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Medicijnen bij oogontsteking 

lokale antibiotica bij ooginfecties VI-68 © 
SLS/13.11 

 
  

Wat u moet weten over dit medicijn: 

� Doodt de bacteriën die uw oogontsteking veroorzaken. 
� Gebruik zo lang en zo vaak de dokter u verteld heeft. 

Na openen beperkt houdbaar. 

� De medicijnen helpen na een paar dagen. Geen 
verbetering of genezing na 5 dagen? Bel uw dokter. 

   

� Bijwerkingen, zoals wazig zien en rode ogen, gaan 
meestal vanzelf over. 

� Heeft u contactlenzen of problemen met 
druppelen/zalven? Vraag ons om advies. 

   

 

 Hoe helpen de medicijnen? 

Mensen krijgen een ooginfectie door bacteriën. De medicijnen (druppels, gel of zalf) zorgen ervoor dat de bacteriën 

worden gedood of dat er niet meer bacteriën bijkomen. Hierdoor verdwijnt de infectie. 

 

 Hoe lang moet u de medicijnen gebruiken? 

U moet de medicijnen zo lang gebruiken als de dokter heeft gezegd. Meestal is een oogontsteking binnen 5 dagen 

over. Let op: u moet uw medicijn nog 2 dagen blijven gebruiken, nadat uw klachten over zijn. 

Bel uw dokter of apotheek als de klachten na de kuur niet over zijn of terugkomen. 

 

 Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen? 

De medicijnen helpen meestal na een paar dagen. Als de medicijnen niet helpen na vijf dagen, dan moet u uw dokter 

bellen. Zo lang u de medicijnen gebruikt is het beter om een bril te dragen en geen contactlenzen. Wilt u meer 

informatie over de medicijnen? Lees dan de bijsluiter. Als u niet precies weet hoe u de medicijnen moet gebruiken, 

dan kunt u natuurlijk ook uw apotheek bellen. 

 

 Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)? 

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn gebruikt, 

dan kunt u last krijgen van ‘wazig zien’ (u kunt dan niet meer duidelijk zien) direct nadat u het medicijn in uw oog 

heeft gedruppeld of gesmeerd. Soms kunt u ook last krijgen van overgevoeligheidsreacties (uw ogen worden rood 

en/of dik en u kunt last krijgen van jeuk aan uw ogen). Dit gebeurt bijna nooit. De bijwerkingen verdwijnen meestal 

na een tijdje. Als u veel last heeft van de bijwerkingen dan moet u uw dokter of apotheek bellen. Stop nooit zelf met 

de medicijnen. 

 

 Hoe moet u de medicijnen gebruiken? 

Heeft u een infectie in uw oog (op het oogoppervlak)? Dan kunt u de medicijnen het beste zo gebruiken: 

• Was uw handen en droog ze af. 

• Als u contactlenzen draagt, haal deze uit uw ogen. Als u zachte contactlenzen gebruikt moet u soms een tijd 

wachten voordat u deze na het druppelen weer in kunt doen. Kijk in de bijsluiter of dat geldt voor het medicijn 

dat u heeft kregen en als dat zo is, hoe lang u moet wachten. 

• Houd uw hoofd een beetje achterover. Pak het onderste ooglid en trek het iets naar voren (u maakt zo een 

kuiltje). 

• Gebruikt u druppels of gel? Dan moet u 1 druppel in dit kuiltje druppelen. (u mag niet in een ooghoek druppelen!) 

• Gebruikt u de zalf? Dan moet u 1 streepje van 1 cm in het kuiltje aanbrengen (meer is niet nodig).  

• Zorg ervoor dat het flesje of de tube het oog niet raakt. 

• Houd uw ogen 30 seconden dicht. 

• Als u druppels gebruikt, dan moet u ook de traanbuis dichtdrukken gedurende 30 seconden. De traanbuis zit aan 

de kant van de neus. 
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Na openen van de verpakking is dit medicijn beperkt houdbaar. Meer informatie over de bewaartermijn na openen 

vindt u in de bijsluiter. 

 

Medicijnen vergeten? 

Duurt het nog langer dan 2 uur tot de volgende dosis? Druppel dan alsnog. Anders overslaan. 

Lees ook de bijsluiter of kijk op www.apotheek.nl om te weten wat u moet doen. 

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 

 


