregels na de operatie
- U mag niet in uw oog wrijven gedurende de eerste twee maanden na de operatie.
- De dag na de operatie begint u met de voorgeschreven oogzalf. Deze brengt u driemaal 

daags in het oog aan, tot de eerste controle na de operatie. De zalf geeft enige 
vertroebeling van het zicht. Om de pijn te verminderen, kunt u drie à vier maal per dag 
een (voorgeschreven) pijnstiller of paracetamol innemen.

- Overdag hoeft u geen verband meer te dragen. We raden aan om uw oog met een 
(zonne)bril te beschermen als u naar buiten gaat. 

- U mag douchen en uw haren wassen.
- U kunt uw werk meestal na een paar dagen weer hervatten.
- U mag niet zwemmen gedurende 4 weken, dit om de kans op infecties zo klein mogelijk 

te houden.

Complicaties na de operatie
Over het algemeen treden geen complicaties op. In een enkel geval kan het pterygium weer 
terug komen. Meestal gebeurt dit binnen een half jaar na de operatie.

Bij toename van pijnklachten na de operatie of bij pussige uitvloed uit het oog dient u contact op 
te nemen met de polikliek Oogheelkunde; Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het HAGA Ziekenhuis Den Haag locatie 
Leijenburg via telefoonnummer: (070) 210 00 00 

Controle na de operatie
De eerste controle vindt plaats een week na de operatie. Indien nodig wordt dan een 
vervolgafspraak gepland.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52.
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