


 

 

Hoe moet je omgaan met een oogontsteking? 
 
Bij een bindvliesontsteking (conjunctivitis) is het slijmvlies dat de binnenkant van de 
oogleden en de buitenkant van de oogbol bedekt ontstoken. Een bindvliesontsteking 
van het oog is een veel voorkomende oogklacht. 
 
Het bindvlies bevat veel bloedvaatjes. Bij een ontsteking van het bindvlies zwellen 
deze bloedvaatjes op en worden ze zichtbaar. Een bindvliesontsteking is dan ook de 
meest voorkomende oorzaak van een rood oog. 
 
Een bindvliesontsteking geeft veel klachten. Het oog is rood, gezwollen en pijnlijk, 
brandt, jeukt en traant, en het voelt alsof er iets in het oog zit. Er komt een waterige, 
slijmerige of vieze, etterige afscheiding uit het oog. Een bindvliesontsteking komt 
vaak aan beide ogen tegelijk voor. Bij een bindvliesontsteking kunnen ook andere 
delen van het oog ontstoken raken. Het is belangrijk om dan snel een arts te 
bezoeken. Een bindvliesontsteking kan veroorzaakt worden door een vuiltje dat in 
het oog komt, droge ogen of een allergie. Maar meestal ontstaat een 
bindvliesontsteking door een virus of een bacterie. 
 
Virale bindvliesontsteking 
Een virale bindvliesontsteking is een ontsteking veroorzaakt door een virus. Er zijn 
verschillende virussen die een oogontsteking kunnen veroorzaken. Het adenovirus is 
hiervan een voorbeeld. Dit is een verkoudheidsvirus dat gemakkelijk op de ogen 
slaat. Twee andere voorbeelden van virussen die een virale bindvliesontsteking 
kunnen veroorzaken, zijn herpes simplex (koortsblaasjes) en herpes zoster 
(gordelroos). Een infectie met het herpesvirus kan ontstekingen veroorzaken in 
verschillende delen van het oog. Ook kan het binnenste van het oog ontstoken 
raken. Een oogontsteking met het herpesvirus kan vervelende complicaties geven en 
kan zelfs leiden tot blindheid. Het zetten van eyeliners door middel van permanente 
make-up is dan ook contra-indicatie. 
 
Bacteriële bindvliesontsteking 
Een bacteriële bindvliesontsteking is een bindvliesontsteking die niet is veroorzaakt 
door een virus, maar door een bacterie. Acute bacteriële conjunctivitis komt het 
vaakst voor en geneest in de meeste gevallen vanzelf. Andere bacteriële 
oogontstekingen moeten wel altijd behandeld worden. Zo zijn er enkele bacteriën, 
behorend tot de geslachtsziekten, die in het oogontstekingen kunnen veroorzaken. 
Voorbeelden hiervan zijn de bacteriën Chlamydia trachomatis en de Gonococ. 
  



 

 

Behandeling van een bindvliesontsteking 
Of een bindvliesontsteking behandeld kan en moet worden, hangt af van de oorzaak 
en de klachten. Een virale bindvliesontsteking kan niet behandeld worden met 
antibiotica. Soms worden ontstekingsremmende druppels gegeven. Deze verlichten 
de klachten. Een groot deel van de bacteriële bindvliesinfecties gaat vanzelf over. De 
klachten duren dan meestal een dag of vijf. Om de genezing te versnellen en de 
klachten te verminderen, wordt soms een antibioticum gegeven in de vorm van 
oogdruppels of een oogzalf. De oogarts schrijft zwaardere antibioticakuren voor als 
het gaat om ernstige infecties of als bepaalde bacteriën de bindvliesontsteking 
veroorzaken. Bijvoorbeeld bij de bovengenoemde bacteriën die tot de 
geslachtsziekten behoren. Virale en bacteriële bindvliesontstekingen zijn erg 
besmettelijk. Gebruik nooit de handdoek of washand die iemand met een 
bindvliesontsteking ook heeft gebruikt. En was goed de handen na contact met 
iemand met een bindvliesontsteking. 
 
