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Inleiding 

In het oog is de gehele ruimte tussen 
de lens en het netvlies gevuld met 
glasvocht (figuur 1).  
 

 
Met het ouder worden verandert de 
samenstelling van het glasvocht 
geleidelijk, waardoor het op een 
gegeven moment los kan komen van 

het netvlies (figuur 2). 
 
Dit wordt een achterste 
glasvochtloslating genoemd. 
 

 

 
Dit is een normaal proces dat 
plotseling optreedt, maar soms kan 
hierbij een bloeding in het glasvocht 
of een scheurtje in het netvlies 
ontstaan (figuur 3). 

 
  

 
Door zo’n scheurtje kan vocht onder 
het netvlies komen, waardoor het 
netvlies los komt te liggen. Dit 
noemen we een netvliesloslating of 
ablatio retinae (figuur 4). 
 
  

 

 



Symptomen 
Een achterste glasvochtloslating hoeft niet te leiden tot 
klachten van het zien, maar gaat vaak gepaard met zwevende 
vlekjes, lichtflitsen en/of verminderd zicht. 
 
Zwevende vlekjes 
Naast vervloeiing van het glasvocht, ontstaan door veroudering 
troebelingen in het glasvocht. Deze kunnen worden 
waargenomen als zwevende vlekjes, vooral in een lichte 
omgeving. Ze worden ook wel mouches volantes (zwevende 
vliegjes) genoemd en kunnen allerlei vormen hebben. Deze 
troebelingen zijn onschuldig, hoewel ze wel heel hinderlijk 

kunnen zijn.  
 
Bij een achterste glasvochtloslating kunnen deze vlekjes vaak 
duidelijker zichtbaar worden en nemen ze soms toe in aantal. 
Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan. 
Hieronder ziet u voorbeelden van vlekjes die door mensen met 
een achterste glasvochtloslating werden waargenomen en 
getekend.  
 

 
Lichtflitsen 
Als achterste glasvochtloslating optreedt, kan het 
glasvochtmembraan op plaatsen waar het steviger vastzit aan 
het netvlies, aan het netvlies trekken. Dit gaat meestal gepaard 
met het zien van lichtflitsen, vooral ’s avonds of in een donkere 

omgeving. Zo’n lichtflits wordt vaak omschreven als een 
kortdurende bliksemschicht aan de zijkant van het oog. 
 



Verminderd zicht 

Een achterste glasvochtloslating 
kan soms leiden tot verminderd 
zicht. Dit is afhankelijk van de 
hoeveelheid en de plaats van de 
troebelingen en/of bloed in de 
glasvochtruimte. Vooral 
troebelingen die zich voor ‘de gele 
vlek’ bevinden, kunnen heel 
hinderlijk zijn. Omdat de 
troebelingen zweven en daardoor 
verplaatsen in de 
glasvochtruimte, is het zicht wisselend. 
 
Door een netvliesloslating kan het zicht verminderen of zelfs 
verdwijnen. Aanvankelijk wordt aan de rand van het 
gezichtsveld een donkere, niet zwevende vlek bemerkt (alsof 
men tegen een gordijn of berg aankijkt), maar als ‘de gele vlek’ 
heeft losgelaten, verdwijnt het scherpe zien helemaal.  
 

Oogheelkundig onderzoek 
Om te bepalen of er sprake is van een achterste 
glasvochtloslating en/of netvliesproblemen, moet het oog 

worden onderzocht door een oogarts, nadat de pupillen verwijd 
zijn met behulp van oogdruppels. Door deze oogdruppels zult u 
na het onderzoek nog enkele uren wazig blijven zien. 
 

