
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in 
de handel brengen van het geneesmiddel OZURDEX®. Het verplicht plan voor 
risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen 
om een veilig en doeltreffend gebruik van OZURDEX® te waarborgen (RMA versie 02/2019). 

 

 

OZURDEX® 700 microgram intravitreaal implantaat in applicator 
(dexamethason) 

INFORMATIE VOOR DE ARTS: gids voor OZURDEX®-
injectie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig 
de SKP vooraleer OZURDEX® voor te schrijven (en/of te gebruiken, en/of af te 
leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 
website: www.fagg.be, rubriek "BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel". 



  
  

 2/7 
 

  

 

 

 

 

Therapeutische indicaties 

OZURDEX is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met: 

 visusstoornis door diabetisch macula-oedeem (DME) die pseudofaak zijn of worden geacht 
onvoldoende respons te vertonen op niet-corticosteroïdentherapie, of daarvoor niet in 
aanmerking komen  

 macula-oedeem na Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) of na Central Retinal Vein 
Occlusion (CRVO) 

 ontsteking van het posterieure segment van het oog die zich presenteert als niet-infectieuze 
uveïtis. 

 
Alvorens de patiënt te behandelen met OZURDEX® 

 
Voorafgaand de dag van de behandeling moet u: 
 

 uitleggen waarom die behandeling wordt aanbevolen en wat de patiënt mag verwachten 
tijdens en na de behandeling 
 

 de patiënt vragen om dagelijks breedspectrum-antimicrobiële oogdruppels te gebruiken 
gedurende 3 dagen voor de behandeling 

 

De patiënt voorbereiden op de intravitreale injectie met OZURDEX®  
 
De behandeling moet altijd in aseptische omstandigheden worden uitgevoerd (en dat geldt zowel 
voor de voorbereiding van de patiënt als voor de intravitreale injectie zelf). Gebruik steriele 
handschoenen, een steriele afdekdoek, een steriel ooglidspeculum en een topisch antisepticum. 
 
Vooraleer u de patiënt behandelt, moet u: 
 

 breedspectrum-antimicrobiële druppels toedienen als de patiënt dat niet heeft gedaan tijdens 
de vorige 3 dagen 
 

 het oog en de huid rond het oog voorbereiden met microbiocide middelen. Het verdient 
aanbeveling 2 druppels povidonjodiumoplossing 5% op de conjunctiva te druppelen 
voorafgaand aan de injectie 
 

 een adequate lokale anesthesie geven net voorafgaand aan de injectie 

Deze gids wil de arts informatie geven over de aanbevolen injectietechniek en de belangrijkste risico’s 

van intravitreale injectie van OZURDEX®. 

Er bestaat ook een gids voor de patiënt. Die bevat informatie over wat de patiënt moet doen voor de 

behandeling, wat hij/zij van de behandeling mag verwachten en waar hij/zij op moet letten na de 

behandeling. Zorg ervoor dat uw patiënten een exemplaar krijgen en de gids volledig begrijpen 

vooraleer de behandeling wordt gestart.  
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Het OZURDEX®-toedieningssysteem voorbereiden 
 
Het OZURDEX®-toedieningssysteem bevat 0,7 mg dexamethason in een vast polymeerimplantaat. 
 
Het OZURDEX®-toedieningssysteem is ontworpen voor eenmalig gebruik. Elk implantaat wordt 
geleverd in een voorgevulde wegwerpapplicator. Voor elk oog moet een aparte applicator worden 
gebruikt.  
 
Bij het voorbereiden van het toedieningssysteem moet u de volgende stappen volgen: 
 

1) Verwijder de folieverpakking met de OZURDEX®-applicator uit het doosje en controleer dit 
op beschadigingen. Haal de applicator in een steriele omgeving uit de foliezak en leg hem 
op een steriele schaal. 
 

2) Verwijder voorzichtig het kapje van de applicator met een aseptische techniek. De applicator 
moet direct na het openen van de folieverpakking worden gebruikt. 
 

3) Houd de applicator met één hand vast en trek de veiligheidslip eraf. Verdraai of buig de lip 
niet. 

 

 

 Toediening van OZURDEX®  
 

1) Houd de lange as van de applicator evenwijdig met de limbus.  

 
 

2) Laat de applicator in een schuine hoek tegen de sclera komen 
met de schuine rand van de naald naar boven gericht, weg van 
de sclera. Steek de tip ongeveer 1 mm in de sclera, parallel met 
de limbus.  
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3) Richt de applicator nu op het midden van het oog in de vitreuze 
holte. Dat zal een zacht hellend traject in de sclera vormen. 
 
