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Cijfers

  Welke medicijnen kunt u aanbevelen?
C  De fysiologische zoutoplossing (saline) zorgt ervoor dat het an-

tigeen en de ontstekingsmediatoren van het oculaire oppervlak 
worden gespoeld. Dit rechtvaardigt de noodzaak om het meer-
dere keren per dag te gebruiken (5 tot 6) en nadien de ogen af 
te vegen met een wegwerpdoekje of een steriel kompres. Het 
is raadzaam om een unidosis te kiezen zonder conserveermid-
delen. Het probleem is dat wanneer de patiënt blootgesteld blijft 
aan het allergeen - meestal gaat het om pollen die vaak enkele 
weken in de lucht blijven hangen -, dit onvoldoende zal zijn en 
een aanvulling nodig is met anti-allergische oogdruppels, of zelfs 
een oraal antihistaminicum.

C  Kunsttranen of smerende druppels/gels compenseren een te-
kort aan bevochtiging (tranen).

C  H1 antihistaminica voorkomen bepaalde allergische verschijnse-
len. Bij allergische conjunctivitis is de behandeling gebaseerd op 
lokale antihistaminica (azelastine levocabastine...) en/of algemeen, 
gecombineerd met mestcelantegranulantia. Orale antihistaminica 
verbeteren de oculaire en extraoculaire symptomen. Het gebruik 
van oogdruppels zonder bewaarmiddelen in verschillende vor-
men wordt aanbevolen om een overgevoeligheid voor benzalko-
niumchloride tijdens langdurige behandelingen te voorkomen. Ze 
kunnen ook worden gebruikt als een preventieve maatregel vóór 
het pollenseizoen en in vaste vormen. Er zijn ook producten met 
een dubbele werking, zowel anti-H1 als mestcelantidegranulant. 

  Driemaal meer allergieën in 20 jaar!
Tintelingen, jeuk, tranen en rode ogen, niezen, verstopte sinussen, 
verlies van geur- en smaakzin... Al deze symptomen zijn bekend 
bij patiënten die allergisch zijn voor pollen. Het aantal allergieën 
gerelateerd aan pollen stijgt voortdurend. 

Tegenwoordig heeft een kwart 
van de bevolking te maken met 

ademhalingsallergieën, de helft door pollen 
en een op de tien door schimmels.

De opwarming van het klimaat en de luchtvochtigheid bevorderen 
de productie van pollen door de planten en verlengen ook de duur 
van het pollenseizoen. Ook de geografische zone die gunstig is 
voor de ontwikkeling van de plant neemt toe. Bovendien kunnen 
deze nieuwe klimatologische omstandigheden ook leiden tot een 
snellere en bredere groei van de planten, die al bevorderd wordt 
door de overvloed aan CO2 uitgestoten door menselijke activitei-
ten en die door planten wordt gebruikt om te leven.

Ten slotte kunnen meer pollen ook agressiever zijn voor de mens 
als gevolg van de klimaatverandering. Onweersbuien kunnen bv. 
de fragmentatie van pollenkorrels veroorzaken en allergenen in de 
lucht vrijgeven, wat leidt tot een verergering van de allergische re-
acties. Bovendien kunnen sommige luchtverontreinigende stoffen, 
zoals fijne stofdeeltjes die door dieselverbranding worden gepro-
duceerd, ook de pollen fragmenteren en als versterkers van de al-
lergene reactie optreden. De ogen zijn bijzonder gevoelig voor aller-
genen, wat meteen ook de groei van de markt voor anti-allergische 
oogdruppels verklaart (+ 7,50%).

De marktgroei van
anti-allergische oogDruppels

Uw advies
De oculaire biologische beschikbaarheid van de werk-
zame stoffen is zeer laag na instillatie en dus is het 
vooral belangrijk om te blijven aandringen op een 
goede naleving. 

F  De dosering van de oogdruppels is vaak uniform, met 1 tot 2 
druppels in elk betrokken oog, 1, 2 tot 3 keer per dag.

F  De duur van het gebruik van de multidoses oogdruppels na ope-
ning is over het algemeen beperkt tot 1 maand. Het is dus raad-
zaam om de datum van de opening op het flesje te schrijven.

F  In geval van een combinatie van oogdruppels, is het aanbe-
volen om een pauze van 5 tot 10 minuten in acht te nemen 
tussen de toediening van de verschillende producten.

F  In de praktijk: het aangebrachte volume oogdruppels mag 
niet groter zijn dan 30 microliter, waarna het overschot onmid-
dellijk door het oog wordt geëlimineerd. In geval van instillatie 
van 2 druppels voor hetzelfde oog, is het raadzaam om een 
pauze van enkele seconden tussen de eerste en de tweede 
druppel in acht te nemen.

F  De werkzame stoffen die worden toegediend in oogdruppels 
kunnen in theorie bijdragen tot systemische wisselwerkingen, 
ook al zijn de aangebrachte hoeveelheden minimaal.

Steeds meer oogallergieën
De oogheelkundige geneesmiddelen en producten kennen een zekere dynamiek. On-
geacht het nu gaat om eenvoudige oplossingen als lokale antiseptica, antibiotica of 
oogdruppels tegen allergie, uw waakzaamheid is des te meer nodig omdat de behan-
deling vaak wordt verlengd.
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