Behandeling 
Voor een achterste glasvochtmembraanloslating is een 
behandeling niet nodig. De lichtflitsen houden meestal vanzelf 
op als het achterste glasvochtmembraan niet meer trekt aan 
het netvlies. De zwevende vlekjes zullen in de loop van de tijd 
minder hinderlijk worden, maar verdwijnen meestal niet 
helemaal. Als er verder geen netvliesproblemen zijn gevonden 

zal een verminderd zicht vaak langzaam weer verbeteren.  Een 
controleafspraak is daarom voor de meeste mensen niet 
noodzakelijk. 
 
Is er sprake van een scheurtje in het netvlies, dan wordt 
geprobeerd om dit te behandelen met een laserbehandeling, 
om te voorkomen dat netvliesloslating ontstaat. Is er een 



netvliesloslating geconstateerd, dan wordt dit meestal operatief 

behandeld.  
 

Belangrijk! 
Merkt u dat uw klachten toenemen? Dus u ziet vlekken, flitsen, 
minder scherp of u hebt uitval van het gezichtsveld (alsof u 
tegen een gordijn of berg aankijkt)? Dan verzoeken wij u direct 
contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde van 
Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 6935.  
 
‘s Avonds en in het weekend kunt u bellen naar de afdeling 
Spoedeisende Hulp van het Oogziekenhuis Rotterdam, via 

telefoonnummer 010 - 401 7777.  
 

Veiligheidstips 

Een aantal eenvoudige tips kunnen ervoor zorgen dat u de 
behandeling op een positieve manier ervaart. 
 Kom nooit alleen, maar neem altijd iemand met u mee: twee 

horen en onthouden meer dan één! Indien u niet zo goed 
Nederlands of Engels spreekt, neem dan iemand mee die dat 
wel kan.  

 Als u vragen heeft of bezorgd bent over iets dat u niet 
begrijpt, vraag het dan aan uw arts, verpleegkundige of 
ziekenhuismedewerker.  

 Wees oplettend en wees er zeker van dat u de juiste 
medicijnen krijgt. Als u twijfelt vraag het dan aan de 
behandelaar.  

 Lees de folder en de informatie op de website van het 
ziekenhuis nauwkeurig na. Als u iets niet begrijpt kunt u dit 
altijd vragen. 

 Schrijf de vragen op die u aan de dokter of verpleegkundige 
wilt stellen. U bent er dan zeker van dat u niets vergeet te 
vragen in de spreek- of behandelruimte.  

 Neemt u alstublieft bij elk bezoek een lijst mee van alle 

medicijnen die u gebruikt. Zodoende is de dokter precies op 
de hoogte van uw geneesmiddelengebruik en kunnen fouten 
worden vermeden. Vertel uw arts of verpleegkundige of u 
ergens overgevoelig voor bent.  

 Het vragen van een second opinion, een tweede mening, is 
iets dat u zelf kunt beslissen. U kunt over uw verzoek met 



uw arts praten. Het betekent niet dat de relatie met uw arts 

is verbroken als u een second opinion aanvraagt.  
 Wees actief betrokken bij alle beslissingen over uw 

behandeling. Het gaat om uw gezondheid! 
 

Opleiding 
In Franciscus Gasthuis worden artsen opgeleid tot 
(gespecialiseerd) oogarts. Dit betekent dat u behandeld kunt 
worden door een oogarts in opleiding onder directe supervisie 
van uw oogarts. Daarnaast worden in Franciscus Gasthuis co-
assistenten, paramedici en verpleegkundigen opgeleid.  
 

Vragen 
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan 
contact op met de polikliniek Oogheelkunde van Franciscus 
Gasthuis via telefoonnummer 010 - 461 6935. 
 

De afdeling Oogheelkunde is een samenwerkingsverband 
tussen Franciscus Gasthuis en Het Oogziekenhuis Rotterdam.  
 
Franciscus Gasthuis Het Oogziekenhuis 

Rotterdam Kleiweg 500 Schiedamse Vest 180   
3011 BH Rotterdam 3045 PM Rotterdam   

010 - 461 6161  010 - 401 7777 
www.franciscus.nl www.oogziekenhuis.nl 
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