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Wat is een pterygium? 
Er is bij u een pterygium (Grieks voor ‘vleugel’, meervoud: 
pterygia) geconstateerd. Dit is een plooi van het bindvlies, die 
vanuit de ooghoek over het hoornvlies groeit. De plooi krijgt 
daarbij de vorm van een langwerpig 
driehoekig vleugeltje. Meestal 
groeit een pterygium vanuit de 
neuszijde van de oogbol over het 
hoornvlies. Ondanks dat er sprake 
is van groeiend weefsel, is dit géén 
kwaadaardige aandoening. 

 

Oorzaak 
Landurige blootstelling aan ultraviolette straling (uit het 
zonlicht) en chronische irritatie van de ogen in een stoffige en 
droge omgeving, zoals bij langdurig verblijf in een zonnig en 
warm klimaat, leiden tot een grotere kans op het groeien van 
een pterygium. Een pterygium wordt vaker gezien bij mensen 
die veel in de open lucht hebben gewerkt. Een enkele keer is 
een pterygium een bijverschijnsel of gevolg van ontstekingen 
aan het hoornvlies en/of de harde oogrok (sclera). 
 

Verschijnselen 
In de meeste gevallen heeft men geen last van het pterygium. 
Soms is er sprake van een chronische irritatie en wordt het oog 
rood ter plaatse van het pterygium. De in- en overgroei van het 
hoornvlies kan resulteren in een veranderde cilindersterkte van 
de bril en verminderd zicht. Als het pterygium zo groot is dat 
het voor de pupilopening is gegroeid, dan zal het zicht ook 
verminderd zijn. Af en toe treedt door een pterygium 
dubbelzien op. 
 

Behandeling 
Indien alleen sprake is van lichte irritatie, kan worden volstaan 
met kunsttranen in de vorm van oogdruppels of ooggel. 
 
Bij hardnekkige en chronische irritatie, en bij groei van het 
pterygium, kan besloten worden om het operatief te 
verwijderen. Hierbij wordt de driehoekige slijmvliesplooi 



verwijderd en het eronder liggende hoornvliesoppervlak glad 

geschraapt met een kleine frees. Bovendien wordt op de open 
plek die daardoor ontstaat een nieuw lapje slijmvlies gehecht, 
dat van hetzelfde oog wordt geprepareerd. Het lapje wordt met 
hechtingen vastgezet. De hechtingen lossen binnen drie tot vier 
weken op. 
 
De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt 45 
minuten. U kunt dan dezelfde dag weer naar huis. Aan het 
einde van de operatie krijgt u een oogverband op het 
geopereerde oog. Dit verband kunt u de dag na de operatie 
verwijderen. 
 

Wat gebeurt er op de operatiedag?  
De operatie vindt plaats in dagbehandeling. U wordt 
opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling, 
op de eerste verdieping van Franciscus Gasthuis. 
Het is voor u prettig om een begeleider bij u te hebben zoals 
familie of een bekende. Deze begeleider mag aanwezig zijn bij 
de voorbereiding voor de operatie. Tijdens de operatie wacht 
hij/zij in de wachtkamer en na afloop van de ingreep kan hij/zij 
u ophalen op de verpleegafdeling.  
 

Op de Dagverpleging vinden voorbereidende handelingen plaats 
voor de operatie. Na de voorbereiding wordt u naar de 
operatiekamer gereden door één van de verpleegkundigen.  
 
U krijgt of een injectie achter het oog als verdoving, of u wordt 
onder algehele narcose gebracht. Dit wordt bij uw bezoek aan 
de oogarts in overleg met u bepaalt.  
 
Operatie met verdoving door middel van een injectie                                                                                                                                     
De verdovende injectie bij het oog wordt u door de anesthesist 
toegediend in de operatiekamer, nadat u eerst een kortdurend 

slaapmiddeltje (een roesje) hebt gehad. Tijdens de operatie 
bent u wakker, maar u voelt geen pijn. De operatie duurt 
ongeveer 45 minuten. Het is belangrijk dat u tijdens de 
operatie goed stil kunt liggen. Na de operatie krijgt u ter 
bescherming een oogkapje voor uw geopereerde oog en wordt 
u teruggebracht naar de Dagbehandeling, waar de verpleging 



verder voor u zorgt. Het verblijf in het ziekenhuis, de dag van 

de operatie, neemt ongeveer drie uur in beslag. 
 
Operatie onder algehele narcose                                                                                                                             
De anesthesist brengt u onder narcose op de operatiekamer. 
U slaapt gedurende de hele operatie en wordt na afloop van de 
operatie wakker op de Verkoeverafdeling van de 
Operatiekamers. U merkt dat het geopereerde oog is afgedekt 
met een oogkapje. U wordt teruggebracht naar de afdeling 
Dagbehandeling, waar de verpleging verder voor u zorgt. Het 
verblijf in het ziekenhuis, de dag van de operatie, neemt drie à 
vier uur in beslag. 
 

Na de operatie 
Na de operatie is het oog een tijd lang pijnlijker en krijgt u het 
gevoel dat er zand in zit. Dit gevoel wordt veroorzaakt door de 
hechtingen die na enkele weken oplossen. Eventueel gebruikt u 
in het begin een pijnstiller. 
 
De pijn moet in de loop van een aantal dagen afnemen. Enige 
roodheid ter plaatse waar het pterygium zich voordien bevond 
is normaal en in het algemeen een goed teken. 
 

Toename van pijnklachten na de operatie of pussige uitvloed uit 
het oog is een reden om contact op te nemen met de polikliniek 
Oogheelkunde, via telefoonnummer 010 – 461 6935. Buiten 
kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende 
Hulp van het Oogziekenhuis Rotterdam, via telefoonnummer 
010 – 401 7777. 
 

Recidief 
Ondanks een aanvankelijk succesvolle behandeling, kan in een 
enkel geval het pterygium toch weer terugkomen. Dit is helaas 
van tevoren nooit goed te voorspellen. Om de kans op een 

recidief zo laag mogelijk te houden, is het van belang om het 
oog goed tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en stof te 
beschermen. 

 



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 via 
telefoonnummer 010 - 461 6935. 
 
De afdeling Oogheelkunde is een samenwerkingsverband 
tussen Franciscus Gasthuis & Vlietland en Het Oogziekenhuis 
Rotterdam.  
 
 
Franciscus Gasthuis Het Oogziekenhuis 
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