Duw de naald totdat je in de vitreuze holte binnengaat. 
 
Duw de naald niet verder zodra de schede van de applicator 
tegen de conjunctiva komt. 
 
  

4) Druk langzaam op de actuatorknop tot u een klik hoort. Voordat 
de applicator uit het oog wordt teruggetrokken, moet u 
controleren of de actuatorknop wel volledig is ingedrukt en op 
gelijke hoogte met het oppervlak van de applicator is 
vergrendeld. 

 
 

5) Trek de applicator terug in dezelfde richting als waarin deze in 
de vitreuze holte is ingebracht. 
 

 
 

6) Gooi de applicator na behandeling onmiddellijk veilig weg. 
De OZURDEX®-applicator is uitsluitend bestemd voor eenmalig 
gebruik. 
 

 

 
Monitoring van de patiënten na injectie van OZURDEX®  
 
Na de intravitreale injectie moet de patiënt verder antimicrobiële oogdruppels gebruiken gedurende 
3 dagen. 
 
Het is belangrijk de patiënten na injectie van OZURDEX® zorgvuldig te controleren. 
 
Na behandeling met OZURDEX® moet u de volgende controles verrichten: 
 

 Onmiddellijk:   Controleer de reperfusie van de oogzenuwkop. Voer een 
                                        indirecte oftalmoscopie uit om de vitreuze holte te 
                                        onderzoeken op tekenen van aanwezigheid van het geïnjecteerde  
                                        implantaat. 

 Binnen 30 minuten: Tonometrie 

 Na 2-7 dagen:  Biomicroscopie 

 Na 7 dagen:  Controleer op een verhoogde oogdruk en tekenen van endoftalmitis 
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Stel de patiënt gerust en vertel dat ze, kort na de behandeling, oogpijn kunnen hebben of wazig 
zicht kunnen zien. Dit zou tijdelijk moeten zijn, maar ze mogen niet autorijden of machines 
gebruiken tot hun gezichtsvermogen is hersteld. 
 
Informeer de patiënten over de mogelijke bijwerkingen en vraag ze om U (of het ziekenhuis) 
ONMIDDELLIJK te contacteren als ze één van de volgende symptomen krijgen in de dagen 
na de behandeling met OZURDEX®: 
 

 

 verminderd gezichtsvermogen  
 oogpijn of significant ongemak 
 toenemende roodheid van het oog 
 gevoel van vlekjes 
 afscheiding vanuit het oog 

 
Verzeker je ervan dat de patiënt een informatiefolder ‘Een gids voor de patiënt over de behandeling 
met OZURDEX® heeft ontvangen om te helpen bij de vroege ontdekking van symptomen die 
kunnen optreden bij deze gebeurtenissen. 
 

Behandeling van bijwerkingen bij intravitreale (IVT) injectie 
 
IVT injecties zoals die van OZURDEX® kunnen de volgende risico’s inhouden: 
 

 verhoogde intraoculaire druk/glaucoom 

 endoftalmitis 

 necrotiserende retinitis 

 cataract/traumatische cataract dat verband houdt met de injectietechniek 

 glasvochtloslating/vitreuze hemorragie 

 scheur/loslating van de retina 

 significant lek of hypotonie van het glaslichaam 

 onjuiste plaatsing van het implantaat 

 dislocatie van het hulpmiddel (migratie naar de voorste oogkamer) 
 
Hieronder vindt u nog meer informatie over de aanpak van mogelijke bijwerkingen van de IVT 
injectie: 
 
Verhoogde intraoculaire druk/glaucoom: in dat geval moet onmiddellijk een oogdrukverlagende 
behandeling worden gestart. In de klinische studies was slechts bij een klein aantal patiënten een 
chirurgische procedure vereist om de oogdruk te verlagen. Als de oogdruk verhoogd blijft, is het 
advies van een glaucoomspecialist wenselijk. 

Endoftalmitis: bij vermoeden van een endoftalmitis moet gewoonlijk onmiddellijk een behandeling 
met antibiotica worden gestart om de visus te vrijwaren. De keuze van het antibioticum hangt af van 
de kiem die de endoftalmitis veroorzaakt. Matig ontstoken ogen kunnen worden behandeld met 
topische of systemische antibiotica en steroïden. Als het oog sterk ontstoken is, kan een pars plana 
vitrectomie vereist zijn in geval van dichte glasvochtopaciteit.1 Chirurgie kan nodig zijn om 
geïnfecteerd weefsel in het oog te verwijderen. Dat kan de kansen op genezing van de infectie 
verhogen. 
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Necrotiserende retinitis: bij vermoeden van een necrotiserende retinitis moet de patiënt 
onmiddellijk worden behandeld (bijv. met antivirale middelen). Patiënten met een (vermoeden van) 
actieve ooginfectie of perioculaire infectie waaronder de meeste virale aandoeningen van het 
hoornvlies en de conjunctiva zoals actieve epitheliale Herpes simplexkeratitis (dendritische 
keratitis), vaccinia, varicella, mycobacteriële infecties en fungusinfecties mogen niet worden 
behandeld met OZURDEX®.  

