
Droge ogen

Droge ogen kunnen veroorzaakt worden door een verminderde 
traanproductie ten gevolge van leeftijd of bepaalde ziektebeel-
den zoals bijvoorbeeld diabetes. Ook sommige geneesmiddelen 
geven aanleiding tot droge ogen. Daarnaast zorgen ook externe 
factoren zoals wind of droge lucht voor een uitdroging van het 
hoornvlies. Een andere veel voorkomende oorzaak is het lang-
durig gebruik van beeldschermen zoals computer of tv. Wanneer 
men lang naar deze schermen kijkt, wordt er minder vaak met de 
ogen geknipperd waardoor de traan� lm minder goed over het 
hoornvlies verspreid wordt, met droge ogen tot gevolg. 

Wanneer men last heeft van droge ogen kan het dus helpen om 
droge lucht, zoals airco, te vermijden. Vaak genoeg knipperen tij-
dens beeldschermwerk en lezen, niet wrijven in de ogen en geen 
contactlenzen dragen zijn andere tips om de klachten te vermin-
deren. 

Bij droge ogen is er dus sprake van een verminderde traan-
productie. Om deze traan� lm te herstellen bestaan er tal van 
oogdruppels. Deze groep oogdruppels worden kunsttranen ge-
noemd. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen druppels 
en gel. Hoe hoger de viscositeit van de druppel, hoe langer deze 
het oog zal bevochtigen. Het is aangeraden om overdag regel-
matig te druppelen en ’s avonds een gel aan te brengen, die dan 
langdurig zal werken. De houdbaarheid van de oogdruppels is 
verschillend. Dit hangt af van de aanwezigheid van bewaarmid-
delen, waardoor de druppels tot 6 maanden houdbaar zijn na 
opening. Sommige druppels bevatten geen bewaarmiddelen. 
Deze druppels zijn aangeraden bij mensen die er allergisch voor 
zijn of die er irritatie door ondervinden. Deze kunsttranen zijn 
vaak als unidosissen verpakt, waardoor de ongeopende � acons 
ook lang houdbaar zijn. De geopende unidosis zou binnen de 24 
uur gebruikt moeten worden om contaminatie te vermijden. 

Jeuk, een branderig en vermoeid gevoel in de ogen, tranen of roodheid? Dit zijn allemaal symptomen die kunnen optre-
den bij droge ogen. Het is een veelvoorkomend probleem met verschillende oorzaken.  

Tot slot nog enkele tips om een oogdruppel 
juist te gebruiken.

1. Was de handen voor het toedienen van een oogdrup-
pel.

2. Open het � esje en neem het in de schrijfhand.

3. Trek met de andere hand het ooglid naar beneden.

4. Houd het hoofd achterover en laat één druppel vallen 
in het midden van de oogzak.

5. Sluit het traankanaal af door er met de vinger op te 
drukken.

6. Houd het oog gedurende één minuut gesloten.
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