Praktische informatie
U wordt verwacht aan het onthaal van het
chirurgisch dagcentrum op het afgesproken
uur. Na de inschrijving komt u in een speciale
wachtzone waar u wordt voorbereid op de
ingreep.
Na de ingreep wordt u een afspraak voor de
eerste controle meegegeven en kan u het
dagcentrum verlaten. U dient zich nog even af
te melden aan het onthaal.
U zal de nodige medicatie meekrijgen.
Heffen, bukken, hoesten en niezen dient u te
vermijden.

Nuttige telefoonnummers
-oogheelkundig assistent 052 25 29 07
-onthaal chirurgisch dagcentrum
052 25 22 00
-spoedafdeling

052 25 25 25

-afsprakenbureau

052 25 25 05

traanwegstenose
dienst oogziekten
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Wat is traanwegstenose?

Behandeling bij vernauwd traankanaal

Verzorging na de ingreep

Wanneer u last heeft van tranende ogen, kan dit te
wijten zijn aan
 irritatie van de ogen
(door droogte, ontsteking,…)
 slapte van het ooglid waardoor de tranen niet
naar het traankanaal gepompt worden
 een vernauwing of verstopping van het
traankanaal (=traanwegstenose)
Dit traankanaal loopt van de binnenste
ooghoeken naar de neus. In dit geval kan een
traanwegoperatie uitgevoerd worden.

Bij aangeboren traanwegstenose is het vliesje ter
hoogte van de neusingang nog niet open. Dit geeft
een constant tranend oog, dat snel gaat ontsteken.



U krijgt na de ingreep de nodige oogdruppels mee: gedurende 1 week 3x daags
in het behandelde oog te druppelen.





U mag niet in het oog wrijven!
In de binnenste ooghoek bevindt zich het
lusje van de siliconeslang. Indien u dit per
ongeluk uit het oog trekt, dient de slang in
zijn geheel door de oogarts verwijderd te
worden (niet afknippen!).



Het is de bedoeling dat het slangetje enkele
maanden ter plaatste blijft.
Meestal wordt dit op de consultatie bij uw
oogarts verwijderd.



In eerste instantie kan traanzakmassage helpen
-er worden eventueel lokale antibiotische
oogdruppels gegeven bij ontsteking
-het probleem verdwijnt meestal spontaan na
enkele maanden
Indien het tranen blijft duren, wordt een
traanwegsondage (=doorprikken van het
traankanaal) uitgevoerd
-dit gebeurt onder algemene verdoving
-eventueel wordt ook een siliconenslangetje in
de traankanalen geplaatst

Bij volwassenen met traanwegvernauwing wordt
 soms eerst geprobeerd om met een ballonnetje
de verstopping open te maken
 meestal wordt (ook onder algemene verdoving)
een siliconenslangintubatie uitgevoerd
Bij volledige afsluiting van de traanzak wordt
-doorheen het bot van de neus- een opening
gemaakt van de traanzak naar de neus
(=dacryocystorhinostomie). Dit kan
 via de neusholte (endonasaal)
 of langs externe weg.