Cataract/traumatisch cataract dat verband houdt met de injectietechniek: een eventuele 
cataract wordt op de standaardprocedure behandeld. Merk op, de incidentie van cataract stijgt met 
het aantal injecties. 

Glasvochtloslating: een loslating van het glaslichaam hoeft niet te worden behandeld tenzij de 
patiënt complicaties ontwikkelt. In dat geval moet de behandeling bij elke patiënt afzonderlijk 
worden bepaald. 

Vitreuze hemorragie: een glasvochtbloeding moet op individuele basis worden behandeld. Als er 
een glasvochtbloeding optreedt na behandeling met OZURDEX®, zal die meestal spontaan 
genezen. 

Scheur/loslating van de retina: de behandeling moet bij elke patiënt afzonderlijk worden bepaald. 

Conjunctivale bloeding: dat is een lichte bijwerking, die gewoonlijk vanzelf geneest na ongeveer 1 
week. Er is geen formele behandeling nodig.2 

Onjuiste plaatsing van het implantaat: als het implantaat verkeerd is geplaatst, moet de oogarts 
bij elke patiënt afzonderlijk het risico van verwijdering van het implantaat evalueren volgens de 
ligging van het implantaat. 

Dislocatie van het hulpmiddel (migratie naar de voorste oogkamer): om het risico op 
verplaatsing van het implantaat te verkleinen, mag men OZURDEX® niet toedienen in afake ogen 
met een gescheurd achterste lenskapsel, of met een intraoculaire lens in de voorste oogkamer, iris 
of transscleraal gefixeerde intraoculaire lens. 

Alle andere patiënten met een gescheurd achterste kapsel zoals patiënten met een posterior lens 
(bijv. na cataractchirurgie) en/of patiënten bij wie de iris een opening vertoont naar het glaslichaam 
(bijv. wegens een iridectomie) met of zonder voorgeschiedenis van vitrectomie, lopen een risico op 
migratie van het implantaat naar de voorste oogkamer. 

Migratie van het implantaat naar de voorste oogkamer kan cornea-oedeem veroorzaken. Een 
persisterend, ernstig cornea-oedeem kan verergeren zodat een corneatransplantatie moet worden 
uitgevoerd. De oogarts moet bij elke patiënt afzonderlijk uitmaken of toediening van OZURDEX® 
raadzaam is. Die patiënten moeten nauwgezet worden gecontroleerd om snel een diagnose te 
kunnen stellen en te kunnen behandelen. De patiënten moeten weten dat ze tekenen of symptomen 
van migratie van het implantaat naar de voorste oogkamer en/of een wazig zicht onmiddellijk 
moeten melden. In geval van migratie naar de voorste oogkamer moet de oogarts bij elke patiënt 
afzonderlijk nagaan of het implantaat moet worden verwijderd. 
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Melden van bijwerkingen 

Een gedetailleerde lijst van mogelijke bijwerkingen vindt u in de thans goedgekeurde SPK van 

OZURDEX®. 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van OZURDEX® te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online 
gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het 
FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De gele fiche kan 
worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor 
Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

Heeft u extra materiaal nodig? 

Het RMA-materiaal (inclusief de gids voor de patiënt) is consulteerbaar en downloadbaar op de 
website van het FAGG. Ga hiervoor naar www.fagg.be  Tab bovenaan “Informatie voor 
professionelen”  Goedgekeurde RMA-Materialen 

Indien u gedrukte exemplaren van het RMA-materiaal wil bestellen, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met:  

Valerie Naome: Naome_Valerie@Allergan.com of +32 2 351 24 24. 

Referenties 

Alle informatie in dit document is gehaald uit de samenvatting van de productkenmerken (SPK) met 

uitzondering van de volgende:  

1. Yamashiro K, et al. Retina. 2010;30:485–90 
2. University of Maryland Medical Center Medical Reference. 

http://www.umm.edu/ency/article/001616trt.htm. Geraadpleegd op 4 juni 2010. 
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