
Het oog wordt vooraf ontsmet en verdoofd met druppels. Daarna gaat u liggen en wordt 
het oog (en hoofd) afgedekt. De hele behandeling duurt ongeveer 10 minuten. Daarna 
wordt er zalf in het oog aangebracht. De injectie zelf kan kortdurend (10-20 seconden) 
onaangenaam zijn.

De gasbel zal onderaan in uw blikveld te zien zijn als een afgeronde, donkere, beweeglijke 
bel die de eerste 2 tot 3 dagen eerst groter wordt en nadien geleidelijk aan kleiner wordt. 
De bel zal, afhankelijk van het gebruikte gas, 1 tot 6 weken waarneembaar zijn. 

Let op! 
Zolang de gasbel in het oog aanwezig is, mag bij een eventuele narcose geen lachgas 
toegediend worden en mag u niet vliegen omdat hierdoor de oogdruk ernstig kan oplopen. 
U krijgt een armbandje om, waarop dit vermeld staat. Het armbandje draagt u zolang er 
gas aanwezig is in het oog. Na de behandeling kunt u niet zelf autorijden. U wordt dan ook 
dringend verzocht een begeleider mee te nemen. 

De meest voorkomende complicatie betreft het oplopen van de oogdruk. Uw oogarts zal 
uw oog om die reden controleren. Een ernstige drukstijging kan gepaard gaan met pijn in 
en om het oog, misselijkheid, hoofdpijn of een beroerd gevoel. Een andere zeer zeldzame 
complicatie betreft het ontwikkelen van een infectie in het oog. Deze complicatie komt 
gelukkig niet vaak voor, maar kan wel zeer schadelijk zijn voor het oog. De infectie treedt 
meestal binnen een paar dagen na de behandeling op en kan gepaard gaan met felle 
roodheid van het oog, pijn en steeds slechter zien. Indien u één of meerdere van deze 
symptomen krijgt, neemt u dan direct contact op met de afdeling Acute Oogzorg: 
- maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur: o10 401 77 27;  
- overige tijden: 010 401 77 77.
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Complicaties

Injectie met gas
U heeft een aandoening aan het netvlies, waarvoor een injectie met gas in het oog nood-
zakelijk is. Het gas wordt ingespoten in de glasvochtruimte van het oog (zie afbeelding).



Meer info Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
de retinaverpleegkundige. Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00-11.00 en tussen 
13.00-14.00 uur. U kunt bellen naar het telefoonnummer: 010-401 78 47 of mailen naar 
retinaverpleegkundige@oogziekenhuis.nl 

De informatie in deze patiëntenfolder kunt u terugvinden op www.oogziekenhuis.nl.


