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Informatie van de Patiëntengroep Uveïtis

Deze brochure geeft achtergrondinformatie en op hoofdlijnen  

inzicht in behandelmethoden van oogaandoeningen, die onder  

de ziekte uveïtis vallen.

Lees meer informatie op onze website en  

verwijzingen naar andere websites aan  

het einde van deze brochure of scan de 

QR-code hiernaast.
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Wat is uveïtis?

Uveïtis is een verzamelnaam voor alle inwendige oogontstekingen. 

De ontsteking kan infectieus of niet-infectieus van aard zijn. Uveïtis 

komt niet vaak voor, ongeveer 1 op de 50.000 mensen krijgt een 

vorm van uveïtis. Uveïtis is een complexe aandoening.

Uveïtispatiënten merken vaak een vermindering van het gezichts-

vermogen van één of beide ogen. Ze zien wazig en hebben last van 

zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal patiënten kan het 

licht niet goed verdragen. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met 

een pijnlijk, rood oog of met geleidelijk waziger zien. Het kan in één 

oog voorkomen of afwisselend in één of beide ogen, of in beide 

ogen tegelijkertijd. Kinderen kunnen uveïtis hebben zonder (merk-

bare) klachten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij jeugdreuma.

Wanneer uw zicht vermindert, is het raadzaam contact op  

te nemen met een oogarts. Als het zicht plotseling ernstig  

vermindert, is het wenselijk dit op dezelfde dag te doen.

De oorzaak van uveïtis is vaak onbekend. Het is wel bekend, dat 

uveïtis te maken heeft met een ontregeling van het afweersysteem, 

een zogenaamde auto-immuunziekte. Uveïtis blijft beperkt tot het 

oog en de oogzenuw.
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Soorten uveïtis

Er zijn verschillende vormen van uveïtis:

• Uveïtis anterior (aan de voorkant; voorste kamer en iris);

• Uveïtis intermediair (middenin; glasvocht);

• Uveïtis posterior (aan de achterkant; netvlies);

• Panuveïtis (ontsteking van het hele oog).

Er zijn diverse verschijningsvormen van uveïtis en er zijn  

andere ziektes die met uveïtis geassocieerd kunnen worden  

(zie thuisarts.nl en website van oogartsen).

https://www.thuisarts.nl/uveitis
https://www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/inwendige_oogontsteking_uveitis_infectie/
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Wat is de behandeling bij uveïtis?

Met een standaard oogheelkundig onderzoek kan een oogarts  

vaststellen of er sprake is van uveïtis. Bij dit onderzoek worden  

de pupillen met oogdruppels verwijd. Dit geeft een paar uur een 

waziger beeld, en daarom is het verstandig dat iemand u begeleidt 

en dat u na het consult niet zelf rijdt. 

In beginsel kunt u bij elke oogarts terecht. Afhankelijk van de  

ernst van de uveïtis en de expertise van de oogarts kunt u worden 

doorverwezen naar een van de academische centra.

Als er sprake is van een ziekte van het afweersysteem kunnen bij-

voorbeeld een internist, reumatoloog of longarts bij de behandeling 

worden betrokken.

De behandeling van uveïtis is vooral gericht op het onderdrukken 

(tot rust brengen) van de ontsteking en het voorkomen van  

(vaak onherstelbare) schade. Er is nog geen medicijn om uveïtis  

te genezen.

De keuze van de behandeling met ontstekingsremmende  

medicijnen is afhankelijk van de soort uveïtis, van de ernst en het 

verloop van de ziekte. De behandeling kan soms vele jaren duren.
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Vragen aan de oogarts

De tijd dat u in de spreekkamer bij de oogarts of optometrist bent 

is kort. Het is belangrijk, dat u uw afspraak goed voorbereidt. Het is 

wenselijk dat u het aantal vragen beperkt tot maximaal 3.

Ook kunt u de consultkaart raadplegen, die u kan helpen als u  

en uw arts de keuze tussen prednison slikken of een injectie bij of 

implantaat in het oog bespreken.

Contact

Contact met de Patiëntengroep Uveitis per mail: 

uveitis@oogvereniging.nl

Lid worden: 

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor het  

lid maatschap van de Oogvereniging en vink hier ‘Uveïtis’ aan. 

Ooglijn: 

Bij de Ooglijn kunt u terecht voor vragen over oogaandoeningen.

• Telefonisch: 030-2945444 (ma-vrij 9.00-15.30 uur);

• Mail: ooglijn@oogvereniging.nl

Facebook: 

Uveïtis Nederland

http://vragenaandeoogarts.nl/voorbeeldvragen/uveitis/
https://consultkaart.nl/consultkaart-zoeken/uveitis-niet-infectieuze-uveitis/
mailto:uveitis%40oogvereniging.nl?subject=
https://www.oogvereniging.nl/vereniging/word-lid/
https://www.oogvereniging.nl/vereniging/word-lid/
mailto:ooglijn%40oogvereniging.nl%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/oogvereniginguveitis/
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Wat kan de Patiëntengroep Uveïtis 
voor u doen?

Via de Patiëntengroep Uveïtis van de Oogvereniging kunt u in  

contact komen met andere mensen die ook uveïtis hebben.  

Daarnaast zetten wij ons in voor belangenbehartiging, informatie-

voorziening en voorlichting.

Als u lid wordt van de Oogvereniging kunt u zich aansluiten bij de 

Patiëntengroep Uveïtis. U betaalt hiervoor niets extra’s. Drie keer 

per jaar krijgt u van de Patiëntengroep Uveïtis een nieuwsbrief. 

Daarin staat informatie over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en 

andere interessante artikelen. Daarnaast vindt u in de tweewekelijks 

nieuwsbrief van de Oogvereniging regelmatig nieuws over uveïtis.

Tenminste twee keer per jaar organiseren we voor leden een fysieke 

ledencontactdag in Utrecht en/of via een livestream die zowel via 

internet als met de telefoon is te volgen. Hier maakt u kennis met 

andere leden en kunt u ervaringen uitwisselen. Daarnaast spreekt er 

een (oog)arts of een andere deskundige over een relevant onder-

werp. Kortom, het zijn informatieve en gezellige dagen. Bovendien 

is er het jaarlijkse Oogcongres, waar u ook wordt bijgepraat over de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uveïtis.



Overige relevante informatie

Zie voor meer informatie over uveïtis de volgende websites:

• Thuisarts.nl 

• Patiënteninformatie diagnose uveïtis 

• Richtlijn oogartsen over uveïtis 

• Richtlijn oogartsen over behandeling met biologicals bij uveïtis 

• Vereniging Birdshot in Verenigd Koninkrijk 

• Zorgkaart Nederland 

• Koninklijke Visio 

• Bartiméus

Meer informatie
www.oogvereniging.nl/uveitis

https://www.thuisarts.nl/uveitis
https://www.patienteninformatietool.nl/diagnose-uveitis-wat-nu
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/uveitis/uveitis_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/uveitis/biologicals_bij_uveitis.html
https://birdshot.org.uk
https://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.visio.org/home
https://www.bartimeus.nl
https://www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/uveitis/
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