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Persbericht - 12 maart 2018 - CHIREC DELTA

Internationale Glaucoomweek: Gratis opsporing en onderzoek van 12 tot 17 maart 2018

Ter gelegenheid van de Internationale Glaucoomweek, CHIREC Delta-site in samenwerking met de  
Belgian Glaucoma Society  (BGS), nodigt de bevolking uit voor een gratis opsporing van deze ziekte.

Praktische informatie
Maandag 12 Maart – 10u tot 18u
Delta Ziekenhuis (gelijkvloers)
Triomflaan 201, 1160 Brussel

Wat is een glaucoom?
Glaucoom wordt veroorzaakt door een beschadiging van de oogzenuw, wat aanvankelijk een vernauwing 
van het gezichtsveld veroorzaakt om uiteindelijk te leiden tot blindheid bij onbehandelde patiënten. Een 
hoge oogdruk is één van de belangrijke risicofactoren, ofschoon niet de enige, voor deze aandoening. De 
druk in het oog wordt bepaald door het evenwicht tussen de productie van oogvocht (het vocht waarmee 
de oogbol gevuld is) en de afvoer ervan via een fijn netwerk van kanaaltjes. Indien de weerstand in dit net-
werk toeneemt, stijgt de druk in het oog en kan glaucoom ontstaan. 

Een van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de wereld
Niet behandeld glaucoom is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid en een vroegtijdige vaststelling 
van de ziekte is cruciaal. De vroegtijdige detectie omvat een controle van de oogdruk, het meten van het ge-
zichtsveld en het inspecteren van de oogzenuw. Glaucoom evolueert heel langzaam, is pijnloos en vertoont 
geen symptomen. Indien tijdig opgespoord kan glaucoom behandeld worden door de oogdruk te verlagen, 
hetzij met medicatie, hetzij met een laserbehandeling of tenslotte door een chirurgische ingreep. Het ver-
lies van het zicht door glaucoom is onomkeerbaar, zonder behandeling kan deze ziekte tot blindheid leiden.
                                          
Voor wie is de opsporing bestemd ?
De opsporingen zijn uitsluitend voor personen ouder dan 40 jaar die nog niet gevolgd worden door een oog-
arts. Het is pijnloos, heeft geen invloed op het zicht of op verdere activiteiten na het onderzoek. Personen 
die contactlenzen dragen moeten deze verwijderen voor het onderzoek.
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