 
Hoe herken je het?  
Een oogontsteking geeft een branderig gevoel in het aangedane oog. Het is net alsof 
er een vuiltje of zandkorreltje in het oog zit. De ogen gaan vaak ook tranen en 
jeuken. Bovendien plakken de oogleden meer aan elkaar. Met name ’s ochtends bij 
het wakker worden kan het moeilijk zijn de het oog of, als beide ogen ontstoken zijn 
de ogen, te openen. 
 
 
Hoe ontstaat het?  
Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een virus, bacteriële besmetting of 
overgevoeligheid. Het kan ook zijn dat jouw ogen overgevoelig zijn voor bepaalde 
bestanddelen uit bijvoorbeeld make-up. Contactlenzen vergroten de kans op een 
oogontsteking. Vooral als er niet hygiënisch mee wordt omgegaan. Het te lang 
inhouden van lenzen vergroot het risico op een oogontsteking. Vooral bij de 
zogenaamde “zachte” lenzen. 
 
 
Is het ernstig en wat kun je verwachten?  
Een oogontsteking kan veel pijn veroorzaken, maar is zelden gevaarlijk. Meestal 
geneest het wel weer vanzelf binnen één tot twee weken. Als de ontsteking het 
gevolg is van overgevoeligheid of allergie, kan de ontsteking blijven bestaan of zelfs 
toenemen, zolang het contact met de stof waarvoor je overgevoelig bent blijft 
bestaan. Is het oog wel pijnlijk dan is er vaak sprake van een diepere ontsteking van 
het oog dan de eerder beschreven bindvliesontsteking. Ook het minder goed tegen 
licht in kunnen kijken en/of minder scherp kunnen zien, kunnen aanwijzingen zijn 
voor een wat ernstiger oogontsteking dan de onschuldige bindvliesontsteking. 
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Wanneer naar de huisarts?  
Neem direct contact op met de huisarts:  
Bij plotseling afnemend gezichtsvermogen van één (of beide) ogen, als dat door 
knipperen met de ogen niet afneemt;  

• Als één oog of beide ogen pijnlijk worden;  

• Als zelfs het gewone daglicht pijnlijk wordt voor één of beide ogen.  

• Als een oogontsteking na een paar dagen niet afneemt;  

• Het vermoeden dat overgevoeligheid of allergie een rol speelt;  

• Als de hele oogbol rood ziet.  
 
 
Wat kunt je er zelf aan doen?  
Als de oogleden aan elkaar vastplakken, kunt je ze losweken en schoonmaken met 
een watje of gaasje dat je eerst natgemaakt hebt met afgekoeld gekookt water. 
Het is niet goed om contactlenzen te dragen als het oog geïrriteerd of ontstoken is. 
Doe de lenzen pas weer in als de ontsteking volledig over is. Zorg ervoor dat de 
lenzen dan ook goed schoon zijn, of nieuwe pakken. 
 
Gebruik geen oogmake-up als een oog ontstoken is. Make-up kan zowel een 
oogontsteking veroorzaken zelfs de genezing van een reeds ontstoken oog 
vertragen. 
 
Een bindvliesontsteking, veroorzaakt door een bacterie of een virus, is besmettelijk. 
Het is dus verstandig niet dezelfde washandjes, handdoeken enz. te gebruiken als 
degene die de oogontsteking heeft. 
 

  



 

 

DISCLAIMER  

•    Voor de volledigheid sluit ik in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de 

masterclass kunt lezen. Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je 

persoonlijke ontwikkeling.   

•    Het copyright © van de werkboeken behorende bij deze masterclass is vastgelegd door Angelica de Brouwer. Het is niet 

toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je met 

gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal 

juridische gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding 

hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een 

vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per e-mail 

toestemming vragen via: info@teamestetica.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren 

op social media onder vermelding van ‘bron: Angelica de Brouwer of Team Estetica’.   

•    Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze masterclass is jouw eigen verantwoordelijkheid. Angelica de Brouwer 

/ Team Estetica kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.   

•    Mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van permanente make-up. Ik kan je 

geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil 

en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.   

•    Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Ik bied geen financiële, 

juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde 

programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige 

verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, 

advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die 

consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Angelica de Brouwer) 

aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle 

omstandigheden.    

•    Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar ik wil het 

graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.  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